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FUTURO MERCADO DA NUVEM

Porcentagem de empresas usando a Nuvem ou com 
planos de implementá-la nos próximos 12 meses

Por idade

Empresas novas 
(menos de 5 anos de atividade)

Empresas médias 
(entre 5 e 25 anos de atividade)

Empresas desenvolvidas 
(mais de 25 anos de funcionamento)

55,8%
70%

50,8%

Estratégia otimizada de nuvem:
•  Uma estratégia amplamente 
    implementada, com prioridade 
    na nuvem e gerenciada de 
    forma proativa
•  Promove claramente a inovação 
    dos negócios, ao mesmo tempo 
    em que melhora a eficácia 
    operacional da equipe de TI

Empresas novas 
(menos de 5 anos de atividade)

Empresas desenvolvidas 
(mais de 5 anos de atividade)

As empresas novas não estão necessariamente 
à frente na adoção, apesar de possuírem 

estratégias mais evoluídas.

Porcentagem de empresas 
com planos de estratégias 
de nuvem otimizadas em 

24 meses

"Implementaram amplamente uma estratégia 
que prioriza a nuvem, que é gerenciada de 

forma proativa e promove claramente a inovação 
dos negócios, ao mesmo tempo em que melhora 

a eficácia operacional da equipe de TI"

Empresas novas 
(menos de 5 anos de atividade)

Empresas desenvolvidas 
(mais de 5 anos de atividade)

20,1%

32,6%

Empresas desenvolvidas têm boas taxas de adoção de Nuvem, mas isso não significa que tenham 
estratégias avançadas — principalmente empresas com mais de 5 anos de atividade. No entanto, 

isso oferece uma oportunidade para empresas mais antigas inovarem e se distanciarem das 
demais, ou então ficarão para trás quando outras empresas semelhantes desenvolverem suas 

estratégias de Nuvem.

As empresas que usam a nuvem atualmente esperam gastar 53,7% de seus orçamentos de TI em 
nuvem nos próximos 24 meses. Espera-se que o mercado de software em nuvem ultrapasse os 

US$ 75 bilhões até 2017, com uma taxa de crescimento composto anual de 5 anos de 22%.

No entanto, o fato de estar adotando a Nuvem, não 
significa que você tenha uma estratégia de Nuvem.

Empresas com uma estratégia 
de nuvem otimizada

Vantagens da nuvem

Grupos dentro da empresa com expectativa 
de obter mais vantagens com a nuvem

Empresas mais antigas querem superar empresas 
mais novas com estratégias otimizadas de nuvem

EMPRESAS DE MÉDIO PORTE

NUVEM
DA
NA LIDERENÇA COM A ADOÇÃO

UM INFOGRÁFICO DA IDC, OFERECIDO PELA CISCO

Desenvolvimento 
de aplicativos

Operações Financeiro e Contabilidade

Atendimento ao cliente
Operações de TI

32%
33% 31%

37% 50%

Empresas desenvolvidas têm boas taxas 
de adoção de nuvem

17,9% 10,2%

"De acordo com analistas da IDC e a percepção do 
comprador, a Cisco é uma 'Líder global' da IDC 

MarketScape para serviços de suporte em nuvem."

•  Alinhar iniciativas de TI com as metas empresariais
•  Melhorar a eficácia operacional e reduzir custos  
•  Melhorar o desempenho e a disponibilidade dos aplicativos 
•  Criar uma estrutura ágil e resiliente para sua empresa  
•  Permitir novos modelos de negócios

A Cisco une pessoas, processos e tecnologias para ajudar clientes a acelerar 
a transformação de data centers e de nuvem. A metodologia da Cisco para 

engajamento focado no cliente auxilia na transformação da nuvem ao:

Fonte: IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Hardware Support Services 2013 Vendor Assessment

CAGR de 5 anos
22%

Mercado de software em 
nuvem até 2017

$75B

Empresas médias 
(entre 100  e 1.000 

funcionários)

69,7%
Empresas grandes 

(mais de 1.000 
funcionários)

67,8%

Empresas pequenas 
(menos de 100 
funcionários)

34%

Por tamanho

Orçamento de TI de empresas 
atuais gasto em nuvem nos 

próximos 24 meses

53,7%

Operações
35%

Atendimento 
ao cliente

31%

Operações de TI

Financeiro e 
Contabilidade

Gestão do 
programa

52%

33%
29%

5 grupos que 
devem obter 

mais vantagens 
com a nuvem

Para o setor de Operações de IT: reduzir o orçamento de TI, melhorar a 
produtividade da equipe de TI, simplificar e padronizar a infraestrutura de TI.
Para o setor Financeiro e de Contabilidade: mudar as despesas de CAPEX 
para OPEX.
Para outros grupos: acesso mais rápido às funcionalidades mais recentes, 
melhorar a utilização de recursos, permitir que as unidades de negócio controlem 
as soluções de TI de forma mais direta, desenvolver serviços de geração de lucro 
de forma mais rápida.

Analisar o futuro


