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Cisco apresenta lucros acima das previsões 
 
 

A Cisco® apresentou os resultados referentes ao quarto trimestre do ano fiscal de 2009 (Q4FY09) e do 

ano fiscal de 2009 (FY 2009), período que acabou a 25 de Julho de 2009. A Cisco revelou que no 

quarto trimestre de 2009 obteve vendas liquidas de 8,5 mil milhões de dólares, e resultados líquidos 

GAAP de 1,1 mil milhões de dólares ou 0.19 por acção e não GAAP de 1,8 mil milhões ou 0,31 por 

acção. 

 

• Vendas Liquidas do quarto semestre do ano fiscal de 2009: 8.5 mil milhões de dólares (5.9 mil 

milhões de euros); 

 

• Resultados líquidos Q4: 1,1 mil milhões de dólares (0.76 mil milhões de euros) GAAP;  

 

• Q4 Ganhos por acção: $0.19 (0.13 euros) GAAP; 

 

• Vendas Liquidas do ano fiscal de 2009: $36.1 mil milhões de dólares (25 mil milhões de euros); 

 

• Resultados Líquidos do ano fiscal de 2009: $6.1 mil milhões (4.2 mil milhões de euros) GAAP; 

 

• FY 2009 Ganhos por acção: $1.05 (0.72€) GAAP: $1.35 (0.93€) não GAAP.. 

 

 

* GAAP – Generally Accepted Accounting Principles (Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites); 

** Câmbio Calculado à base de 0,69 dólares por euro (06/08/2009)  

" A Cisco apresentou, mais uma vez, resultados trimestrais e anuais bastante sólidos, perante o actual 

contexto económico desafiante, continuaremos a apostar numa execução disciplinada e no sucesso 

dos nossos clientes” afirmou John Chambers, Chairman e CEO da Cisco, “ Estamos confiantes na 

nossa posição estratégica em ambos os mercados, os já existentes e os emergentes. Durante este 

trimestre verificámos alguns sinais positivos, tanto na economia como no nosso negócio, 

especialmente quando comparamos com os trimestres anteriores. Se continuarmos a ver esta 



 
 

tendência positiva, nos próximos um ou dois trimestres, acreditamos que temos uma grande 

oportunidade de verificar que o ponto de viragem ocorreu neste quarto trimestre.” 

Para Carlos Brazão, Director Geral da Cisco em Portugal, “Estes resultados representam, mais uma 

vez, a solidez da empresa quer a nível das diversas tecnologias que possui, quer a nível dos mercados 

que abrange.” 

 

Tabela de resultados (GAAP) 

 Q4 2009 Q4 2008 vs. Q4 2008 

Vendas Liquidas  $8.5 mil milhões $10.4 mil milhões - 17.6% 

Resultados líquidos $1.1 mil milhões $2.0 mil milhões - 46.3% 

Ganhos por acção $0.19 $0.33 - 42.4% 

  

Tabela de resultados (GAAP) 

 FY 2009 FY 2008 vs. FY 2008 

Vendas Liquidas  $36.1 mil milhões $39.5 mil milhões - 8.7% 

Resultados líquidos $6.1 mil milhões $8.1 mil milhões - 23. 8% 

Ganhos por acção $1.05 $1.31 - 19.8% 

 

 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt. 

 

http://www.cisco.com/�
http://www.cisco.pt/�


 
 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 
no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 
administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 
vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 
da rede. Aqui e agora! 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt 
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