
Você busca uma solução que permita investir em novas tendências 
tecnológicas, como nuvem, mobilidade, dados, segurança, social e mesmo a Internet de Todas as Coisas”1, 
sem aumentar a complexidade do seu ambiente de TI e os custos operacionais. Parece uma tarefa quase impossível. 

Pense nisto: estima-se que, em geral, os departamentos de TI gastem 80% do orçamento na gestão de operações  
e custos de suporte, deixando apenas 20% para compra de soluções inovadoras. 

“Os CIOs estão sendo levados a imaginar um modo de transferir mais da despesa operacional de ‘gestão dos 
negócios’ para esforços de inovação e ao mesmo tempo cortar custos gerais”, diz Lui Fogolini, vice-presidente da 
organização mundial de serviços da Cisco Systems. “Eles procuram reduzir áreas tradicionais do orçamento em 50%, 
o que é um grande desafio, não pode ser feito através da gestão tradicional de operações. Precisam ser capazes de 
fazer as coisas de forma diferente”.

Então como você pode executar a tarefa aparentemente impossível de reduzir custos operacionais sem tornar o ambiente 
de TI mais complexo?

Correndo atrás da bola
A realidade é que, como muitas organizações exploram novas iniciativas de TI, a complexidade resultante 
excede a capacidade de operação manual. O Yankee Group estima que 62% das falhas de rede devem-se a erro 
humano.2 A expansão de operações de rede e data center é simplesmente maior que a capacidade de operações e 
processos de gestão manuais. Ao mesmo tempo, à medida que mais dispositivos de IP são adicionados à Internet de 
Todas as Coisas em evolução, há milhões de fontes adicionais de dados que devem ser monitorados e gerenciados.

Os CIOs também devem ser capazes de acessar a inteligência de sua infraestrutura de TI para tomar decisões  
mais rápidas e melhores e se concentrar nos pontos em que os recursos são mais necessários. Quem não conseguir 
atender em tempo às necessidades de usuários corporativos se arrisca a ser superado à medida que grupos internos 
saem da TI para se envolver diretamente com provedores de serviços de nuvem. Isso pode gerar riscos comerciais 
ocultos e questões de conformidade, impacto sobre a rede e mais custos de gestão a longo prazo.
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Muitas organizações de TI descobriram que implementar novas iniciativas de TI em uma infraestrutura já existente 
mas não otimizada resulta na crescente complexidade da gestão de operações e mais problemas de suporte. Esses 
problemas de suporte são um escoadouro no orçamento da empresa, cuja rede expandiu e suplantou a capacidade 
das operações de TI de atender demandas da empresa e manter custos sob controle. 

“É como correr atrás de uma bola que rola pela escada: não dá para eliminar custos da rede com a rapidez 
necessária para investir em transformação, o que significa que o usuário vai se afastar cada vez mais e a TI ficará 
isolada”, diz o vice-presidente sênior da Cisco, Nick Earle, cuja equipe é especializada em desenvolver estratégias 
inovadoras de serviço para abreviar o dilema.

Pense no caso de uma grande organização financeira internacional que lutava para gerenciar uma enorme e 
complexa rede multinacional. Foi difícil para a organização obter uma visão precisa do seu inventário de rede. 
A empresa usava uma metodologia de inventário manual propensa a erros que exigia recursos complexos para 
descobrir quais dispositivos foram adicionados à rede e rastrear o histórico de atualizações de software e status 
de suporte. Sem essa visão mais precisa da infraestrutura ou uma forma melhor de gerenciar o ciclo de vida dos 
dispositivos da rede, a organização continuaria a lutar para gerir suas despesas operacionais (OPEX) e colocaria  
sua rede de alta tecnologia em risco. 

Finalmente, a organização financeira decidiu adotar uma única plataforma de gestão da base instalada, da Cisco, 
que usa software de automação para aprimorar a gestão de dispositivos de rede e dá maior visibilidade e precisão  
no suporte ao planejamento comercial de longo prazo.

Automação de funções-chave da gestão com software 
Muitas empresas estão lutando para gerenciar uma infraestrutura espalhada de redes 
provavelmente montada de forma reativa para dar suporte a diferentes iniciativas. Hoje há serviços e análises 
ativados por software que dão mais visibilidade e inteligência, aumentam a eficiência da gestão de operações e dão 
suporte a processos, além de aumentar o desempenho geral da infraestrutura.

“O setor de tecnologia está concentrado em criar novos recursos, o que joga mais complexidade para o cliente”,  
diz Earle. “Mas as empresas hoje não querem mais infraestrutura e complexidade, querem consumir serviços  
e se concentrar no resultado”.

Incorporando a automação por software em vez de confiar apenas na intervenção humana, as empresas podem 
adotar uma estratégia proativa - e não reativa - para resolver muitas questões de gestão e suporte. A evolução  
do moderno modelo de serviço móvel sugere uma analogia perfeita. No passado, o mecânico consertava o carro 
quando havia um problema, geralmente trocando a peça defeituosa. Hoje o modelo de serviço é preventivo. Os 
carros costumam incorporar diversas redes, talvez centenas de unidades eletrônicas de controle e centenas de 
milhões de linhas de código. A principal função do mecânico de automóveis é conectar o veículo à rede do fabricante 
para fazer o diagnóstico e atualizar softwares, uma solução preventiva para eliminar possíveis falhas e problemas 
antes que ocorram.

De modo similar, os serviços em software podem ajudar a empresa a simplificar e automatizar tarefas manuais 
usadas na gestão, suporte e otimização da rede e da infraestrutura de TI.  
Operações de TI podem usar serviços “inteligentes” para:

• Aumentar a eficiência operacional e reduzir custos de serviços: a automação por software simplifica  
a gestão e o suporte de uma rede e infraestrutura de TI cada vez mais complexa. 

• Oferecer planejamento de desempenho previsível, gerenciar riscos e suporte comercial: a automação 
por software simplifica a coleta e análise de dados da rede de diagnóstico e dá mais visibilidade e informações 
utilizáveis sobre o ambiente de TI. 

!
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• Aumentar disponibilidade e segurança: dispositivos inteligentes e serviços ativados por software ajudam  
a identificar proativamente possíveis problemas e resolvê-los mais rapidamente. 

Poupar para investir 
A atual infraestrutura das empresas pode incluir milhares de componentes de rede, muitas 
vezes obsoletos ou só visíveis quando há problemas. Uma pesquisa da Cisco indica que grandes clientes globais 
têm menor visibilidade sobre as operações em sua rede. Geralmente 35% dos componentes de rede estão 
no estágio final de vida útil e mais 35% são equipamentos desconhecidos. A empresa também provavelmente 
executa diversas configurações para centenas de versões de vários sistemas operacionais. As equipes de TI estão 
constantemente em modo reativo, lutando para corrigir problemas, ajustar o desempenho e atualizar configurações. 

Earle, da Cisco, diz que a automação de tarefas de operações e a gestão da rede podem reduzir em até 20% os 
custos com operações de uma organização de TI típica. A economia financiaria os investimentos necessários em 
inovação e desempenho da TI.

Automatizando operações, a TI pode configurar automaticamente a rede, computação e os dispositivos e softwares 
de colaboração para evitar incidentes e reduzir o impacto do que não se pode evitar. Assim se aliviam despesas com 
tempo e custo de responder a queixas do usuário e monitorar ineficiências e problemas, deixando mais tempo para 
se concentrar na transformação da TI.

Usando a automação para otimização contínua 
Como todo CIO sabe, a meta de uma organização ágil é ser capaz de capitalizar as grandes 
oportunidades futuras. Isso requer otimização contínua da infraestrutura de TI para manter a rede e as soluções 
operando com desempenho máximo, um desafio à medida que o ambiente evolui e são introduzidas novas 
tecnologias à infraestrutura.

A efetiva otimização e estratégia de gestão de mudanças, que incorporam automação e modernas ferramentas  
de análise e diagnóstico, podem aumentar o desempenho e a disponibilidade. Podem também aumentar a rapidez  
e precisão ao implementar mudanças na infraestrutura.

Por exemplo, uma grande empresa de serviços de diagnóstico médico, com mais de meio milhão de pacientes por 
dia em três continentes, escolheu a Cisco para prestar serviços de otimização depois que sua rede se expandiu 
para 1.600 dispositivos e mais de 200 versões do iOS. A análise de desempenho da rede oferecida por ferramentas 
inteligentes de análise da Cisco identificou exceções rapidamente e ajudou a empresa a aumentar a conformidade  
com políticas e priorizar a utilização de recursos. A equipe de engenharia agora pode medir o estado e a conformidade 
da rede ao longo do tempo e acessar regularmente ferramentas de otimização e relatórios através do portal Cisco 
Services.

Serviços gerenciados aliviam o dilema de ‘comando e controle’
À medida que a infraestrutura de TI se torna mais complexa e os mercados 
corporativos ficam mais voláteis, a capacidade de inovar a TI com mais rapidez é imperativa. O ambiente de TI é um 
ativo estratégico a gerenciar, englobando uma gama cada vez maior de tecnologias e preocupações, desde telefonia, 
Internet, vídeo, computação, nuvem e infraestrutura até questões regulatórias e de segurança. 

No passado, muitos achavam que montar sua própria rede era a solução ideal de “comando e controle”. Isso não é 
mais economicamente vantajoso, mas a maioria não está disposta a ceder controle sobre funções cruciais da gestão 
de redes e data centers. 
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4 PONTO DE VISTA EXECUTIVO| Transformando sumidouros da TI em minas de ouro 

Em vez de permitir que tarefas de gestão de rede e infraestrutura desviem 
o foco da prestação de serviços fundamentais, a TI pode usar um parceiro 
comercial de serviços e “terceirizar” processos demorados e a gestão de 
parte ou toda a infraestrutura. Sem abrir mão do controle da rede, os CIOs 
podem se beneficiar da experiência e capital intelectual do parceiro, o que 
seria difícil reproduzir internamente. 

Por exemplo, uma empresa líder no mercado mundial de bens de consumo 
escolheu a Cisco para prestar serviços contínuos de monitoramento e gestão 
a fim de supervisionar o desempenho e a segurança de seus sistemas de 
videoconferência em todo o mundo. A organização se beneficiou de serviços 
de gestão personalizados aproveitando a vasta experiência da Cisco em 
redes e videoconferências, ferramentas e processos para detectar e resolver  
problemas e gerenciar mudanças à medida que as necessidades de 
colaboração evoluíam.

A Cisco oferece serviços contínuos de monitoramento e gestão em um 
modelo cogerido, assumindo as funções de rede que o cliente quiser  
delegar. Com essa abordagem as empresas de TI podem antecipar, 
identificar e resolver problemas com mais agilidade e precisão, mantendo  

o nível desejado de visibilidade e controle. O resultado é que as empresas podem reduzir despesas de capital  
e administrativas para gerar os fundos necessários para investir em inovações e melhorar o desempenho da 
infraestrutura.

Conclusão: colocando o CIO ao volante
A TI hoje deve reagir a níveis inéditos de transições de mercado, novas tendências e desafios e 
oportunidades comerciais. Mas o fardo da gestão e das operações de infraestrutura torna difícil para a TI enfrentar 
esses desafios e se aproveitar dessas oportunidades.

A Cisco Services concilia recursos experientes, melhores práticas e o capital intelectual e recursos de automação da 
Cisco para ajudar organizações de TI a simplificar processos. Com análises abrangentes e automação de serviços,  
a Cisco Services ajuda na transição da gestão de TI do modo reativo para o modo proativo. Para empresas 
interessadas em terceirizar, a Cisco aplica as ferramentas e os processos mais recentes para aumentar a 
disponibilidade e o desempenho.

Aproveitando a experiência da Cisco Services, a empresa pode ter por ano 20% de economia em custos, fundos que 
podem ser investidos em inovações e desempenho corporativo. Esse dinheiro pode financiar inovações em nuvem, 
mobilidade, big data, segurança, sociais e na Internet de Todas as Coisas. O CIO agora está ao volante, não mais 
assistindo passivamente ao orçamento de TI se esvair para grupos comerciais.

Para saber mais sobre a Cisco Services, acesse cisco.com/go/services. 
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