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Resumo da estratégia de nuvem da Cisco
Antigamente, quando se falava em TI, pensávamos em operações, redução de custos 
e controles de gerenciamento. Agora não é mais assim. Hoje, é esperado que você 
estimule ativamente a inovação na empresa, mantenha-se atualizado com a evolução 
dos objetivos comerciais, bem como proporcione experiências novas e únicas aos seus 
clientes. Não é fácil. A transição para a nuvem vem ganhando aceitação gradualmente, 
pois ela promete ajudá-lo a atingir essas metas mais rapidamente, de modo mais 
eficiente e mais econômico. A nuvem pode ajudá-lo a manter o controle, assim como a 
se tornar mais relevante e influente. Atuando como agente de serviços, você pode ajudar 
a empresa a otimizar suas estratégias de aprovisionamento de serviços em nuvem, ao 
mesmo tempo que reduz os riscos e o tempo de entrada no mercado.

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. Como uma proeminente líder do setor, fundamentamos nossa 
estratégia de nuvem nos cinco pilares básicos que proporcionam segurança na jornada 
para a nuvem. A estratégia de nuvem da Cisco® foi desenvolvida para ajudá-lo a 
obter flexibilidade, escalabilidade e economia oferecidas pelos ambientes de nuvem. 
Ao mesmo tempo, estamos focados na segurança, para oferecer um caminho sem 
obstáculos para o futuro por meio da interoperabilidade e de padrões abertos (Figura 1).

Figura 1. Pilares da estratégia de nuvem da Cisco
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1 "Impacto da nuvem nos modelos de consumo de TI", estudo da Cisco em parceria com a Intel, agosto de 2013.

Necessidade de flexibilidade para administrar serviços em 
nuvem
Se você for um profissional de TI, com certeza, está sendo solicitado a fazer mais 
do que criar, gerenciar e melhorar continuamente a infraestrutura e os processos 
da sua empresa. Você também deve ajudar a inovar os negócios e a proporcionar 
experiências únicas aos clientes. Atender a essas expectativas exige centenas 
de recursos e tempo. Enquanto isso, é provável que os gerentes corporativos da 
empresa também estejam tentando atingir suas metas o mais rapidamente possível, 
às vezes, buscando ajuda fora dos serviços em nuvem. Infelizmente, as abordagens 
improvisadas para serviços em nuvem podem aumentar os riscos e custos. E, com 
frequência, esses projetos voltam para a TI devido a preocupações com questões 
técnicas e de segurança.

Por várias vezes, as empresas se encontram tendo que tomar decisões quanto a "criar 
ou comprar", em cada serviço, ao aprovisionar seus serviços de TI. Isso as obriga a 
avaliar os custos, os riscos e os requisitos de agilidade para determinar a estratégia 
certa de aprovisionamento. Ao atuar como um agente de serviços, a TI pode aproveitar 
várias opções de aprovisionamento e se tornar uma intermediária de serviços em 
nuvem oferecidos aos consumidores de linha de negócios (LoB). Na verdade, uma 
pesquisa recente revelou que 76% das empresas acreditam que a TI atuará como uma 
agente ou intermediária dos serviços em nuvem, administrando o planejamento e os 
processos de aquisição para LoBs nas nuvens interna e externa.1

Como agente de serviços de TI, você pode agregar valor ao combinar, integrar 
e personalizar dinamicamente a disponibilização de serviços em nuvem (seja 
pública, privada ou híbrida) para melhor atender às necessidades empresariais. 
Essa flexibilidade de aprovisionamento proporciona níveis mais altos de agilidade, 
transparência e velocidade de implantação, que podem estimular a inovação e ajudar 
sua empresa a atingir seus objetivos.

É preciso uma estratégia de nuvem abrangente e estável para oferecer perspectiva, 
direcionar e gerar confiança nas suas decisões sobre a nuvem. Os clientes da Cisco e 
nosso rico ecossistema de parceiros estão adotando uma nova abordagem para suas 
decisões relacionadas à nuvem e para a TI de modo mais amplo. Uma TI FAST pode 
ajudá-lo a oferecer e demonstrar rapidamente valor comercial, facilitar o alinhamento 
contínuo dos negócios e dos objetivos de TI, além de automatizar os principais 
processos para reduzir custos, ao mesmo tempo que ajuda a empresa a criar novos 
modelos de negócios e oportunidades de receita.

A estratégia de nuvem da Cisco foi desenvolvida para ajudá-lo a atingir esses objetivos 
à medida que aproveita os benefícios da nuvem. Ela apresenta perspectivas valiosas 
que devem ser consideradas ao longo da sua jornada para a nuvem.
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Recursos exclusivos
Nossa estratégia de nuvem não mudou. Continuamos confiando em uma abordagem 
centrada no parceiro para disponibilizar serviços em nuvem diferenciados. A estratégia 
de nuvem da Cisco se baseia em cinco pilares distintos:

•	 Escolha de modelos de consumo: escolha como implantar recursos de nuvem 
com base nos seus próprios aplicativos, SLAs, necessidades de segurança e 
objetivos comerciais. Você pode criar sua própria nuvem, comprar software como 
serviço (SaaS) ou hospedado pelo parceiro (por exemplo, serviços em nuvem 
da Cisco Powered) de provedores de nuvem, ou usar uma abordagem de nuvem 
híbrida (combinação de recursos no local e na nuvem). As soluções do Portfólio 
de nuvem da Cisco e nosso extenso ecossistema de parceiros foram projetados 
para aumentar suas opções e oferecer suporte às suas estratégias flexíveis de 
aprovisionamento de serviços em nuvem.

•	 Infraestrutura e Intercloud: as nuvens bem-sucedidas devem ser estabelecidas 
em uma plataforma comum modular, escalável e estruturada para serviços em 
nuvem, físicos e virtuais. Uma plataforma comum simplifica as operações e os 
recursos de gerenciamento. A mobilidade da carga de trabalho aberta e segura 
pelos ambientes de nuvem híbrida também é um requisito importante. O Cisco 
Integrated Infrastructure unifica as melhores tecnologias de data center para 
simplificar e acelerar a implantação dos serviços em nuvem. 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 aplicativos para o 
desenvolvimento dos serviços em nuvem.

•	 Aplicativos e o Cloud Fusion da Cisco: as demandas dos usuários e os benefícios 
da nuvem estão mudando a perspectiva da TI quanto à implantação de aplicativos. 
As empresas querem apreciar o melhor das soluções no local e o melhor da nuvem. 
O Cisco Cloud Fusion permite que os clientes usem as melhores soluções e as 
estendam a todos. Conecte-se e colabore do seu jeito - usando vários aplicativos e 
plataformas, usando qualquer modelo de consumo ou implantação, com segurança 
e sem fazer concessões. O Cisco Cloud Fusion reúne nuvens e mescla aplicativos 
que são baseados na nuvem com os do local, tornando-os gerenciáveis e seguros. 
Trata-se de colocar o poder do mundo de muitas nuvens para trabalhar para você 
com soluções líderes do setor para segurança na Web, gerenciamento de rede e 
colaboração com base na nuvem.

•	 Interoperabilidade e padrões abertos: uma abordagem aberta e baseada em padrões 
para a nuvem lhe dá a oportunidade de criar com o apoio de um ecossistema sólido de 
tecnologias líderes do setor, além de evitar que você fique preso a um único fornecedor 
ou plataforma. Por meio da participação no OpenStack — um projeto de fonte aberta 
liderado por uma comunidade com milhares de membros e centenas de parceiros de 
tecnologia estratégicos — a Cisco disponibiliza uma plataforma de nuvem que ajuda as 
empresas a transformar seus data centers.

•	 Segurança: você pode ter vastos requisitos de conformidade e exigir segurança 
de ponta a ponta nas suas implantações de nuvem (pública, privada e híbrida). 
Podemos ajudar a planejar sua jornada para a nuvem, identificar implantações de 
nuvem "sombra", reduzir a exposição aos riscos à segurança, bem como estender 
e migrar seguramente os serviços em nuvem por várias nuvens.

Como nossa estratégia pode ajudá-lo
Nossa estratégia de nuvem apresenta opções e uma perspectiva líder do setor. Nossa 
experiência pode ajudar no planejamento, na criação e no gerenciamento de suas 
próprias iniciativas de nuvem, reduzindo o tempo de entrada no mercado para obter 
um ROI de forma mais rápida. Podemos ajudá-lo a:

•	 Melhorar a agilidade comercial: com nossa estratégia, você tem liberdade para 
escolher a infraestrutura, os aplicativos e os serviços que sua empresa precisa. 
Mais agilidade significa mais formas de maximizar os benefícios da nuvem e 
acelerar seu caminho rumo ao sucesso.

•	 Implantar a infraestrutura certa: promovemos uma infraestrutura programável, 
modular e escalável para implantações da nuvem. Permitimos mobilidade de carga 
de trabalho do Intercloud aberta e altamente segura. Essa abordagem permite que 
você tenha flexibilidade em suas opções de implantação e provedores.

•	 Fazer qualquer coisa, em qualquer lugar: implante e gerencie aplicativos em 
nuvem com facilidade, independentemente de onde eles residem, para que seus 
funcionários, clientes e parceiros possam fazer negócios facilmente com você - em 
qualquer lugar, a qualquer momento.

•	 Manter flexibilidade futura: soluções baseadas em padrões, abertas e 
interoperáveis ajudam a garantir que você possa desenvolver suas implantações 
de nuvem de forma econômica e adaptar sua nuvem para as necessidades 
empresariais futuras. Deseja ajudar com sua estratégia, design ou otimização 
de nuvem aberta? A Cisco tem uma variedade de serviços para aprimorar sua 
implantação.
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•	 Reduzir riscos: podemos ajudá-lo a planejar o caminho para a nuvem, mesclar 
soluções no local com a nuvem, identificar implantações de nuvem "sombra" na 
sua empresa, reduzir a exposição aos riscos à segurança, bem como estender 
seguramente os serviços em nuvem por várias nuvens.

Estudos de caso
Os clientes da Cisco fazem a diferença em suas empresas com as soluções do 
Portfólio de nuvem da Cisco:

Swisscom AG
•	 Reduziu os custos operacionais provisionando servidores em minutos, em vez de 

semanas.

•	 Escalabilidade para gerenciar a flutuação na demanda dos usuários sem aumentar a 
equipe de TI

•	 Ofereceu opções mais flexíveis de cobrança "pagamento por utilização" aos 
clientes da nuvem

D+M Group
•	 Uniu silos entre marcas e divisões, assim como transformou a cultura organizacional 

de 2.000 funcionários em 45 países 

•	 Facilitou a colaboração, a tomada de decisões, a troca de informações e a inovação, 
de qualquer lugar do mundo

•	 Reduziu 72% o TCO de 3 anos para comunicações nas sedes 

Aegis Media
•	 O desempenho do aplicativo melhorou 100%

•	 Multiplicou por dez a capacidade de recuperação de desastres

•	 Economias de 20% em infraestrutura, 30% em energia e 50% em espaço

Para ver mais estudos de caso, acesse o site Estudos de caso da Cisco.

Razões para escolher a Cisco
Na sua jornada para a nuvem, conte com o líder do setor e com uma estratégia 
comprovada. Os clientes que trabalham com a Cisco para planejar, criar e gerenciar 
suas iniciativas de nuvem reduziram o TCO em mais de 50%, viabilizaram a utilização 
mais eficiente de recursos, reduziram o TCO de aplicativos de colaboração entre 15% 
e 23% e aceleraram a obtenção de receita usando novos modelos de negócios. A 
estratégia de nuvem da Cisco tem experiência e perspectiva líderes do setor para que 
você possa obter ainda mais sucesso com a nuvem.2

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre como é possível colocar nossa estratégia a sua 
disposição, leia o Resumo do Portfólio de nuvem da Cisco, em www.cisco.com/go/
cloudevolution

2 Os resultados e o desempenho reais podem variar.

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/docs/swisscom-telecommunications-case-study.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/vcallcon/ps11363/case_study_c36-720864.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/aegis_external_casestudy_fnl_07_09_13.pdf
http://www.cisco.com/web/about/success-stories/index.html
http://www.cisco.com/go/cloudevolution
http://www.cisco.com/go/cloudevolution

