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Storage all-flash Pure Storage 

Backup Veeam Software  

A solidez digital  
A Veracel possui processos �orestal e industrial 
integrados para produção de celulose e buscava 

uma solução de data center para impulsionar 
sua estratégia de Indústria 4.0 

3,5 mil colaboradores
 diretos e indiretos 

Operação 24x7 200 mil hectares 
de área plantada

1,1 milhão de 
toneladas de celulose 
processadas por ano

TI+TA TI+TA

A companhia decidiu consolidar 
ambientes de TI e TA em uma 
infraestrutura convergente de data 
center baseada em 
servidores Cisco UCS. 

O projeto de consolidação e 
modernização de data center foi 
conduzido pela integradora BS4IT. 

Benefícios
A solução garantiu à Veracel um ambiente altamente resiliente, com 
disponibilidade consistente e estrutura de proteção de dados muito 
robusta, permitindo à companhia sustentabilidade do negócio por 
meio de inovação e geração de valor.   

Solução

+30% em desempenho aplicações

-90% no tempo de resposta de sistemas

100x menor latência

Processamento 700x mais rápido 

-400% espaço de data center

+Qualidade nos serviços

+Agilidade processos

Redução de 5 para 3.3 TB em 
compactação de massa de dados 
da produção

+95% rapidez para subir um novo servidor

A solução é composta por  

Leia o caso completo  

Saiba mais sobre o Cisco UCS
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