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Introdução
Em apenas alguns anos, a nuvem alterou o cenário da tecnologia da informação para 
empresas de grande e de médio porte — e a transformação está apenas começando.  As 
demandas técnicas e de experiência do usuário final cada vez maiores, as transições rápidas 
e simultâneas de tecnologia e um ambiente de negócios em constante mudança estão 
alimentando ainda mais a proliferação da nuvem. E as empresas estão sendo desafiadas com 
uma mudança fundamental no ciclo de vida de consumo da TI (consulte a Figura 1). Nesse 
ambiente, elas buscam acelerar a adoção dessa tecnologia de nuvem transformadora ao 
mesmo tempo em que intermediam de maneira efetiva diversas fontes de serviços e recursos 
de serviços, modularizam arquiteturas e prestam um serviço completo para seus constituintes.

Outro fator que influencia essa transformação é o crescimento sem precedentes da Internet. 
A Cisco estima que havia "apenas" 200 milhões de componentes conectados à Internet no 
ano 2000. Impulsionado por avanços em tecnologia móvel e na tendência de BYOD (Bring 
Your Own Device, traga seu próprio dispositivo), entre outros motivos, esse número aumentou 
atualmente para aproximadamente 10 bilhões. Espera-se um aumento considerável para 50 
bilhões de pessoas, processos e componentes conectados até 2020. A Internet de Todas 
as Coisas (Internet of Everything, IoE) resultante estimulará a próxima onda de crescimento 
revolucionário da Internet, tendo a nuvem como o pilar dessa transformação.

Nesse  abrangente estudo, a Cisco® Consulting Services (CCS), em parceria com a Intel®, 
teve por objetivo identificar com precisão como essas tendências estão impactando os 
departamentos de TI. Exploramos as mudanças notáveis que estão afetando o consumo de TI 
em todos os estágios — como as empresas fazem para planejar, adquirir, implantar, operar e 
governar os serviços de TI. Além disso, o foco recai sobre quais linhas de negócios — recursos 
humanos, vendas e outras áreas que são usuárias finais de TI — estão alterando o consumo 
geral de TI.

O estudo "O impacto da nuvem sobre os modelos de consumo de TI" pesquisou 4.226 
líderes de TI em 18 setores, em nove das principais economias, tanto desenvolvidas quanto 
emergentes: Brasil, Canadá, China, Alemanha, Índia, México, Rússia, Reino Unido e Estados 
Unidos. A pesquisa foi realizada durante março e abril de 2013. 
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Em um mundo de “muitas nuvens,” as empresas têm muitas opções sobre como decidem 
planejar, obter e montar as soluções na nuvem, bem como implantar, operar e oferecer 
suporte. Seja ao adotar uma pilha completa de recursos de nuvem privada, selecionar um 
único aplicativo corporativo disponibilizado como um serviço por meio de um provedor de 
nuvem pública ou desenvolver ativos de serviços específicos para complementar soluções 
internas, as empresas de TI estão sendo forçadas a lidar com um imenso dinamismo no 
cenário do fornecedor das ofertas da nuvem e escolha sem precedentes. Tendo isso em vista, 
a meta geral do estudo foi averiguar a situação da nuvem de uma maneira mais ampla — o que 
está acontecendo agora, como os líderes consideram que a TI será consumida (comprada, 
gerenciada, mantida) no futuro e o que isso significará para suas empresas. 

Em suma, como será o departamento de TI do futuro e o que seus líderes precisarão fazer 
para prosperar nesse ambiente? Este documento apresenta as 10 principais percepções de 
nossa análise.

Figura 1. Ciclo de vida do consumo de TI.

Fonte: Cisco, 2013

Percepção nº 1: 
da perspectiva dos responsáveis pela tomada de decisão da 
equipe de TI, a nuvem é uma boa ideia.
Apesar dos desafios e da complexidade adicional que a nuvem traz para as empresas de TI, a 
grande maioria acredita que as vantagens superam as desvantagens. Por exemplo, 83% dos 
entrevistados acreditam que a nuvem afetará positivamente o planejamento da equipe de TI. 
Além disso, 81% observam um impacto positivo da nuvem no “financiamento e aquisição de 
TI”. Porcentagens semelhantes se aplicam em todos os outros estágios de ciclo de vida do 
consumo da TI.

Embora citado como principal inibidor contra a nuvem, "melhorar a segurança e o 
gerenciamento de risco" também está entre os três principais geradores de negócios para 
a adoção da nuvem em mercados tanto desenvolvidos quanto emergentes. Com solução de 
terceiros invadindo organizações no lado da LOB, a nuvem, sem dúvida, causará dores de 
cabeça de segurança para a equipe de TI, mas ela pode oferecer suas próprias soluções de 
segurança, sobretudo recursos de última geração, como imposição automatizada de aplicação 
de política.

Apesar dos desafios e da 
complexidade adicional 
que a nuvem traz para as 
empresas de TI, a grande 
maioria acredita que as 
vantagens superam as 
desvantagens. 
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Percepção nº 2: 
A nuvem está aqui ... e está crescendo. 
A nuvem— seja ela pública, privada ou híbrida — já representa uma grande parcela do gasto 
total com TI dos entrevistados, somando 23%. Espera-se que essa porcentagem atinja 27% 
em três anos. A nuvem privada é o método de implantação predominante, com 45%.

Percepção nº 3: 
mercados emergentes: uma oportunidade para a inovação 
gerada pela nuvem.
Em geral, as economias emergentes apresentadas em nosso estudo — Brasil, China, Índia e 
México — estão otimistas com a nuvem e o impacto que ela  que pode ter em suas empresas. 
Elas estão investindo pesado naquilo que veem como o potencial de transformação da 
nuvem. Para essas economias emergentes, o principal motivador para a adoção da nuvem 
é o aumento da produtividade empresarial Por outro lado, os entrevistados que pertencem a 
economias desenvolvidas indicaram a redução de custos como o principal atrativo da nuvem.

Percepção nº 4: 
a satisfação com provedores de nuvem é alta, mas as 
expectativas também. 
51% dos entrevistados descreveram estar "muito satisfeitos" com os provedores de nuvem, 
enquanto 35% estavam "relativamente satisfeitos". Mas essa avaliação alta é acompanhada de 
altas expectativas dos líderes de TI: recursos de segurança, a capacidade de criar soluções 
personalizadas e garantias de níveis de serviço foram citados como os fatores de sucesso 
mais críticos para provedores de serviços de nuvem. De modo geral, os fornecedores de 
serviços em nuvem estão bem posicionados, mas provavelmente se descobrirão em um 
mercado cada vez mais exigente.

Percepção nº 5: 
as empresas de TI querem se sentir seguras na nuvem. 
A preocupação com segurança foi considerado o principal inibidor para a adoção da nuvem. A 
complexidade do gerenciamento de terceiros foi o segundo empecilho, e o terceiro foi a falta 
de integração e interoperabilidade entre sistemas internos e de provedores.

Além disso, recursos sólidos de segurança e proteção de dados foram considerados os 
fatores mais críticos para que provedores de serviços de nuvem consigam obter mais 
negócios.

Relatório da pesquisa

Enquanto mercados 
emergentes se concentram 
no potencial de 
transformação da nuvem, 
os entrevistados em 
mercados desenvolvidos 
buscam a nuvem 
principalmente para reduzir 
custos. 
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Em um nível muito maior do 
que já visto, a TI e as LOBs 
definirão juntas o consumo 
do departamento de TI. 

Percepção nº 6: 
não há uma abordagem do tipo “Tamanho único”.
O mercado da nuvem está evoluindo rapidamente e as empresas atuais podem escolher 
diferentes abordagens para obter, implantar e operar soluções da nuvem. Não há uma 
abordagem do tipo “tamanho único”. Em vez disso, as empresas precisarão formular uma 
abordagem que permita atender às suas metas globais para a empresa. Em muitos casos, as 
empresas buscarão utilizar soluções da nuvem para realizar uma ou mais das seguintes ações:

•	 Reduzir	a	complexidade	do	ambiente	de	TI	—	de	diversas	cargas	de	trabalho,	diversos	
sistemas, diversos fornecedores — e gerar a previsibilidade do serviço

•	 Transformar	a	empresa	para	expandir	além	de	uma	função	tradicional	de	“suporte”,	
permitindo novos modelos de receita e menor tempo de lançamento por meio de uma 
capacidade de serviço e flexibilidade operacional elástica oferecida pelas soluções da 
nuvem

•	 Reduzir	os	custos	operacionais	gerais	e	melhorar	a	competitividade	da	empresa	por	meio	
de modelos de serviço e automação como pagamento por utilização

•	 Gerar	eficiências	para	alguns	aplicativos	específicos	que	são	essenciais	para	os	negócios

Ao criar sua estratégia para a nuvem, os líderes de TI devem considerar como podem fazer 
melhores parcerias com as principais partes interessadas, como as LOBs e provedores 
terceirizados, para encontrar uma abordagem que seja adequada às suas necessidades 
exclusivas.   

Percepção nº 7:  
as empresas de TI se visualizam na linha de frente... 
Os líderes de TI em nossa pesquisa acreditam que, nos últimos anos, detêm a maior parte 
da atenção e autoridade que caracterizaram sua relação com os negócios. Aliás, maior 
centralização e coordenação de recursos de TI  foi o item mais lembrado pelos entrevistados. 
56% percebeu que a equipe de TI se tornou mais centralizada (na Ásia Pacífico, isso subiu 
para 79%), em vez de mais fragmentada, à medida que a função das LOBs é cada vez 
maior no consumo da TI. Acredita-se que a maior centralização renderá maiores eficiências 
e uniformidade da política, experiência de usuário, etc., do que uma função de TI mais 
distribuída pode comportar (ou seja, nas quais as LOBs possuem seu “próprio grupo de TI”.) 
57 % dos entrevistados presenciaram o crescimento do tamanho da empresa de TI e de seus 
funcionários. Para a região da Ásia-Pacífico, o valor foi de 80%; e na América Latina, 69%. 

No entanto, os entrevistados da Ásia Pacífico e da América Latina tendem a projetar quase 
o dobro do aumento no tamanho de sua empresa de TI do que os entrevistados da Europa 
e América do Norte, onde apenas quatro em cada dez previam um aumento no número de 
funcionários motivado pela nuvem. Devido às atitudes registradas em relação aos problemas 
de centralização e tamanho organizacional, os entrevistados na Europa e América do 
Norte são claramente mais tímidos sobre o que a nuvem significará para os recursos que 
supervisionam do que seus colegas nos mercados emergentes.
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Percepção nº 8: 
...mas as linhas de negócio estão ganhando influência da TI.
A influência das linhas de negócios se estenderá por todos os estágios do ciclo de vida da 
equipe de TI e criará uma complexidade sem precedentes para as empresas, conforme 
enfrentam problemas de seguranças e o suporte técnico entre organizações dispersas. Ao 
todo, 44% do investimento financeiro em TI já vem das LOBs, seja diretamente ou por meio 
de devolução para a TI. 69% dos entrevistados acreditam que as LOBs terão cada vez mais 
autoridade sobre as decisões de compra. 

Com a maior influência das LOBs em todos os estágios do ciclo de vida, é fundamental que a 
equipe de TI repense sua estratégia. Na verdade, as LOBs não podem mais ser consideradas 
apenas como centrais de compra. A equipe de TI precisará fazer parcerias importantes, visto 
que as LOBs estão claramente se movendo para áreas como planejamento e governo.

Percepção nº 9: 
uma renovação da parceria da TI e negócios.
Embora sejam reais, a centralização e a maior disponibilização de recursos para a equipe de 
TI ainda são desconhecidas. No entanto, o que está claro é que a TI e as LOBs moldarão o 
consumo da TI juntas e em um nível mais elevado do que nunca. Enquanto as LOBs buscam 
parcerias com empresas de TI flexíveis e com tino comercial, as tentativas de impor modelos 
de consumo monolíticos e descendentes — ou seja, partindo da TI para a empresa — podem 
se revelar menos viáveis.

Enquanto nossos entrevistados de TI não imaginam uma função reduzida para eles mesmos, 
manter uma função central exigirá um nível elevado de parceria com as LOBs em todos os 
estágios do consumo da TI. Na visão dos líderes entrevistados, a equipe de TI evoluirá para se 
tornar um agente de serviços para LOBs, atuando como intermediária crítica e orquestradora 
dos negócios, supervisionando o serviço, a aquisição e fornecimento, além de oferecer 
suporte técnico e segurança. 75% dos entrevistados acreditam que a equipe de TI atuará cada 
vez mais como um agente de serviços para LOBs entre nuvens internas e externas. Embora 
esse não seja o único meio pelo qual a TI provavelmente será consumida pelos negócios, 
à medida que a compra de invasor e a tão conhecida “TI na sombra” são projetadas para 
aumentar nos anos seguintes, os tomadores de decisão da TI deixam claro que eles imaginam 
suas empresas ganhando importância por meio de sua função de orquestração. 

No entanto, essa parceria é uma via de mão dupla: muitas LOBs desenvolverão serviços da 
nuvem diretamente para atender aos requisitos comerciais de evolução acelerada, evitando a 
TI. Em algumas instâncias, essa opção pode ser a regra e talvez até o desejável. Mas as LOBs 
também devem reconhecer o valor de uma abordagem estratégica para a disponibilização 
e governo que a TI pode trazer à tona em termos de gerenciamento de risco, economias de 
escalonamento / menor custo total de propriedade e política consistente.

Os líderes de TI precisarão 
repensar o que significa a 
parceria nos negócios e na 
participação para a criação 
de valor
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Percepção nº 10: 
um despertar para a TI.
Nossos entrevistados preveem a crescente influência das LOBs, bem como uma função 
de liderança para a TI. Eles também antecipam um maior foco nas métricas como retorno 
do investimento e, principalmente, nos maiores resultados de negócios. Responsabilidade 
compartilhada pelos resultados dos negócios (por exemplo, custos de viagens de negócios 
reduzidos devido ao uso de videoconferência e ferramentas colaborativas) pode se tornar uma 
regra para a TI. No entanto, muitos líderes de TI esperam manter (e, claro, aumentar) uma 
confiança nos mecanismos de financiamento tradicionais como estornos, que podem conter 
a adoção de recursos inovadores, posicionando a TI cada vez menos como possibilitadora 
de crescimento e cada vez mais como um centro de custo convencional. Esse é apenas um 
exemplo de como os modelos operacionais do passado podem entrar em conflito com as 
expectativas emergentes das LOBs. 

Para ter certeza, está ficando mais difícil para a TI agregar valor à organização. A influência 
cada vez maior das LOBs deve servir como um despertar para a equipe de TI: a capacidade 
de mover-se rapidamente, para estimular a inovação, habilitar novas experiências do 
usuário final e afetar positivamente os resultados dos negócios de maneira mensurável, será 
fundamental. Se a equipe de TI não superar esses desafios, as LOBs provavelmente investirão 
de forma independente nas inovações necessárias habilitadas pela nuvem, criando uma 
complexidade ainda maior enquanto não conseguem atingir a eficiência e a estabilidade que 
sustentam o privilégio e as métricas de desempenho da TI.

Acreditamos que essas mudanças precisam de uma reavaliação rigorosa de como a equipe 
de TI agrega valor. Para essa finalidade, os líderes de TI precisam se concentrar nas seguintes 
áreas, em particular, para assegurar o sucesso no futuro:

•	 Colaboração: com a crescente influência das LOBs no ciclo de vida da equipe de TI, os 
líderes de TI precisarão colaborar cada vez mais com os líderes da linha de negócios. 
Isso envolverá a compreensão de seus principais problemas comerciais e a garantia do 
alinhamento com suas métricas de sucesso.

•	 Criação de valor: os líderes de TI precisarão repensar o que significa a parceria nos 
negócios e na participação para a criação de valor Isso se estende para mecanismos de 
financiamento, orçamento, métricas, riscos e modelos de planejamento e governo. 

•	 Inovação: a nuvem gerará oportunidades para inovações realizadas por funcionários, 
disponibilizando amplamente recursos outrora limitados a grandes corporações e funções 
especializadas.  Os líderes de TI devem buscar ativamente oportunidades para modernizar 
suas empresas, tornando a equipe de TI um mecanismo para o crescimento.

Ao criar sua estratégia para 
a nuvem, os líderes de TI 
devem considerar como 
podem fazer melhores 
parcerias com as principais 
partes interessadas, como 
as LOBs e provedores 
terceirizados, para 
encontrar uma abordagem 
que seja adequada às suas 
necessidades exclusivas. 



Conclusão
Essas percepções — e suas mudanças abrangentes  — representam um plano evidente de 
ação para os líderes de TI. Provedores de nuvem devem se concentrar nas áreas que os 
entrevistados consideraram mais importantes para o sucesso: recursos robustos de segurança  
e proteção de dados; a capacidade de criar soluções personalizadas; e garantias de 
disponibilidade e qualidade de serviço.

Enquanto isso, os CIOs devem adotar uma função emergente: facilitar a produtividade; 
negociar oportunidades complexas; gerenciar as expectativas dos clientes por meio de 
parcerias com as LOBs em todo o ciclo de vida de consumo de TI; melhorar as habilidades 
organizacionais para oferecer suporte à disponibilização do serviço em nuvem; e reconhecer 
um ambiente de TI em rápida evolução. A combinação de todas essas habilidades necessárias 
criará a receita para o sucesso. Como principais disponibilizadores de valor gerado pela 
nuvem, a Cisco e a Intel estão comprometidas em ajudar nossos clientes em cada etapa dessa 
jornada.

Para fazer download do relatório completo, acesse:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/

Para obter mais informações sobre a Internet de Todas as Coisas, acesse:  
http://www.internetofeverything.com

Para obter mais informações sobre a estratégia de nuvem da Cisco, acesse:  
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Para obter mais informações sobre a Intel na computação em nuvem, acesse:  
http://www.intel.com/cloud

Mais informações 
A Cisco e a Intel contribuem há mais de uma década no desenvolvimento de soluções para 
aumentar o valor da TI corporativa para as empresas. Quando estiverem prontas, as empresas 
altamente virtualizadas poderão passar para a próxima etapa de evolução no data center, 
implantando uma solução de nuvem segura, flexível e de alto desempenho baseada no 
Cisco UCS com processadores Intel® Xeon®. Também estamos trabalhando para oferecer às 
empresas a flexibilidade de usar soluções de nuvem empresariais por meio de vários parceiros 
certificados pelo Cisco Cloud Builder e baseados em soluções de segurança de hardware e 
software, para garantir a segurança de IP e de dados ao usar uma solução hospedada em 
nuvem.
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