
Experimente nossos 
produtos e tecnologias.

Explore a Cisco Demo Zone Avalie a integridade da rede Teste o CDO gratuitamente

Garanta que a sua 
rede esteja íntegra e 

segura contra ataques 
cibernéticos. 

Seja mais eficiente 
com o Cisco Defense 

Orchestrator.

Saiba mais sobre o Cisco Next-Generation Firewall (NGFW).

Comece já 

1. Índice do Cisco Visual Networking: previsão e tendências, 2017–2022 (em inglês), Cisco, 2018.
2. Pesquisa anual de data center (em inglês), Uptime Institute, 2019.
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É hora de pensar 
nos firewalls 
de um modo 
totalmente novo.

Manter a rede segura é mais que um trabalho em tempo integral. 
E essa demanda está ficando cada vez mais intensa.

42% 

Mais funcionários 
trabalham remotamente. 
Crescimento anual de 42% no tráfego 

de dados móveis corporativos de 
2017 a 20221 

Mais dados estão 
passando pela nuvem.
50% das cargas de trabalho fora do 
data center corporativo até 20212 

Mais dispositivos se 
conectam à sua rede de 

qualquer lugar. 
14,6 bilhões de dispositivos de Internet 

das Coisas (IoT) até 20221 

O firewalling usa outra abordagem.
Ao contrário de firewalls que atuam como um único ponto de imposição, o 
firewalling amplia a proteção para toda a rede.

É a diferença entre um muro que bloqueia a sua rede contra um ataque terrestre e 
um campo de força que a mantém protegida de todos os ângulos. 

Detecte e bloqueie 
ameaças mais rápido.
•  Bloqueie ameaças automaticamente com 
o Cisco Advanced Malware Protection 
(AMP).

•  Aprofunde a visibilidade com o Cisco 
Firepower Next-Generation Intrusion 
Prevention System (NGIPS).

•  Detecte, analise e proteja com a 
inteligência de ameaças Cisco Talos.

Ferramentas de 
gerenciamento prontas 
para o futuro.
•  Garanta a consistência das políticas com 
o Cisco Defense Orchestrator (CDO).

•  Automatize integrações de segurança 
com o Cisco Threat Response (CTR).

Integre as funções centrais 
de rede e segurança. 
•  Gerencie políticas em toda a sua 
arquitetura de rede com o Cisco 
Application Centric Infrastructure (ACI) e 
o Cisco Identity Services Engine (ISE).

Confira o que a Cisco pode fazer por você. 
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