
Atinja suas metas de 
negócios e de TI 
A Cisco e nossos parceiros podem ajudar 
você a atingir seus principais desafios de 
negócios e de TI de forma mais econômica. 

Crescimento dos negócios: obtenha as 
soluções de TI certas para se beneficiar de 
novas oportunidades de receita e ampliar 
a sua empresa. Com a Cisco, as equipes de 
TI podem fazer a conectividade de rede e de 
serviço funcionarem e serem executadas 
com rapidez. Você obtém a flexibilidade, 
escalabilidade e simplicidade de TI 
necessárias para comportar as principais 
iniciativas e inovações de negócios.

Experiências do cliente: a tecnologia está 
mudando as expectativas de seus clientes. 
Eles querem serviços mais rápidos, acesso 
imediato a informações e uma melhor 
experiência do cliente. Nossas soluções 
ajudam a oferecer experiências inovadoras 
e atraentes a clientes, pacientes ou cidadãos.

Produtividade da força de trabalho: 
o acesso à rede é essencial para 
a produtividade. Nossas soluções 
móveis, virtual e em nuvem simplificadas 
disponibilizam o acesso à rede, desktops 
virtuais, colaboração e comunicação em 
qualquer lugar, a qualquer momento, de 
qualquer dispositivo. Tudo isso enquanto 
mantemos sua rede altamente segura 
e fácil de gerenciar.

Eficiência e redução de custos: sua 
empresa poderá sofrer se a infraestrutura 
não mantiver o ritmo de crescimento. Rede, 
data center, comunicações ou aplicações 
desatualizadas podem reduzir a eficiência 
e aumentar os riscos de segurança. Nossas 
soluções ajudam a tornar sua infraestrutura 
mais eficiente e econômica, sem 
sobrecarregar a equipe de TI.

Segurança e conformidade: você está na 
linha de frente para proteger os dados da 
empresa, de clientes, de parceiros e de 
funcionários. As medidas de segurança 
tradicionais não são suficientes para 
interromper as ameaças avançadas 
atuais. Podemos ajudar você a proteger 
sua empresa contra malware avançado 
e a proteger sua rede contra ataques 
direcionados. A Cisco e nossos parceiros 
podem trabalhar com você para realizar 
uma avaliação de segurança e selecionar 
as ofertas de segurança adequadas para 
sua empresa.

Faça a sua empresa de médio porte 
prosperar com as soluções de TI da Cisco
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Você deseja que sua 
empresa de médio porte 
cresça. Seja rentável. 
E permaneça competitiva. 
Ter uma rede robusta 
é essencial para o sucesso. 
A Cisco vem guiando 
o caminho de redes há 
três décadas. Nosso 
portfólio voltado para 
o mercado de médio porte 
oferece a infraestrutura 
de TI confiável, escalável 
e altamente segura de que 
a sua empresa precisa.

Suas equipes de TI devem manter a 
infraestrutura funcionando, reagir a demandas 
urgentes e implantar novas tecnologias, 
normalmente com uma equipe de TI reduzida. 
Nosso portfólio voltado para o mercado da 
Cisco® Midsize Business Solutions foi criado 
para mantê-lo sempre um passo à frente. 
O resultado: os recursos de TI são liberados, 
para que você possa se concentrar em 
projetos de maior importância. Saiba mais 
sobre nosso portfólio voltado para o mercado 
de pequeno porte e como a Cisco pode ajudá-
lo a atingir seus objetivos comerciais e de TI.

http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#growth
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#experiences
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#experiences
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#productivity
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#reduction
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#reduction
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/business_it_challenges.html#compliance
http://www.cisco.com/web/BR/midsize/index.html


Casos de clientes

Capacite os funcionários: saiba como uma empresa de 
tecnologia e marketing de dispositivos móveis ajuda seus 
funcionários a inovar com as soluções de mobilidade da Cisco.

Redefinição do luxo de cinco estrelas: um hotel de 
renome usa sua rede para garantir uma posição de destaque 
e oferecer uma experiência exclusiva para o hóspede.

Faça a sua empresa de médio porte prosperar com 
as soluções de TI da Cisco

Parceiros em que você pode confiar

A maioria das empresas de médio porte depende de parceiros 
para obter especialização, equipes e suporte de TI. É por 
isso que fizemos investimentos consideráveis em nossa rede 
global de parceiros. Eles facilitarão a escolha, a implantação 
e o gerenciamento de TI para que você possa se concentrar 
em sua empresa. 

Nossos parceiros oferecem serviços inteligentes e gerenciados 
para simplificar suas operações de TI. Eles podem ajudá-
lo a gerenciar e reduzir os riscos. Desfrute de mais opções 
para atender às demandas dos usuários e ampliar a sua 
empresa. Deixe sua rede mais segura, eficiente e resiliente. 
Nossos parceiros trabalharão com você para entender suas 
necessidades individuais e selecionar as soluções e os serviços 
certos para a sua empresa.

Soluções e serviços econômicos
A Cisco e seus parceiros podem simplificar a seleção, a implantação 
e o gerenciamento de infraestrutura, aplicações e ferramentas. 
Nossas soluções trazem eficiências operacionais que liberam 
recursos de TI. Nosso portfólio amplo é respaldado por um 
investimento considerável em pesquisa e desenvolvimento com 
opções de implantação flexíveis para atender às suas necessidades: 
nas instalações, gerenciado ou em nuvem.

Infraestrutura de rede 
As redes estão mais complexas do que nunca. As demandas sobre 
as redes continuam a crescer. Você precisa de uma plataforma 
que comporte tarefas automatizadas, gerenciamento simplificado 
e migrações flexíveis. Nossas soluções de infraestrutura de rede 
simplificam a TI e promovem novas oportunidades de negócios com 
uma abordagem de redes aberta e programável. Nossa infraestrutura 
de rede premiada inclui suporte para a Internet de Todas as Coisas 
(IoE) que torna as conexões em rede mais relevantes e importantes 
do que nunca. 

• Switching: as soluções do switching do Cisco Catalyst® 
e do Cisco Unified Access™ oferecem uma plataforma de 
rede inteligente que se baseia em "uma única política, um 
gerenciamento e uma rede". Essa abordagem resulta em uma rede 
simplificada que requer menos esforço para manter e aumentar 
à medida que novas mudanças como mobilidade aprimorada ou 
rede definida por software (SDN) surgem. Faça a convergência 
com fio e sem fio em uma única plataforma, obtenha segurança 
avançada na rede e acompanhe a tendência de Consumerização 
de TI (BYOD).

• Roteamento e WAN: a Cisco Intelligent WAN (IWAN) pode 
ajudar sua empresa a disponibilizar uma experiência de usuário 
excepcional em qualquer transporte: Multiprotocol Label Switching 
(MPLS), Internet direta ou WAN híbrida. A Cisco IWAN oferece 
uma rede com reconhecimento de aplicações que disponibiliza 
aplicações empresariais essenciais com eficiência e aumenta 
a produtividade. Você pode ter economias consideráveis e ajudar 
a reduzir os custos de infraestrutura nas filiais.

• Sem fio: nossa mobilidade acessível, gerenciada no local e as 
soluções gerenciadas em nuvem como a Consumerização de 
TI (BYOD) e a Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) 
ajudam você a se integrar em dispositivos móveis com rapidez 
e segurança. Sua empresa pode aproveitar todos os benefícios da 
produtividade e a satisfação do cliente é beneficiada com acesso 
móvel rápido e altamente seguro, com menos riscos.
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Casos de clientes

Aumente a produtividade e a eficiência operacional: 
o fornecedor global de TI mantém a equipe conectada e 
reduz os custos com viagens de seis dígitos em 10% com 
o Cisco BE6000.

Proteger serviços de colaboração em nuvem: uma 
variedade de empresas de médio porte comenta sobre 
os benefícios da colaboração em nuvem.

Faça a sua empresa de médio porte prosperar com 
as soluções de TI da Cisco

Colaboração 
Trabalhando juntas, as pessoas podem atingir resultados 
extraordinários. Aperfeiçoe a colaboração na empresa, com soluções 
fáceis de implantar e de usar que incentivam pessoas a participar 
e a inovar, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Nossas 
soluções de colaboração flexíveis e de tamanho e preço certos 
ajudam a aperfeiçoar a produtividade, reduzir custos, acelerar 
a tomada de decisões e aprimorar as relações com os clientes. 

• Soluções de colaboração baseadas localmente: a Cisco® 
Business Edition 6000 (BE6000) oferece voz premium, vídeo, 
mobilidade, envio de mensagens, mensagens instantâneas 
e presença, centro de contato e conferência pela Web. A solução 
fornece recursos de comunicação central de que as empresas de 
médio porte precisam. Se você previr um crescimento com mais 
de 1000 usuários ou precisar de uma ampla implantação local, 
considere o Cisco Business Edition 7000 (BE7000).

• Serviços em nuvem: empresas que estão crescendo com rapidez 
ou que imprevisivelmente apreciam a flexibilidade de serviços 
em nuvem. Você pode implantar os serviços em nuvem da 
Cisco Powered com rapidez para liberar sua equipe de gerenciar 
a infraestrutura de TI, o software e as soluções que não são 
a tarefa principal da empresa. Você pode diminuir as despesas de 
capital e tornar o orçamento mais previsível com uma assinatura. 

• Colaboração móvel: estenda reuniões e comunicações virtuais 
para além do laptop. A colaboração móvel permite que os usuários 
usem aplicativos da Cisco WebEx® e da Cisco Jabber® quando 
estiverem com seus dispositivos com iOS e Android. 

• Videoconferência: capacite pessoas para que trabalhem 
juntas em novas formas de transformar a empresa, acelerar 
a inovação, além de fazer mais com menos. As reuniões da Cisco 
TelePresence® usam vídeo de alta definição (HD) para criar uma 
boa alternativa para a colaboração presencial. 

• Conferência pela Web: o Cisco WebEx Meeting Center facilita 
a participação ou condução de reuniões de equipes com 
colaboradores locais e remotos por meio do compartilhamento 
de tela e de vídeos. 

• Colaboração do cliente: o Cisco Unified Contact Center Express 
disponibiliza uma solução altamente segura de gerenciamento da 
interação com clientes, que ajuda você a conquistar e a fidelizar 
clientes. 

• Telefones IP e endpoints de vídeo: nosso amplo portfólio de 
telefones IP e endpoint de vídeo excepcionais permite combinar 
e corresponder telefones, dispositivos, desktop, Web e clientes 
móveis de acordo com as suas necessidades. Esses endpoints de 
colaboração integrados e acessíveis oferecem mais recursos do 
que os sistemas de vídeo tradicionais.
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Casos de clientes

Aumento da agilidade da rede e redução da 
complexidade: a cidade de Hayward, na Califórnia, fez 
a convergência dos dados e das redes de armazenamento 
para aumentar a eficiência da rede.

Aperfeiçoamento da disponibilidade 
e o gerenciamento da área de TI: a tecnologia FlexPod 
conquistou a confiança do Suttons Group para investir em 
gerenciamento de sistemas à longa distância.

Faça a sua empresa de médio porte prosperar com 
as soluções de TI da Cisco

Data center 
Aperfeiçoe a economia de seu data center unificando computação, 
armazenamento, rede, virtualização e gerenciamento em uma única 
plataforma. Obtenha um data center mais confiável e adequado 
às suas necessidades de negócios. Nossas soluções de data 
center oferecem redes de data center para complexidade e custos 
menores, computação unificada para aperfeiçoar o gerenciamento 
de data center, e soluções de infraestrutura, flexíveis, inovadoras 
e integradas, para qualquer aplicação. 

• Rede de data center: descubra novas demandas que usuários 
móveis, servidores virtualizados, aplicações e nuvens estão 
colocando em seu data center. Os switches do data center da 
Cisco e a solução Cisco Secure Data Center usam uma arquitetura 
de estrutura que disponibiliza eficiência e flexibilidade operacionais 
aperfeiçoadas. Isso proporciona um melhor desempenho, 
visibilidade em todos os recursos e suporte para a inovação 
e o crescimento.

• Computação unificada: simplifique operações de data center 
e crie uma plataforma para atender às necessidades de 
computação física, virtual e em nuvem. Os servidores do Cisco 
Unified Computing System™ (Cisco UCS®) ajudam a aperfeiçoar 
o gerenciamento de data center, a velocidade operacional 
e a reduzir o TCO.

• Infraestrutura integrada: a Cisco é reconhecida pelo Gartner 
e pela IDC como líder no segmento de mercado de sistemas 
integrados. Evolua seu data center com a infraestrutura integrada 
do Cisco UCS para implantar e escalonar aplicações mais rápido, 
impulsionar a receita, diminuir o TCO e reduzir os riscos.

Segurança 
Sua empresa de médio porte precisa de soluções de segurança 
robustas para proteger os dados dos clientes e dos negócios contra 
ameaças de segurança cibernética. Até aqui, os líderes de segurança 
escolheram uma de duas abordagens: relutantes em optar por 
soluções de segurança unificada gerenciáveis, porém mais fracas, 
ou pela implantação de soluções diferentes mais fortes que causam 
desafios consideráveis para o gerenciamento eficaz. Ao contrário, 
nossas soluções de segurança oferecem uma abordagem superior 
centrada em ameaças, com gerenciamento de nível empresarial 
e visibilidade de rede com foco em todo o ciclo de ataque, antes, 
durante e após um ataque. 

• Firewalls de próxima geração com serviços FirePOWER: 
mantenha-se à frente de ameaças emergentes e obtenha 
a inteligência de segurança coletiva. Os firewalls de próxima 
geração da Cisco ASA 5500-X Series com os serviços de 
FirePOWER oferecem uma solução integrada e de pacote único 
com prevenção superior contra ameaças e atenuação de ameaças 
conhecidas e desconhecidas.

• Segurança de e-mail e da Web: as soluções de segurança de 
e-mail e da Cisco Web Security oferecem a líderes do setor 
uma defesa contra ameaças em tempo real. Proteja a empresa 
de ameaças originadas da Web e por e-mail e ajude a proteger 
a rede contra ataques direcionados.

• Segurança fornecida pela nuvem: o Cisco Cloud Web Security 
e o Cisco Cloud Email Security oferecem segurança líder do 
setor e controle para negócios distribuído. Obtenha proteção em 
qualquer lugar e a todo o momento com a inteligência de ameaças 
globais da Cisco, recursos de defesa contra ameaças avançados 
e proteção de roaming do usuário.

• Proteção contra malware avançado: a Proteção contra malware 
avançado (AMP) usa as extensas redes de inteligência de 
segurança de nuvem da Cisco e de sua recente aquisição da 
Sourcefire para permitir a detecção e o bloqueio de malware, 
a análise contínua e os alertas retrospectivos.

• Solução de data center seguro: a solução de segurança do data 
center oferece proteção escalável, adaptabilidade e flexibilidade 
que são dinâmicas e responsivas para a empresa. Você obtém 
provisionamento rápido, melhor desempenho e inteligência de 
segurança integrada à estrutura do data center.

• Mobilidade segura: a Cisco AnyConnect® Secure Mobility 
Solution oferece a aplicação de uma política de segurança 
com reconhecimento contextual, ampla e preventiva. Obtenha 
mobilidade altamente segura para dispositivos móveis gerenciados 
e não gerenciados.
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Casos de clientes

Criação de um data center seguro: uma empresa 
fitness reduz o impacto do data center e protege seu 
ambiente virtual.

Informações importantes de proteção: uma instituição 
de saúde usa a segurança com reconhecimento 
contextual para proteger os dados do paciente.

Faça a sua empresa de médio porte prosperar com 
as soluções de TI da Cisco

• Acesso seguro: o Cisco Identity Services Engine (ISE) oferece 
controle de identidade e de acesso que reúne em tempo real 
informações contextuais de redes, usuários e dispositivos. Agora 
você pode tomar decisões proativas de administração de rede 
para reforçar políticas de acesso inteligentes e altamente seguras 
em todas as redes com e sem fio.

• Inteligência de segurança: o conhecimento de inteligência de 
ameaça é necessário para analisar e proteger contra ameaças 
conhecidas e emergentes. O Cisco Talos Security Intelligence and 
Research Group (Talos) desenvolve a inteligência de ameaça para 
soluções de segurança da Cisco, usando infraestrutura sofisticada 
e sistemas que analisam dados incomparáveis de telemetria da 
Cisco e nossa comunidade robusta de código aberto. O Talos faz 
parte do ecossistema da Inteligência de segurança coletiva da 
Cisco (CSI).

Serviço de suporte técnico
Garantimos que sua experiência de alta qualidade com a Cisco 
continue muito além da compra e da garantia básica de hardware. 
Enquanto sua rede e empresa evoluem e aumentam, nossos 
especialistas técnicos e amplos recursos da Cisco ficam do seu lado 
quando surgem problemas. Nossos serviços ajudam a proteger seus 
investimentos. 

Nosso serviço de suporte técnico premiado do Cisco SMARTnet® 
capacita sua equipe de TI para resolver problemas com rapidez, 
aperfeiçoar a eficiência operacional e reduzir o risco. Com 
o SMARTnet, é possível reduzir o tempo de paralisação com 
suporte técnico especializado rápido, cobertura de hardware flexível 
e diagnósticos de dispositivos proativos e inteligentes. Você obtém 
tranquilidade, conhecimento e resolução rápida para manter sua rede 
funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Converse com seu 
parceiro sobre o nível de serviço ideal para a sua empresa.

Mantenha-se à frente da curva

Manter-se à frente das tendências de mercado é muito 
importante para o sucesso da empresa. Como a equipe 
de TI está lidando com essas principais tendências? 

Nuvem: as nuvens oferecem disponibilização de 
serviços de TI sob demanda e flexíveis. A migração 
para a nuvem pode oferecer mais opções para 
atender às demandas do usuário e ampliar seus 
negócios. A Cisco e os nossos parceiros podem 
ajudar você a aumentar seus negócios com nuvens 
públicas, privadas ou híbridas. A escolha é sua.

Redução de risco: as equipes de TI devem atender 
aos requisitos de conformidade e implementar novas 
tecnologias sem deixar de manter a infraestrutura 
altamente segura. Oferecemos a segurança, 
a resiliência e a proteção de investimento de TI de 
que você precisa. Nossos parceiros podem ajudar 
você a escolher os produtos certos para proteger 
sua rede e proteger seus dados, além de reduzir 
o risco nos negócios.

Mobilidade: envolva-se no mundo móvel atual 
de vários dispositivos e de consumerização de TI 
(BYOD), a qualquer momento, em qualquer lugar. 
Crie ambientes de trabalho flexíveis. Obtenha 
acesso às informações de que você precisa 
e aperfeiçoe a produtividade em departamentos, 
locais e fusos horários. Podemos ajudar a manter 
sua empresa em movimento enquanto protegemos 
dados, dispositivos e infraestrutura.

Por que considerar a Cisco para a sua 
empresa?
Na Cisco, acreditamos que a rede é a chave para o sucesso de 
sua empresa de médio porte. Estamos na liderança do setor de 
redes há mais de 30 anos. Disponibilizamos uma infraestrutura de 
TI acessível, confiável e segura para atender às suas necessidades. 
Nossas Soluções para empresas de médio porte são simples e fáceis 
de implantar, gerenciar e escalar. Elas têm o respaldo de uma rede 
global de parceiros confiáveis e altamente qualificados. Em conjunto 
com nossos parceiros, oferecemos a visibilidade e o insight de que 
você precisa para aperfeiçoar a experiência do cliente, estimular 
a inovação, aumentar a eficiência e minimizar os riscos. Com a Cisco, 
você obtém tranquilidade e proteção de investimento através de um 
TCO que apoia sua empresa de médio porte, da sua maneira.

A Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais 
da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos detentores. O uso do termo "parceiro" não 
implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)
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