
Atualmente, 37% das organizações usam ou têm planos concretos de 
consumir serviços de nuvem pública.
— “CloudView Survey”, IDC, 2014.

Cinco maneiras de aproveitar melhor 
sua nuvem

À medida que o mundo se torna cada vez mais dependente da tecnologia, 
as empresas precisam de ambientes de TI que possam se adaptar e oferecer 
novos serviços rapidamente, e as expectativas crescem cada vez mais. 
A adoção de serviços na nuvem ajuda você a fomentar o crescimento  
e a inovação empresarial, contribuindo para assegurar um diferencial 
tecnológico e competitivo. 

Das organizações pesquisadas, 55% planejam adotar nuvens híbridas ao 
longo dos próximos dois anos. 
— “Cloud Segmentation Global Study”, Cisco, agosto de 2014.

4. Expanda para  
a nuvem híbrida.
Encontre o equilíbrio perfeito. Combine o controle, 
a segurança e o desempenho de nuvens privadas 
com a escala, a economia e a velocidade que 
as nuvens públicas podem oferecer. O Cisco 
Intercloud Fabric ajuda a desenvolver uma nuvem 
híbrida aberta e altamente segura, e que funcione 
como um ambiente unificado, controlado por você.

Quando pensam em ter uma plataforma principal em nuvem, a maioria das 
grandes empresas (46%) e das empresas de pequeno e médio porte (41%) 
preferem uma nuvem privada interna que pertença à empresa e seja 
gerenciada por ela. 
— “Business Technographics Global Infrastructure Survey”, Forrester, terceiro trimestre de 2014.

2. Escolha um modelo de 
consumo de nuvem privada.
Você deve integrar a automação ao ambiente de 
TI em um ritmo que lhe seja adequado. A Cisco 
oferece recursos de gerenciamento e modelos 
de consumo de nuvem privada que atendem às 
necessidades financeiras, organizacionais e de 
privacidade de dados, ajudando o departamento 
de TI a se manter competitivo e acelerar 
a prestação de serviços empresariais. 

5. Simplifique a prestação 
de serviços.
Importe do mercado global os serviços de  
nuvem de que você precisa para seu ambiente 
local de TI. Atue de forma progressiva como 
um vendedor de serviços de TI, integrando, 
agregando e personalizando a prestação dos 
serviços de TI e empresariais, com o objetivo  
de atender às necessidades da sua empresa. 
Junto com os serviços dos nossos parceiros,  
os Cisco Cloud Consulting Services podem  
ajudá-lo na jornada rumo à nuvem. 

1. Desenvolva uma 
estratégia.
O primeiro passo é ter visibilidade total 
da adoção de serviços em nuvem para 
sua organização, os custos decorrentes 
e os riscos antes de elaborar um plano 
baseado nos objetivos da organização. 
Seu plano deve ser abrangente e capaz 
de fornecer uma estratégia de nuvem 
abrangente, que promova a inovação 
e aumente a eficiência operacional. 

3. Complemente 
seu ambiente de 
TI com serviços de 
nuvem pública.
A utilização de serviços de nuvem pública, 
prontos para serem usados (infraestrutura, 
plataforma e software como serviço 
[IaaS, PaaS e SaaS]) em uma arquitetura 
distribuída, pode aprimorar muito a agilidade 
do departamento de TI. Contando com 
nosso amplo ecossistema de parceiros, 
você pode adicionar serviços de nuvem 
pública quando for necessário, sem causar 
lentidão, bloqueios ou limitações.
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