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Resumo do Portfólio de nuvem da Cisco
A Cisco oferece um amplo portfólio de produtos, 
soluções e serviços em nuvem que podem ajudá-lo a 
implantar e a obter lucro rapidamente com as ofertas 
de nuvem. A Estratégia de nuvem da Cisco® combina 
recursos de computação, rede e armazenamento no 
data center, assim como conecta nuvens e proporciona 
uma experiência em nuvem de alta qualidade ao 
usuário final. A Cisco combina soluções com parceiros 
de ecossistema líder do setor para oferecer serviços 
integrados, como colaboração, segurança, infraestrutura 
como serviço e vídeo, que são otimizados e previamente 
testados para uso na nuvem.

As soluções de rede para Gerenciamento de nuvem da 
Cisco oferecem recursos de automação e orquestração 
de padrão aberto com APIs abertas para proporcionar 
escalabilidade. E os Serviços e aplicativos em nuvem 
da Cisco incluem opções prontas para uso para 
disponibilizar serviços de valor agregado em áreas em 
que a Cisco tem recursos diferenciados e comprovados. 
Seja qual for o tipo de serviço em nuvem que você 
deseja oferecer - privada, híbrida ou pública - as 
soluções do Portfólio de nuvem da Cisco permitem 
personalizar, gerenciar e rentabilizar recursos da nuvem 
que atendem às necessidades dos clientes.

Você também pode acelerar os benefícios da nuvem 
aproveitando nossa experiência em nuvem por meio 
da Cisco Services para Estratégia, Gerenciamento e 
Operações de nuvem. Podemos ajudá-lo a analisar suas 
implantações atuais de nuvem, melhorar a segurança 
da nuvem, implantar com segurança novos serviços em 
nuvem para seus usuários e criar ambientes de nuvem 
híbrida que geram receita e oferecem flexibilidade e 
controle aos seus clientes. O Portfólio de nuvem da 
Cisco oferece tudo o que você precisa para tornar suas 
ofertas de nuvem um sucesso e aumentar a lucratividade  
(Figura 1).

Figura 1. Soluções da Cisco para viabilização da nuvem
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Obtenha lucros com a nuvem 
Os departamentos de TI das empresas estão sendo solicitados a criar, gerenciar e melhorar continuamente sua 
infraestrutura e seus processos. Além disso, há a expectativa de que os departamentos de TI ajudem as empresas a 
inovar e a proporcionar experiências únicas aos clientes. Atender a essas expectativas exige recursos substanciais e 
tempo e, para muitas empresas, criar e manter a infraestrutura de TI não é o ponto primordial de seus negócios. Elas 
estão procurando por soluções em nuvem que sejam flexíveis e escaláveis e que possibilitem a redução de custos e 
do gerenciamento associados à compra e à implantação da própria infraestrutura.

Como um provedor de nuvem da Cisco Powered, você pode atender a essas necessidades com ofertas de nuvem 
diferenciadas, enquanto gera novos fluxos de receita com soluções em nuvem disponibilizadas como serviço. A 
Cisco permite que provedores de nuvem ofereçam uma ampla variedade de ofertas de nuvem pública e híbrida. 
Você também pode oferecer serviços de gerenciamento de rede, segurança, vídeo e colaboração baseados 
na nuvem da Cisco juntamente com a Cisco Cloud Services para Estratégia, Gerenciamento e Operações, para 
aproveitar a experiência no setor e acelerar a geração de receita de suas iniciativas de nuvem. O Portfólio de nuvem 
da Cisco oferece um abrangente conjunto de soluções de infraestrutura, gerenciamento e aplicativo para oferecer 
serviços bem-sucedidos de geração de receita. As Soluções em nuvem da Cisco Powered são serviços gerenciados 
e em nuvem superiores, flexíveis e escaláveis que foram desenvolvidos para ajudá-lo a gerar valor mais rapidamente.
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Recursos exclusivos
O Portfólio de nuvem da Cisco combina, de modo exclusivo, recursos unificados de 
data center e rede inteligente para a nuvem em uma plataforma para disponibilização 
de serviços em nuvem (Figura 2). As soluções unificadas de data center simplificam 
a infraestrutura de TI e automatizam a disponibilização de serviços para reduzir os 
custos. O recursos do Cisco Cloud Intelligent Network permitem que você desenvolva 
a rede que já possui para oferecer suporte a serviços em nuvem, enquanto mantém 
visibilidade, segurança e controle. Os Serviços e aplicativos em nuvem da Cisco 
permitem disponibilizar recursos de nuvem aos clientes que trabalham em qualquer 
lugar, em qualquer dispositivo e a qualquer momento. 

Gere receita com os Serviços em nuvem da Cisco Powered
Mais de 150 provedores de nuvem ao redor do mundo oferecem serviços que são 
executados nas soluções e na infraestrutura em nuvem da Cisco. Como um provedor 
de nuvem da Cisco Powered, você pode afirmar aos clientes que os respectivos 
serviços em nuvem são disponibilizados em uma arquitetura comprovada da Cisco, 
que atendem às rígidas qualificações e que cada um deles é auditado por um terceiro. 
Os serviços são protegidos pelas soluções de segurança da Cisco, desde o data 
center, passando pela rede, até os aplicativos. Os seguintes Serviços em nuvem da 
Cisco Powered podem ser oferecidos aos clientes:

•	 Infraestrutura como serviço (IaaS)
•	 Solução de colaboração hospedada (HCS)
•	 Solução de colaboração hospedada para Contact Center (HCS for CC)
•	 Telepresença como serviço (TPaaS)
•	 Desktop como serviço (DaaS)
•	 Recuperação de desastres como serviço (DRaaS)

Controle a disponibilização e o posicionamento da carga de trabalho da nuvem
A arquitetura e os exclusivos recursos de administração de dados do Cisco InterCloud 
permitem que você contenha dados dos clientes em parâmetros específicos para 
fins regulamentares e de conformidade. Se os clientes precisarem manter dados e 
aplicativos dentro de limites geográficos, o Portfólio de nuvem e a arquitetura da Cisco 
facilitam a definição de políticas e rotas específicas com base na localização, largura 
de banda e em outros fatores.

Proteja a nuvem
A segurança é um ponto crítico para clientes da nuvem. Os produtos de segurança 
de rede da Cisco ajudam sua empresa a reagir rapidamente a ameaças emergentes 
e eliminam os desafios de segurança dos clientes. A Cisco oferece ampla proteção e 
experiência em segurança para implantações de nuvem. O Cisco Security Intelligence 
Operations analisa dados de sensor diariamente e automatiza as atualizações de 
segurança para reduzir riscos cibernéticos. O Security também se baseia nos 
elementos de rede da Cisco — infraestrutura da camada 2 e 3, arquitetura de rede e 
elementos de rede individuais.

Gerencie sua nuvem 
O Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) apresenta uma ampla plataforma 
de gerenciamento de nuvem que disponibiliza uma plataforma sólida fundamental 
de nuvem privada e híbrida que se expande facilmente para casos de uso mais 
sofisticados, como PaaS, automação de rede e qualquer item como serviço. O Cisco 
IAC atende às demandas de disponibilização de serviço em nuvem das soluções de 
nuvem privada e híbrida com espaço para aumentar a disponibilização de serviço em 
nuvem por toda a sua empresa. O estudo da Forrester Wave: Soluções de nuvem 
privada, realizado no 4º trimestre de 2103, classificou a Cisco como a número um 
em estratégia de nuvem privada e a colocou entre as três primeiras posições com o 
Cisco IAC para gerenciamento da nuvem e Cisco UCS Director para gerenciamento da 
infraestrutura. 

Acelere o tempo de entrada no mercado dos serviços em nuvem
Comece a gerar receita de serviço em nuvem com mais rapidez e acelere o retorno 
sobre o investimento. Os Serviços em nuvem da Cisco para Estratégia, Gerenciamento 
e Operações oferecem assistência técnica, comercial e profissional para ajudá-
lo em cada aspecto da tomada de decisão e implantação da nuvem. Os Serviços 
de avaliação e validação de data center da Cisco são altamente recomendados. 
Desenvolvidos para provedores de nuvem, esses serviços usam uma abordagem 
detalhada de envolvimento no local para permitir que provedores de nuvem 
desenvolvam estratégias de migração para a nuvem que gerenciem o risco e o custo 
comercial, bem como aceleram o tempo de ROI ajudando a:

•	 Entender as dependências do aplicativo

•	 Priorizar aplicativos para migração

•	 Validar a adequação para migração

•	 Estimar as melhorias do custo total de propriedade
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Figura 2. Portfólio de nuvem da Cisco
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O que a parceria de nuvem da Cisco pode fazer por você 
Disponibilizar serviços de última geração exige uma abordagem flexível, automatizada, 
segura e transformadora (FAST). O Portfólio de nuvem da Cisco contém soluções para 
disponibilizar e demonstrar rapidamente valor comercial, alinhar de forma flexível os 
serviços com os objetivos comerciais dos clientes, automatizar os principais processo 
de TI e criar novos fluxos de receita. 

Obtenha lucros com a transição para a nuvem
A oportunidade do mercado da nuvem está crescendo rapidamente. As empresas 
estão reconhecendo que a nuvem pode ajudá-las a atender com mais eficiência às 
demandas imprevisíveis por aplicativos, a aumentar a receita da linha principal e a 
reduzir custos. As soluções do Portfólio de nuvem da Cisco oferecem uma ampla 
variedade de opções para disponibilizar serviços lucrativos.

Reduza o risco
Os recursos de segurança da Cisco são criados com base na arquitetura e 
infraestrutura da nuvem para proteger os dados dos clientes. Nossa ampla gama da 
Cisco Services para Estratégia, Gerenciamento e Operações de nuvem também o 
ajuda a projetar, implantar, gerenciar e proteger as ofertas de nuvem.

Disponibilidade e confiabilidade 
Os aplicativos em nuvem precisam de uma plataforma de infraestrutura robusta 
para serem executados com o melhor desempenho. As soluções e arquiteturas 
comprovadas da Cisco se baseiam nas tecnologias exclusivas de data center e rede 
que são otimizadas para a nuvem, de modo que você possa proporcionar aos clientes 
corporativos uma experiência de nuvem incomparável com níveis de desempenho 
superiores e comprovados sustentados por SLAs simples e completos. 

Estenda a alocação de recursos
A escalabilidade rápida da infraestrutura virtual e física com implantação automatizada 
pode ajudá-lo a atender com facilidade às demandas em constante mudança dos clientes.

Estudos de caso 
A lista de provedores de nuvem da Cisco está aumentando rapidamente no mundo 
todo. Veja alguns exemplos:

•	 SAVVIS cria uma nova classe de serviços corporativos em nuvem.
•	 Steria usa o Portal de nuvem do catálogo de serviços da Cisco Prime™ para serviço 

no local de trabalho sob comando.
•	 Cable and Wireless Worldwide leva os clientes para a nuvem com computação flexível. 
•	 Quest torna-se global com desktop como serviço.
•	 Provedor de serviços PhoenixNAP oferece infraestrutura como serviço em questão 

de minutos.
•	 Cbeyond cria nova infraestrutura em nuvem para SMBs.

Razões para escolher a Cisco
Conte com o líder do setor em sua jornada para a nuvem. O Portfólio de nuvem da 
Cisco permite aumentar a lucratividade, além de simplificar e acelerar a implantação 
com arquiteturas inovadoras e comprovadas. Com os serviços em nuvem da Cisco 
Powered e a amplitude de nosso ecossistema de parceiros, é possível aumentar a 
capacidade da sua empresa de disponibilizar soluções em nuvem pública, privada e 
híbrida que melhor atendem às necessidades de cada cliente1. 

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre o Portfólio de nuvem da Cisco, acesse www.cisco.
com/go/cloudevolution. 
Entre em contato com o representante de conta local da Cisco ou com um parceiro 
da Cisco para consultar a disponibilidade de produtos ou serviços na sua região, de 
acordo com os roadmaps atuais.

1  Afirmações com base na Infraestrutura de nuvem em sinergia, da Forrester Wave, e na liderança da Cisco 
Services, pela IDC. Os resultados e desemprenho reais podem variar.
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