
 

SAIBA COMO A CISCO PODE
TE AJUDAR A CRESCER COM
O COMÉRCIO ELETRÔNICO.
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O momento atual fez com que hábitos e negócios migrassem abrupta-
mente para o virtual. Reuniões, eventos e muito da interação social foi 
migrada para a tela de um dispositivo. Shows de artistas que adoramos 
viraram lives, que assistimos no conforto do nosso sofá e ainda interagi-
mos. Pessoas colaboram entre si, como se estivessem juntas, mesmo 
estando no outro lado do mundo.

Acessar o internet banking ou app do banco, para os mais céticos, era 
inaceitável. A pandemia mudou esse comportamento e todos perce-
beram que é seguro, fácil e ainda evita a demora em longas filas para 
pagar contas ou ver o saldo.

Muitos hábitos mudaram, até para os mais resistentes. Com as compras 
não foi diferente. O digital ganhou uma relevância enorme. O que antes 
era somente uma opção, comprar de forma virtual, em muitos casos, se 
transformou em algo mandatório. 

A sociedade percebeu que as compras virtuais são extremamente cômo-
das e práticas. Resta às empresas garantir que todo o processo ocorra 
com o mínimo de percalços.

Segundo pesquisa da Ebit|Nielsen* , o comércio eletrônico brasileiro 
cresceu 47% no primeiro semestre de 2020, sendo a maior alta em 20 
anos. A previsão para 2021 é crescer 26%. Tais números refletem a 
mudança dos hábitos de compras do nosso país, onde os consumidores 
digitais já superaram 41 milhões de brasileiros. 

O perfil dos consumidores mudou e a jornada de compra evoluiu. A 
atenção à experiência do cliente é fundamental e os dados passam a ser 
protagonistas, ajudando a entender os perfis de consumo, tendências e 
gostos. 

As lojas físicas estão tendo novo papel, migrando para um ambiente mais 
centrado no cliente e orientado a dados, além de hub logístico. O modelo 
de vendas evoluiu e novos canais ganharam relevância. A tecnologia per-
meia todas as etapas dessa jornada de compra e se torna, cada vez mais, 
diferencial competitivo e fator relevante de sucesso corporativo.

Você estava preparado para crescimento do comércio eletrônico? Quem 
liderou o processo de transformação digital na sua empresa foi a pan-
demia?

A Cisco e seu ecossistema de parceiros conta com soluções para te 
ajudar em todas as etapas da jornada, com experiência global e expertise 
em todos os tamanhos de negócios.

Para saber como a Cisco pode te ajudar a garantir uma infraestrutura 
tecnológica que te permita ter sucesso e crescer com o comércio 
eletrônico, vamos utilizar a visão do cliente e como ele é impactado posi-
tivamente por nossas tecnologias: APP, Multi-Cloud e Data Center, 
Logística, Atendimento e Segurança.© 2021 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

*42a edição do Webshoppers, estudo sobre e-commerce 
do País elaborado semestralmente pela Ebit|Nielsen, em 
parceria com a Elo.



 
Uma das etapas mais importantes da jornada do consumidor digital, é 
sua experiência e interação com a loja virtual. 

O download de aplicativos de empresas de varejo aumentou 84% no 
último ano. O consumidor digital quer a praticidade e conveniência de 
comprar com poucos cliques, de forma rápida e segura. Alguns segun-
dos a mais o faz desistir da compra. Para isso, o app precisa ter resi-
liência, pois é o principal canal de vendas eletrônicas. 

Mas como garantir que seu app esteja livre de erros, seguro e rápido? 
A resposta está no AppDynamics, uma solução Cisco que monitora e 
gerencia o desempenho de aplicações. Por meio dele, podemos ante-
cipar problemas, identificar riscos e falhas diretamente no código das 
aplicações, e ter acesso a métricas de como a performance do sistema 
influencia sua receita. 

Além de uma melhor performance nas aplicações, é possível obter e 
mapear informações estratégicas para o negócio, trazendo mais visibi-
lidade e transparência.

O AppDynamics ajuda a simplificar o complexo, entregando um con-
junto de informações essenciais para a integração e a visibilidade de 
um negócio que evolui para um atendimento omnichannel e para uma 
experiência do usuário mais segura e eficiente. 

Mas o aplicativo não é isolado e para maior sucesso no processo de 
vendas, você precisa ter estrutura de data center adequada à necessi-
dade, com todos os requisitos essenciais e necessários, além de infor-
mações como:

• As transações críticas de negócios estão operando corretamente, 
  como "Pagar", tendo KPIs de em tempo real das perdas causadas por 
  essa falha, diminuindo a porcentagem de abandono no carrinho de 
  compras?

• O banco de dados está sobrecarregado pelo número de solicitações 
  por segundo que ele tem ao mesmo tempo?

• As informações em tempo real sobre o desempenho dos servidores 
  no data center ou nuvens públicas possuem os recursos necessários 
  para atender a esse nível de solicitações, fazendo uma alocação 
  automática de recursos?

No mundo real, tudo isso é muito complicado e requer equipes multi-
disciplinares, onde normalmente algumas se apontam, sem chegar a 
soluções rápidas. o AppDynamics é a ferramenta de monitoramento de 
desempenho de aplicativos da Cisco e te ajuda a responder e resolver 
essas e outras questões.

 APP
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Uma estrutura robusta e eficiente para suportar o processamento 
extremo em momentos de pico e a tranquilidade de uma gestão cen-
tralizada e simplificada.

Para os aplicativos e sites de comércio eletrônico funcionarem bem, 
superando as expectativas dos clientes, os data centers precisam, mais 
do que nunca, interagir facilmente com diferentes ambientes e tecnolo-
gias heterogêneas para habilitar serviços rapidamente. Isso garante 
eficiência, excelência operacional, agilidade, TCO e simplicidade com 
altos níveis de segurança que o comércio eletrônico demanda.

Uma grande questão que precisa ser resolvida é sobre a arquitetura do 
data center: on-premise (local), cloud e/ou híbrido. A Cisco tem a 
melhor solução, independente da sua escolha e necessidade.

Se sua estrutura de data center é essencialmente em nuvem ou mesmo 
híbrida, a Cisco tem o Cisco Intersight. A primeira plataforma de oper-
ações de cloud com gerenciamento agnóstico entre nuvens públicas e 
privadas. Entregue como SaaS, com visão e automação para ambientes 
de cloud híbrida, traz agilidade e a experiência de consumo de recursos 
on-premises (locais) similar a nuvem pública.

Para a necessidade de infraestrutura hiperconvergente, o Cisco Hyper-
Flex amplia a simplicidade do núcleo à borda e a múltiplas nuvens, 
aumentando os nós, a computação e a capacidade de forma indepen-
dente em clusters conforme as necessidades mudam. 

O HyperFlex e o Cisco Intersight se integram para atender aos requisi-
tos exclusivos de implantação da hiperconvegência na borda em 
qualquer escala, inclusive global, simplificando as operações e 
aumentando o desempenho de aplicações de missão crítica, como 
vendas, potencializando aplicativos com opções de configuração 
flexíveis e gerenciamento de vários sites. 

Planejar adequadamente a migração para nuvem é estratégico. Um dos 
maiores custos de operação de um data center físico é com pessoal. 
Ao migrar para nuvem, muitas corporações mantêm o custo de pessoal 
e adicionam o custo de serviço de cloud, aumentando consideravel-
mente seu custo operacional. Com as soluções da Cisco e suas 
automações, você consegue reduzir custos diretos e aumentar a 
velocidade de resposta e a produtividade.

MULTI-CLOUD E DATA CENTER
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Para data centers locais (físicos), a Cisco possui a linha Cisco UCS de 
servidores com uma abordagem inovadora de computação unificada, 
fazendo com que o hardware funcione como se fosse um sistema com-
putacional, automatizando a configuração de servidores, otimizando 
tempo e recursos. 

Com o Cisco UCS você consegue unificar, acelerar e simplificar seus 
data centers, sendo possível:

• Gerenciar 160 servidores físicos como se fosse apenas um;

• Gerenciar de forma escalável até 10.000 servidores; 

• Utilizar 3x menos cabos;

• Levar apenas 10 minutos para subir um servidor;

• Automatizar ações para redução de custos com equipes operacionais; 

• Utilizar ambiente 100% programável. 

Mas independente da forma e local onde estão os servidores, a 
infraestrutura de redes é essencial para que todo o fluxo do e-com-
merce funcione adequadamente. O consumidor digital tem muitas 
opções à sua escolha e, com isso, a disponibilidade para que ele con-
clua o processo de compra deve ser o mais próximo de 100%. 

Os switches para data center Cisco da linha Nexus estão sempre 
aprendendo através da rede baseada em intenções, se adaptando e 
oferecendo proteção constante e não te deixam na mão. São desen-
volvidos para oferecer escalabilidade, automação, programabilidade e 
visibilidade em tempo real do ambiente. 

Cisco ACI faz da aplicação o ponto central da infraestrutura e é ótimo 
para empresas de e-commerce, que precisam simplificar, otimizar o 
ciclo de vida do aplicativo, levando mais inteligência às redes com equi-
pamentos Cisco, ao facilitar uma arquitetura ágil, aberta e segura, 
reduzindo o TCO, automatizando tarefas de TI e acelerando as implan-
tações de aplicações no data center. 

            

Nexus

Cisco ACI
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Resumindo, as soluções de data center da Cisco atendem às 
seguintes prioridades de negócios:

• Flexibilidade e elasticidade da plataforma de TI, que permite um 
  maior volume de transações de acordo com os requisitos que temos 
  hoje com o comércio eletrônico;

• Escalabilidade e redução da latência nos serviços oferecidos ao 
  cliente;

• Simplificação e centralização da plataforma de gerenciamento de 
  infraestrutura para agilizar;

• Novas implementações e facilitação de controles de mudanças, 
  minimizando riscos operacionais.

Sua implementação traz os seguintes benefícios:

• Maior tráfego de informações com manuseio confiável;

• Implantação, gerenciamento e escalabilidade de sistemas sob 
  demanda que unificam processamento, armazenamento e rede, 
  oferecendo agilidade, eficiência e adaptabilidade sem precedentes 
  para melhor atender ao cliente final;

• Cisco HyperFlex e Cisco Intersight fornecem simplicidade, padroni-
  zação e flexibilidade, quer hospedemos nossos aplicativos interna-
  mente ou os coloquemos na nuvem, as políticas e o gerenciamento 
  são os mesmos.

A Cisco é a ponte entre as nuvens que você tem, o ambiente que 
deseja e os resultados de que você precisa.
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A entrega rápida e eficiente é um dos fatores de decisão da hora da 
compra. Independente de onde estejam seus centros de distribuição, 
eles precisam estar interligados e seguros.

Mais do que nunca, entregar rápido é um diferencial competitivo e eli-
mina uma grande objeção da compra online. Para isso, torna-se 
necessário vários pontos de distribuição espalhados pelo país e pro-
cessos automatizados.

E como interligar todos os CDs de forma segura? Como montar uma 
estrutura automatizada e integrada, atendendo à dinâmica necessária 
de um centro de distribuição moderno?

A solução mais completa e otimizada é utilizar tecnologias de rede da 
Cisco, junto com suas soluções de segurança. 

Os switches Cisco são adequados para qualquer tamanho e necessi-
dade. Desde pequenas estruturas, como uma loja que virou centro de 
distribuição, até um enorme galpão logístico automatizado, eles estão 
sempre aprendendo, se adaptando e oferecendo proteção constante, 
criando uma base para obter resultados extraordinários.

Já os roteadores Cisco contam com recursos de rede baseada em 
intenção para WAN, LAN e nuvem, além de incluir análise avançada, 
otimização de aplicações, provisionamento automatizado e segurança 
integrada, para fornecer uma solução completa e comprovada. 

Toda a infraestrutura de rede da Cisco pode ser gerenciada pelo DNA 
Center, um ambiente único e completo para você fazer a gestão mul-
tisite de forma prática, com rede baseada em intenção, automatizando 
e garantindo os serviços em todas as unidades e na WAN. 

Com as soluções de Wi-Fi Cisco, você consegue atender a velocidade 
do mercado eletrônico e toda a mobilidade necessária nas áreas de 
logística, quer seja para a automação de robôs, tagueamento de mer-
cadorias ou movimentação de cargas.

Além disso, o Cisco Hyperflex e o Intersight dão a visibilidade 
necessária e facilitam a gestão de múltiplos Centros de Distribuição 
unificados e rodar de forma mais simples as aplicações de Warehouse 
Management System (WMS), Transport Management System (TMS), 
Freight Management System (FMS) e Order Management System 
(OMS).

            
LOGÍSTICA
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Manter um canal de comunicação eficiente com o seu cliente pode 
maximizar seu sucesso e atrair maior fidelidade e engajamento às suas 
vendas.

Toda a jornada digital do varejo pode culminar em receber uma ligação 
no seu call center para esclarecer uma dúvida, entender um processo 
ou até mesmo elogios aos produtos ou a empresa. Você precisa estar 
preparado para um atendimento fantástico.

A Cisco possui a mais completa plataforma para atendimento: o Cisco 
Webex Contact Center. A solução é em nuvem, hospedada no Brasil e, 
com isso, entrega residência e conformidade local. 

Com o Cisco Webex você consegue reunir informações do seu DAC e 
URA, entender e gerenciar o Contact Center, ajudando na otimização e 
eficiência operacional. A solução conta com arquitetura aberta, sendo 
possível a integração com apps, trazendo uma experiência única para 
seus clientes. 

            
ATENDIMENTO

Porque em um mundo mais digitalizado, os golpes migram com 
enorme velocidade e você precisa do melhor parceiro para não ficar 
na mão no momento que mais precisa.

Já pensou em ter seus dados vazados e ter que se explicar ao merca-
do? Alguns milhões e credibilidade podem ser jogados fora. E se a 
falha de segurança ocorrer no aplicativo ou site de compra virtual? A 
reputação da sua loja pode ser perdida.

Com Cisco Secure, você protege sua rede, suas aplicações e sua força 
de trabalho, simplificando sua segurança com a plataforma mais ampla 
e integrada do mercado.

A soluções da Cisco incluem firewalls, segurança de e-mail, de end-
points, de aplicações, de workloads, de identidades e muito mais. 
Possui também soluções para múltiplos fatores de autenticação, VPN e 
analítico para redes. Tudo isso gerenciado por um ambiente completo: 
o SecureX. 

Sabemos que no varejo, segurança não está somente no Data Center, 
mas em todos os locais da empresa, incluindo os Centros de 
Distribuição e Logística. E, perder tempo com indisponibilidade e inci-
dentes, significa prejuízo.

Para estar sempre um passo à frente, a Cisco conta com o maior time 
de especialistas em cibersegurança do mundo, o Cisco Talos, onde 
centenas de profissionais trabalham 24/7 em seu favor para te ajudar a 
estar sempre seguro. 

SEGURANÇA
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Ter a Cisco como parceira é ter uma estratégia de cibersegurança que 
proteja ativos importantes como: acesso a redes públicas e privadas de 
lojas, pontos de venda, aplicativos e bancos de dados.

Quando falamos de Acesso à internet e redes privadas, vemos que a 
segurança na fronteira é apenas um dos elementos necessários para ter 
visibilidade total do desempenho dos aplicativos e de sua proteção. Hoje 
a questão é mais complexa porque as aplicações não residem somente 
em data centers privados, mas consomem recursos de diferentes 
nuvens públicas, o que traz à tona mais um importante desafio quanto à 
consistência das políticas de segurança, na loja, dados center ou 
nuvens.

A Cisco tem uma estratégia muito definida e clara para tornar essa 
conectividade mais inteligente e segura. Uma maneira muito simples de 
proteger todos os dispositivos dentro e fora de sua rede corporativa é 
revisar e inspecionar o tipo de site que eles estão tentando acessar. 
Fazemos isso com o Cisco Umbrella. A implementação é muito rápida e 
em minutos você já está protegido.

Quando falamos de ponto de venda, é aí que se processa fisicamente a 
transação comercial com o comprador e onde os nossos dados confi-
denciais podem ser mais facilmente comprometidos. Independente-
mente de cuidar da fronteira, é necessário proteger os dispositivos 
móveis ou fixos onde essas transações ocorrem. Isso requer ferramen-
tas de detecção avançadas, como Terminal Protection Platforms (EPP) e 
Terminal Detection and Response (EDR).

E é importante ter uma boa visibilidade do tipo de tráfego que circula na 
rede local, data center e nuvens públicas, a fim de saber quando algo sai 
de suas operações normais, ser alertado e interromper imediatamente a 
ameaça. Isso também é possível monitorar mesmo que seus aplicativos 
estejam em diferentes nuvens públicas, correlacionando-o com a 
analítica da proteção do ponto de venda e da borda do perímetro.

            

Cisco Umbrella
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Siga-nosVisite nosso site 

A parceria com a Cisco cria a melhor situação ganha-ganha do merca-
do. Com uma infraestrutura de rede crítica que permite que você se 
concentre no que é mais importante, os varejistas e parceiros podem 
integrar melhor os sistemas POS, gerenciamento de estoque, platafor-
mas de comércio eletrônico e comunicação e treinamento de 
funcionários. 

Experiências envolventes para clientes, fornecedores e parceiros de 
conformidade se beneficiam de um forte backbone de TI que oferece 
suporte a todos os pontos de contato digitais em toda a cadeia de valor. 
Diretores de TI, vice-presidentes da cadeia de suprimentos, CFOs, etc. 
Todos podem maximizar o investimento e o ROI com soluções projeta-
das para otimizar a eficiência do varejo.

A transformação digital foi acelerada. Foram vários anos em poucos 
meses. 

A Cisco está sempre ao seu lado, provendo as melhores soluções para 
que o seu comércio eletrônico esteja sempre disponível, de forma ágil 
e segura, potencializando suas vendas e o sucesso do seu negócio.
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