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Visão geral do Portfólio de nuvem da Cisco
Se você estiver fazendo a transição para a nuvem, por que não fazer isso do seu jeito, 
com o apoio do portfólio de nuvem líder do setor da Cisco? Com nosso abrangente 
conjunto de soluções em nuvem, você pode implantar e criar com base no conceito 
de World of Many Clouds™ (Um mundo de muitas nuvens) de maneira que faça mais 
sentido para sua empresa. 

Nossa ampla gama de recursos de aplicativos e infraestrutura permite combinar e 
mover cargas de trabalho por diferentes nuvens de acordo com a necessidade, de 
forma fácil e segura. Ao aumentar a flexibilidade de aprovisionamento, você pode 
assumir de forma mais próspera a função de um agente de serviços de TI, aumentar a 
transparência e alinhar os negócios e os cronogramas de TI.

Crie sua própria nuvem com o software de automação, infraestrutura em nuvem e 
gerenciamento de nuvem da Cisco®. A infraestrutura representa basicamente os 
domínios atuais no datacenter, a rede e a segurança. A camada da plataforma (que a 
Cisco chama de plataforma unificada) simplifica as operações de TI, disponibilizando 
recursos de administração entre domínios de infraestrutura e aplicativo. Obtenha 
lucros com nossa plataforma unificada com base no Cisco Open Network Environment 
(ONE). Como alternativa, você pode escolher um serviço em nuvem da Cisco Powered 
comprovado pelo desempenho de um de nossos parceiros certificados. Você também 
pode comprar as ofertas de colaboração, segurança na Web e gerenciamento de rede 
do software como serviço (SaaS) diretamente da Cisco para necessidades específicas 
ou usar uma abordagem combinada de recursos no local e na nuvem.

A inovação da comunidade é a criação de novas oportunidades para a computação 
em nuvem. Muitas empresas estão se voltando para o software OpenStack para 
criar infraestruturas em nuvem extremamente escaláveis. A infraestrutura de data 
center unificada da Cisco oferece a base subjacente do OpenStack, ajudando os 
departamentos de TI a transformar seus ambientes complexos em infraestruturas em 
nuvem ágeis e seguras, cujos funcionamento e manutenção custam menos.

Acelere o retorno sobre investimento do seu projeto de nuvem aproveitando nossa 
experiência em nuvem por meio da Cisco Services para Estratégia, Gerenciamento 
e Operações de nuvem. Usando as melhores práticas do setor e metodologia 
comprovada, os consultores especialistas o ajudam a analisar a utilização da nuvem 
atual e a aumentar a segurança e a agilidade da nuvem. O resultado será um ambiente 
de nuvem personalizado para as metas de TI e da sua empresa, com flexibilidade e 
controle extraordinários.

O Portfólio de nuvem da Cisco oferece o que você precisa para fazer a transição para 
a nuvem do seu jeito e para tornar suas iniciativas de nuvem um sucesso (Figura 1).

Figura 1. Portfólio de nuvem e ecossistema da Cisco 
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Ofereça vantagens e flexibilidade ao mesmo tempo 
Os departamentos de TI estão sendo solicitados a planejar, criar, gerenciar e aprimorar 
continuamente os processos e a infraestrutura de suas empresas. Como se isso não 
bastasse, você também está sendo solicitado a ajudar sua empresa a inovar, crescer 
e proporcionar experiências únicas aos clientes. Atender a essas expectativas exige 
centenas de recursos e tempo. Enquanto isso, cada vez mais os gerentes da empresa 
estão buscando serviços de TI de que precisam fora do respectivo departamento de TI. 

O Portfólio de nuvem da Cisco, juntamente com nosso ecossistema de parceiros, 
oferece à TI uma maneira de ir além de seu foco tradicional em operações e 
gerenciamento para oferecer suporte aos objetivos comerciais estratégicos e melhor 
atender às partes interessadas. Como agente de serviços, a TI pode oferecer as 
melhores ofertas de nuvem para atingir uma ampla variedade de metas comerciais, ao 
mesmo tempo que mantém o controle, reduz custos, aumenta a agilidade comercial 
e reduz os riscos. Isso, por sua vez, permite que a TI e a empresa comprem e 
consumam a TI juntas; em harmonia e em relação a um plano estratégico, no qual os 
objetivos comerciais são unificados com a estratégia de TI.

www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/go/one
www.cisco.com/go/one
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Recursos exclusivos

Crie sua nuvem 
A Cisco permite que você crie e tenha controle total de um ambiente de nuvem 
privada. A Forrester Research, Inc. nos classificou como líder em estratégia de nuvem 
privada (The Forrester Wave™: Soluções de nuvem privada, estudo realizado no 4º 
trimestre de 2013). Além disso, você pode usar a Cisco para obter vários modelos 
de implantação da nuvem, além de oferecer uma base sólida para seus serviços 
baseados em nuvem (privada, pública ou híbrida). Classificadas pela Synergy Research 
Group como líder de mercado de equipamento de infraestrutura em nuvem dos 
três últimos trimestres, nossas soluções de infraestrutura integrada disponibilizam 
as plataformas comuns estruturadas e comprovadas que você precisa. Elas são 
baseadas em padrões de fonte aberta e do setor, como o OpenStack, para acelerar a 
implantação e disponibilizar a qualidade adequada de serviço. 

Em qualquer fase da sua jornada para a nuvem, considere a participação de um 
Cisco Domain TenSM. Essa estrutura exclusiva do setor, adotada por empresas do 
mundo todo para guiar a TI e a transformação do data center, o ajuda a planejar 
metodicamente as próximas fases da jornada da sua empresa para a nuvem. A partir 
de sua condição atual, você obtém uma visão holística do ambiente de TI e, assim, 
projeta seu estado desejado e identifica as lacunas que devem ser preenchidas 
para lidar com as implicações de infraestrutura, aplicativo, segurança, conformidade, 
processo e administração dos planos de nuvem.  

Os consultores especialistas apoiam a fase de criação com os Serviços de ativação 
da nuvem para a criação de nuvens da Cisco, que oferecem serviços personalizados 
de estratégia, planejamento e design, implementação e otimização. E os Serviços de 
ativação da nuvem para adoção de nuvens da Cisco aceleram a adoção de nuvens 
públicas e híbridas, com base no ambiente atual e metas empresariais. Com os 
Serviços de segurança da nuvem da Cisco, que abrangem todo o ciclo de vida da 
nuvem, integre segurança à solução para reduzir a exposição às violações. 

Gerencie a nuvem 
O estudo da Forrester Wave™: Soluções de nuvem privada, realizada no 4º trimestre 
de 2013, classificou a Cisco como a número um em estratégia e posicionada entre 
as três primeiras pelo software de gerenciamento da nuvem. O Cisco Intelligent 
Automation for Cloud (IAC) é uma solução abrangente de gerenciamento da nuvem 
privada e híbrida, que pode ser estendida para casos de uso mais sofisticados, como 
PaaS, automação da rede e qualquer item como serviço. O Cisco IAC integra-se ao 
Cisco UCS Director para gerenciar a infraestrutura virtual e física, incluindo suporte 
pronto para uso ao Cisco UCS, Nexus, FlexPod, Vblock e VSPEX. Juntos, a Cisco 
disponibiliza uma plataforma de gerenciamento líder do setor para empresas e 
provedores de serviço que criam nuvens.

O Serviço de design e implantação de datacenter da Cisco auxilia na implantação 
do Cisco Intelligent Automation for Cloud, inclusive na configuração do catálogo de 
serviços para seu ambiente e na integração com os sistemas que você já possui. O 
Serviço de avaliação e implantação de datacenter da Cisco também pode oferecer 
suporte à implementação do Cisco UCS Director, oferecendo gerenciamento de 
infraestrutura unificado para administração de recursos de computação, rede, 
virtualização e armazenamento.

O OpenStack, um sistema operacional de nuvem de fonte aberta, facilita o 
gerenciamento e o provisionamento de recursos da nuvem. A Cisco Services for 
OpenStack ajuda a avaliar os requisitos e as implicações, além de oferecer suporte 
à implantação da arquitetura da nuvem do Cisco UCS. O resultado é uma plataforma 
de fonte aberta que proporciona uma grande opção de soluções de nuvem, de um 
ecossistema de tecnologias líderes do setor. 

Estenda a nuvem
A Cisco também tem uma solução para quando você estiver pronto para estender e 
integrar a nuvem híbrida. Com o Cisco InterCloud, é possível criar um ambiente aberto, 
transparente e seguro de nuvem híbrida em vários provedores de nuvem e entre 
seus aplicativos baseados no local e na nuvem pública. Mantenha o controle total e a 
segurança com uma estrutura de gerenciamento e administração de nuvem híbrida, e 
ajude a assegurar estabilidade de políticas de segurança e rede. Dentro do pacote do 
Cisco ONE, o Cisco InterCloud pode ser integrado em soluções de gerenciamento de 
nível mais elevado, como o Cisco IAC ou outras soluções de gerenciamento de nuvem 
disponibilizadas pelos parceiros do nosso ecossistema. 

Descubra a extensão da nuvem oculta ("sombra da TI") na sua empresa com os 
Serviços de consumo de nuvem da Cisco que exploram as informações da rede para 
analisar a utilização da nuvem, o perfil de risco e os gastos com a nuvem, facilitando 
a tomada de decisões consciente para melhor gerenciar os riscos e os custos. Em 
seguida, use os Serviços de consultoria para nuvem da Cisco para obter ajuda com 
a articulação da estratégia e com o desenvolvimento do caso de negócios e de um 
plano mestre liderado pela arquitetura para a transformação da sua nuvem e transição 
para a nuvem híbrida.

Acelere o ROI da nuvem
Comece a colher logo os frutos da sua iniciativa de nuvem. A Cisco Services para 
Estratégia, Gerenciamento e Operações de nuvem, disponibilizada por meio de 
consultores especializados da Cisco e de nossos parceiros, o orienta na avaliação de 
oportunidades, bem como no desenvolvimento e na implementação do plano e da 
estratégia exclusivos da nuvem.

www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/web/offers/domain_ten.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/openstack/index.html
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Use nossos serviços de ciclo de vida de TI - planejamento, criação e gerenciamento - 
para alcançar três fatores de sucesso importantes para sua estratégia de nuvem: a 
combinação perfeita de modelos de consumo de nuvem, a redução da exposição aos 
riscos para a TI e os negócios durante a transição e a disponibilização de serviços 
em nuvem, bem como a capacidade de automatizar de forma inteligente o ambiente 
de nuvem. Isso estimula uma vantagem competitiva, incluindo modelos de negócios, 
novas oportunidades de mercado e a capacidade de rentabilizar ativos da empresa, 
tudo isso enquanto reduz o custo total de propriedade.

A Cisco Services para Aceleração integrada da nuvem o ajuda a migrar aplicativos 
para a nuvem mais rapidamente e a concretizar o valor da infraestrutura, da 
automação e do investimento em operações.

Para oferecer suporte às soluções em nuvem recentemente implantadas, os clientes 
podem usar o Serviço de suporte à solução de data center para infraestrutura crítica 
da Cisco para entrar em contato diretamente com a Cisco e receber informações 
específicas abrangentes, coordenadas e de vários fornecedores, o que complementa 
as ofertas de suporte ao produto da Cisco e de nossos parceiros de tecnologia.

Soluções de colaboração na nuvem 
As empresas querem apreciar a melhor das soluções no local e o melhor da nuvem. O 
Cisco Cloud Fusion permite que os clientes usem as melhores soluções e as estendam 
a todos. Conecte-se e colabore do seu jeito - usando vários aplicativos e plataformas, 
por meio de qualquer modelo de consumo ou implantação, com segurança e sem fazer 
concessões. O Cisco Cloud Fusion reúne nuvens e mescla aplicativos que são baseados 
na nuvem com os do local, tornando-os gerenciáveis e seguros.

Os serviços em nuvem da Cisco Powered são disponibilizados por meio de parceiros 
da Cisco certificados, que oferecem todo o Portfólio de colaboração da Cisco, 
incluindo soluções de voz, vídeo e telepresença, troca de mensagens, mensagens 
instantâneas, presença, conferência na Web, colaboração com o cliente e contact 
center e mobilidade.

Também estão disponíveis na nuvem pública os serviços do Cisco WebEx®, que 
disponibiliza recursos de conferência na Web líderes do setor. O Cisco WebEx é 
interoperável com produtos do Cisco Unified Communications, proporcionando uma 
experiência superior entre plataformas.

Aplicativos adicionais na nuvem da Cisco 
Além da colaboração na nuvem, você pode comprar, diretamente da Cisco, serviços 
de gerenciamento de rede e de segurança da Web baseados na nuvem. O Cisco 
Meraki simplifica o gerenciamento de redes com fio e sem fio. O Cisco Cloud Web 
Security protege e oferece políticas para proteger implantações da Web e aplicativos 
baseados na Web.

Obtenha recursos de nuvem líderes do setor em um formato flexível e por assinatura.

Compre serviços em nuvem da Cisco Powered de um parceiro da Cisco
Mais de 190 parceiros certificados ao redor do mundo oferecem serviços em nuvem 
que são executados nas soluções e na infraestrutura da Cisco. Você pode estar certo 
de que esses serviços são disponibilizados em uma arquitetura comprovada da Cisco 
por um provedor qualificado. E cada serviço é auditado por um terceiro. Os serviços 
em nuvem da Cisco Powered contam com nossas soluções de segurança, do data 
center, passando pela rede, até os aplicativos. Escolha dentre os vários serviços em 
nuvem da Cisco Powered com base nas seguintes soluções da Cisco:

•	 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)

O que a nuvem da Cisco pode fazer por você 
Os ambientes de negócios dinâmicos desafiam a TI a adotar um novo paradigma de TI. 
As metas de desempenho dos usuários e das empresas exigem que a TI disponibilize 
e demonstre rapidamente valor comercial, alinhe a TI de forma flexível com os 
objetivos comerciais, automatize os principais processos de TI e ajude a empresa a 
criar novos fluxos de receita e processos otimizados. O Portfólio de nuvem da Cisco 
inclui opções abrangentes para planejar, criar e gerenciar recursos de nuvem ao lado 
da área de TI no local.

Escolha a nuvem
Escolha as opções de nuvem que melhor atendem às suas necessidades, esteja 
você criando sua própria nuvem, usando um provedor de serviços em nuvem pública, 
implementando um modelo híbrido ou mesclando recursos do local com a nuvem. 
O Portfólio de nuvem da Cisco e a Cisco Services para Estratégia, Gerenciamento 
e Operações de nuvem oferecem uma variedade de opções comprovadas 
para aprovisionamento ou criação de serviços em nuvem que atendam às suas 
necessidades.

Reduza os riscos
O Cisco InterCloud proporciona a segurança para estender aplicativos baseados no 
local até a nuvem ou transferir cargas de trabalho entre nuvens. Além disso, a Cisco 
Services para Estratégia, Gerenciamento e Operações de nuvem o ajuda a escolher o 
modelo certo de consumo da nuvem, a identificar implantações de nuvem "sombra" 
na sua empresa e a reduzir sua exposição aos riscos à segurança, para que você 
possa implantar com segurança novos serviços em nuvem.

www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
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Menor custo total de propriedade

É possível reduzir custos de capital e investir em inovação ao aprovisionar os 
serviços em nuvem de forma flexível. Você pode acelerar a implantação e simplificar 
o gerenciamento com soluções de padrões abertos, o Cisco IAC e os recursos de 
gerenciamento de nuvem híbrida. Além disso, você pode controlar o custo e o risco da 
sombra de TI ao aumentar a visibilidade de acesso à nuvem corporativa concedido pelos 
Serviços de consumo de nuvem da Cisco, enquanto também avalia as necessidades 
empresariais e inicia um diálogo construtivo com as partes interessadas organizacionais.

Aumente a agilidade

O Portfólio de nuvem da Cisco permite adotar o modelo certo de implantação da 
nuvem ou a combinação de nuvem e dos serviços de TI tradicionais para que você 
obtenha uma agilidade surpreendente. Transfira cargas de trabalho conforme a 
necessidade para aproveitar as diferentes ofertas de nuvem ou atender aos seus 
requisitos. Sua empresa pode se mover de forma mais rápida com a nuvem. Os 
serviços de integração da nuvem aceleram a avaliação e a migração transparente de 
seus aplicativos essenciais aos negócios para aumentar a agilidade comercial.

Estudos de caso 
Os clientes da Cisco fazem a diferença em suas empresas com as soluções do 
Portfólio de nuvem da Cisco:

Steria
•	 Cortou os esforços de integração pela metade
•	 Reduziu 80% a intervenção do usuário final 
•	 Criou novos fluxos de receita com clientes novos e atuais
•	 Reduziu até 30% a administração do cliente 

FASTWEB 
•	 As organizações corporativas podem acessar serviços que estavam fora de alcance 

e obtêm economias de até 50%
•	 Os clientes podem instalar e configurar a capacidade do data center em questão de 

minutos
•	 A empresa toda na nuvem foi lançada com o mínimo de racks de servidor

Aurecon
•	 Dois ou três dias de provisionamento de servidor virtualizado reduzidos para um dia.
•	 Equipes de suporte a aplicativos capacitados a provisionar e controlar recursos por 

meio do portal de autoatendimento.
•	 Desenvolvimento do processo formal de desativação libera capacidade valiosa de 

servidor à medida que a empresa se expande.

Perspectives Charter Schools
•	 Eficiência administrativa aprimorada com recursos de colaboração avançados
•	 Mais agilidade ao transferir da pequena equipe de TI as responsabilidades de 

manutenção
•	 Reduziu os custos mensais em aproximadamente 25%, ao mesmo tempo que 

aumentou a confiabilidade e ganhou novos recursos de colaboração
Para ver mais estudos de caso, acesse o site Estudos de caso da Cisco.  

Razões para escolher a Cisco
Conte com o líder do setor em sua jornada para a nuvem. O Portfólio de nuvem da 
Cisco foi criado com base na arquitetura, nas soluções inovadoras de infraestrutura 
e nas melhores práticas. A Cisco e seus parceiros podem ajudá-lo a oferecer a 
melhor combinação de serviços em nuvem da Cisco Powered para sua empresa. E 
a Cisco Services para Estratégia, Gerenciamento e Operações de nuvem trabalham 
em estreita colaboração com você para ajudá-lo a se tornar um agente confiável 
de serviços de TI, planejar sua jornada para a nuvem e chegar lá de forma rápida e 
eficiente.

No recente IDC MarketScape: Relatório de avaliação de fornecedor de serviços 
profissionais de nuvem de 2013*, a Cisco foi apontada como a "Principal 
fornecedora" mundial de serviços profissionais em nuvem. Temos pessoas, processos 
e ferramentas que resultam de mais de 28 anos de experiência no setor, mais de 50 
milhões de dispositivos e mais de 6 milhões de encontros com o cliente a cada ano, 
que você pode usar em seu benefício.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre o Portfólio de nuvem da Cisco, acesse www.cisco.
com/go/cloudevolution.

Encontre um serviço da Cisco Powered em um dos nossos parceiros certificados aqui.

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.

*IDC MarketScape: Análise de fornecedores mundiais de serviços profissionais em nuvem, doc #242401, 
agosto de 2013. 
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