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Visão geral da estratégia de nuvem da Cisco
Muitos clientes corporativos adotam os provedores de nuvem para aumentar os 
recursos de nuvem em suas empresas. Eles querem obter os benefícios da nuvem 
sem os problemas técnicos, de infraestrutura e gerenciamento associados. A 
agilidade, a segurança e o desempenho são suas principais preocupações, bem como 
o ganho de flexibilidade para implantar na nuvem as cargas de trabalho que desejam. 
E a Internet de Todas as Coisas (IoE) — que reúne pessoas, processos, dados e 
coisas para tornar as conexões em rede mais relevantes — também está criando todo 
um novo conjunto de requisitos para nuvens globalmente distribuídas e totalmente 
seguras. Essa é uma grande oportunidade para os provedores de nuvem da Cisco®.

Muitos provedores de nuvem estão adotando uma nova abordagem flexível, 
automatizada, segura e transformadora (FAST) para os respectivos serviços e 
infraestruturas em nuvem. Uma abordagem FAST foi desenvolvida para disponibilizar 
e rentabilizar rapidamente os serviços em nuvem, alinhá-los continuamente com 
as necessidades dos clientes, automatizar os principais processos para redução de 
custos e criar novas oportunidades de receita. 

A Cisco lançou o conceito World of Many Clouds™ (Um Mundo de Muitas Nuvens) 
e, juntamente com nossos parceiros, estamos ajudando os clientes a definir as 
próprias jornadas para a nuvem. A Cisco acredita que cada cliente e situação exige 
uma solução de nuvem exclusiva: pública, privada, híbrida, consumo de serviços ou 
integração de várias nuvens. Assim como a Internet cresceu a partir da conexão de 
várias redes isoladas, o Intercloud também está direcionando a conexão de várias 
nuvens isoladas para uma plataforma na Internet de Todas as Coisas, aumentando a 
escolha dos modelos de consumo de nuvem para os serviços de TI.

É preciso uma estratégia de nuvem abrangente e estável para oferecer perspectiva, 
direcionar e gerar confiança nas suas decisões sobre a nuvem. A Estratégia de 
nuvem da Cisco foi desenvolvida para ajudá-lo a atingir as metas de lucratividade, 
pois aumenta a flexibilidade, a escalabilidade e a interoperabilidade oferecidas pelos 
ambientes de nuvem. Ao mesmo tempo, ela melhora a segurança e ajuda a garantir 
um caminho sem obstáculos para o futuro por meio de padrões abertos. Como líder 
comprovada do setor, a Cisco fundamentou sua estratégia de nuvem em cinco áreas 
básicas que permitem disponibilizar e rentabilizar os serviços em nuvem que atendem 
às necessidades dos clientes (Figura 1). A Cisco está comprometida com uma 
abordagem de nuvem centrada no parceiro que permite aos provedores de nuvem 
implantar serviços em nuvem diferenciados para atender às necessidades do cliente 
corporativo.

Estratégia para uma nuvem bem-sucedida
A nuvem representa uma mudança fundamental na maneira como os recursos de TI 
são consumidos. Muitos clientes corporativos adotam os provedores de nuvem para 
aumentar os recursos de nuvem em suas empresas.

Um ecossistema complexo de oferta e procura está surgindo para combinar os 
serviços em nuvem pública, privada e híbrida. Esse ecossistema é amplamente 
definido e determinado pelo tipo de economia que os departamentos TI que 
consomem serviços em nuvem estão buscando atingir, assim como pela maneira 
como os provedores de nuvem estão disponibilizando esses serviços. No lado da 
procura, a nuvem apresenta uma variedade de novas opções de provisionamento 
para ajudar os clientes a atingir as respectivas metas econômicas. No lado da oferta, 
esse ecossistema econômico oferece uma grande oportunidade para um novo tipo 
de provedor de nuvem oferecer novos conjuntos de serviços geradores de receita, 
terceirizados, disponibilizados pela nuvem, muitos dos quais foram anteriormente 
desenvolvidos internamente pelos clientes (Figura 1).

Uma vez que esse ecossistema continua evoluindo, a Cisco vê sua função como um 
viabilizador da nuvem. Firmamos uma parceria com os principais provedores de nuvem 
para ajudá-los a criar novos serviços em nuvem. Trabalhamos de modo colaborativo 
com eles para disponibilizar esses recursos aos clientes finais em modelos de entrega 
rápidos, seguros e escaláveis que atendem e superam as expectativas e os requisitos 
de SLA do cliente.

Figura 1. As forças econômicas definem a evolução da nuvem
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Construindo o Intercloud
A estratégia de nuvem da Cisco é construir a plataforma para a Internet de Todas as 
Coisas com o ecossistema do nosso parceiro conetando o Mundo de Muitas Nuvens 
ao Intercloud. Fazemos isso ao permitir que as empresas e os provedores de nuvem 
construam nuvens privadas prontamente híbridas através do fornecimento de serviços de 
nuvem públicos e de consumo imediato. Também permitimos a migração segura de cargas 
de trabalho entre nuvens públicas e privadas através do conjunto de produtos de software 
do Cisco Intercloud Fabric. Essa estratégia permite que as empresas e os provedores 
de nuvem aumentem o ROI, reduzam o TCO, reduzam os riscos e aumentem a agilidade 
dos negócios usando melhores recursos de eficiência, automação e gerenciamento, uma 
melhor segurança, o potencial transformador e o limite de inovação que as soluções de 
nuvem, os serviços e o ecossistema de parceiros da Cisco podem proporcionar.

Nosso diferencial está na habilidade de mover cargas de trabalho em nuvem entre 
nuvens públicas e privadas e através de ambientes heterogêneos com uma rede e 
políticas de segurança consistentes. Esse diferencial significa que nossos clientes 
serão capazes de alcançar maior agilidade, inovação e eficácia nos negócios com 
redução de TCO e riscos.

O compromisso da Cisco é assumir um papel de liderança na construção do Intercloud. 
Nossa nuvem da Cisco está sendo desenvolvida com uma rede distribuída e uma 
arquitetura de segurança projetadas para cargas de trabalho de aplicações de alto valor, 
análises em tempo real e excelente escalabilidade. Continuamos confiando em uma 
abordagem centrada no parceiro para disponibilizar serviços em nuvem diferenciados. A 
Cisco está focada na combinação e integração exclusivas do setor das áreas mostradas 
na Figura 2, que irão produzir o diferencial das nossas ofertas de nuvem.

Figura 2. A estratégia de nuvem da Cisco é construir a plataforma para a Internet de Todas as Coisas 
com o ecossistema dos nossos parceiros, conectando o Mundo de Muitas Nuvens ao Intercloud.
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Recursos exclusivos
A estratégia de nuvem da Cisco está baseada em cinco áreas de foco distintas (Figura 3):

•	 Opções de modelos de consumo: com o portfólio de soluções de nuvem da Cisco 
e o amplo ecossistema de parceiros, você tem flexibilidade para disponibilizar os 
tipos de nuvem que seus clientes desejam, com base nas respectivas aplicações, 
SLAs, necessidades de segurança e objetivos comerciais. O Cisco InterCloud Fabric 
para Provedores oferece a você os recursos para atender à demanda de seus 
clientes por aumento de flexibilidade e mobilidade da carga de trabalho. Há mais 
oportunidades para todos agora.

•	 Infraestrutura do Intercloud: implantar várias nuvens com sucesso exige uma 
plataforma comum estruturada para operar e gerenciar com facilidade os 
recursos físicos, virtuais e de serviço. A Infraestrutura integrada da Cisco unifica 
essas funções enquanto mantém a flexibilidade. Além disso, nossa plataforma 
unificada baseada em política (que inclui o Cisco ONE, gerenciamento e 
orquestração de serviços, provisionamento e gerenciamento de elementos) 
permite que as empresas ofereçam uma plataforma centrada em aplicações para o 
desenvolvimento dos serviços em nuvem.

•	 Aplicações Intercloud: você deve estar apto a oferecer os serviços prontos para 
uso que os clientes desejam ou ajudá-los a transferir as respectivas cargas de 
trabalho escolhidas para a nuvem. O software da Cisco projetado para o Intercloud 
permite que você atribua e armazene dados e aplicações de clientes com facilidade 
aos recursos de nuvem apropriados e os mantenha dentro dos limites geográficos. 
Os Serviços em nuvem da Cisco Powered e os programas de parceiros 
oferecem soluções completas e já comprovadas, além de programas conjuntos 
de disponibilização no mercado desenvolvidos para ajudá-lo a obter valor mais 
rapidamente com seus clientes.

•	 Interoperabilidade e padrões abertos: o ambiente de infraestrutura baseada 
no padrão de código aberto da Cisco ajuda a reduzir os tempos do ciclo de 
lançamento do software, além de permitir interoperabilidade com outros ambientes 
de desenvolvimento abertos (por exemplo, OpenStack) e investimentos de nossos 
parceiros e clientes. Isso também evita que os clientes fiquem "presos" a um único 
fornecedor.

•	 Segurança: seus clientes devem ter a confiança de que você pode oferecer 
segurança de ponta a ponta nas implantações da nuvem, independentemente de 
qual tipo de nuvem eles usam. Os recursos de segurança avançados da Cisco são 
criados com base na arquitetura e infraestrutura da nuvem para proteger os dados 
dos clientes e reduzir os riscos. Os Serviços de Consultoria de Nuvem da Cisco 
também podem ajudá-lo a implantar serviços de nuvem seguros com confiança.
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Figura 3. Áreas de foco da estratégia de nuvem da Cisco
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Ecossistema de parceiros e mercado
A IoE irá causar uma tensão sobre os atuais ambientes de nuvem exigindo a 
interconexão de trilhões de coisas, a capacidade de comportar o crescimento 
exponencial do tráfego e a capacidade de transformar quantidades enormes de dados 
em informações enquanto aumenta a velocidade e a flexibilidade do serviço. Nenhuma 
organização, nem mesmo os maiores provedores de nuvem, poderá acompanhar a 
escala exigida para a Internet de Todas as Coisas, dado o alcance exigido pelo atual 
ambiente econômico global e a velocidade de entrega de serviços necessária para 
fazer negócios na economia sempre ativa da atualidade. 

Tudo isso exigirá novas abordagens. A Cisco construiu e continuará a desenvolver 
recursos para possibilitar a comunicação Intercloud. A estratégia da Cisco para o 
Intercloud foi concebida para a IoE, com uma rede distribuída e uma arquitetura de 
segurança projetadas para cargas de trabalho de aplicações de alto valor, análises 
em tempo real, escalabilidade “quase infinita” e total conformidade com as leis e 
regulamentos do setor. 

O que a parceria com a Cisco para nuvem pode fazer por você
Disponibilizar serviços de última geração exige uma abordagem RÁPIDA. A estratégia 
de nuvem da Cisco apresenta uma perspectiva líder do setor para ajudá-lo a 
disponibilizar e demonstrar rapidamente o valor comercial, alinhar de forma flexível os 
serviços com os objetivos comerciais dos clientes, automatizar os principais processos 
de TI e criar novos fluxos de receita.

Obtenha lucros com a transição para a nuvem
A oportunidade do mercado da nuvem está crescendo rapidamente. As empresas 
estão reconhecendo que a nuvem pode ajudá-las a atender com mais eficiência 
às demandas imprevisíveis por aplicações, a aumentar a receita da linha principal 
e a reduzir custos. Os Serviços em nuvem da Cisco Powered oferecem uma gama 
completa de opções para o fornecimento de serviços rentáveis.

Reduzir os riscos
Os recursos de segurança avançados da Cisco são criados com base na arquitetura 
e infraestrutura da nuvem para proteger os dados dos clientes. Nossa ampla gama de 
Serviços de Consultoria de Nuvem da Cisco também ajudam a projetar, implantar com 
confiança e gerenciar com segurança as suas ofertas de nuvem.

Aumente a confiabilidade e disponibilidade operacional
As soluções e arquiteturas comprovadas da Cisco se baseiam nas tecnologias 
exclusivas de data center e rede que são otimizadas para a nuvem, de modo que você 
possa proporcionar aos clientes corporativos uma experiência de nuvem incomparável 
com níveis de desempenho superiores e comprovados sustentados por SLAs simples 
e completos.

Crie alocação flexível de recursos
A rápida escalabilidade da infraestrutura virtual e física com implantação automatizada 
torna mais fácil atender às demandas em constante mudança dos clientes.

Estudos de caso
A lista de provedores de nuvem da Cisco Powered está aumentando rapidamente no 
mundo todo. Veja alguns exemplos:

•	 CenturyLink Technology Solutions cria uma nova classe de serviços corporativos em 
nuvem.

•	 Steria usa o Portal de nuvem do catálogo de serviços da Cisco Prime™ para serviço 
no local de trabalho sob comando.

•	 Cable and Wireless Worldwide leva os clientes para a nuvem com computação 
flexível.

•	 Quest torna-se global com desktop como serviço.

•	 Provedor de serviços PhoenixNAP oferece infraestrutura como serviço em questão 
de minutos.

•	 Cbeyond cria nova infraestrutura em nuvem para SMBs.
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Por que escolher a Cisco?
A Cisco investiu bilhões de dólares em soluções baseadas em software, serviços e 
hardware para a nuvem, ganhando a posição de liderança do setor como a parceira 
escolhida pelos clientes no mundo todo. Nosso sucesso é comprovado, conforme 
evidenciado pela nossa base de clientes, depoimentos de clientes e estudos de caso, 
que confirmam os resultados que a Cisco pode trazer para seus negócios.1

A Cisco teve um papel fundamental na construção da Internet, e agora iremos 
desempenhar o mesmo papel na construção do Intercloud (uma nuvem global, aberta 
e interligada de nuvens). Acreditamos que este é o momento certo para a Cisco e 
seus parceiros investirem em conjunto no recurso inovador e centrado em aplicações 
do Intercloud. Juntos, habilitaremos o Mundo de Muitas Nuvens proporcionando um 
alcance mais amplo e menor tempo de entrada no mercado. Vislumbramos um mundo 
em que nossos clientes têm as escolhas que precisam para implantar de forma segura 
a nuvem certa para a carga de trabalho adequada e para criar vantagens estratégicas 
que permitem a rápida inovação e o crescimento da empresa.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre como implantar a estratégia de nuvem da Cisco, 
acesse www.cisco.com/go/intercloudfabric.

Entre em contato com o representante de conta local da Cisco ou com um parceiro 
da Cisco para consultar a disponibilidade de produtos ou serviços na sua região, de 
acordo com os roadmaps atuais.

1  Afirmações com base na Infraestrutura de Nuvem em Sinergia, da Forrester Wave, e na liderança da Cisco 
Services, pela IDC. Os resultados e desemprenho reais podem variar.
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