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O investimento em 
tecnologia digital 
oferece cerca de 
40% a mais de 
retorno do que 
o investimento 
em tecnologias 
tradicionais. 

O imperativo digital 
Como a rede está viabilizando a transformação digital 

Introdução 
Este boletim informativo da IDC analisa o desafio digital e o papel da rede nas 

iniciativas de transformação digital. Ele inclui as melhores práticas e as etapas a 

seguir, explicando a importância do serviço de otimização de redes (Network 

Optimization Service, NOS) da Cisco e apresentando uma descrição geral da ampla 

linha de serviços de otimização que a empresa oferece. 

As tecnologias digitais estão reescrevendo as regras de, praticamente, todas as 

empresas. O digital está rapidamente levando a tecnologia além do ambiente interno 

do escritório e está transformando diversos setores, como o bancário, o de transporte 

e até o de confecção de trajes masculinos sob medida. Tecnologias como nuvem, Big 

Data e IoT estão permitindo às empresas melhorar a experiência do cliente, participar 

de novos mercados, desestabilizar setores já estabelecidos e conquistar participação 

de mercado. 

Precisa de provas? O recente estudo da IDC do Canadá sobre transformação digital 

revelou que a diferença entre as tecnologias tradicionais e digitais nos atuais 

orçamentos de TI é de 70/30, e espera-se que as tecnologias digitais aumentem em 

43% os orçamentos de TI até 2019. O mais importante é que o investimento em 

tecnologias digitais oferece cerca de 40% a mais de retorno do que o investimento 

em tecnologias tradicionais. As empresas com melhor desempenho obtiveram um 

aumento de aproximadamente 150% em suas receitas em relação às demais. 

O digital está rapidamente levando a tecnologia além 
do ambiente interno do escritório e transformando 
diversos setores, como o bancário, o de transporte e 
até o de confecção de trajes masculinos sob medida. 
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Sem uma base de 
infraestrutura e uma 
rede preparada para 
o universo digital, 
a empresa perderá 
oportunidades de 
entrar em novos 
mercados e gerar 
receita, terá um 
aumento dos custos 
para comportar 
as plataformas 
tradicionais e 
digitais, e ainda 
ficará exposta a 
riscos de segurança 
e desempenho. 

Na economia digital, a infraestrutura tem um papel importante como a base de novas 

aplicações e tecnologias de ponta, como a cognitiva e a IoT. No mundo digital, o 

mais importante no momento é o desempenho da rede e a resiliência, perspectiva 

essa impulsionada por dados para respaldar decisões baseadas em informação com 

segurança para proteger os recursos. Sem uma base de infraestrutura e uma rede 

preparada para o universo digital, a empresa perderá oportunidades de entrar em novos 

mercados e gerar receita, terá um aumento dos custos para comportar as plataformas 

tradicionais e digitais, e ainda ficará exposta a riscos de segurança e desempenho. 

Retorno de investimento digital 

Prepare-se para ter uma empresa realmente 
digital 
Ser digital implica bem mais do que adaptar seu site à tela de um smartphone. 

Ser digital muda fundamentalmente o modo como as coisas são feitas. A tecnologia 

digital cria uma plataforma para que as empresas gerem produtividade, aumentem 

suas receitas e inovem. 

Para se prepararem para o mundo digital, as empresas estão passando por uma 

transformação que envolve cultura, pessoas, processos e tecnologia. Enquanto 

empresa e tecnologia se tornam inseparáveis, a mudança está ocorrendo tanto na alta 

gestão quanto nas linhas de negócios. O próprio departamento de TI está mudando, 

concentrando-se mais em administrar a distribuição dos serviços de TI do em que 

“fazê-lo”. Os  departamentos de TI estão estimulando a inovação em toda a empresa, 

habilitando, aproveitando e mobilizando o uso de tecnologias digitais. Para promover 
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41% 
superior 

22,3% 
Tradicional 

Receita derivada de TI 
Tradicional Digital Tradicional Digital 

Com base em um orçamento de TI de referência de 4%, margem bruta de referência de 25% 

31,5% 
Digital 

40% 
superior 

5,6% 
Tradicional 

7,8% 
Digital 

Benefício bruto derivado da TI 
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A maioria das 
redes atuais é 
muito complexa 
e tem alto custo 
de manutenção. 

maior retorno, os principais CIOs estão repensando suas redes. Os líderes de tecnologia 

já estão tomando medidas para: 

•  Projetar a rede de forma a garantir que ela esteja à altura das necessidades atuais e de 

longo prazo da empresa, especialmente com relação à inovação e aplicação de tecnologias 

digitais, como nuvem, IoT, mobilidade e ferramentas de análise. 

• Simplificar a administração para reduzir a complexidade e os custos. 

•  Melhorar o desempenho para oferecer um melhor atendimento ao cliente em toda a rede e 

por meio de qualquer canal. 

•  Mudar a discussão em torno da segurança e privacidade da tecnologia para abordar esses 

temas como um problema empresarial que está diretamente conectado às prioridades do 

negócio. 

Mesmo assim, até a rede implementada com mais sucesso enfrentará desafios. A maioria 

das redes atuais é muito complexa e tem alto custo de manutenção. O estudo da IDC 

constatou que há muito esforço direcionado às áreas erradas. A equipe TI, que precisa 

conduzir as atividades de suporte à rede, passa muito tempo solucionando problemas, 

corrigindo bugs, gerenciando a configuração, otimizando o tráfego, protegendo 

a rede e atualizando os acordos de garantia. Essas áreas podem ser terceirizadas, 

otimizadas e automatizadas, permitindo economizar uma quantia considerável e 

melhorar a qualidade para possibilitar que as empresas se concentrem em otimização, 

desempenho e segurança. 
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*Pesquisa feita com altos executivos, n = 161 

17% 14% 

As cinco prioridades dos CIOs para 2016 

38% 

Aumentar a 
flexibilidade/

adaptabilidade  
dos sistemas 

Garantir o tempo 
de atividade e a 
confiabilidade 
dos sistemas 

Proteger/
garantir 
recursos 

13% 

Facilitar o 
uso da TI 

10% 

Reduzir/
controlar 
os custos 
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Os administradores 
de rede dedicam 
38% do seu tempo 
à solução de 
problemas 

75% 
Médias 

84% 
Pequenas 

64% 
Grandes 

Desafios de executar os sistemas de rede 

Segurança

9,3% 

Desempenho/operações 

10% 

Disponibilidade/redundância/ 
recuperação de desastres 

33,4% 

  Manutenção 

19% 
Empresas que não  
estão preparadas  

para Big Data 

Custos/orçamento 

31,5% 
Pessoal qualificado 

26,1% 
Tempo dividido 

28% 
INOVAÇÃO 

72% 
MANUTENÇÃO 

DAS OPERAÇÕES 
BÁSICAS 

A complexidade e a velocidade das mudanças no gerenciamento de rede exigem 

muito dos recursos e são um ponto crítico de falhas, mesmo à medida que as 

empresas adotam a computação em nuvem, equipamentos portáteis, IoT, tecnologias 

de rede sem fio e soluções de escritório remoto. Quanto mais aumenta a quantidade 

de dados que trafegam nas redes e de aplicações que dependem desses dados, maior 

é o impacto das interrupções na rede. Nos últimos 12 meses: 

•  Entre as empresas canadenses, 60% tiveram períodos de inatividade significativos, com 

um aumento de 10% desde 2014 

•  Embora a duração dos períodos de inatividade ao longo de um ano continue sendo de 

3,5 a 4 horas, os custos estão subindo, chegando, em média, a mais de 2,5 milhões de 

dólares por ano nas grandes empresas (com mais de 1.000 funcionários) 
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Violações sofridas  A mais alta  Alta  Menor A mais baixa 

Confiança  Baixa  Alta  Baixa  Alta 

Maturidade (1-5)  1-2  2-3  3-4  4-5 

Mesmo com os avanços na tecnologia, muitas redes não passaram por mudanças na 

última década. Durante esse período, surgiram o Twitter, a computação em nuvem e 

o iPhone. Nos últimos 10 anos, observou-se um crescimento contínuo dos dados e 

das formas de acessá-los e consumi-los. 

Qual é seu perfil de segurança? 

Derrotistas Negadores 
23% DO MERCADO 35% DO MERCADO 

✔  A segurança de TI 
é fraca e não há 
recursos suficientes 

✔  A segurança de TI é fraca e 
eles continuam com muita 
confiança 

✔  Pouco planejamento, 
mais "tentativa e erro" 

✔  Compreendem melhor a 
tecnologia do que o risco 

Realistas 
25% DO MERCADO 
✔  A segurança de TI é a 

adequada e eles buscam 
melhorar 

✔  Assumem práticas de 
gerenciamento de riscos 

Egoístas 

17% DO MERCADO 
✔  A segurança de TI é boa, mas 

eles estão confiantes demais 

✔  Concentram-se em pessoal 
qualificado, gerenc. de riscos 
e treinamento 

Orçamento  Muito baixo  Muito alto  Adequado  Adequado 

Abordagem  Tentativa e erro  “Competência” em tecnologia  Pessoas, processos e tecnologia 

Vamos analisar as principais tecnologias digitais da atualidade e o impacto que 

elas têm na rede: 

Nuvem 

Até o final de 2016, mais de 50% das novas aquisições de software será de SaaS. 

Durante os últimos 10 anos, temos visto uma redução do número de data centers 

de cerca de 3%, enquanto o espaço e o poder dos fornecedores aumentaram quase 

50%. Em todo o mundo, os CIOs estão abandonando o gerenciamento de data center 

e distribuindo o processamento de dados. Essa mudança significou replanejar o data 

center e as redes WAN, e gerou um crescimento exponencial no fluxo de tráfego. 
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gerenciamento de riscos
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As redes 
avançadas 
contam com 
ferramentas 
de análise 
integradas, o 
que permite 
uma tomada de 
decisões mais 
fácil e rápida. 

Big Data 
O estudo da IDC sobre o universo digital demonstra que a quantidade de dados duplica a 

cada dois anos e aumentará até 44 zettabytes (o que equivale a 44 trilhões de gigabytes) 

até 2020. As empresas estão cada vez mais criando, analisando e utilizando os dados 

para determinar a tomada de decisões e disponibilizar novas ofertas e serviços. A rede 

é o ponto de coleta desses dados. O Big Data tem um impacto significativo na largura 

de banda e na segurança da rede. Além disso, as atuais redes avançadas contam com 

ferramentas de análise integradas, o que permite uma tomada de decisões mais fácil e 

rápida. Ainda assim, 75% das empresas de médio porte e 64% das grandes empresas 

acreditam que suas infraestruturas não estão preparadas para Big Data. 

IoT 

Em 2015, a IDC estimou que havia 12 bilhões de dispositivos de IoT. Espera-se que esse 

número chegue a mais de 25 bilhões de dispositivos em 2020. Todos os dispositivos, de 

monitores de automóveis a chips em cafeteiras elétricas, acessam uma rede, com um 

tráfego de gigabytes e até terabytes. A maioria das redes sequer chega perto de estar 

preparada para a pressão que a IoT proporcionará. 

Smartphones 

O iPhone tem menos de 10 anos e, mesmo assim, mudou para sempre a forma como 

vivemos e trabalhamos. Os smartphones e notebooks fizeram com que os ambientes 

de mobilidade (BYOD) e grandes forças de trabalho móveis se disseminassem em 

todas as regiões do mundo. A rede chegou à força de trabalho móvel, e, recentemente, 

começamos a ver os desafios apresentados por uma segurança inadequada e políticas 

mal planejadas. 

O multiplicador da tecnologia digital 

Linha do tempo para que 50% de suas 
aplicações sejam em nuvem/SaaS Dispositivos de IoT 

9%      53% 12 B       30 B 
Os dados do universo digital, por 

pessoa, em nível global Smartphones, global 

1,5 GB      6,1 GB 2,9 B       4,8 B 

2016                     2020

2016                              2020

2016                        2020

2016                             2020



O imperativo digital: Como a rede está viabilizando a transformação digital 

Boletim informativo da IDC, patrocinado pela Cisco  |  Página 8 

Para o ano 
de 2020, 53% 
de todas as 
aplicações 
incluirão a 
tecnologia em 
nuvem. 

O futuro da rede 

O que temos visto nos últimos 10 anos nos preparou para a próxima década, ou 

para os próximos cinco anos. Mais de 50% das empresas estão avaliando ativamente 

a inteligência artificial, os sistemas cognitivos e a realidade virtual. Já 47% estão 

determinando o papel que a impressão 3D e a robótica terão em suas operações. No ano 

de 2020, 53% de todas as aplicações incluirão a tecnologia em nuvem. A rede do futuro 

deverá comportar um tráfego que ainda não é possível sequer imaginar completamente. 

As expectativas dos usuários serão mais sofisticadas e complexas. Os crimes cibernéticos 

se expandirão muito mais nas empresas, terão um impacto de maior duração e 

provocarão muito mais danos. E haverá mais demanda para a alta gestão, à medida que 

buscarem transformar as empresas e desestabilizar alguns setores. 

A rede de 2016 é difícil e cara de administrar, e muitos CIOs não têm planos para 

enfrentar esses desafios. Nos próximos 5 a 10 anos a capacidade das redes atuais será 

superada. 

Status de diversas tecnologias digitais — Futuro 
100% 

0% 

49% 

17% 

15% 

47% 

Cognitiva/IA Robótica Impressão 3D Realidade 
virtual 

n Atualmente em uso  n Avaliação  n Serão avaliadas em de 1 a 3 anos 
Estudo das linhas de negócios de 2016, n = 550 

15% 
7% 

48% 

15% 

12% 

 49% 

 17% 

 15% 
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No mundo digital, 
as redes podem 
ser o recurso 
empresarial mais 
importante, já que 
têm um impacto 
maior nas receitas 
e no lucro do que 
algumas linhas 
de fabricação, 
varejo tradicional 
ou canais de 
distribuição pelo 
país. 

Desafios atuais e futuros 
No mundo digital, as redes podem ser o recurso empresarial mais importante, já que 

têm um impacto maior nas receitas e no lucro do que algumas linhas de fabricação, 

varejo tradicional ou canais de distribuição pelo país. A rede se estende muito mais e 

viaja muito mais rápido. Ela oferece às empresas a liberdade de inovar rapidamente. Sem 

as ferramentas adequadas e uma rede sólida, as tecnologias digitais se transformam em 

oportunidade para os outros, não para você. 

As tecnologias digitais não são fáceis de adotar e são parte de um número cada vez 

maior de desafios que os executivos de tecnologia enfrentam atualmente, e que 

incluem também: 

•  Segurança: Atualmente, as violações à segurança são organizadas, difíceis de detectar 

e penetram nas empresa com uma profundidade que jamais se imaginou. 

•  Velocidade de comercialização: A infraestrutura e os portfólios das aplicações 

atuais têm alto custo de suporte e são difíceis de alterar, o que atrasa a inovação e a 

implementação das aplicações. As empresas estão adotando tecnologias como as de 

nuvem e rede definida por software, bem como um planejamento ágil para diminuir 

essa defasagem. Ainda assim, a flexibilidade e velocidade seguem sendo as principais 

áreas de preocupação para os CIOs. 

•  Complexidade: À medida que a rede aumenta e a documentação diminui, 

a complexidade e as ineficiências começam a aparecer. As ferramentas de 

gerenciamento de rede se mantêm atualizadas, mas não são usadas suficientemente 

para automatizar e simplificar as operações. 

•  Manutenção: Geralmente, a manutenção aumenta junto com a complexidade. À 

medida que mais recursos de rede são implementados, é necessário cada vez mais 

tempo para oferecer suporte aos contratos, garantir o controle das versões e manter 

os sistemas atualizados regularmente. Esta é uma área na qual os principais CIOs 

pretendem reduzir custos e esforços. 

•  Escassez de profissionais: O engenheiro de redes é um dos profissionais mais difíceis 

de recrutar e manter nas empresas do Canadá. O estudo anual de profissões da IDC 

mostrou que os engenheiros de redes eram o terceiro cargo de maior demanda, 

depois de programadores e especialistas em segurança. A escassez de profissionais 

torna maior o desafio de administrar a rede de maneira mais eficaz e de liberar recursos 

para se concentrarem em inovar e agregar valor ao negócio com novas aplicações, 

processos etc. 
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As redes permitem 
às empresas 
abordar melhor os 
clientes, ampliar e 
expandir mercados 
e mudar a dinâmica 
de seus setores. 

•  Custos: É claro que os líderes de tecnologia estão buscando reduzir custos, mas 

querem ainda mais oferecer opções e oportunidades para a empresa e ter uma boa 

relação entre qualidade e preço. Frequentemente, os serviços de rede são vistos como 

o custo de fazer negócios. Os CIOs têm o desafio de romper com esse modelo e alinhar 

serviços de rede e custos aos objetivos e às métricas da empresa. 

O papel dos terceiros em proporcionar 
tecnologia digital às redes 

As redes permitem às empresas abordar melhor os clientes, ampliar e expandir 

mercados e mudar a dinâmica de seus setores. As empresas precisam otimizar o 

desempenho de suas redes e sua administração. Devem reconhecer a otimização 

como um processo de aprimoramento contínuo. Não é possível ligar, como se fosse um 

botão. Leva-se meses para obtê-lo e, depois, para mantê-lo. Os líderes de tecnologia 

estão usando uma abordagem de escalabilidade na busca de ótimo desempenho 

e gerenciamento da rede. Existe uma curva de maturidade que avança no processo 

de planejamento, com o uso de ferramentas de virtualização e administração, até a 

implementação de um modelo de resultados comerciais. Os principais CIOs estão 

utilizando fornecedores terceirizados, como a Cisco, para orientá-los no processo de 

otimização. 

Existe uma curva de maturidade que avança 
no processo de planejamento, com o uso de 
ferramentas de virtualização e administração, 
até a implementação de um modelo de 
resultados comerciais. 
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Os Serviços de 
otimização da 
Cisco (Cisco 
Optimization 
Services) são 
o principal elo 
de ligação que 
conecta outros 
Cisco Services, 
desde assessoria 
e implementação 
até operações 
contínuas. 

Serviços de otimização da 
Cisco 
Os Serviços de otimização da Cisco (Cisco Optimization Services) são o principal elo 

de ligação que conecta outros Cisco Services, desde assessoria e implementação até 

operações contínuas. Os serviços de otimização da Cisco controlam seus sistemas com 

regularidade e permitem às empresas atualizar os elementos principais de hardware e 

software, garantindo que tudo esteja atualizado e em conformidade com as normas. 

Os serviços de otimização da Cisco também analisam a atividade da rede e a segurança 

e avaliam o impacto que as novas tecnologias, o tráfego adicional ou a expansão da rede 

terão nos seus principais sistemas. 

Os serviços de otimização da Cisco cobrem essas áreas tecnológicas com ênfase em 
segurança em:  

•  Redes, que incluem roteamento e switching, redes sem fio e ópticas. 

•  Data centers, incluindo áreas como servidores virtualizados, armazenamento, malha de 

switching unificada e serviços de aplicações. 

•  Colaboração, que inclui as ofertas da Cisco, como comunicação unificada, contact center 

unificado e telepresença. 

Serviços de otimização de rede da 
Cisco 

O serviço de otimização de redes (Network Optimization Service, NOS) da Cisco é um 

serviço valioso, que estabelece uma ponte entre o projeto, a integração e a operação. 

Ele também é a base do portfólio geral de otimização da Cisco. A Cisco projetou a 

oferta de NOS para comportar a transformação digital de seus clientes e oferecer 

resultados, como: 

•  Inovação através de uma perspectiva impulsionada por ferramentas de análise, desempenho 

de rede superior e plataformas móveis e de colaboração para a força de trabalho. 

•  Simplificação e automatização da administração por meio de inteligência e ferramentas de 

análise de rede, melhores práticas do setor, proteção proativa de rede e recursos de correção. 

•  Garantia de conformidade e mitigação de riscos por meio da identificação de vulnerabilidades, 

oferecendo suporte ao projeto de arquitetura e ajudando a proteger a rede digital. 
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Alta disponibilidade 
e desempenho 

Risco e 
conformidade 

Eficiência 
operacional 

Agilidade, 
Fast TI 

Adoção de 
tecnologia 

BÁSICA DIGITALIZAÇÃO 

Personalize a experiência 
do cliente 

Estimule a eficiência e a 
inovação da sua força de 

trabalho 

Simplifique/automatize 
processos 

Recursos para 
ajudar a obter 
os resultados 

desejados 

Estratégia de arquitetura 
e planejamento 

Ferramentas de análise 
e modelagem 

Automatize e simplifique 
operações 

Conformidade, mudança e 
gerenciamento de versões 

Valores do cliente, futuro da otimização 

Serviços profissionais de pós-implementação 
• Consistência em diferentes tecnologias 
• Atividades baseadas nas prioridades do cliente 
• Mapeamento dos KPIs 

A IDC acredita que a oferta da Cisco tem vários componentes essenciais que garantem 

que as redes sejam projetadas e otimizadas para criar máximo valor na transição 

para as tecnologias digitais. O primeiro deles é o de planejamento e mensuração. 

A Cisco trabalha com seus clientes para definir os objetivos e as prioridades ou as áreas 

de enfoque mais importantes. Junto com o cliente, a Cisco estabelece os principais 

indicadores de desempenho e implementa um ciclo de aprimoramento contínuo. 

Os recursos de NOS ajudam você a alcançar seus objetivos 
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Objetivos 
priorizados 

•  Dimensionar e 
planejar uma melhor 
experiência para os 
clientes 

Área de 
enfoque 

•  Automação e 
organização de 
serviços 

Resultados 

•  Fluxos de trabalho 
automatizados 

•  Satisfação do 
cliente 

Plano de ação Pontuação de 
KPIs 

•  Desenvolver e 
implementar uma 
estratégia de 
automação 

•  70% a mais 
de processos 
automatizados 

•  15% a mais satisfação 

Uma parte fundamental da oferta do NOS é o monitoramento sistemático 

dos elementos essenciais da rede, como a versão, o status da garantia e a 

configuração de rede. O NOS utiliza as mesmas ferramentas administrativas e 

analíticas integradas à rede da Cisco. A Cisco ajusta a aplicação dessas ferramentas 

e automatiza a coleta de dados e a análise e geração de relatórios. Isso reduz 

significativamente o esforço do cliente, melhorando a produtividade. 

A base fundamental do NOS gira em torno das melhores práticas do setor. Por 

controlar a rede regularmente, o NOS identifica os problemas de conformidade, 

segurança e desempenho. O NOS otimiza o desempenho da rede, agilizando e 

automatizando os processos que guiam os clientes até as últimas atualizações e 

patches de software. O NOS é personalizado para cada ambiente. As recomendações 

são baseadas nas melhores práticas para setores específicos, no tamanho da 

empresa e no tráfego de rede. 

Um componente adicional do NOS é o suporte ao projeto de arquitetura. 

Aproveitando as ferramentas de planejamento avançadas, o NOS permite que os clientes 

avaliem diferentes projetos de rede e cenários. Isso é fundamental no universo digital 

atual, onde cada pessoa cria 3 GB de dados todos os dias, novas ameaças à segurança 

surgem toda hora e as expectativas dos clientes mudam a cada minuto. A Cisco trabalha 

com seus clientes para determinar o impacto da migração das aplicações para a nuvem 

ou para os novos escritórios na Europa ou na Ásia, ou para definir o impacto que a 

robótica e as ferramentas de análise cognitivas terão na sua rede. 

Oferta de NOS alinhada aos seus objetivos 

“Esta nova abordagem da Cisco está mais concentrada no que a 
otimização de rede representa no nosso ambiente. Sou a favor da 
abordagem." 
– Diretor de infraestrutura, fornecedor de soluções eletrônicas para serviços de saúde 
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Objetivos 
priorizados 

O que é 
importante para 

sua empresa 

Criamos uma oferta de NOS alinhada aos seus objetivos 

A IDC prevê que a Cisco continuará aumentando a oferta de NOS e automatizando 

ainda mais os processos de gerenciamento e estratégicos de administração de 

redes. À medida que a oferta amadurecer, cremos que os benefícios crescerão 

exponencialmente. Em última análise, o NOS oferece os resultados esperados 

de aprimoramento da rede, em termos de desempenho, segurança, resiliência e 

eficiência. 

Desafios 
Os serviços de otimização de redes da Cisco são essenciais para conectar 

antecipadamente as atividades, como o projeto de arquitetura e a integração com 

operações contínuas para garantir um ciclo constante de aprimoramento. Existem 

muitas outras ofertas de rede no mercado. Para se destacar, a Cisco precisa abordar 

os seguintes desafios: 

•  Demonstração de valor: Os serviços de TI precisam mostrar um ROI mais claro. Nos 

últimos anos, a Cisco realizou um trabalho admirável ao mudar sua abordagem de 

funções e funcionalidades técnicas para a de resultados; valor esse calculado em 

termos de resultados operacionais de TI. A Cisco avaliou de maneira independente 

os ambientes de rede. Reduzindo o gerenciamento de rede em relação à solução de 

problemas e às instalações, e com um desempenho de rede melhor para aumentar a 

produtividade, a Cisco calcula que os esforços de otimização podem apresentar um ROI 

de até 200%. 

•  Escalabilidade: Em seu projeto inicial, o serviço de otimização de redes da Cisco foi 
pensado para empresas e provedores de serviços. A Cisco precisa dimensionar suas 
ofertas para ambientes de rede menores. Sua recente reformulação do serviço pode 
oferecer uma solução para esse problema. A otimização também está disponível por 
meio do canal de revendedores de valor agregado da Cisco e dos provedores de 
serviços de comunicação, que estendem o alcance do hardware, software e dos Cisco 
Services. 
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20,7% 

41,8% 

Otimizada 

Replicável

Oportuna

24,0% Administrada

11,3% 2,2% 

Próximas etapas 
A rede é o componente principal de uma estratégia digital. O uso de serviços de terceiros, 

como a oferta de otimização da Cisco, desempenha um papel fundamental para que se 

possa usufruir do valor da rede. É uma etapa do caminho rumo à criação de uma rede 

que atenda aos requisitos empresariais e de TI. Há outras etapas e melhores práticas nessa 

jornada, incluindo: 

• Começar a alinhar os que iniciam em TI aos objetivos comerciais. 

• Trabalhar com as linhas de negócios e os altos executivos para compreender quais são as 
oportunidades e os desafios e priorizar os investimentos. 

• Avaliar a arquitetura de rede e os processos de suporte atuais, bem como os riscos e as 
defasagens que se apresentam. 

•	 Considerar as diferentes opções de implantação e administração de rede, como, por 
exemplo, instalações administradas na nuvem ou híbridas. 

• Desenvolver um projeto para abordar as mudanças importantes, assim como as etapas 
adicionais para otimizar a rede. 

•	 	Identificar o nível ideal de maturidade da rede para o negócio, dentro do contexto de seu 
setor, posição frente à concorrência e requisitos do cliente. 

•	 Avaliar o progresso e ajustar os projetos para que atendam aos crescentes requisitos. 

Estudo de referência sobre a maturidade da transformação digital no Canadá, 
MaturityScape da IDC, 2016 

Ad-hoc

A empresa está defasada, 
oferece experiências do 
cliente insatisfatórias e 
utiliza tecnologia digital 
apenas para neutralizar 

as ameaças. 

As experiências 
digitais do cliente 
e os produtos são 

inconsistentes e estão 
mal integrados. 

A empresa oferece 
produtos, serviços 

e experiências 
consistentes, ainda que 

não sejam realmente 
inovadores. 

A empresa é líder 
em seus mercados, 

oferecendo 
produtos, serviços e 
experiências digitais 
da melhor qualidade. 

 Estudo da IDC sobre a maturidade da transformação digital no Canadá, MaturityScape, 2016, n = 160 
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A empresa reformula os 
mercados existentes e cria novos 
mercados em benefício próprio, 
evoluindo em um ritmo rápido, 

difícil de ser acompanhado 
pela concorrência. 
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Resumo 

A economia digital chegou. O iPhone e a computação em nuvem estão 

mudando rapidamente a forma como compramos, viajamos, escutamos música 

e buscamos assistência médica. Com o peso e o ritmo das mudanças, há pouca 

margem para erro nas decisões de tecnologia. É preciso fazer investimentos que 

estimulem a inovação, melhorem a produtividade e impulsionem o aumento 

da receita. Esses investimentos não são apenas em hardware ou software, mas 

também em pessoas e soluções, como o Network Optimization Service da 

Cisco. É fundamental que o pessoal de TI e as linhas de negócios trabalhem 

em conjunto e estejam completamente alinhados para direcionar a empresa 

como um todo. A estratégia da empresa determinará as prioridades de TI e os 

investimentos em tecnologias digitais e de rede. 

Os executivos líderes de tecnologia estão considerando o imperativo digital 

como uma oportunidade de reinventar as plataformas tecnológicas com o 

objetivo de controlar o risco e implementar mudanças e novas tecnologias mais 

rapidamente, para que possam competir melhor na economia digital. 

Clique para saber mais sobre os serviços de otimização da Cisco 

Autor: Mark Schrutt, vice-presidente de pesquisa, serviços e aplicações 
empresariais 
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