
Foi construída uma rede com mais de 5.000 km de fibra 
óptica, provendo conexão de alta velocidade, na ordem

de 43Gbps, para mais de 100 municípios do estado
e beneficiando mais de 2,5 milhões de pessoas.
Integração prevista de todos os 224 municípios.

Escolas que outrora estavam
desconectadas, podem ofertar 

acesso à internet para
seus alunos.

Postos, UPAs e hospitais podem 
prestar um melhor serviço e

possibilitar, inclusive, aplicação
de telemedicina.

Trazendo agilidade para o 
cidadão em busca de serviços 

tributários ou regularização
de empresas.

As possibilidades são inúmeras 
e todas visam trazer mais

agilidade, paz e tranquilidade
à população.

O projeto interliga instituições, 
provendo serviços digitais como 

registro de ocorrências
e consultas.

Em parceria com a Cisco, o Piauí Conectado está democratizando 
e universalizando o acesso à internet de qualidade e alta velocidade, 

contribuindo também para a melhoria do estado através de ações 
sociais e da educação tecnológica, além do desenvolvimento

profissional do seu povo.
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A prioridade é atender as áreas de educação, saúde e 
segurança, mas todos os órgãos estaduais ofertarão mais 

serviços com mais eficácia e eficiência.

Estado Conectado

Mais resultados

Dificuldade de acesso à 
internet fixa no estado 
do Piauí.

O projeto foi concebido sob a forma de 
uma PPP – Parceria Público Privada, onde 

a empresa vencedora foi a GlobalTask.

O Piauí Conectado não é
somente sobre levar internet para 

interligar os órgãos públicos. O 
projeto visa diretamente melhorar 

a vida da população piauiense
através da comunicação e de

diversas ações. 

A conexão à internet em alguns locais não era
superior a 1Mbps, o que é inconcebível atualmente! 

A baixa velocidade e instabilidade prejudicava
o atendimento ao cidadão, os serviços públicos 
oferecidos de forma virtual e, consequentemente,
a parte da sociedade mais carente que precisava
se deslocar em busca dos serviços.

Escritório principal Asia Pacífico:
Cisco Systems Pte. 

Ltd. Singapura

Escritório principal Europa:
Cisco Systems International BV

Amsterdam Holanda

Escritório principal Américas:
Cisco Systems, Inc.
San José, CA  

A Cisco possui mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números
de fac estao listados no site da Cisco em www.cisco.com/go/offices

© 2020 Cisco e/ou suaas afiliadas. Todos os direitos reservados. Cisco e o logotipo da Cisco são marcas registradas
ou comerciais da Cisco e /ou as suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para ver a lista das marcas registradas 
da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus
respectivos detentores. O uso da palavra parceiro nao implica ima relação de parceria entre Cisco e qualquer outra
empresa. (1110R)
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Um projeto inovador no Brasil, o Piauí Conectado 
está interligando todo o estado através de uma 

rede de fibra óptica, levando internet de alta
velocidade e qualidade a todos os órgãos
estaduais e a população que mais precisa.

Educação

525
pontos
de conexão

Segurança

215
pontos
de conexão

Administração
Pública

497
pontos
de conexão

Fazenda
Estadual

38
pontos
de conexão

Saúde

80
pontos
de conexão

Mais do que fornecedores, 
parceiros!

+500
Famílias visitaram

entes com COVID-19
internados em hospitais

+375.000
Dispositivos acessaram

com segurança a internet
em locais públicos

Meraki
+5.000

Alunos foram
capacitados e melhoraram

sua empregabilidade

Networking
Academy

+1.000 Servidores públicos capacitados em cursos como
"Gestão de Projetos” e “Fundamentos de ITIL V3”. 

+300 Crianças carentes da CMEI Santa Helena atendidas
em ações do Dia das Crianças e Natal.

Centenas Todas as bobinas de fibra óptica consumidas foram
doadas ao Projeto Rebobinar.

+1 milhão De pessoas que precisavam se cadastrar para o recebimento
do auxílio emergencial foram apoiadas pelo projeto.

85 Notebooks e tablets foram doados para serem usados
no combate à COVID-19.

+1.600 kits De cestas básicas foram doados para 500 famílias de
Teresina em parceria com a SUPARC.
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