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1984 – 1995: Origens e crescimento inicial

Vídeo
O primeiro roteador de Cisco,
o roteador do Advanced
Gateway Server (AGS) (1986)
O Cisco Systems foi fundado em dezembro de 1984 por Sandy Lerner, um diretor de instalações
informáticas para a escola da universidade de stanford do negócio. Lerner partnered com seu
marido, Leonard Bosack, que era responsável do computers.[6] do departamento da ciência da
computação da universidade de stanford

O produto inicial de Cisco tem raizes na tecnologia do terreno de universidade de stanford. Nos
estudantes e no pessoal adiantados dos anos 80 em Stanford; incluindo Bosack, tecnologia
usada no terreno para ligar os sistemas de computador de toda a escola para falar a um outro,
criando uma caixa que funcionasse enquanto um roteador multiprotocolo chamou a “caixa azul.
“[7] a caixa azul usou o software que foi escrito originalmente em Stanford pelo coordenador
William Yeager.[7] da pesquisa

Em 1985, o empregado Kirk Lougheed de Bosack e de Stanford começou um projeto formalmente
ao campus.[7] que de Stanford da rede adaptaram o software de Yeager no que se transformou a
fundação para o Cisco IOS, apesar das reivindicações de Yeager que tinha sido negado a
permissão vender comercialmente a caixa azul. Em julho 11, 1986, Bosack e Lougheed foi
forçado a renunciar de Stanford e a universidade contemplou arquivar queixas crime contra Cisco
e seus fundadores para o roubo de seu software, de projetos de hardware, e do outro properties.[7]

intelectual em 1987, Stanford licenciou o software do roteador e duas placas do computador a
Cisco.[7] além do que Bosack, Lerner, Lougheed, Greg Satz (um programador), e Richard Troiano
(quem segurou vendas), terminado Cisco adiantado team.[7] o primeiro CEO da empresa era as
sepulturas de Bill, que guardaram a posição desde 1987 a 1988.[8] em 1988, que John Morgridge
foi apontado CEO.[9]

O nome “Cisco” foi derivado do nome de cidade San Francisco, que é porque os coordenadores
da empresa insistiram em usar a caixa baixa “Cisco” em seus primeiros anos. O logotipo é
pretendido descrever as duas torres do golden gate Bridge.[10]

Em fevereiro 16, 1990, Cisco Systems foram público com uma capitalização do mercado de
$224 milhões, e foram alistados na bolsa de valores de NASDAQ. Em agosto 28, 1990, Lerner
foram ateados fogo. Em cima de ouvir a notícia, seu marido Bosack renunciou no protesto. Os
pares andaram longe de Cisco com $170 milhões, 70% de que foi comprometido a seu própriocharity.[11]

Embora Cisco não seja a primeira empresa para desenvolver e vender nós de rede dedicados,

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Lerner
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bosack
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Yeager
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-Acquisition-8
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Morgridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-10
https://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-11


[12] que era um do primeiro para vender o Roteadores comercialmente bem sucedido que apoia a
rede múltipla protocols.[13] clássica, arquitetura CPU-baseada dos dispositivos Cisco adiantados
acoplados com flexibilidade do sistema operacional IO permitido para prosseguir com tecnologia
em desenvolvimento precisa por meio das elevações de software frequentes. Alguns modelos
populares desse tempo (tais como Cisco2500) controlaram ficar quase na produção por uma
década virtualmente inalterada. A empresa era rápida capturar o ambiente de provedor de
serviços emergente, incorporando o mercado SP com linhas de produto tais como o Cisco 7000 e
o Cisco 8500. [ c i t a t i o n  needed ]

Entre 1992 e 1994, Cisco adquiriu diversas empresas no switching de Ethernet, tal como Kalpana,
a junção grande[15] [14] e especialmente, comunicações do crescendo de Mario Mazzola, [16] que
formou junto a unidade de negócio do catalizador. Então, a empresa previu o roteamento da
camada 3 e mergulha 2 (Ethernet, Token Ring) comutando como funções complementares da
inteligência e da arquitetura diferentes — o anterior era lento e complexo, o último era rápido mas
simples. Esta filosofia dominou as linhas de produto da empresa ao longo dos anos 90. [ c i t a t i o n
needed ]

Em 1995, John Morgridge foi sucedido por John Chambers.[17]

1996 – 2005: Inteligência do Internet e do silicone

John T. Câmara conduziu
Cisco como seu CEO entre
1995 e 2015. (Representado
no fórum econômico de mundo
2010, em Davos, Suíça).
O Protocolo IP tornou-se adotado extensamente no meados de--tarde aos anos 90. O [ c i t a t i o n
needed ] Cisco introduziu o Produtos que varia das prateleiras do acesso de modem (AS5200) para
retirar o núcleo dos roteadores GSR, fazendo lhes um jogador principal no mercado. O [ c i t a t i o n
needed ] ao fim de março 2000, na altura da bolha do ponto.com, Cisco assentou bem na empresa
a mais valiosa no mundo, com uma capitalização do mercado de mais de $500 billion.[5][18] em
julho 2014, com uma capitalização bolsista aproximadamente de US$129 bilhão, [19] ele eram
ainda um do companies.[20] o mais valioso

A complexidade percebida de funções de roteamento de programação no silicone conduzido à
formação de diversas partidas determinadas encontrar maneiras novas de processar inteiramente
o IP e os pacotes de MPLS no hardware e de borrar limites entre o roteamento e switching. Um
deles, Juniper Networks, enviou seu primeiro produto em 1999 e lascou em 2000 afastado
aproximadamente 30% da participação no mercado de Cisco SP. Na resposta, Cisco mais tarde
desenvolveu ASIC caseiros e jejua processando cartões para roteadores GSR e Catalyst 6500
Switch. Em 2004, Cisco igualmente começou a migração ao CRS-1 do hardware da extremidade
alta e à arquitetura de software novos IOS-XR.[21]

2006 – 2012: A rede humana

Presidente Dmitry Medvedev e
Califórnia Gov. Arnold
Schwarzenegger do russo em
Cisco, 2010.[22]

Como parte de uma campanha rebranding em 2006, o Cisco Systems adotou o nome encurtado
“Cisco” e criado “a rede humana” que anuncia campaign.[23] estes esforços foi significada fazer a
Cisco um tipo do “agregado familiar” — uma estratégia projetada apoiar o Produtos baixo da

https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_2500
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_switch
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalpana_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Mazzola
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-16
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Catalyst
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://en.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Morgridge
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Chambers_(CEO)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-Cisco-Sep-1995-PRE-14A-17
https://en.wikipedia.org/wiki/John_T._Chambers
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/Davos
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_12000
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-auto-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-20
https://en.wikipedia.org/wiki/MPLS
https://en.wikipedia.org/wiki/Juniper_Networks
https://en.wikipedia.org/wiki/ASIC
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalyst_6500
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalyst_6500
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_CRS-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-human-network-23


gama de Linksys e os produtos de consumo futuros. [ c i t a t i o n  needed ]

No lado mais tradicional do negócio, Cisco continuou a desenvolver seu portfólio do roteamento,
do interruptor e de Segurança. A importância rapidamente de crescimento dos Ethernet
igualmente influenciou as linhas de produto da empresa. Os limites de IO e a arquitetura do
crescendo do envelhecimento igualmente forçaram Cisco a olhar o silicone mercante no
segmento de Ethernet do portador. Isto conduziu a uma família de produtos ASR9000 nova
pretendida consolidar os Ethernet do portador da empresa e o negócio do Gerenciamento do
subscritor em torno do hardware EZChip-baseado e do IOS-XR. [ c i t a t i o n  needed ]

Durante todo o mid-2000s, Cisco igualmente construiu uma presença significativa na Índia,
estabelecendo seu leste do centro da globalização em Bangalore para $1 billion.[24] Cisco
igualmente expandido em novos mercados pela aquisição — um exemplo que é uma compra
2009 do especialista móvel Starent Networks.[25]

Cisco continuou a ser desafiado por Alcatel-Lucent doméstico, por Juniper Networks e por
concorrentes ultramarinos Huawei. Devido ao lucro menor do que o esperado em 2011, Cisco
reduziu despesas anuais por $1 bilhões. O corte da empresa em torno de 3,000 empregados com
um programa da cedo-aposentadoria que aceitasse a compra e de planeamento eliminar o tanto
como enquanto 10,000 trabalhos (ao redor 14 por cento dos 73,400 empregados totais antes que
restrição) .[26][27] durante o atendimento de 2011 analistas, o CEO John Chambers de Cisco
chamaram diversos concorrentes por nome, o [28] que inclui o zimbro e o HP.

Em julho 24, 2012, Cisco receberam a aprovação do EU para adquirir NDS (um desenvolvedor de
software TV) para US$5 billion.[29] em 2013, Cisco venderam sua unidade do HOME-roteador de
Linksys a Belkin Internacional Inc., sinalizando uma SHIFT às vendas aos negócios um pouco do
que consumers.[30]

Dia atual

Presidente português
anterior Cavaco Silva, Cisco
anterior CEO John
Chambers e diretor superior
de Cisco da inovação
Helder Antunes, durante a
visita 2011 presidencial aos
E.U.
Em julho 23, 2013, o Cisco Systems anunciou um acordo definitivo adquirir Sourcefire para $2.7
billion.[31] em agosto 14, 2013, o Cisco Systems anunciou que cortaria 4,000 trabalhos de sua mão
de obra, que era aproximadamente 6%, começando em 2014.[32] no fim de 2013, Cisco anunciou o
rendimento deficiente devido às vendas deprimidas nos mercados emergentes, causados pela
incerteza econômica e por medos do National Security Agency plantando portas traseiras em seuproducts.[33]

Em abril 2014, Cisco anunciaram o financiamento para que as empresas do estágio inicial
centrem-se sobre o Internet das coisas. Investimento fundo era atribuído a investimento em IoT
acelerador e partida como alquimista acelerador, as redes de Ayla e EVRYTHNG.[34] mais tarde
nesse ano, a empresa anunciou que despedia outros 6,000 trabalhadores ou 8% de sua mão de
obra global, como parte de um segundo restructuring.[35] o 4 de novembro, 2014, Cisco anunciaram
um investimento em Stratoscale.[36]
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O 4 de maio, 2015, Cisco anunciou que o CEO e o presidente John Chambers step-down como
CEO em julho 26, 2015, mas permanecem presidente. Lançam Robbins, superior vice-presidente
de mundial venda & operação e 17-year Cisco veterano, era anunciado como seguinte CEO.[37]

em julho 23, 2015, Cisco anunciou o divesture de seus set-top box da televisão e negócio do
modem a cabo tecnicolor SA para $600 milhões, uma divisão formada originalmente pela compra
$6.9 bilhões de Cisco de Scientific Atlanta. O negócio veio como parte da saída gradual de Cisco
do mercado de consumidores, e como parte de um esforço pela liderança nova de Cisco para
centrar-se sobre o Produtos nuvem-baseado em segmentos da empresa. Cisco indicou que ainda
colaboraria com o tecnicolor no vídeo products.[38] em novembro 19, 2015, Cisco, ao lado de ARM
Holdings, de Dell, de Intel, de Microsoft e da Universidade de Princeton, fundou o consórcio de
OpenFog, para promover interesses e desenvolvimento na névoa computing.[39]

Em janeiro 2016, Cisco investiram em VeloCloud, uma partida (SD-WAN) MACILENTO software-
definida com uma nuvem que oferece para redes configurando e de aperfeiçoamento do escritório
filial. Cisco contribuiu ao C da série $27 milhões de VeloCloud o círculo, daqui até março o capital
conduzido Partners.[40]

Em fevereiro 2017, Cisco lançaram um gateway nuvem-baseado do Internet seguro, chamado
guarda-chuva de Cisco, para fornecer o acesso à internet seguro aos usuários que não usam
seus redes corporativas ou VPN para conectar aos dados remotos centers.[41] imediatamente
depois de relatar seu salário de quarto trimestre para 2017, valor da preço-por-parte de Cisco
saltado sobre por 7%, quando sua relação das receitas por ação aumentada de 60 a 61 centavos
pela parte, devida na parte ao outperformance de Cisco do analista expectations.[42] em setembro
2017, câmaras anunciou que step-down do papel executivo do presidente no fim de seu termo na
placa em dezembro 2017.[43] em dezembro 11, 2017, Robbins foi elegida para suceder câmaras
como o presidente executivo quando retendo o seu o papel como o CEO, e as câmaras foram
dados o título do “presidente emérito. “[44][45]

Reuters relatou que “Cisco Systems Inc (CSCO.O) o rendimento do produto em Rússia cresceu
20 por cento em 2017, antes do crescimento do rendimento do produto da tecnologia de Cisco
nos outros países assim chamados BRIC de Brasil, de China e de Índia. “[46][47]

O 1º de maio, 2018, Cisco Systems concordaram comprar a partida AI-conduzida da inteligência
empresarial acompanham para $270 million.[48][49] em junho 2018, Cisco Systems classificaram
444th lista global de Forbes em 2000, com $221.3 bilhões mercado cap.[50]
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