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White paper

Descubra a promessa da nuvem: Uma perspectiva 
estratégica 

Introdução: Como acompanhar o ritmo em um mundo em transformação 

No ambiente empresarial dinâmico de hoje, a mudança é a única constante. Para se manter à frente da 

concorrência, você sofre mais pressão do que nunca para inovar e se adaptar a novos desafios e a novas 

condições de mercado. Como a maioria das empresas, você precisa acomodar novas tecnologias (por exemplo, 

nuvem, dispositivos móveis, mídias sociais e Big Data). Seus funcionários estão se tornando tecnicamente mais 

experientes e estão trazendo suas “nuvens pessoais” para o local de trabalho. Além disso, a Internet de Todas as 

Coisas (IoE), que reúne pessoas, processos, dados e coisas para tornar as conexões em rede mais importantes 

do que nunca, está acelerando o ritmo dessas mudanças. Sua empresa necessitará de modelos de computação 

capazes de lidar com o enorme crescimento de dados. 

Esses desafios afetam consideravelmente a função do seu grupo de TI. Há pouco tempo, o foco da TI era 

gerenciar tecnologia e manter as operações comerciais funcionando sem problemas. Hoje, o departamento de TI 

está sendo desafiado a expandir o escopo além da mera execução do ambiente de TI global. Espera-se que a TI 

apoie iniciativas mais estratégicas como expandir a empresa, promover a inovação e melhorar a experiência do 

cliente. Para agregar valor, os líderes de TI devem se adaptar, principalmente nas áreas de colaboração, inovação 

e criação de valor.1 

Esse ambiente dinâmico também muda a maneira como a TI trabalha com seus departamentos de linha de 

negócios. Mais do que nunca, os líderes de linha de negócios estão conduzindo novos requisitos de tecnologia. 

Eles têm mais acesso direto à tecnologia e não temem lançar iniciativas por conta própria. 

Como a TI pode permanecer relevante e manter o controle nesse novo ambiente? Para ser bem-sucedido, o 

grupo de tecnologia deve redefinir-se como um agente de mudança e tornar-se um parceiro de negócios 

estratégico: 

● Agregando e fornecendo valor comercial com mais rapidez. 

● Mantendo a flexibilidade para alinhar objetivos empresariais e de TI. 

● Aproveitando ao máximo os orçamentos e os investimentos em tecnologia por meio da automação. 

● Transformando ativamente sua empresa com novos modelos, processos e oportunidades. 

● Assumindo a função de agente de serviços de TI quando apropriado. A realidade é que normalmente é 

vantajoso adotar os melhores recursos do mercado para se manter competitivo, mesmo que isso exija 

terceirizar determinadas partes da cadeia de valor da TI. 

Para atingir esses objetivos, os grupos de TI e os líderes empresariais estão adotando rapidamente a nuvem. E 

não é uma abordagem de "tamanho único". Vivemos em um Mundo de Muitas Nuvens (World of Many Clouds™). 

A migração para a nuvem está transformando os ambientes de rede e de data center em empresas de todos os 

tipos e tamanhos. E está criando novos modelos de negócios que estão mudando a maneira como as empresas 

                                                 
1 Fonte: "Impacto da nuvem nos modelos de consumo de TI", estudo da Cisco em parceria com a Intel, agosto de 2013. 
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veem a tecnologia, a adquirem e a implantam. Com a estratégia correta, você pode explorar o potencial da 

tecnologia de nuvem e desencadear uma abundância de valor para sua empresa. 

Como tornar a TI um facilitador estratégico 

Imagine as possibilidades de um grupo de TI com agilidade, flexibilidade e alcance para ajudar sua empresa a 

aproveitar novas oportunidades. Com a tecnologia de nuvem, você pode criar um departamento de TI mais 

relevante, que tem a capacidade e o controle para se tornar um parceiro mais estratégico e transformador para 

seus negócios. 

A nuvem permite que a TI atue como agente de serviços de TI. De acordo com um estudo da Cisco® em parceria 

com a Intel, 76% dos entrevistados acreditam que a TI atuará como agente (ou intermediária) de serviços em 

nuvem, organizando o planejamento e o processo de aquisição para linhas de negócios em nuvens internas e 

externas.2 

A nuvem ajuda sua empresa a ser mais proativa e ágil. Em vez de trabalhar no vácuo da tecnologia ou ser dona 

de toda a cadeia de valor de TI, a TI pode apresentar decisões de compra e criação no contexto de 

recomendações de aprovisionamento de serviços de TI. Isso permitirá que você agregue, integre e personalize a 

disponibilização de serviços em nuvem para atender às suas necessidades comerciais específicas em um Mundo 

de Muitas Nuvens. 

O Mundo de Muitas Nuvens pode ser visto como a evolução da intersecção entre os ambientes de TI do cliente 

tradicionais e os serviços de provedor de nuvem pública (Figura 1). 

Figura 1.   O ponto de vista da Cisco (PoV) 

 

Como a linha que separa esses dois ambientes continua tênue, fica mais claro que a nuvem híbrida e a TI mais 

amplamente híbrida (com os tradicionais aplicativos de TI no local) passaram a ser muito comuns. Além disso, a 

capacidade de mover cargas de trabalho de nuvem por ambientes heterogêneos com políticas de segurança e de 

                                                 
2 Fonte: "Impacto da nuvem nos modelos de consumo de TI", estudo da Cisco em parceria com a Intel, agosto de 2013. 
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rede constantes está se tornando um requisito importante. Com o agenciamento de serviços de TI conduzindo os 

serviços em nuvem rumo ao conceito de federação de nuvens, os provedores de nuvem poderão criar um 

mercado global por meio da agregação de serviços fornecidos por vários colegas provedores. Assim como a 

Internet surgiu da conexão de várias redes isoladas, o Intercloud representa o próximo estágio da evolução da 

nuvem: uma nuvem de nuvens interconectadas (Figura 2). 

Figura 2.   O Intercloud 

 

As oportunidades futuras não terminam aqui. A Internet de Todas as Coisas (IoE) foi projetada para gerar US$ 

14,4 trilhões de valor em jogo: a combinação de aumento de receita com custos menores que é criada ou migrará 

entre empresas e setores de 2013 até 20223. A IoE reunirá pessoas, processos, dados e coisas para tornar as 

conexões em rede mais importantes do que nunca. Ela transformará informações em ações que criam novos 

recursos, experiências mais completas e oportunidades econômicas incríveis para empresas, indivíduos e países. 

Imagine se o departamento de TI fosse capaz de: 

● Aumentar a agilidade e a eficiência: alinhe rapidamente as necessidades comerciais e de TI para 

proporcionar uma experiência de usuário excepcional por meio de um modelo de TI voltado para serviço e 

baseado em valor. 

● Automatizar a economia: automatize os processos essenciais para extrair o máximo de orçamentos 

limitados, reequilibrar suas prioridades e redirecionar os investimentos onde eles forem mais importantes. 

● Tirar mais proveito dos seus investimentos: aproveite ao máximo a combinação de ambientes de TI 

tradicionais com implantações de nuvem privada e pública, tudo ao mesmo tempo e de forma dinâmica, por 

meio de ambientes de nuvem híbrida abertos e seguros. 

● Assumir o controle do aprovisionamento: acomode facilmente novos e vários modelos de consumo de TI 

enquanto apresenta recomendações de aprovisionamento de serviços de TI de compra e criação. 

● Deixar os funcionários trabalharem à sua maneira: permita que funcionários, parceiros e prestadores de 

serviços trabalhem quando e como quiserem, sem limitações. Criar espaços de trabalho que sejam móveis 

e correspondam ao estilo de vida de cada indivíduo, proporcionando melhor gerenciamento e segurança e 

mantendo o controle sobre aplicativos ocultos. 

                                                 
3
 Fonte: whitepaper da Cisco “A adoção da Internet de Todas as Coisas para captar sua parcela dos US$ 14.4 trilhões”, 2013, no 
site http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy.pdf. 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy.pdf


 

● Tomar decisões de maneira mais consciente: obtenha dados de um conjunto abrangente de fontes e 

receba informações de negócios para tomar decisões estratégicas em tempo real. 

● Promover a mudança: ao entender que cada empresa é (ou pode vir a ser) uma empresa de tecnologia, 

você pode reinventar seu setor capacitando sua empresa a se tornar um provedor de serviços em nuvem. 

Sua estratégia de nuvem, nossa perspectiva 

O que é necessário para ajudar a TI a aproveitar essas oportunidades novas? Estamos realmente em um Mundo 

de Muitas Nuvens, onde é fácil comprar soluções de nuvem de vários fornecedores e provedores de serviços. Mas 

nem todas as nuvens são iguais. Você precisa de um parceiro capaz de proporcionar a flexibilidade estratégica 

necessária para disponibilizar seus serviços em nuvem e, ao mesmo tempo, capitalizar seus investimentos atuais 

em TI. Dessa forma, você poderá aproveitar ao máximo o que a nuvem tem a oferecer para atender aos seus 

requisitos comerciais. 

Nossa estratégia de nuvem sempre teve como objetivo permitir que os provedores de nuvem ofereçam serviços 

diferenciados e que os clientes corporativos construam nuvens privadas. Também fornecemos SaaS diretamente 

aos clientes em áreas em que temos a propriedade intelectual original (por exemplo, colaboração, segurança e 

gerenciamento de rede). Com a Internet de Todas as Coisas, clientes e parceiros estão procurando a Cisco para 

realizar mais tarefas, ajudá-los a simplificar a criação de ambientes de nuvem híbrida e trazer novos serviços em 

nuvem para o mercado. Portanto, estamos expandindo nossa estratégia de nuvem. 

A estratégia de nuvem da Cisco é construir a plataforma para a IoE com nosso ecossistema de parceiros 

conectando o Mundo de Muitas Nuvens ao Intercloud. Fazemos isso possibilitando que empresas e provedores de 

nuvem construam nuvens privadas que podem ser híbridas, disponibilizando serviços de nuvem pública e 

permitindo uma migração segura de cargas de trabalho entre nuvens públicas e privadas por meio do pacote de 

soluções do Cisco Intercloud. Podemos fazer a nossa estratégia trabalhar para você e ajudá-lo a aumentar o ROI, 

reduzir o TCO, diminuir o risco e dar mais agilidade aos negócios. Para isso, integramos a maior eficiência, os 

recursos avançados de gerenciamento e automação, a segurança avançada, o potencial transformador e a 

vantagem em inovação que as soluções em nuvem, os serviços de consultoria de nuvem e o ecossistema de 

parceiros da Cisco podem oferecer. 

Nossa estratégia se concentra nas áreas mencionadas na Figura 3. 
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Figura 3.   A estratégia de nuvem da Cisco – Áreas de foco 

 

Opção de modelos de consumo 

Uma das qualidades mais atraentes da nuvem é a variedade de formas em que ela pode se apresentar e ser 

utilizada. Uma estratégia de nuvem bem-sucedida permitirá que você aproveite a gama completa de modelos de 

consumo de serviços em nuvem para atender às suas necessidades comerciais específicas. O melhor tipo de 

solução de nuvem para você pode depender dos aplicativos utilizados, do custo total de propriedade (TCO), das 

necessidades de segurança e dos requisitos de contrato de nível de serviço (SLA). 

Entendemos que você precisa de total liberdade de escolha para criar sua própria nuvem privada e ter a opção de 

adquirir software ou infraestrutura como um serviço de parceiros fornecedores de nuvem pública. Talvez seja 

interessante usar uma combinação de nuvens públicas e privadas para aproveitar um ambiente de nuvem híbrida 

que seja personalizado para as suas necessidades comerciais. 

A Cisco oferece um portfólio abrangente de soluções de infraestrutura integrada, gerenciamento de nuvem e 

software de automação para criar um ambiente de nuvem privada. Também fornecemos serviços de consultoria 

de nuvem para ajudar você a planejar, construir e gerenciar seu ambiente de nuvem e mantê-lo em perfeito 

estado. 

Para ajudar na seleção de serviços de nuvem pública, nossos parceiros oferecem um amplo portfólio de serviços 

Cisco Powered™ em nuvem e gerenciados. Como padrão do setor para serviços em nuvem e gerenciados, as 

ofertas do Cisco Powered proporcionam a segurança, a confiabilidade e o desempenho de nível empresarial que 

você deseja para migrar com confiança para a nuvem. Como os fornecedores devem ser submetidos a rigorosa 

certificação e a auditoria terceirizada de suas soluções, cada serviço Cisco Powered em nuvem foi conferido para 

oferecer serviço de alta qualidade, segurança e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Você confia o seu data center à Cisco. Pode ter a mesma confiança na nuvem. Quando você escolhe um serviço 

Cisco Powered, sabe que os aplicativos são disponibilizados por arquiteturas comprovadas da Cisco. Vamos 

ajudá-lo a gerar valor com mais rapidez e a experimentar o desempenho garantido que se adapta para atender às 
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suas dinâmicas necessidades comerciais. Simplificando a complexidade durante todo o ciclo de vida da 

tecnologia, os serviços Cisco Powered podem diminuir os custos operacionais e reduzir riscos. Você também se 

manterá à frente da concorrência aproveitando a inovação global da indústria viabilizada pela liderança e pelo 

amplo investimento em pesquisa e desenvolvimento da Cisco e de nossos parceiros para promover padrões 

abertos. Juntos, esses recursos liberam a sua empresa para se concentrar em suas principais competências. 

O portfólio do Cisco Powered inclui serviços de aplicativos e infraestrutura para necessidades locais e globais de 

serviços em nuvem. Um provedor que ofereça serviços Cisco Powered trabalhará em estreita colaboração com 

você para entender a sua empresa e disponibilizar serviços em nuvem e gerenciados sob medida para suas 

necessidades. 

Você também pode comprar os Serviços e aplicativos em nuvem da Cisco diretamente com a Cisco para 

respaldar requisitos específicos. A Cisco oferece soluções de nuvem que se baseiam em nossa experiência em 

colaboração, segurança, gerenciamento de rede e muitas outras áreas. 

Infraestrutura do Intercloud 

Sua empresa está em constante evolução, por isso, a tecnologia que atende às suas necessidades comerciais 

precisa ser flexível. Para serem desenvolvidas para durar, as soluções de nuvem devem ser baseadas em uma 

infraestrutura modular, escalável e centrada em aplicativos. Uma plataforma comum baseada em malha para 

serviços em nuvem, físicos e virtuais, associada a um modelo operacional comum, oferece uma base sólida com 

espaço para crescer. A capacidade de programação possibilita agilidade em aplicativos e processos de 

desenvolvimento e operações (DevOps). Nossos clientes e provedores de nuvem esperam uma solução aberta e 

programável para dominar a arte de provisionamento, automatização e gerenciamento de servidores. Esse 

modelo combinado descomplica a automação, torna o gerenciamento de TI mais fácil e eficiente e ajuda sua 

empresa a ser mais produtiva e ágil. 

Nossas soluções de infraestrutura integradas reúnem as tecnologias de data center mais avançadas do setor para 

implementar os aplicativos necessários de forma rápida e simples. Para não ficar preso a um único modelo de 

implantação ou provedor de serviços de nuvem pública, você também precisa de respaldo para a migração aberta 

e segura de serviços de TI em ambientes de nuvem heterogêneos e híbridos. Isso mantém você no controle, 

permitindo que instale os aplicativos e os dados em uma nuvem pública e depois os retorne para o seu data 

center seguro e intacto de acordo com suas políticas e necessidades comerciais. A portabilidade aberta e segura 

de cargas de trabalho oferecida pelo Intercloud deve ser uma opção de uso para você. 

A tecnologia em nuvem está em constante evolução, direcionada por inovações como a rede definida por software 

(SDN), a virtualização da função de rede (NFV) e a capacidade de programação da rede. No entanto, a rede 

continua sendo essencial para a nuvem. Independentemente do tipo de nuvem, sem as redes, os usuários não 

conseguem acessar seus serviços em nuvem. Sem as redes, aplicativos, dados e usuários não conseguem se 

mover entre as nuvens. Sem as redes, os componentes de infraestrutura que precisam trabalhar em conjunto não 

conseguem criar uma nuvem. A estratégia de nuvem da Cisco usa os mais recentes aprimoramentos tecnológicos 

para nuvem. Nossas soluções usam APIs abertas para respaldar uma estrutura comum e um modelo uniforme de 

capacidade de programação entre empresas e provedores de nuvem para implantações de nuvem híbrida. 
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Aplicativos do Intercloud 

Assim como a infraestrutura de TI se adapta ao Intercloud, o mesmo deve ocorrer com os aplicativos. O potencial 

promissor da nuvem, junto com a evolução das demandas do usuário, está mudando a forma como a TI encara a 

implantação de aplicativos. As empresas querem combinar a melhor das soluções no local com o melhor da 

nuvem. A estratégia de nuvem da Cisco permite que você se conecte e colabore do seu jeito: em vários 

aplicativos e plataformas, usando qualquer modelo de consumo ou de implantação, com segurança e sem fazer 

concessões. Nossa abordagem exclusiva reúne nuvens e mescla aplicativos baseados na nuvem com aplicativos 

locais. O resultado é um conjunto completo de aplicativos seguros e gerenciáveis, fornecidos da maneira mais 

adequada para sua empresa. As soluções de nuvem da Cisco, junto com nossos aplicativos do Intercloud, 

colocam o poder do Mundo de Muitas Nuvens à sua disposição. 

Nosso Cisco Web Security baseado em nuvem e nossas ofertas de gerenciamento de rede fornecem recursos 

adicionais de software como serviço (SaaS) para ajudar você a gerenciar riscos e simplificar a administração de 

rede. E, caso queira respaldar um determinado aplicativo de software corporativo (por exemplo, SAP, Microsoft ou 

outros ISVs), você pode trabalhar com alguns parceiros da Cisco que sejam capazes de criar e oferecer uma 

solução exclusiva de SaaS. 

Interoperabilidade e padrões abertos 

O ambiente de nuvem não é executado em um vácuo. Ele precisa interagir com facilidade no mundo de 

componentes de rede, aplicativos e serviços que compõem a empresa estendida de hoje em dia. Não há razão 

para ficar preso a uma solução de um fornecedor específico. É por isso que a Cisco está comprometida com uma 

abordagem aberta, interoperável e baseada em padrões para a nuvem. Nossa estratégia é apoiar várias 

abordagens de nuvem, dar a você escolha e flexibilidade e atender às necessidades comerciais dos seus clientes. 

O OpenStack, um sistema operacional internacional de nuvem de código aberto projetado por uma comunidade de 

empresas e desenvolvedores, é parte importante da nossa estratégia para empresas que desejam comprar ou 

fornecer soluções de nuvem. A finalidade do OpenStack é facilitar o provisionamento e o dimensionamento 

horizontal de aplicativos e recursos de TI. Nossa infraestrutura de código aberto baseada em padrões foi projetada 

para funcionar perfeitamente com outros ambientes de desenvolvimento do OpenStack e investimentos de nossos 

parceiros e clientes. 

Além disso, a Cisco é membro das principais empresas do setor, como o Cloud Standards Customer Council e o 

Cloud Security Alliance, que promovem padrões de nuvem. 

Segurança 

Em um ambiente de constantes ameaças e novas regulamentações, a segurança, a conformidade e as leis de 

controle sobre os dados devem ser consideradas por todas as empresas, independentemente do seu tamanho ou 

do setor a que pertence. Não importa o tipo de solução empregada, você e seu provedor de nuvem compartilham 

a responsabilidade pela conformidade com regulamentações governamentais e do setor, como os requisitos da 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), do Federal Information Security Management Act 

(FISMA) e do Payment Card Industry (PCI), entre outros. 

Quando você migra os dados para a nuvem, é necessário ter conhecimento profundo em relação a privacidade de 

dados, controle sobre os dados e, às vezes, leis internacionais. Uma ampla variedade de provedores de nuvem 

pode ajudá-lo a atingir os níveis de conformidade necessários. 
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Para proteger dados empresariais confidenciais, os clientes e a sua reputação, você precisa de segurança 

completa, de ponta a ponta, que abranja sua rede e seus ambientes de serviços em nuvem. No passado, soluções 

de segurança tradicionais como firewalls podiam proteger o perímetro da rede e oferecer alta segurança. Mas os 

ambientes de nuvem híbrida precisam de uma proteção que se estenda a domínios físicos, virtuais e na nuvem. E 

as políticas de segurança também precisam ser ágeis e consistentes. Elas devem se adaptar a padrões de tráfego 

que mudam constantemente e derivam de modelos de consumo dinâmicos da nuvem. 

Plataforma para IoE e ecossistema de parceiros 

Adotar uma abordagem estratégica da nuvem é fundamental para uma implantação bem-sucedida de nuvem. 

Para transformar em realidade a sua visão da nuvem, você precisa ter como colaboradora uma empresa capaz de 

oferecer serviços e soluções abrangentes em conjunto com parceiros que sejam especialistas no seu setor. 

A Cisco usa uma abordagem de ecossistema para disponibilizar soluções de nuvem. Nossa estratégia é oferecer 

uma solução de nuvem completa, desenvolvida especialmente para suas prioridades (como custos, agilidade 

comercial e gerenciamento de riscos), em colaboração com nossos parceiros que complementam nossos esforços 

em termos de portfólio, alcance global, experiência em desenvolvimento e relacionamento com o cliente. 

A IoE demandará recursos e escalabilidade excepcionais dos ambientes de TI, exigindo a interconexão de trilhões 

de coisas, a capacidade de comportar crescimento exponencial de tráfego e a capacidade de transformar 

quantidades enormes de dados em informações para aumentar a flexibilidade e a velocidade dos serviços. Para 

facilitar a transformação que se faz necessária na TI, a Cisco tem criado cada vez mais recursos para permitir as 

comunicações com o Intercloud. Além disso, ela vem assumindo um papel de liderança na criação de plataforma 

segura para a IoE com nosso ecossistema de parceiros conectando o Mundo de Muitas Nuvens ao Intercloud. 

Vamos seguir o mesmo processo de evolução de quando contribuímos para criar a Internet. A nuvem da Cisco 

está sendo desenvolvida para a IoE, com uma arquitetura distribuída de rede e de segurança adequada para 

cargas de trabalho de aplicativos importantes, análise em tempo real e escalabilidade excelente. 

Com respaldo do nosso portfólio, essa estrutura oferece oportunidades para você lidar com as principais métricas 

de valor, normalmente baseadas no custo total de propriedade (TCO), na agilidade e em métricas de risco, ao 

implantar serviços em nuvem. Além disso, a estratégia permitirá que os departamentos de TI façam a transição 

para a função de “agente de serviços de TI” de forma mais eficiente enquanto se preparam para aproveitar as 

oportunidades que a IoE pode oferecer. 

Disponibilizado e apoiado por um portfólio sólido 

Depois de identificar a necessidade de uma solução de nuvem, você pode colocar seu plano em ação envolvendo 

o Cisco Cloud Consulting Services. Com esse portfólio abrangente de serviços, a Cisco e nossos parceiros podem 

ajudá-lo a: 

● Desenvolver sua abordagem estratégica para a nuvem. 

● Aumentar a flexibilidade dos negócios com uma gama de modelos de consumo. 

● Reduzir a exposição ao risco durante a jornada, com avaliações de utilização da nuvem, seu perfil de risco 

e os gastos com a nuvem. 

● Proteger o ambiente de nuvem de forma inteligente e automatizá-lo. 
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Segundo uma pesquisa da IDC, a Cisco Services foi considerada a mais usada nas três categorias de nuvem: 

aplicativos em nuvem, plataformas de aplicativos e infraestrutura4. No recente relatório sobre serviços 

profissionais de nuvem da IDC MarketScape , a Cisco foi avaliada como uma “Importante Empresa Global” de 

serviços profissionais em nuvem5. Os contratos de serviços com a Cisco e nossos parceiros de canal resultaram 

em redução de 15 a 20% no tempo de geração de receita, 30% nos custos de infraestrutura, 50% na recuperação 

de desastres e 90% no tempo de implantação. 

Ajudamos nossos clientes a alcançar esses resultados porque a Cisco oferece as pessoas, as ferramentas e os 

processos certos como fruto de mais de 28 anos de experiência no setor, mais de 50 milhões de dispositivos 

instalados e mais de 6 milhões de encontros com clientes todos os anos. 

No centro do ecossistema está nosso conjunto abrangente de produtos de infraestrutura em nuvem. Segundo o 

Synergy Research Group, a Cisco é líder em infraestrutura de TI em nuvem, com as principais posições6 em 

termos de participação no mercado para apoiar provedores de serviços que criam nuvens públicas ou empresas 

que criam nuvens privadas. Além disso, o relatório The Forrester Wave: Soluções em nuvem privada, quarto 

trimestre de 2013 emitido pela Forrester Research classificou a Cisco entre as três principais empresas para 

gerenciamento de nuvem (Cisco Intelligent Automation for Cloud [IAC]) e acesso a autoatendimento (Cisco UCS® 

Director) e deu à Cisco as melhores marcas em estratégia para visão estratégica e roadmap em soluções de 

software de nuvem privada. 

Nossas soluções se baseiam em uma estratégia centrada no parceiro e são disponibilizadas por intermédio dela. 

Com as soluções Cisco Powered, você tem flexibilidade e pode escolher entre mais de 400 serviços em nuvem e 

gerenciados, fornecidos por 200 parceiros certificados em todo o mundo. Os serviços Cisco Powered incluem 

ofertas de nuvem como, por exemplo, infraestrutura como serviço (IaaS), colaboração, desktop como serviço 

(DaaS), telepresença e recuperação de desastres como serviço (DRaaS). Também inclui uma ampla gama de 

serviços gerenciados. Para obter uma lista completa dos serviços Cisco Powered em nuvem e gerenciados ou 

localizar um parceiro certificado, acesse http://www.cisco.com/go/ciscopowered. 

A nuvem está transformando as empresas, permitindo que se tornem mais ágeis, flexíveis e produtivas, ao mesmo 

tempo em que controlam os custos e reduzem os riscos. Com uma estratégia de nuvem cuidadosamente 

planejada, você pode capacitar o departamento de TI para ser mais proativo e ajudar a direcionar as prioridades 

comerciais mais importantes. Uma parceria com a Cisco é uma excelente maneira de começar a adotar o Mundo 

de Muitas Nuvens. 

                                                 
4 Fonte: Pesquisa do grupo de serviços da IDC realizada em 2013. EUA Oportunidades de serviços profissionais relacionadas a 

serviços em nuvem, doc. nº 239862, março de 2013, N = 223 para aplicativos, N = 173 para plataformas de aplicativos, N = 178 
para infraestrutura. 

5 Fonte: IDC MarketScape: Análise de fornecedores mundiais de serviços profissionais em nuvem, doc. nº 242401, Agosto de 
2013. 

6 A Cisco lidera o mercado de receita de hardware, com 15% no 1º trimestre de 2013, de acordo com Synergy Research Group. 

http://idcdocserv.com/242401e_Cisco
http://idcdocserv.com/242401e_Cisco
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/go/ciscopowered


 

 

Para obter mais informações 

Para saber mais sobre como as soluções da Cisco podem ajudar você a descobrir a promessa da nuvem, acesse 

http://www.cisco.com/go/intercloudfabric. 
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