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White paper 
Para provedores de nuvem 

Uma abordagem estratégica para atender à 
demanda de Nuvem 
Introdução: os novos desafios dos clientes estimulam a adoção da nuvem 
Em um ambiente de negócios dinâmico, os clientes corporativos estão sob mais pressão do que nunca para 
inovarem e adaptarem-se a novos desafios e às condições de mercado. Eles precisam acomodar novas 
tecnologias, dispositivos mais conectados e móveis no local de trabalho, e questões de regulação e conformidade. 
Os grupos de linhas de negócios (LOB) estão desempenhando um papel mais forte na formação de novos 
requisitos de tecnologia. Para se manterem envolvidos, espera-se que os departamentos de TI apoiem iniciativas 
mais estratégicas, como a iniciativa para aumentar os negócios, apoiar a inovação e melhorar a experiência dos 
clientes. 

E a Internet de Todas as Coisas (IoE) - que reúne pessoas, processos, dados e coisas para tornar as conexões de 
rede mais pertinentes e importante do que nunca - está acelerando o ritmo dessas mudanças. Os clientes irão 
exigir modelos de computação que sejam capazes de lidar com o extremamente rápido crescimento exponencial. 

Para enfrentar esses desafios, as empresas de todos os setores estão rapidamente adotando a nuvem. Elas 
querem a agilidade, a segurança e o desempenho que a tecnologia em nuvem oferece. E querem a flexibilidade 
para implantar suas escolhas de cargas de trabalho de forma segura na nuvem. Ao mesmo tempo, estão 
buscando modelos de consumo que oferecem as vantagens da nuvem sem a infraestrutura, gestão e questões 
técnicas associadas. 

Essa crescente demanda por serviços em nuvem está criando novas oportunidades para os provedores de nuvem 
como você, para liderar a transição para tecnologias em nuvem. Em uma recente pesquisa de executivos de TI e 
de negócios, a IDG informou que 34% dos orçamentos de TI são alocados para soluções em nuvem. E esse 
número deve aumentar. De acordo com o Cisco® Global Cloud Index, até 2016 o tráfego global de IP1na nuvem 
será responsável por quase dois terços do tráfego total dos data centers. 

Aproveitando a oportunidade 
O que torna a nuvem uma opção tão atraente para as empresas? A nuvem capacita o departamento de TI a agir 
como um viabilizador de serviços de TI essenciais aos negócios. Ela ajuda a organização a se tornar um jogador 
mais pró-ativo que pode agregar, integrar e personalizar a entrega de serviços em nuvem para atender às 
necessidades específicas da empresa. Em vez de trabalhar em uma tecnologia de vácuo ou possuir toda a cadeia 
de valores de TI, a TI pode criar ou comprar decisões no contexto das recomendações de sourcing de serviços de 
TI. 

As empresas estão liderando a demanda por serviços em nuvem e estão se tornando mais sofisticadas nos 
caminhos que podem consumir serviços em nuvem. Flexibilidade e liberdade de escolha são fundamentais. Essas 
empresas estão à procura de um maior autosserviço e a capacidade de se conectar a múltiplas nuvens. Estudos 
mostram que cerca de três quartos de todas as empresas adotarão uma estratégia de computação em nuvem 
híbrida em 20152. 

                                                 
1 Cisco Global Cloud Index: previsão e metodologia (Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology), de 2012 a 2017 
2 Gartner Data Center Summit, dezembro 2012 
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É claro que a nuvem fornece uma oportunidade tentadora. Mas para tirar proveito dessa tendência, você precisará 
aplicar uma abordagem deliberada à sua estratégia para construir e oferecer soluções em nuvem. Uma estratégia 
bem-sucedida permitirá que você: 

● Direcione a crescente demanda de seus clientes corporativos para aumentar a flexibilidade e mobilidade da 
carga de trabalho 

● Aplique uma arquitetura aberta e segura para impulsionar a adoção do cliente de seus serviços em nuvem 
gerenciados, facilitando as conexões de recursos públicos e virtuais em nuvem privada 

● Crie novos fluxos de receita com soluções de várias nuvens para empresas, oferecidos como um serviço 

● Acelere o tempo de colocação no mercado para a implantação de novas ofertas e expanda seu alcance 
global de clientes 

Tornando a TI um Viabilizador Estratégico 
A nuvem habilita a TI a agir como um corretor de serviços de TI. De acordo com um estudo da Cisco em parceria 
com a Intel, 76% dos entrevistados acreditam que a TI agirá como um corretor ou intermediário, de serviços em 
nuvem, orquestrando o processo de planejamento e aquisição de LoBs em nuvens internas e externas.3 

A nuvem ajuda as empresas a se tornarem mais pró-ativas e ágeis. Em vez de trabalhar em uma tecnologia de 
vácuo ou possuir toda a cadeia de valores de TI, a TI pode apresentar decisões de criação ou compra no contexto 
das recomendações de sourcing de serviços de TI. Essa abordagem permitirá que você agrege, integre e 
personalize a entrega de serviços em nuvem para atender as necessidades de negócios específicos dos seus 
clientes através de um Mundo de Muitas Nuvens™. 

O Mundo de Muitas Nuvens pode ser visto como a evolução da interseção entre ambientes de TI dos clientes 
tradicionais e serviços de nuvem pública. Como a linha que separa esses dois ambientes continua a se 
desvanecer, torna-se mais claro que a nuvem híbrida, e a TI mais amplamente híbrida, é o novo normal. Além 
disso, a capacidade de mover cargas de trabalho na nuvem em ambientes heterogêneos com as políticas de rede 
e de segurança consistentes está se tornando um requisito fundamental. E, com a intermediação de serviços de TI 
conduzindo serviços em nuvem em direção ao conceito da federação de nuvem, os provedores de nuvem serão 
capazes de construir um mercado global através de uma federação de serviços a partir de vários provedores. 
Assim como a Internet cresceu a partir da conexão de várias redes isoladas, o intercloud se baseia no 
pressuposto de que nenhuma organização pode se manter com a escala necessária para a IoE (Figura 1). 

                                                 
3 Fonte: "Impacto da nuvem nos modelos de consumo de TI" (“Impact of Cloud on IT Consumption Models”), um estudo da Cisco 
em parceria com a Intel, agosto de 2013 
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Figura 1.   Ponto de Vista (PoV) de Nuvem da Cisco 

 

Uma estratégia completa para nuvem 
A Cisco entende de tecnologia em nuvem e desenvolveu uma estratégia abrangente que você pode aplicar para 
gerar novas receitas e aproveitar ao máximo a promessa da nuvem. Mas nem todas as nuvens são criadas da 
mesma forma. Em parceria com a Cisco, você pode colocar nossa estratégia para trabalhar para você, para 
desenvolver ofertas atraentes em nuvem que ajudarão os clientes a aumentar a flexibilidade, reduzir riscos e 
aumentar suas agilidade e competitividade. 

A estratégia de nuvem da Cisco é construir a plataforma para a Internet de Todas as Coisas com nosso 
ecossistema de parceiros conectando o mundo de muitas nuvens no Intercloud. Fazemos isso permitindo que 
empresas e provedores de nuvem criem nuvens privadas híbridas prontas, fornecendo serviços de nuvem pública 
prontas para o consumo, e permitindo a migração da carga de trabalho segura em nuvens públicas e privadas 
através do conjunto Cisco Intercloud Fabric de produtos de software. Essa estratégia permite que as empresas e 
os provedores de nuvem aumentem o ROI, reduzam o TCO, diminuam os riscos e permitam a agilidade dos 
negócios usando os recursos de gerenciamento, automação e eficiência aumentada, segurança aprimorada, 
potencial transformador e a inovação que as soluções em nuvem da Cisco, os serviços e o ecossistema de 
parceiros podem proporcionar. 
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Nossa estratégia está focada nas áreas mostradas na Figura 2. 

Figura 2.   Áreas de foco estratégico em nuvem da Cisco 

 

Opção de modelos de consumo 
Um dos atributos mais atraentes da nuvem é a variedade de opções nas quais ela pode ser entregue e 
consumida. Com o portfólio de soluções do Cisco Cloud e o amplo ecossistema de parceiros, você tem a 
flexibilidade de disponibilizar os tipos de nuvem que seus clientes desejam, com base nas respectivas aplicações, 
SLAs, necessidades de segurança e objetivos comerciais. O Cisco Cloud oferece a você os recursos para atender 
à demanda de seus clientes por aumento de flexibilidade e mobilidade da carga de trabalho. 

Nós permitimos que os provedores de nuvem ofereçam serviços em nuvem diferenciados e oferecemos software 
como serviço (SaaS) nas categorias selecionadas nas quais temos propriedade intelectual exclusiva. Trabalhando 
em conjunto com nossos parceiros, temos como objetivo facilitar aos clientes finais a compra de software ou 
infraestrutura, como serviço de um provedor de nuvem pública parceiro da Cisco - ou construir suas próprias 
nuvens. Podemos também ajudá-lo a apoiar os clientes que querem empregar uma mistura de nuvens públicas e 
privadas, para tirar proveito de um ambiente híbrido de nuvem que está adaptado às necessidades específicas da 
empresa. 

Ao oferecer seus serviços em nuvem como Serviços em Nuvem da Cisco Powered™, você pode tirar vantagem da 
confiança que seus clientes terão ao saber que seus serviços em nuvem estão rodando nas mesmas soluções 
confiáveis e seguras que eles implantariam em seus próprios data centers. Os Serviços em Nuvem da Cisco 
Powered fornecem um conjunto atraente de soluções de geração de receita para você, incluindo colaboração, 
telepresença, infraestrutura como serviço (IaaS), desktop como serviço (DaaS), recuperação de desastres como 
serviço (DRaaS) e outras soluções de parceiros. Você traz uma compreensão específica das necessidades dos 
clientes para a discussão para que possa trabalhar em estreita colaboração com seus clientes e personalizar uma 
solução diferenciada, adequada para suas necessidades 
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Infraestrutura Intercloud 
Os requisitos de seus clientes estão constantemente mudando, e você precisa de ofertas de soluções que sejam 
flexíveis para lidar com suas demandas em evolução. Implantar várias nuvens de maneira bem sucedida exige 
uma plataforma comum estruturada para operar e gerenciar com facilidade os recursos físicos, virtuais e de 
serviço. A Infraestrutura integrada da Cisco unifica essas funções enquanto mantém a flexibilidade. E nossa 
plataforma unificada baseada em políticas - que inclui Cisco Open Network Environment (ONE), gestão de 
serviços e orquestração, provisionamento e gerenciamento de elementos - apoia uma abordagem centrada em 
aplicações para o desenvolvimento de serviços em nuvem. 

A tecnologia de nuvem está em constante avanço, guiada por inovações, tais como redes definidas por software 
(SDN), virtualização da função de rede (NFV) e programação de rede. O modelo da Cisco do Intercloud foi 
projetado para evoluir para abranger os últimos desenvolvimentos em tecnologia de nuvem. Nossas soluções 
usam APIs abertas e uniformes para comportar um quadro e modelo de programação comuns através de 
empresas e provedores de nuvem para as implementações de nuvem híbrida e uniformidade entre os provedores 
de nuvem. 

Aplicações Intercloud 
Acreditamos que a infraestrutura de TI deve se adaptar ao intercloud - e também às aplicações. O potencial 
promissor da nuvem, juntamente com a evolução das demandas dos usuários, está mudando a maneira como os 
clientes veem a implantação de aplicações. Você deve ser capaz de oferecer os serviços prontos para usar que os 
clientes querem, ou auxiliar os clientes a movimentarem suas cargas de trabalho escolhidas para a nuvem. O 
Cisco InterCloud Fabric para Provedores permite que você atribua e implante dados e aplicações dos clientes com 
facilidade aos recursos de nuvem apropriados e os mantenha dentro dos limites geográficos. Os Serviços em 
Nuvem da Cisco Powered e os programas de parceiros fornecem soluções completas e comprovadas, bem como 
programas conjuntos de entrada no mercado projetados para ajudá-lo a diferenciar suas ofertas de nuvem com 
relação às da concorrência e conseguir um retorno mais rápido para seus clientes. 

Seus clientes podem querer a capacidade de empregar as melhores soluções no local e o melhor da nuvem. A 
abordagem exclusiva da Cisco reúne nuvens e funde as aplicações dos clientes que estão baseadas em nuvem 
com aplicações locais. A estratégia de nuvem da Cisco permite que você se conecte e colabore à sua maneira, 
através de múltiplas aplicações e plataformas, utilizando qualquer modelo de consumo ou de implantação, com 
confiança e sem compromisso. O resultado é um conjunto completo de aplicações gerenciáveis seguras, entregue 
na maneira que faz sentido aos negócios de um cliente. A estratégia de nuvem da Cisco coloca o poder do Mundo 
de Muitas Nuvens para trabalhar. 

Interoperabilidade e padrões abertos 
A interoperabilidade é essencial para parceiros como você. Você precisa de uma oferta altamente flexível que 
possa interagir suavemente por toda a variedade de componentes de rede, aplicações e serviços que compõem 
as empresas de hoje. Seus clientes não querem ficar presos à solução de um determinado fornecedor. É por isso 
que a Cisco está comprometida com uma abordagem aberta, interoperável e baseada em padrões para a nuvem. 
Nossa infraestrutura baseada em padrões ajuda a reduzir os tempos de ciclos de liberação de software e permite 
a interoperabilidade com outros ambientes de desenvolvimento aberto e investimentos de nossos parceiros e 
clientes. Também permitimos que você suporte múltiplas abordagens de nuvem e forneça aos seus clientes uma 
flexibilidade excepcional. 
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O OpenStack é outra parte fundamental da nossa estratégia. O OpenStack é um sistema operacional de nuvem 
de código aberto projetado por uma comunidade de desenvolvedores e empresas. O OpenStack foi projetado para 
tornar mais fácil prover e ampliar as aplicações e os recursos de TI. Nossa infraestrutura baseada em padrões de 
código aberto foi projetada para funcionar sem problemas com outros investimentos e ambientes de 
desenvolvimento do OpenStack de nossos parceiros e clientes. 

A Cisco também é membro das empresas líderes do setor que promovem padrões de nuvem, como o Conselho 
de Clientes de Padrões de Nuvem e a Aliança de Segurança de Nuvem. 

Segurança para a tranquilidade do cliente 
Seus clientes estão enfrentando novas ameaças à segurança e requisitos de conformidade. Eles precisam ter 
certeza de que você pode oferecer segurança de ponta a ponta através de implantações de nuvem, 
independentemente dos tipos de nuvens que eles usam. 

Para proteger dados corporativos confidenciais e dar suporte aos SLAs de seus clientes, você precisa de uma 
segurança completa de ponta a ponta que abranja todos os ambientes de rede e de serviços em nuvem. Os 
ambientes de nuvem híbrida, em particular, necessitam de proteção que se estenda por domínios físicos, virtuais 
e de nuvem. 

Os recursos avançados de segurança da Cisco são construídos na sua arquitetura e infraestrutura de nuvem e, 
consequentemente, nos serviços em nuvem Cisco Powered, para proteger os dados de seus clientes e reduzir os 
riscos. Os Serviços de Consultoria do Cisco Cloud também ajudam você a implantar serviços em nuvem seguros 
com confiança. 

Abordagem do Partner-Centric 
Utilizar uma abordagem estratégica para a nuvem é fundamental para o planejamento de uma implantação de 
nuvem bem-sucedida. Mas, para tornar essa visão uma realidade, você precisa de uma parceria com um líder em 
nuvem, como a Cisco. A Cisco tem provado o sucesso com empresas de todo o mundo que podem ajudar a 
fornecer soluções e serviços completos em nuvem. 

A Cisco usa uma abordagem de ecossistema centrada em parceiros para fornecer soluções em nuvem e entrada 
no mercado. Juntamente com nossos parceiros, alinhamos nosso portfólio de nuvem com a nossa estratégia, para 
permitir soluções completas que possam ser adaptadas às necessidades dos clientes finais. 

No centro do ecossistema se encontra nosso abrangente conjunto de produtos de infraestrutura de nuvem. A 
Cisco é líder em infraestrutura de TI em nuvem, com posições de liderança de participação de mercado4 para 
apoiar os prestadores de serviços construindo nuvens públicas e empresas construindo nuvens privadas, de 
acordo com a Synergy Research. 

As soluções do Portfólio de nuvem da Cisco oferecem uma ampla variedade de opções para disponibilizar serviços 
lucrativos. E quando você oferece esses serviços, como os Serviços em nuvem da Cisco Powered, é possível 
proporcionar o padrão do setor para serviços gerenciados e em nuvem. Nosso abrangente portfólio oferece: 

● Valor temporal mais rápido, com arquitetura validada comprovada pela Cisco e uma ampla variedade de 
soluções para conectar provedores e consumidores: nossas soluções são todas aprovadas por nossa 
abordagem de ciclo de vida para os serviços profissionais. 

                                                 
4 A Cisco lidera o mercado de bens de infraestrutura de nuvem, de acordo com o relatório global de participação no mercado 

referente ao quarto trimestre de 2013 da Synergy Research 
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● Desempenho garantido através de operações seguras e confiáveis de ponta a ponta: as soluções em 
nuvem da Cisco contratam componentes auditados por terceiros e podem escalar sem problemas para 
acomodar mudanças nos requisitos do cliente. 

● Inovação contínua, orientada pela capacidade comprovada da Cisco em liderar transições de tecnologia: 
nossas soluções baseadas em padrões abertos interagem sem problemas com dispositivos e aplicações 
atuais, dando a você a flexibilidade necessária para construir e rentabilizar ofertas atraentes para os 
clientes. A Cisco tem também um dos mais altos índices de investimento para receita R&D do setor. 

Conclusão 
A tecnologia de nuvem está transformando rapidamente o que as empresas pensam sobre tecnologia. A 
estratégia de nuvem da Cisco permite que você saia na frente deste ambiente de mudanças e transforme as 
mudanças em oportunidades. Ela oferece uma perspectiva líder do setor para ajudá-lo a proporcionar e 
demonstrar rapidamente o valor comercial, alinhar de forma flexível os serviços com os objetivos comerciais dos 
clientes, automatizar os principais processos de TI e criar novos fluxos de receita. 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como você pode fazer parceria com a Cisco para abordar novos mercados e identificar 
novas oportunidades de receita, visite http://www.cisco.com/go/intercloudfabric. 
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