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White Paper 

Cisco Global Cloud Index: 
Previsões e metodologia, 2011-2016 

 

Resumo 
O Cisco® Global Cloud Index é um esforço contínuo para prever o crescimento do tráfego de data center global e 
de IP baseado em nuvem. A previsão inclui tendências associadas à virtualização de data center e à computação 
em nuvem. Este documento apresenta os detalhes do estudo e a metodologia por trás dele. 

Visão geral da previsão 
Tráfego de data center global: 

● O tráfego anual global IP de data center atingirá 6,6 zettabytes até o fim de 2016. Em 2016, o tráfego IP 
global de data center global atingirá 554 exabytes por mês (a partir de 146 exabytes por mês 2011). 

● O tráfego IP global de data center aumentará quatro vezes nos próximos 5 anos. Em geral, o tráfego IP de 
data center crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 31 por cento de 2011 a 2016. 

 

Virtualização de data center e transição da computação em nuvem: 

● O número de cargas de trabalho por servidor tradicional instalado aumentará de 1.5 em 2011 para 2.0 em 2016. 

● O número de cargas de trabalho por servidor de nuvem instalado aumentará de 4.2 em 2011 para 8.5 em 2016. 

● Até 2016, aproximadamente dois terços de todas as cargas de trabalho serão processados na nuvem. 
 

Trafego global em nuvem: 

● O tráfego IP global anual de nuvem atingirá 4.3 zettabytes até o fim de 2016. Em 2016, o tráfego IP global 
de nuvem atingirá 355 exabytes por mês (a partir de 57 exabytes por mês 2011). 

● O tráfego IP global de nuvem aumentará em doze vezes nos próximos 5 anos. Em geral, o tráfego IP de 
nuvem crescerá a uma CAGR de 44 por cento de 2011 a 2016. 

● O tráfego IP global de nuvem será responsável por aproximadamente dois terços do tráfego total de data 
center em 2016. 
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Preparação regional para nuvem: 

● América do Norte e Europa Ocidental lideraram o acesso à banda larga (fixa e móvel) em 2011 e vai 
continuar a liderar nesta categoria até 2016. No entanto, todas as regiões mostrarão melhoria mensurável 
em acesso à banda larga para suas respectivas populações durante o período de previsão. Ásia e Pacífico 
lideram o número de assinantes durante o período de previsão devido à grande população da região 
(consulte a seção Ubiquidade da banda larga para obter detalhes). 

● A Europa Ocidental lidera todas as regiões com uma média de velocidade de download fixa de 11.7 Mbps. 
A América do Norte segue atrás com uma média de velocidade de download fixa de 10.3 Mbps. Ásia e 
Pacífico e Europa Central e Leste Europeu lideram todas as regiões em média de velocidades de upload 
fixas de 6.7 Mbps e 5.9 Mbps, respectivamente (consulte a seção Visão geral da velocidade de download 
e upload para obter detalhes). 

● A Europa Ocidental e a Europa Central e Leste Europeu lideram todas as regiões em média de latência 
de rede fixa com 58 ms e 59 ms, respectivamente (consulte a seção Latência de rede para obter detalhes). 

Evolução do tráfego de data center 
Somente no último ano, desde que o Cisco Global Cloud Index foi lançado, a indústria está vendo a adoção da 
nuvem evoluir de uma tecnologia emergente para uma solução de rede estabelecida que está ganhando ampla 
aceitação e implantação. Empresas e organizações do governo estão mudando mais de suas cargas de trabalho 
críticas de ambientes de teste para a nuvem. E para os consumidores, os serviços em nuvem oferecem acesso 
onipresente a conteúdo e serviços, em diversos dispositivos, praticamente de qualquer lugar onde os usuários 
de rede estejam localizados. 

Qualitativamente, os principais fatores para a adoção da nuvem incluem entrega mais rápida de serviços e 
dados, maior desempenho do aplicativo, bem como a melhoria da eficiência operacional. Embora a segurança 
e integração com ambientes de TI existentes continuem a representar preocupações para alguns potenciais 
aplicativos baseados em nuvem, uma gama crescente de serviços pessoais e corporativos em nuvem está 
disponível atualmente. Hoje, os serviços em nuvem atendem a requisitos variados dos clientes (por exemplo, 
privacidade, mobilidade e acesso em vários dispositivos) e apoiam oportunidades de curto prazo, bem como 
prioridades estratégicas de longo prazo para operadores de rede, tanto públicos quanto privados. 

Quantitativamente, o impacto da computação em nuvem no tráfego de data center é claro. É importante 
reconhecer que a maioria do tráfego da Internet foi originado ou encerrado em um data center desde 2008. 
O tráfego de data center continuará a dominar o tráfego da Internet no futuro próximo, mas a natureza do tráfego 
de data center passará por uma transformação fundamental resultante de aplicativos, serviços e infraestrutura 
de nuvem. A importância e a relevância da evolução global da nuvem são destacadas por uma das projeções 
top de linha a partir desta previsão atualizada - até 2016 aproximadamente dois terços do tráfego de data center 
será em nuvem. 

As seções a seguir resumem não apenas o volume e o crescimento do tráfego de entrada e saída do data center, 
mas também o tráfego carregado entre as diferentes unidades funcionais no data center. 
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Tráfego IP global de data center: aumento aproximadamente de quatro vezes em 2016 
A figura 1 resume a previsão do crescimento do tráfego IP de data center de 2011 a 2016. 

Figura 1.   Crescimento do tráfego IP global de data center 

 

Prevê-se que a Internet chegue à era do zettabyte em 2016, mas o data center já entrou na era do zettabyte. 
Embora haja a projeção de que a quantidade de tráfego cruzando a Internet e as redes WAN IP atinja cerca 
de 1.3 zettabyte por ano em 20161, a quantidade de tráfego de data center já ultrapassa 1.8 zettabyte por ano, 
e até 2016 quadruplicará para atingir 6.6 zettabytes por ano. Isso representa uma CAGR de 31 por cento. O maior 
volume de tráfego de data center deve-se à inclusão de tráfego dentro do data center (normalmente, definições 
de Internet e WAN param no limite do data center). 

A previsão do tráfego global de data center, o principal componente do Cisco Global Cloud Index, aborda data 
centers de redes do mundo todo operados por provedores de serviços, e também empresas privadas. Consulte 
Apêndice A para obter mais detalhes sobre a metodologia das previsões de tráfego de data center e de nuvem 
e Apêndice B para o posicionamento do Global Cloud Index Forecast relativo à previsão de tráfego IP global 
do Cisco VNI. 

Destinos do tráfego de data center: a maior parte do tráfego fica no data center 
O tráfego pessoal e corporativo que passa pelos data centers pode ser amplamente categorizado em três áreas 
principais (Figura 2): 

● Tráfego que permanece no data center 

● Tráfego que flui de data center para data center 

● Tráfego que flui de um data center para usuários finais pela Internet ou WAN IP 

                                                
1 Consulte Cisco Visual Networking Index: previsão e metodologia, 2011-2016.  

http://www.cisco.com/go/vni
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Figura 2.   Tráfego global de data center por destino 

 

A parte do tráfego que reside no data center continuará a ser a maioria em todo o período da previsão, 
representando 76 por cento do tráfego de data center em 2011 e 2016. Os fatores que contribuem para o tráfego 
restante no data center incluem a separação funcional de servidores de aplicativo, armazenamento e bancos 
de dados, que geram replicação, backup e leitura/gravação de tráfego transferido no data center. Além disso, 
um processamento paralelo divide tarefas e as envia para vários servidores, contribuindo para o tráfego interno 
de data center. 

A taxa de tráfego de saída do data center para o tráfego restante no data center pode aumentar com o tempo, 
pois os arquivos de vídeo proporcionam uma carga maior na largura de banda e não exigem tráfego de bando 
de dados ou processamento proporcional ao tamanho do arquivo. No entanto, o uso aumentado de aplicativos 
como virtualização de desktop provavelmente serve para compensar essa tendência. Além disso, a virtualização 
de armazenamento e outros recursos de data center aumenta o tráfego no data center porque as funções não 
podem mais ser locais para um rack ou servidor. A tabela 1 fornece detalhes para as taxas de crescimento 
de tráfego global de data center. 

Tabela 1. Tráfego de data center global, 2011-2016 

Tráfego IP de data center, 2011–2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR  
2011–2016 

Por tipo (EB por ano) 

Data center para usuário 299  438  561  714  912  1.160 31% 

Data center para data center 118  173  222  284 365 468 32% 

No data center 1.338  1.940  2.468  3.126  3.969  5.021  30% 

Por segmento (EB por ano) 

Consumidor 1.404  2.107  2.700  3.439  4.418  5.672  32% 

Corporativo 351  444  551  685  828  977  23% 

Por tipo (EB por ano) 

Data center de nuvem 683  1.181  1.694  2.324  3.166  4.255  44% 

Data center tradicional 1.072  1.370  1.557  1.800  2.080  2.394  17% 

Total (EB por ano) 

Total do tráfego de data center 1.755  2.551  3.251  4.124  5.246  6.649 31% 

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2012 
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Definições 

● Data center para usuário: tráfego que flui do data center para usuários finais pela Internet ou WAN IP 

● Data center para data center: tráfego que flui de data center para data center 

● No data center: tráfego que permanece no data center 

● Consumidor: tráfego originado por ou destinado a usuários finais 

● Corporativo: tráfego originado por ou destinado a usuários corporativos finais 

● Data center de nuvem: tráfego associado a aplicativos pessoais e empresariais em nuvem 

● Data center tradicional: tráfego associado a aplicativos pessoais e empresariais que não então em nuvem 

Cargas de trabalho de data center: aproximadamente dois terços irão se tornar baseados 
em nuvem até 2016 
Uma carga de trabalho pode ser definida como a quantidade de processamento que um servidor utiliza para 
executar um aplicativo e suportar vários usuários interagindo com o aplicativo. O Global Cloud Index prevê a 
transição continuada de cargas de trabalho de data centers tradicionais para data centers de nuvem. Até 2016, 
aproximadamente dois terços de todas as cargas de trabalho serão processados em data centers de nuvem 
(Figura 3). Para distribuições regionais de cargas de trabalho, consulte Apêndice E. 

Figura 3.   Distribuição de carga de trabalho: 2011–2016 

 

O crescimento de cargas de trabalho em data centers de nuvem será cinco vezes e meia maior que o crescimento 
em cargas de trabalho tradicionais entre 2011 e 2016. Tradicionalmente, um servidor carrega uma carga de 
trabalho. No entanto, com o aumento da capacidade e da virtualização da computação do servidor é comum 
encontrar várias cargas de trabalho por servidor físico em arquiteturas de nuvem. A economia gerada pela nuvem, 
incluindo custos de servidor, resiliência, escalabilidade e ciclo de vida do produto, promove a migração de cargas 
de trabalho em servidores, seja dentro de data centers e entre data centers (mesmo os data centers em áreas 
geográficas diferentes). 
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Muitas vezes um aplicativo do usuário final pode ser suportado por várias cargas de trabalho distribuídas 
em servidores. Isso pode gerar vários fluxos de tráfego em e entre data centers, além do tráfego de e para 
o usuário final. A média de carga de trabalho por servidor de nuvem aumentará de um pouco mais de quatro 
em 2011 para oito e meio em 2016. Em comparação, a média da carga de trabalho por servidor de data center 
tradicional aumentará de um e meio em 2011 para dois em 2016. A tabela 2 fornece detalhes relacionados à 
mudança das cargas de trabalho de data centers tradicionais para data centers de nuvem. 

Tabela 2. Mudança de carga de trabalho de data center tradicional para data center de nuvem 

Cargas de trabalho de data center global em milhões 

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
2011–2016 

Cargas de trabalho de data center 
tradicional 

49.8 53.1 58.3 63.7 66.7 68.5 7% 

Cargas de trabalho de data center 
de nuvem 

21.3 33.5 49.7 67.9 88.4 112.1 39% 

Total de cargas de trabalho de data 
center 

71.1 86.6 108.0 131.6 155.1 180.6 20% 

Cargas de trabalho em nuvem como 
uma porcentagem do total de cargas 
de trabalho de data center 

30% 39% 46% 52% 57%  62% NA  

Cargas de trabalho tradicionais como 
uma porcentagem do total de cargas 
de trabalho de data center 

70% 61% 54% 48% 43% 38% NA  

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2012 
 

Crescimento do tráfego de data center global e de IP de nuvem 
O tráfego de data center em uma escala global cresce a uma CAGR de 31 por cento (figura 4), mas o tráfego de 
data center de nuvem cresce a uma taxa mais rápida, com um CAGR de 44 por cento, crescimento de doze vezes 
entre 2011 e 2016 (figura 5). 

Figura 4.   Crescimento total do tráfego de data center 
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Figura 5.   Crescimento total do tráfego de data center 

 

O tráfego de nuvem cruzará o limite de zettabyte em 2012, e em 2016, praticamente dois terços de todo tráfego 
de data center será baseados na nuvem. É importante observar que a metodologia para a estimativa do tráfego 
de data center em nuvem mudou desde o lançamento inicial do Cisco Global Cloud Index em 2011. A metodologia 
anterior posicionava todo o tráfego de armazenamento na categoria de tráfego fora da nuvem. Agora, a metodologia 
atualizada diferencia o tráfego de armazenamento associado às cargas de trabalho em nuvem e posiciona-o na 
categoria de tráfego de nuvem. 

Por exemplo, o tráfego de armazenamento associado ao desenvolvimento de aplicativos em  nuvem é 
considerado como tráfego de nuvem na metodologia atualizada, mas foi excluído na metodologia anterior. 
Como o armazenamento é responsável por cerca de 40 por cento do tráfego de data center, a mudança na 
metodologia substancialmente aumenta a porcentagem geral de nuvem do tráfego de data center. Ao usar a 
metodologia atualizada, o tráfego de nuvem representará 64 por cento do total do tráfego de data center em 2016. 
Ao usar a metodologia anterior, o tráfego de nuvem tem representado apenas 36 por cento do total do tráfego de 
data center em 2016. 

Os promotores significativos de crescimento do tráfego de nuvem são a rápida adoção de e migração 
para arquiteturas de nuvem, com a capacidade dos data centers de nuvem para lidar com cargas de tráfego 
significativamente mais elevadas. Os data centers de nuvem suportam o aumento de virtualização, padronização 
e automação. Esses fatores levam a um aumento no desempenho, além de maior capacidade e taxa de 
transferência. 

Crescimento global da nuvem corporativa e de consumo 
Para este estudo, o Cisco Global Cloud Index caracteriza o tráfego com base nos serviços fornecidos para 
o usuário final. Normalmente, os data centers corporativos são dedicados a necessidades organizacionais 
e manipulam tráfego para necessidades comerciais, podendo aderir a diretrizes de segurança mais fortes. 
Além disso, os data centers de consumo são destinados a um público maior e enviam o tráfego para os 
consumidores em massa. 
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Dentro da previsão de tráfego de data center de nuvem, o tráfego pessoal lidera com uma CAGR de 46 por cento, 
atingindo 3.6 ZB anualmente em 2016. O tráfego de nuvem para empresa cresce a uma CAGR de 37 por cento, 
aumentando para 596 EB anualmente em 2016. A tabela 3 fornece detalhes de taxas de crescimento de tráfego 
global de nuvem para empresas e consumidores 

Tabela 3. Tráfego global da nuvem, 2011–2016  

Tráfego IP da nuvem, 2011–2016 

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR  
2011–2016 

Por segmento (EB por ano) 

Consumidor 559 992 1.426 1.960 2.692 3.659 46%  

Corporativo 124 189 268 364 474 596 37% 

Total (EB por ano) 

Tráfego total da nuvem 683  1.181  1.694  2.324  3.166  4.255  44% 

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2012 
 

Aplicativos cruciais estão contribuindo para maior adoção de nuvem nos segmentos para empresas e para 
consumidores. Para as empresas, a necessidade de fornecer acesso rápido e flexível para grandes arquivos 
de dados é um objetivo importante para organizações de TI que consideram soluções baseadas em nuvem. 
Além disso, permitir que análises avançadas explorem a imensidão de informações contidas em grandes 
arquivos de dados não estruturados pode criar uma vantagem competitiva valiosa para a empresa. E os serviços 
de colaboração aprimorados entregues por meio da nuvem podem aumentar a produtividade do funcionário e a 
satisfação do cliente. 

No espaço do consumidor, aplicativos como transmissão de vídeo e áudio são fatores fortes no crescimento 
do tráfego de nuvem, embora novos serviços como personal content lockers também estejam ganhando 
em popularidade. Nos personal content lockers, os usuários pode armazenar e compartilhar música, fotos 
e vídeos por uma interface fácil de usar com um custo relativamente baixo ou sem nenhum custo. Além disso, 
a proliferação de tablets e outros dispositivos móveis permite o acesso a personal content lockers de uma 
maneira conveniente ao usuário. 

O Cisco GCI prevê que o tráfego de nuvem pessoal aumentará de .6 EB anualmente em 2011 para 25 EB 
em 2016, com uma CAGR de 111 por cento (Figura 6). 
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Figura 6.   Crescimento de tráfego do Personal Content Locker 

 

Crescimento de tráfego de nuvem por região 
Agora, o Cisco Global Cloud Index inclui dados de previsão regional para crescimento do tráfego de nuvem 
(Figura 7). 

● Em 2011, a América do Norte gerou a maioria do tráfego de nuvem (261 exabytes anualmente); seguida 
pela Ásia e Pacífico (216 exabytes anualmente) e Europa Ocidental (156 exabytes anualmente). 

● Em 2016, a Ásia e Pacífico gerará a maioria do tráfego de nuvem (1,5 zettabytes ao ano); seguida pela 
América do Norte (1.1 zettabytes ao ano) e Europa Ocidental (1 zettabyte ao ano). 

● De 2011 a 2016, o Oriente Média e África espera ter a maior taxa de crescimento de tráfego (79 por cento 
de CAGR); seguido da América Latina (66 por cento de CAGR) e Europa Central e Leste Europeu (55 por 
cento de CAGR). Essas regiões estão começando a partir de uma base de tráfego de nuvem menor que 
em outras regiões. Consulte o Apêndice F para obter mais detalhes. 
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Figura 7.   Crescimento do tráfego de nuvem por região 

 

Preparação regional para nuvem 
O segmento de preparação para nuvem deste estudo oferece uma visão regional dos requisitos fundamentais 
para redes de banda larga e móveis entregar serviços em nuvem de última geração. As melhorias e a 
confiabilidade dessas redes suportarão a crescente adoção de soluções de computação em nuvem para 
consumidores corporativos que entregam serviços de aplicativo básicos e avançados. Por exemplo, os 
consumidores esperam poder se comunicar com amigos, bem como transmitir música e vídeos a qualquer 
hora, em qualquer lugar. Os usuários corporativos requerem acesso contínuo a comunicações corporativas e 
soluções móveis para videoconferência e sistemas de gerenciamento operacional e do cliente de missão crítica. 

As velocidades de download e upload e as latências são medidas importantes para avaliar os recursos de rede 
para preparação para nuvem. A figura 8 fornece as categorias de serviços em nuvem de exemplo para empresas 
e consumidores, além dos requisitos de rede correspondentes usados neste estudo. Observe que o uso 
simultâneo de aplicativos pode influenciar a experiência do usuário e a acessibilidade à rede. 
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Figura 8.   Exemplo de categorias de serviços em nuvem para empresas e consumidores 

 

As estatísticas de desempenho da rede regional foram classificadas pela capacidade de suportar essas 
três categorias de serviço em nuvem. Mais de 90 milhões de registros de Ookla2, o aplicativo Cisco GIST e 
o International Telecommunication Union (ITU) foram analisados em aproximadamente 150 países ao redor do 
mundo, cobrindo um período de dois anos de dados. As médias regionais dessas medidas estão incluídas abaixo 
e no Apêndice G. 

As características de preparação da nuvem estão descritas a seguir. 

Acesso à rede: 

● Ubiquidade de banda larga: este indicador mede a penetração da banda larga fixa e móvel enquanto 
considera os dados demográficos da população para entender a difusão e a conectividade esperada 
em várias regiões. 

Desempenho da rede: 

● Velocidade de download: com uma adoção cada vez maior de aplicativos com uso intenso da largura 
de banda móvel ou fixa, a velocidade de download do usuário final é uma característica importante. 
Este indicador continuará a ser importante para a qualidade do serviço fornecido para máquinas virtuais, 
plataformas de CRM e ERP em nuvem para empresas, além do download de vídeo e serviços em nuvem 
de recuperação de conteúdo para consumidores. 

● Velocidade de upload: com a adoção cada vez maior de máquinas virtuais, tablets e vídeo conferência 
por empresas e consumidores em redes fixas e móveis, as velocidades de upload são importantes 
especialmente para o fornecimento de conteúdo em nuvem. A importância das velocidades de upload 
continuará a aumentar com o tempo, promovidas pelo domínio da computação em nuvem e da 
virtualização de data center, a necessidade de transmitir vários milhões de atualizações e patches 
de software, a distribuição de arquivos grandes em sistemas de arquivos virtuais e a demanda por 
serviços de jogos em nuvem para consumidores e armazenamento de backup. 

                                                
2 Medidos por Speedtest.net, pequenos arquivos binários são baixados e carregados entre o servidor da Web e o cliente para 
estimar a velocidade da conexão em kilobits por segundo (kbps). 

http://ciscovni.com/gist/index.html
http://www.speedtest.net/
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● Latência da rede: os atrasos observados com o voice over IP (VoIP), na exibição e no carregamento 
de vídeo, em atividades bancárias on-line na banda larga móvel ou na exibição de registros hospitalares 
em um ambiente de saúde ocorrem devido às altas latências (normalmente informado em milissegundos). 
Reduzir o atraso na entrega de pacotes para e da nuvem é crucial para oferecer os serviços avançados 
de hoje (e garantir uma experiência de alta qualidade ao usuário final). 

Ubiquidade da banda larga 
As figuras 9 e 10 resumem a penetração da banda larga por região em 2011 e 2016. América do Norte e Europa 
Ocidental lideraram o acesso à banda larga (fixa e móvel) em 2011 e vai continuar a liderar até 2016. No entanto, 
todas as regiões mostrarão melhoria mensurável em acesso à banda larga para suas respectivas populações 
durante o período de previsão. A Ásia e Pacífico lideram no número de assinantes em todo o período de previsão 
devido à grande população da região. 

A metodologia para estimar a ubiquidade da banda larga mudou desde o lançamento inicial do Cisco Global Cloud 
Index em 2011. Este ano, projeções internas foram usadas com base em uma abordagem crescente que inclui 
estimativa de linhas de banda larga e média de usuários por domicílio, bem como validação de estimativas de 
países em relação a dados reportados sobre telecomunicação específicos ao país. No lado móvel, a abordagem 
foca nos usuários de Internet móvel em vez de assinaturas, o que evita cálculos duplicados (pois alguns usuários 
podem ter várias assinaturas). Consulte o Apêndice H para obter mais detalhes. 

Figura 9.   Ubiquidade da banda larga regional, 2011 
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Figura 10.   Ubiquidade da banda larga regional, 2016 

 

Visão geral da média global de velocidade de download e upload (2012) 
As velocidades de download e upload e as latências são medidas importantes para avaliar os recursos de rede 
para preparação para nuvem. O Suplemento Cisco GCI fornece detalhes adicionais no nível de país para 
velocidades de download, de upload e latências. 

● A média global da velocidade de download fixo é 9.4 Mbps. 

● A média global da velocidade de upload fixo é 4.5 Mbps. 

● A média global da velocidade de download móvel é 2.2 Mbps. 

● A média global da velocidade de upload móvel é .97 Mbps. 

Média de velocidades de download e upload fixos de consumo 
● Para média de velocidades de download fixo de consumo, a Europa Ocidental lidera com 11.6 Mbps, 

seguida da América do Norte com 10.6 Mbps. 

● Para média de velocidades de upload fixo de consumo, a Ásia e Pacífico lideram com 6.8 Mbps e Europa 
Central e Leste Europeu segue com 5.9 Mbps (Figura 11). Consulte o Apêndice G e o Suplemento do 
Cisco GCI para obter mais detalhes. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Figura 11.   Média regional de velocidades fixas de consumo, 2012 

 

Média de velocidades de download e upload móveis de consumo 
● Para média de velocidades de download móvel de consumo, a América do Norte lidera com 3.3 Mbps 

e a Europa Ocidental segue com 2.7 Mbps. 

● Para média de velocidades de upload móvel de consumo, a América do Norte lidera com 1.6 Mbps e a 
Europa Ocidental segue com 1.2 Mbps (Figura 12). Consulte o Apêndice G e o Suplemento do Cisco GCI 
para obter mais detalhes. 

Figura 12.   Média regional de velocidades móveis de consumo, 2012 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Média de velocidades de download e upload fixos da empresa 
● Para média de velocidades de download fixo da empresa, a Europa Ocidental lidera com 15.8 Mbps 

e a Europa Central e Leste Europeu vem em seguida com 11.5 Mbps. 

● Para média de velocidades de upload fixo da empresa, a Europa Ocidental lidera com 11.3 Mbps e a 
Europa Central e Leste Europeu vem em seguida com 7.6 Mbps (Figura 13). Consulte o Apêndice G 
e o Suplemento do Cisco GCI para obter mais detalhes. 

Figura 13.   Média regional de velocidades fixas da empresa, 2012 

 

Velocidades de download e upload móveis da empresa 
● Para média de velocidades de download móvel da empresa, a Europa Central e o Leste Europeu lideram 

com 3.14 Mbps e a Europa Ocidental segue com 3.13 Mbps. 

● Para média de velocidades de upload móvel da empresa, a Europa Central e Leste Europeu lideram com 
1.7 Mbps e a Ásia e Pacífico segue com 1.6 Mbps (Figura 14). Consulte o Apêndice G e o Suplemento do 
Cisco GCI para obter mais detalhes. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Figura 14.   Média de velocidades móveis corporativas regionais, 2012 

 

Latência da rede 
● A média global de latência fixa é 70 ms. 

● A Europa Ocidental lidera em média de latência fixa com 58 ms, seguida da Europa Central e Leste 
Europeu com 59 ms. 

● A Europa Central e o Leste Europeu lideram em média de latência fixa corporativa com 73 ms, seguida 
pela América do Norte com 93 ms. 

● A Europa Ocidental lidera a média de latências fixas de consumo com 58 ms, seguida da Europa Central 
e Leste Europeu com 59 ms. 

● A média global de latência móvel é 229 ms. 

● A Europa Ocidental lidera em média de latência móvel com 142 ms, seguida da Europa Central e Leste 
Europeu com 180 ms. 

● A América Latina lidera em média de latência móvel corporativa com 231 ms e a América do Norte segue 
com 248 ms. 

● A Europa Ocidental lidera em média de latência móvel de consumo com 142 ms e a América do Norte 
segue com 179 ms. Consulte o Apêndice G e o Suplemento do Cisco GCI para obter mais detalhes. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Conclusão 
Em resumo, há várias conclusões principais no Cisco Global Cloud Index 2011–2016. 

O tráfego de data center global está firmemente na era do zettabyte e praticamente quadruplicará de 2011 para 
atingir 6.6 zettabytes ao ano em 2016. Um segmento do tráfego de data center que está crescendo rapidamente 
é o tráfego de nuvem, que aumentará seis vezes durante o período de previsão e representará cerca de dois 
terços de todo o tráfego de data center em 2016. 

Um importante promotor de tráfego na rápida expansão de computação em nuvem é a crescente virtualização 
de data center, que fornece serviços que são flexíveis, rápidos de implantar e eficientes. As tendências 
adicionais que influenciam o crescimento de computação em nuvem incluem a ampla adoção de vários 
dispositivos combinada com as crescentes expectativas do usuário para acessar aplicativos e conteúdo a 
qualquer hora, de qualquer lugar, por meio de qualquer rede. Para atender essas demandas do usuário, data 
centers baseados na nuvem podem suportar mais máquinas virtuais e cargas de trabalho por servidor físico do 
que os data centers tradicionais. Até 2016, aproximadamente dois terços de todas as cargas de trabalho serão 
processados na nuvem. 

Este estudo também considera a importância da ubiquidade da banda larga e sua relação com a preparação 
para nuvem. Com base na média regional de velocidades de download e upload e latências para o tráfego 
de empresas e consumidor em conexões móveis e fixas, todas as regiões podem suportar pelo menos um nível 
básico de serviços em nuvem. O foco agora é continuar a melhorar os recursos de rede para suportar aplicativos 
em nuvem avançados que organizações e usuários finais esperam e confiam. 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações, consulte www.cisco.com/go/cloudindex. 

http://www.cisco.com/go/cloudindex
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Apêndice A: metodologia de previsão de tráfego de data center 
A figura 15 detalha a metodologia usada para prever o tráfego de data center e de nuvem. A metodologia começa 
com a base instalada de cargas de trabalho categorizadas por tipo de carga de trabalho e implantação, aplicando 
em seguida o volume de bytes por carga de trabalho por mês para obter o tráfego para os anos atuais e futuros. 

Figura 15.   Metodologia de previsão de tráfego de data center 

 

Dados de análises 
Dados de várias empresas de análise e agências internacionais (incluindo Gartner, IDC, Informa, Ovum, ITU, 
United Nations) foram usados como informações para análise do Global Cloud Index. Por exemplo, os dados 
de análise foram considerados para calcular uma base instalada de cargas de trabalho por tipo e implantação de 
carga de trabalho (na nuvem ou fora da nuvem). As informações da análise consistiam em envios de servidores 
com tipos e implantações de carga de trabalho. Em seguida, a Cisco estimou a base de servidores instalada e 
o número de cargas de trabalho por servidor para obter uma base instalada das cargas de trabalho. 

Dados medidos 
Os dados da rede foram coletados de 10 empresas e centros de Internet. As arquiteturas dos data centers 
analisados variaram; alguns com uma arquitetura de três camadas e outros de duas camadas. Para os data 
centers de três camadas, os dados foram coletados de quatro pontos: do link dos roteadores de acesso para 
os roteadores de agregação, do link dos switches ou roteadores de agregação até o site ou roteador do backbone 
regional, gateway WAN e Internet. Os dados de data centers de duas camadas foram coletados de três pontos: 
o link dos roteadores de acesso para os roteadores de agregação, o gateway WAN e a Internet. 

Nos data centers empresariais, qualquer tráfego medido acima do agregado também carrega tráfego que não 
vem do data center, de e para o campus empresarial local. Por esse motivo, para obter taxas do volume do 
tráfego carregado em cada camada, foi necessário medir o tráfego por conversas entre hosts em vez de medir 
pelo tráfego entre interfaces, assim as conversas fora do data center foram eliminadas. Os hosts em uma das 
pontas da conversa foram identificados e categorizados por local e tipo. Para ser considerado como tráfego de 
data center, pelo menos um dos pares da conversa teve de ser identificado como aparecendo no link entre o 
switch ou o roteador de agregação do data center e o switch ou roteador de acesso. Um volume de 40 terabytes 
de tráfego para cada mês foi analisado. Foi incluído neste estudo um período de 12 meses, terminando em 
30 de setembro de 2011. 

Além disso, conforme mencionado no white paper, a metodologia para a estimativa do tráfego do data center de 
nuvem mudou desde o último lançamento do Cisco Global Cloud Index. A metodologia anterior incluía todo o 
tráfego de armazenamento na categoria de tráfego fora da nuvem. A metodologia atualizada inclui o tráfego de 
armazenamento associado a cargas de trabalho da nuvem na categoria de tráfego de nuvem. Por exemplo, o 
tráfego de armazenamento associado ao desenvolvimento de aplicativos em  nuvem é considerado como tráfego 
de nuvem na metodologia atualizada, mas foi excluído na metodologia anterior. 
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Apêndice B: Global Cloud Index e Visual Networking Index 
O Cisco Global Cloud Index e o Cisco Visual Networking Index são previsões distintas que têm uma área de 
sobreposição. O Cisco VNI prevê a quantidade de tráfego que atravessa a Internet e as rede IP WAN, enquanto 
o Cisco GCI prevê o tráfego dentro do data center, de data center para data center e de data center para usuário. 
A previsão do Cisco VNI consiste em tráfego do data center para usuário, com o tráfego fora do data center não 
incluído no Cisco GCI (vários tipos de tráfego ponto a ponto). 

O Cisco GCI inclui tráfego de data center para usuário (isso é a sobreposição do Cisco VNI), tráfego de data 
center para data center e tráfego dentro do data center. O Cisco VNI prevê a quantidade de tráfego que atravessa 
a Internet e as rede IP WAN (Figura 16). 

Figura 16.   Cisco VNI e Global Cloud Index 
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Apêndice C: múltipla proliferação de dispositivo 
O rápido crescimento na adoção de vários dispositivos por usuários finais, consumidores e empresas foi observado 
nesse white paper como um grande fator na transição para serviços baseados em nuvem que podem fornecer 
acesso onipresente a conteúdo e aplicativos por meio de qualquer dispositivo em qualquer lugar. 

As figuras 17 e 18 demonstram em um nível regional a expansão da utilização de vários dispositivos de 2011 a 
2016. Em 2011, a América do Norte liderou na média de dispositivos fixos por usuário, enquanto a Europa Central 
e Leste Europeu liderou na média de dispositivos móveis por usuário. Em 2016, espera-se que a América do 
Norte lidere na média de dispositivos fixos por usuário e a Europa Ocidental, na média de dispositivos móveis por 
usuário. A América Latina e a Europa Central e Leste Europeu aumentaram a média de dispositivos fixos e móveis 
por usuário, enquanto que o aumento do Oriente Médio e África deu-se principalmente em dispositivos móveis. 

Figura 17.   Proliferação de vários dispositivos em 2011 
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Figura 18.   Proliferação de vários dispositivos em 2016 
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Apêndice D: IPv6 e tráfego de nuvem 
Como indicado pelo Cisco Global Cloud Index, 2011–2016, espera-se um forte crescimento do tráfego em nuvem 
nos próximos anos. Este crescimento é em grande parte devido a empresas, organizações do setor público e 
consumidores que estão cada vez mais conectados a aplicativos críticos de negócios, serviços de comunicação 
e conteúdo multimídia interativo por meio da nuvem, usando vários dispositivos. 

Cada dispositivo ou nó conectado à rede (incluindo smartphones, tablets, PCs, TVs e M2M) irão requerer um 
endereço IP, mas o espaço de endereços IPv4 está se esgotando rapidamente. No entanto, IPv6 está bem 
posicionado para oferecer escalabilidade e eficiências operacionais que entregarão um ambiente onde cada 
"coisa" pode ser parte da nuvem. 

A transformação para nuvem do IPv6 já está em andamento, com os provedores permitindo IPv6 para suas 
ofertas de serviços, incluindo: 

● Cisco WebEx® que oferece o primeiro serviço de Collaboration Cloud via IPv6 antes do final do ano 
e o primeiro para clientes federais dos EUA 

● Provedores de infraestrutura de nuvem como Rackspace, Amazon e OVH que permitem o IPv6 por padrão 

● Hospedagem gerenciada do StratoGen de 4 milhões de nomes de domínio via IPv6 

● Serviços de nuvem executados via IPv6, tais como Google Gmail ou GDoc para empresas e setor público 

● Os provedores de rede com entrega de conteúdo Akamai e Limelight que implantam o IPv6 em toda sua 
infraestrutura e oferecem serviços de cache e transição de IPv6 aos clientes corporativos 

Além disso, está se fazendo progresso na habilitação de IPv6 de conteúdo da Web que atravessa a nuvem, 
incluindo os sites populares Facebook, YouTube e Netflix. O Cisco IPv6 Lab controla os 500 principais sites em 
mais de 120 países, oferecendo insights sobre a crescente tendência de conteúdo da Web disponível via IPv6 
(Figura 19). 

Por exemplo, na República Checa 59,4 por cento de páginas da Web estão disponíveis via IPv6 e 52,9 por cento 
estão disponíveis no Brasil. Comparativamente, a França tem 49 por cento, enquanto os Estados Unidos têm 
43,8 por cento. Alguns países têm muito mais espaço para crescer em termos de disponibilidade de site IPv6, 
como Rússia (28,8 por cento) ou China (17,8 por cento). Obviamente essas porcentagem de páginas disponíveis 
aos usuários com conectividade IPv6 são oferecidas por um número relativamente pequeno de sites que são 
classificados como os mais visitados. Em outras palavras, um pequeno número de sites entre os mais visitados 
é a maioria do conteúdo visitado via IPv6. 
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Figura 19.   Sites mundiais disponíveis via IPv6 

 
Fonte: Cisco IPv6Lab, http://6lab.cisco.com/stats 
 

Outra perspectiva a considerar é a capacidade de os recursos se conectarem a uma rede IPv6 quando ficam 
ativados. Conforme previsto na Atualização do Cisco VNI 2011–2016, 40,3 por cento dos dispositivos fixos e 
móveis estarão habilitados para IPv6-em 2016, aumentando de 1,03 bilhões em 2011 para 7,6 bilhões em 2016, 
com uma CAGR de 49 por cento. 

Com esta convergência de adoção da nuvem e habilitação de IPv6, a pergunta não é se a transformação de 
nuvem IPv6 ocorrerá, mas quão rapidamente e se os provedores de serviço e empresas estarão preparados 
para aproveitar as futuras oportunidades. 

“Em um mundo de escassez de IPv4, e como os usuários irão se conectar usando IPv6 ou IPv4 compartilhado, 
é interesse dos provedores de nuvem e dos usuários usar a conectividade IPv6 completa para acessar seus 
dados e aplicativos, sem o risco de afetar o desempenho, a segurança e a experiência do usuário criada pelo 
mecanismo de compartilhamento de endereços IPv4 Isso exige que as empresas e os provedores de nuvem 
permitam o acesso IPv6 aos seus aplicativos mesmo eles residindo na nuvem ou em seu próprio data center.”  
– Alain Fiocco, Diretor sênior, Projeto de alto impacto do Cisco IPv6 

http://6lab.cisco.com/stats
http://www.cisco.com/go/vni
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Apêndice E: distribuição de carga de trabalho por região 
As tabelas 4, 5 e 6 resumem as cargas de trabalho do data center por tipo e região. 

Tabela 4. Distribuição regional do total de cargas de trabalho de data center, em milhões 

Região  2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
2011–16 

Ásia e Pacífico 23,0 28,1 36,0 45,8 55,7 66,7 24% 

Europa Central e Leste Europeu 2,2 2,7 3,6 4,9 6,4 8,0 29% 

América Latina 2,3 3,0 4,4 6,4 8,7 11,4 38% 

Oriente Médio e África 1,0 1,3 2.0 3,0 4,6 6,8 48% 

América do Norte 26,4 31,5 36,5 40,0 43,4 47,1 12% 

Europa Ocidental 16,3 20,1 25,6 31,5 36,3 40,7 20% 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabela 5. Distribuição regional de cargas de trabalho de nuvem, em milhões 

Região 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
2011–16 

Ásia e Pacífico 6,7 10,6 16,2 23,2 31,2 40,6 43% 

Europa Central e Leste Europeu 0,7 1,0 1,7 2,5 3,7 5,0 50% 

América Latina 0,7 1.1 2.0 3,3 5,0 7.2 60% 

Oriente Médio e África 0,3 0,5 0,9 1,5 2,6 4.2 73% 

América do Norte 8,1 12,5 17,1 21,0 25,1 29,7 30% 

Europa Ocidental 4,9 7,8 11,7 16,2 20,7 25,4 39% 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabela 6. Distribuição regional de cargas de trabalho de data center tradicionais, em milhões 

Região  2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
2011–16 

Ásia e Pacífico 16,3 17,4 19,8 22,6 24,5 26,0 10% 

Europa Central e Leste Europeu 1,6 1,7 2.0 2,4 2,7 3,0 14% 

América Latina 1,6 1,8 2,3 3,0 3,6 4.2 21% 

Oriente Médio e África 0,7 0,8 1.1 1,5 2.0 2,6 30% 

América do Norte 18,3 19,0 19,3 19,0 18,2 17,4 -1% 

Europa Ocidental 11,4 12,4 13,8 15,3 15,6 15,3 6% 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
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Apêndice F: Crescimento de tráfego de nuvem por região 
A tabela 7 resume o crescimento de tráfego de nuvem por região 

Tabela 7. Crescimento de tráfego de nuvem por região, em exabytes 

Região 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
2011–16 

Ásia e Pacífico 216 375 554 793 1.116 1.541 48% 

Europa Central e Leste Europeu 21 36 57 87 131 190 -55% 

América Latina 21 40 69 114 181 273 66% 

Oriente Médio e África 8 17 30 53 94 161 79% 

América do Norte 261 439 584 720 901 1.126 34% 

Europa Ocidental 156 274 400 557 743 964 44% 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
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Apêndice G: resumo da preparação regional para nuvem 
A tabela 8 resume a preparação regional para nuvem, considerando velocidades de download e upload, 
bem como a latência. Consulte o Cisco GCI Supplement para obter mais detalhes. 

Tabela 8. Preparação regional para nuvem 

Rede Segmento Região Velocidades médias 
de download (kbps) 

Velocidades médias 
de upload (kbps) 

Latência 
média (ms) 

Fixo Corporativo Ásia e Pacífico 8.190 5.433 215 

          Europa Central e Leste Europeu 11.477 7.635 73 

          América Latina 7.606 6.809 117 

          Oriente Médio e África 2.349 976 442 

          América do Norte 9.420 7.538 93 

          Europa Ocidental 15.755 11.305 94 

     Média corporativa      10.056 7.505 154 

     Consumidor Ásia e Pacífico 9.367 6.790 76 

          Europa Central e Leste Europeu 9.119 5.967 59 

          América Latina 3.919 989 92 

          Oriente Médio e África 3.457 1.021 120 

          América do Norte 10.588 2.714 62 

          Europa Ocidental 11.610 2.515 58 

     Média do 
consumidor 

     9.469 4.490 70 

Média fixa           9.438 4.514 70 

Móvel Corporativo Ásia e Pacífico 2.955 1.680 347 

          Europa Central e Leste Europeu 3.143 1.784 309 

          América Latina 2.907 763 231 

          Oriente Médio e África 1.677 666 388 

          América do Norte 2.432 963 248 

          Europa Ocidental 3.136 1.461 264 

     Média corporativa      2.919 1.443 266 

     Consumidor Ásia e Pacífico 1.670 757 449 

          Europa Central e Leste Europeu 2.130 927 197 

          América Latina 1.222 585 247 

          Oriente Médio e África 1.922 727 323 

          América do Norte 3.315 1.563 179 

          Europa Ocidental 2.651 1.152 142 

     Média do 
consumidor 

     2.209 967 231 

Média móvel           2.218 964 229 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Apêndice H: Ubiquidade da banda larga 
As tabelas 9 e 10 resumem a penetração global da banda larga em 2011 e 2016. A metodologia para estimar a 
ubiquidade da Internet e da banda larga mudou desde o lançamento inicial do Global Cloud Index em 2011. Este 
ano, projeções internas foram usadas com base em uma abordagem crescente que inclui estimativa de linhas de 
banda larga e média de usuários por domicílio, bem como validação de estimativas de países em relação a dados 
reportados sobre telecomunicação específicos ao país. No lado móvel, a abordagem foca nos usuários de Internet 
móvel em vez de assinaturas, o que evita cálculos duplicados (pois alguns usuários podem ter várias assinaturas). 

Tabela 9. Penetração da banda larga regional (as porcentagens indicam usuários com acesso à banda larga por região) 
em 2011  

Região Assinaturas de banda  
larga fixas (2011) 

Usuário de banda  
larga móvel (2011) 

População (2011) 

Ásia e Pacífico 815.516.524 (21%) 627.271.466 (16%) 3.880.762.984 

Europa Central e Leste Europeu 92.426.466 (19%) 67.546.558 (14%) 491.195.658 

América Latina 141.743.264 (23%) 79.083.243 (13%) 605.241.915 

Oriente Médio e África 223.884.843 (17%) 74.891.178 (6%) 1.305.228.573 

América do Norte 226.280.637 (63%) 106.975.042 (30%) 360.824.514 

Europa Ocidental 252.360.141 (58%) 111.968.203 (26%) 434.200.925 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabela 10. Penetração da banda larga regional (as porcentagens indicam usuários com acesso à banda larga por região) 
em 2016  

Região Assinaturas de banda  
larga fixas (2016) 

Usuário de banda  
larga móvel (2016) 

População (2016) 

Ásia e Pacífico 1.130.347.660 (28%) 1.689.910.551 (42%) 4.066.889.702 

Europa Central e Leste Europeu 113.441.563 (23%) 210.862.009 (42%) 498.003.945 

América Latina 178.876.168 (28%) 251.529.890 (39%) 639.071.873 

Oriente Médio e África 350.433.532 (24%) 426.103.680 (29%) 1.458.984.051 

América do Norte 232.197.863 (62%) 216.644.001 (58%) 376.433.836 

Europa Ocidental 269.376.918 (61%) 247.291.265 (56%) 442.819.648 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
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Apêndice I: velocidades de download regionais e de pico de upload 
As velocidades de pico de download e upload medidas são exibidas na Tabela 11. 

Tabela 11. Pico de velocidade de download e upload regional 

Rede Segmento Região Velocidades de pico de 
download (kbps) 

Velocidades de pico de 
upload (kbps) 

Fixo Corporativo Ásia e Pacífico 100.418 85.023 

          Europa Central e Leste Europeu 931.107 663.801 

          América Latina 43.318 59.257 

          Oriente Médio e África 145.720 97.122 

          América do Norte 61.237 479.006 

          Europa Ocidental 218.480 243.480 

     Consumidor Ásia e Pacífico 34.118 130.832 

          Europa Central e Leste Europeu 44.141 315.950 

          América Latina 15.280 166.218 

          Oriente Médio e África 15.798 136.316 

          América do Norte 36.096 246.634 

          Europa Ocidental 49.618 406.175 

Móvel Corporativo Ásia e Pacífico 16.634 21.166 

          Europa Central e Leste Europeu 21.835 19.736 

          América Latina 32.889 33.216 

          Oriente Médio e África 16.992 18.085 

          América do Norte 10.894 36.252 

          Europa Ocidental 15.485 16.068 

     Consumidor Ásia e Pacífico 5.273 19.152 

          Europa Central e Leste Europeu 7.563 13.414 

          América Latina 3.969 13.600 

          Oriente Médio e África 5.577 9.240 

             América do Norte 18.172 42.198 

          Europa Ocidental 8.479 16.357 

Fonte: Cisco Analysis, 2012 
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