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Multinuvem simplificada com a Cloudflare
Um plano de controle unificado para manter suas opções de implantação abertas — 
em implantações públicas, multinuvem, híbridas, locais ou de SaaS.

Conforme as empresas se modernizam, elas embarcam em uma jornada de transformação digital. Elas estão rapidamente 
trocando a infraestrutura local pelas tecnologias em nuvem. As empresas podem escolher entre uma variedade de opções de 
implantação e provedores de nuvem — incluindo ambientes privados, em nuvem pública, multinuvem, híbridos e locais.

Em nome da Cloudflare, a Forrester Consulting realizou um estudo com 172 CIOs em todo o mundo e constatou que 54% 
têm ambientes híbridos ou multinuvem. No entanto, implantações multinuvem ou híbridas trazem novos desafios: falta de 
visibilidade na rede, políticas de segurança inconsistentes e dificuldade para equilibrar cargas de trabalho em implantações em 
nuvem privada e pública separadas.

A Cloudflare ajuda as empresas a manter as opções de infraestrutura abertas em ambientes públicos, multinuvem, híbridos e 
locais. Com a Cloudflare, as empresas ganham visibilidade em toda a infraestrutura de rede, são capazes de equilibrar cargas 
de trabalho em implantações de nuvem pública e privada e podem aplicar políticas de segurança consistentes em várias 
nuvens. A Cloudflare ajuda você a evitar o aprisionamento tecnológico em nuvem.

A Cloudflare é uma plataforma global em nuvem que oferece às empresas uma grande variedade de serviços de rede com 
produtos integrados e adequados a um propósito, tornando-as mais seguras, aprimorando o desempenho e a confiabilidade 
dos aplicativos essenciais para os seus negócios e eliminando o custo e a complexidade de gerenciar o hardware de rede.

A Cloudflare se integra aos principais provedores de nuvem — AWS, Microsoft Azure, GCP, IBM Cloud — para ativos da internet 
estáticos e dinâmicos. A Cloudflare fica à frente dos provedores de nuvem e oferece proteções de segurança mais fortes, além 
de acelerar o tráfego e garantir alta confiabilidade.
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Sabendo que não temos de 

nos preocupar com os ataques 

DDoS contra nossa API e 

nossos servidores de gateway, 

temos tranquilidade para 

manter o foco na melhoria de 

nosso produto”.

"A Cloudflare é a nossa borda 

externa. Ela torna o nosso 

aplicativo mais rápido e 

mais confiável e, além disso, 

nos permite responder com 

confiança a picos de tráfego 

e aumenta a satisfação dos 

nossos clientes".

STANISLAV VISHNEVSKIY
CTO, DISCORD

ANDREI BALCANASU,
LÍDER TÉCNICO DA ZENDESK

• Suporte multinuvem. A Cloudflare oferece um plano de controle 
unificado para a camada de rede para configurações de multinuvem e 
de nuvem híbrida.

• Rede de grandes proporções. A Rede global da Cloudflare abrange 
mais de 200 cidades em mais de 100 países no mundo todo.

• Soluções integradas, sem compensações. A Cloudflare acelera a 
jornada rumo à nuvem com segurança e desempenho integrados para 
que você não precise escolher um ou outro.

• Políticas de segurança. A Cloudflare ajuda as organizações a aplicar uma 
política de segurança consistente em todas as implantações em nuvem.

• Inteligência compartilhada. Informações sobre ameaças novas e 
em evolução observadas em um único site são aplicadas à rede, 
permitindo que as empresas se defendam proativamente contra 
ataques.

• Preços previsíveis. Com a estrutura de preços transparente da 
Cloudflare, as empresas nunca precisam se preocupar com custos 
ocultos ou cobranças inesperadas conforme evoluem.

• Suporte para empresas 24 horas por dia, o ano inteiro. Suporte 
premiado global ao cliente, com recursos técnicos dedicados e uma 
abrangente base de conhecimento.

• Simples de usar para os desenvolvedores. Com o Cloudflare Workers, 
as empresas podem desenvolver novos aplicativos e configurar os 
existentes sem o incômodo de manter infraestrutura de apoio.

• Gerenciamento de multinuvem — descubra como a Cloudflare pode ajudar a 
simplificar qualquer estratégia de multinuvem com uma solução independente 
da infraestrutura.

• Forrester Opportunity Snapshot — entenda as tendências na adoção da rede 
em nuvem, seu uso e desafios para empresas do mundo todo.

• Plano Enterprise — saiba mais sobre o plano Enterprise da Cloudflare, que 
oferece segurança e desempenho de nível empresarial, com suporte prioritário 
24 horas por dia, o ano todo, por telefone, e-mail e chat, com disponibilidade 
garantida.

Começar a usar é fácil. Entre em contato com um especialista pelo e-mail 
enterprise@cloudflare.com

Por que as empresas escolhem a Cloudflare para
implantações multinuvem?

Recursos

Comece a usar

“
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