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Oportunidade e Tamanho do Mercado  
No mercado de rápido crescimento e grandes oportunidades da 
computação em nuvem, muitos revendedores de valor agregado 
(VARs) e fornecedores de soluções estão colhendo os benefícios 
de responder às necessidades dos clientes com soluções de 
nuvem híbrida. Este segmento é grande e cresce a ritmo acelerado: 
a firma de pesquisa TechNavio projeta que o mercado global de 
nuvem híbrida superará os US$79 bilhões em 2018, com uma taxa 
de crescimento anual composta superior a 30%.1 

 
A computação em nuvem híbrida apresenta várias vantagens 
importantes – tanto reais quanto percebidas – com relação às 
arquiteturas de nuvem pública e nuvem privada. A nuvem 
pública, embora considerada pelas organizações como uma forma 
fácil e acessível para incursionar na nuvem, é percebida como um 
meio mais susceptível a violações de segurança e preocupações 
de privacidade. 
 
A nuvem privada, embora considerada como mais robusta para 
se defender de problemas de segurança, pode ser mais cara de 
implantar e administrar, especialmente para as organizações que 
têm limitações de pessoal de TI. 

 
A nuvem híbrida combina o melhor da nuvem pública e a nuvem 
privada em vários aspectos. A vantagem mais significativa da 
computação de nuvem híbrida é a maior flexibilidade do que das 
organizações para utilizar nuvens públicas acessíveis para as 
aplicações e cargas de trabalho de Nível 2, e ao mesmo tempo 
utilizar uma nuvem privada para aplicações mais estratégicas e 
cargas de trabalho mais exigentes. A nuvem híbrida também é 
considerada um reflexo de como as arquiteturas de TI da maioria 
das organizações realmente se configuram, combinando 
infraestrutura em instalações próprias (on-premise) com 
infraestrutura colocada ou totalmente terceirizada.  

 
“O que é importante notar sobre a computação de nuvem híbrida 
é que a maioria das organizações confiam em um mix de recursos 
de TI internos e externos, que incluem uma combinação de 
distintos tipos de serviços de nuvem,” comenta Jeff Kaplan, 
diretor gerente de THINKstrategies, organização de consultoria 
que se especializa na computação em nuvem. “O mundo de 
negócios em si é um lugar híbrido, e os ambientes de nuvem 
híbrida serão provavelmente para 99% das organizações que 
querem tirar proveito do que a nuvem pode oferecer.” 
 
Em resumo, a computação de nuvem híbrida proporciona às 
organizações a flexibilidade de processar suas próprias cargas de 
trabalho de TI na forma que se adapta melhor a seus orçamentos, 
recursos humanos, demandas das partes interessadas do negócio, 
requisitos de desempenho, necessidades de disponibilidade e 
planos de crescimento de longo prazo.  

 

 
 
 

Para os VARs e outros fornecedores de soluções, 
existem numerosas formas de participar no mercado 
de nuvem híbrida:  
 

• Um fornecedor de soluções pode atuar como 
integrador de sistemas turnkey, ou 
CloudBuilder, não só configurando a 
infraestrutura híbrida como também também 
administrando-a de forma contínua para os 
clientes.  

 
• Os VARs que já estão proporcionando a 

infraestrutura on-premise, ou os Fornecedores 
Cloud, podem aproveitar para agregar 
infraestrutura de conectividade de nuvem, assim 
como desenho/ consultoria de sistemas, 
monitoramento de sistemas e aplicações e 
serviços baseados sobre a nuvem.  

 

 

• Um VAR pode se especializar em certos aspectos 

da cadeia de valor da nuvem híbrida, tais como 

hospedar infraestrutura virtual para clientes, 

desenvolver aplicações especificamente para a 

nuvem ou atuar como “agente” ou Revendedor 

Cloud em nome de fornecedores de serviço, 

maiores interessados em acessar os 

relacionamentos de clientes locais do VAR 

relationships. 

 
 
 

 

1  “Global Hybrid Cloud Market 2014-2018,” TechNavio, April 2014 



 

 
 
Qualquer que seja o rol que um fornecedor de soluções 
escolha ter, há várias coisas para se lembrar ao realizar 
um mapeamento de uma estratégia para participar e 
tirar proveito da crescente prevalência da computação 
de nuvem híbrida: 
 
 

Fatores de negócio e desafios de clientes  
A passagem para a computação em nuvem é impulsionada graças 
a uma série de desafios substantivos que levam os líderes de 
negócio e de TI igualmente a procurar novas soluções. Dentre 

outros, podemos citar: 
 
 
• Limitações orçamentárias. Os executivos de negócio 
procuram recortar o que tradicionalmente tem sido um aumento 
da despesa em dois dígitos nos orçamentos de capital de TI.  
 
• Shadow IT. Muitas partes interessadas do negócio,frustradas 
pelos prolongados ciclos de aplicação e implantação, começaram 
a evitar o departamento de TI e a atuar como sua própria área de 
TI através de soluções como nuvens públicas, enfoques de 
virtualização baratos e o uso de seus próprios dispositivos de 
consumo para acessar aos dados e serviços corporativos.  
 
• Limitações de pessoal interno. As organizações não só têm 
colocado um freio à contratação de pessoal de TI; como também 
existem menos especialistas in-house para lidar com os requisitos 
únicos de tecnologia ou aplicações.  
 
• Necessidade de preservar investimentos existentes em 
infraestrutura no local. 
 

 

Embora a infraestrutura de TI que se torne obsoleta em algum 
momento deva ser substituída, as organizações procuram 
preservar os investimentos existentes o máximo possível, 
inclusive enquanto implantam novas capacidades.  
 
A computação em nuvem, em geral, se encontra bem 
posicionada como elemento viável, inclusive essencial, na 
forma em que as organizações utilizam a tecnologia para 
atingir objetivos de negócio. Os desafios --como maiores 
demandas a equipamentos internos de TI que já estão à beira 
de suas capacidades, a necessidade de implantar novos 
produtos e serviços com mais rapidez, e a capacidade de 
controlar os custos de infraestrutura de TI-- são só alguns dos 
benefícios amplamente aceitos da computação em nuvem. 
 
No entanto, a nuvem híbrida tem seu próprio conjunto de 
fatores de negócio que surgem de importantes desafios dos 
clientes. Por exemplo, a infraestrutura de TI dentro da maioria 
das organizações tem evoluído principalmente a título de 

parches, com frequência de forma ad-hoc, com sistemas 
diversos e inclusive incompatíveis que foram adicionados 
com o tempo, para conseguir tarefas que estavam isoladas, 
mas que agora precisam se integradas.  
 
Outro desafio importante que enfrentam os clientes e que 
impulsiona um maior uso de implantações de nuvem 
híbrida é a necessidade de preservar e inclusive estender 
os investimentos herdados em equipamentos de capital, 
como servidores, armazenamento e redes. Inclusive os 
sistemas de alimentação e refrigeração têm proliferado, 
acompanhando a expansão do hardware no centro de 
computação e em centros de computação não tradicionais.  
 
Mas provavelmente o fator de negócio individual maior que 
impulsiona a demanda da nuvem em geral, e da nuvem 
híbrida em particular, seja a capacidade dos usuários de 
negócio em realizar rapidamente projetos piloto, avaliações 
e implantações de novos produtos e serviços, sem ter que 
esperar na fila para que se realizem desenvolvimentos de 
TI.  

 

 

 
Forrester Research observa que a necessidade 
de responder de forma rápida e flexível às 
demandas em constante mudança de cargas de 
trabalho é de longe a principal motivação para 
passar para uma arquitetura de nuvem híbrida, 
seguida pela necessidade de reduzir a despesa 
em infraestrutura e ajudar à equipes de TI 
internas a se concentrar em questões 

estratégicas, em lugar de táticas.2 
 
 
2 “IT and Business Flexibility Drive Interest in Hybrid Cloud,” Forrester Consulting (commissioned by Cisco Systems), January 2013 



 

 

 
Componentes Chave da Solução  
Seria fácil –embora erróneo – pensar que passar para uma 
solução de computação em nuvem significa que as organizações 
não terão que comprar infraestrutura de hardware.  
Embora seja certo que migrar para a nuvem é uma grande ajuda 
para reduzir significativamente a necessidade de ampliar a 
infraestrutura física, isso não significa que os VARs e 
fornecedores de soluções não tenham oportunidades de vender 
mais hardware. Depois de tudo, um dos princípios da computação 
de nuvem híbrida é a capacidade de utilizar equipamentos on-
premise com os de VARs ou fornecedores de serviços Cloud que 
estão hospedando as aplicações e conteúdos dos clientes.  
 
 
Um área de tecnologia na qual os VARs e integradores de 
sistemas podem comprar ou que podem recomendar a seus 
clientes é a infraestrutura de rede. A troca de informação com 
nuvens localizadas fora das instalações da empresa significa que 
a largura de banda é essencial. Além dos produtos de redes 
tradicionais, como routers e switches, a computação em nuvem 
híbrida requer a integração de tecnologias de software como 
otimização de rede de banda larga, aceleração de rede e 
transferência de arquivos de alta velocidade. Depois de tudo, 
estar habilitado para a nuvem não traz muitos benefícios se esses 
grandes arquivos que os clientes enviam à nuvem não podem 
chegar ao destino devido a limitações de largura de banda.  
 
Os VARs e fornecedores de soluções também deverão estar em 
dia quando se trata de soluções de mobilidade empresarial, tais 
como infraestrutura Wi-Fi e ferramentas de gestão de 
dispositivos móveis e mobilidade empresarial.  
 
O armazenamento também é uma tecnologia estratégica para 
nuvens híbridas, uma vez que esteja projetado para melhorar a 
infraestrutura no local dos clientes ou a infraestrutura de 
hospedagem dos VARs e integradores. A virtualização do 
armazenamento é uma tecnologia incalculável para ajudar a 
expandir e organizar logicamente o custo de armazenamento de 
forma efetiva e como ponte natural para as nuvens híbridas.  

 
Do outro lado do armazenamento, temos proteção, backup, 

arquivo e recuperação de dados. Isso significa que os VARs 

também devem estar cientes das últimas novidades em hardware 

e software de resguardo: os appliances de resguardo de rede se 

estão se tornando cada vez mais populares nesta área, devido a 

seu pequeno tamanho, fácil implementação e custo de aquisição 

relativamente baixo.

 

 

 
Duas peças finais do quebra-cabeças 

tecnológico das nuvens híbridas são a 

orquestração e a automatização. Essas duas 

peças na realidade estão entrelaçadas na 

gestão dos elementos interconectados da 

infraestrutura e os serviços em instalações 

(on-premise) e fora de instalações (off-

premise) em forma muito automatizada. A 

orquestração – representada pelo desenho 

de arquitetura e ferramentas de software- 

permite que os processos de negócio e os 

fluxos de trabalho apareçam como se 

fossem parte de uma solução única e 

uniforme, inclusive quando o desenho 

implementado é de nuvem híbrida. 

 
O que os VARs e fornecedores de soluções que projetam 
ambientes de nuvem híbrida devem saber é que o objetivo 
principal da automatização é dar suporte ao processamento de 
fluxos de trabalho, enquanto que a orquestração combina a 
execução de fluxos de trabalho e a implantação desses fluxos 
para entregar serviços específicos. Esses serviços podem ser tão 
simples como serviços de arquivo e impressão, ou tão 
complexos e estratégicos como o aumento automático na escala 
da disponibilidade de infraestrutura, em caso de picos 
inesperados na demanda de aplicações de e-commerce. A 
orquestração é essencial para garantir que tais tarefas permitam 
resultados objetivos de negócios específicos. 



 

 
 
Satisfazer as Expectativas dos Clientes 
Quem “compra” realmente ou influencia na compra de serviços de nuvem híbrida? Na maioria dos casos, se verá que as 
decisões de compra de nuvem híbrida são o resultado de um processo muito colaborativo entre os executivos de negócio 
e as organizações de TI, especialmente a níveis muito altos. Os clientes que procuram mudar para a nuvem pela primeira 
vez ou talvez expandir seus esforços iniciais na nuvem o fazem porque esperam benefícios de negócio tangíveis, não só 
uma forma de reduzir as despesas de capital no orçamento de TI.  

 
Altos Executivos de Negócio 
 
Os altos executivos de negócio e outros gerentes de 
linha de negócio tendem a ver a atração da nuvem híbrida 
através de uma lente dupla: os benefícios competitivos e as 
melhorias financeiras. Um dos grandes motivos pelos quais as 
organizações estão adotando rapidamente um modelo baseado 
em nuvem é a capacidade de atuar com mais agilidade na 
implantação de novos produtos e serviços para seus próprios 
clientes, em lugar de ter que esperar que o departamento de TI 
(que em geral está excedido em sua capacidade e costuma ter 
pessoal insuficiente) construa, teste e implante novas soluções. 
Esta busca por “velocidade de chegada ao mercado” é um dos 
fatores chave para as organizações; a capacidade de desenvolver 
rapidamente pilotos de novas capacidades através de sistemas 
de nuvem pública de custo acessível tem levado inclusive aos 
gerentes de negócio tecnicamente limitados a mudar para as 
iniciativas de nuvem sem o conhecimento ou o apoio direto do 
departamento de TI. 
 
As soluções de nuvem híbrida, em particular, são atrativas aqui 
porque permitem às organizações maximizar seus sistemas 
legados e as capacidades de nuvem iniciais que possam ter 
implantado. Ao unir tanto soluções on-premise como soluções de 
nuvem, assim como unir nuvens públicas e nuvens privadas, as 
organizações podem testar com mais facilidade novas iniciativas, 
e implantá-las com mais rapidez. 
 
Os líderes de negócio também vêem com bons olhos as 
soluções de nuvem porque proporcionam máxima flexibilidade 
na seleção do modelo operativo que funciona melhor para uma 
organização, em lugar de forçá-los a mudar a forma em que 
trabalham para se alinhar às limitações tecnológicas de um 
enfoque específico da infraestrutura de TI. 
Finalmente, os líderes de negócios vêem grande valor nos 
benefícios financeiros da nuvem híbrida. Como este enfoque de 
arquitetura não exige que as companhias continuem comprando 
quantidades significativas de novo hardware, lhes permite 
reduzir gastos de capital e ao mesmo tempo lhes dá uma forma 
previsível de fazer prognósticos de TI sobre a base de um 
modelo de subscrição.

Executivos IT 
 
Os executivos de TI vêem a nuvem híbrida como um 
enfoque atrativo porque tem o potencial de estender 
substancial e rapidamente sua capacidade de dar suporte aos 
requisitos dos usuários finais sem sobrecarregar mais o 
pessoal interno de TI. Isto permite aos CEOs e a outros 
executivos internos de TI dedicar mais tempo às aplicações e 
serviços transformadores em lugar das atividades 
relativamente triviais, do tipo “manter as luzes acesas”, como 
consultas a Help Desk, incorporação de novos usuários e 
atualizações de software e hardware.  
 
Outro benefício chave para TI: a nuvem híbrida preserva os 
investimentos em infraestrutura e aplicações existentes, em 
lugar de requerer implantações que removem os sistemas 
antigos e os substituem por novos. A nuvem híbrida dá 
suporte ao requerimento chave de TI da escalabilidade, a 
capacidade de reagir de forma rápida e com custo acessível a 
mudanças repentinas e imprevistas no volume de negócio 
que de outro modo requereria investimento em novos 
sistemas para poder se manter apto.  
 
Finalmente, a nuvem híbrida pode ser uma forma atrativa e 
confiável de abordar algumas dos maiores pesadelos dos 
departamentos de TI: a segurança e o cumprimento 
regulatório. Ao trabalhar com VARs, fornecedores de soluções 
e fornecedores de serviços Cloud, as organizações de TI 
podem alavancar conhecimentos e expertise de primeiro 
nível sobre novas ameaças de segurança, defesa perimetral e 
disponibilidade de aplicações, assim como assegurar que os 
dados da organização estejam protegidos de acordo com uma 
variedade de requisitos regulatórios muito estritos. 



 

 
 
Perguntas para Fazer ao Começar  
 
Na medida em que os VARs e fornecedores de soluções embarcam de forma mais agressiva em sua travessia para 

aproveitar as soluções de nuvem híbrida, é importante ter em conta algumas perguntas chave para fazer internamente 

e com potenciais sócios de tecnologia e serviços. Dentre outras perguntas, se podem fazer as seguintes: 

 
• Que papel deveria ter sua organização no mercado de 
nuvem híbrida? 
 
Por exemplo, sua organização deve determinar qual é seu atual 
ponto forte de especialização: infraestrutura, desenvolvimento de 
aplicações, serviços de consultoria, ou projeto e suporte de 
soluções turnkey de ponta a ponta. Ao mesmo tempo, você deve 
compreender plenamente de que precisam seus clientes atuais e 
potenciais para poder obter os benefícios da nuvem híbrida. As 
respostas sinceras e bem pensadas a estas perguntas 
provavelmente lhe facilitem compreender que papel deve 
desempenhar sua organização e que tipos de alianças deverá 
construir para ter sucesso.  
 
• Que nível de investimento deverá realizar? 
 
Pense na palavra “investimento” como algo mais que um 
simples compromisso econômico, embora este seja sem 
dúvida essencial. Por exemplo, talvez precise contratar 
novo pessoal com especialização na venda de serviços de 
nuvem, ou encontrar especialistas que tenham relações 
estabelecidas com fornecedores de serviços de nuvem. 
Também deverá determinar se tem o talento técnico 
interno necessário nessas áreas, por exemplo, em redes de 
banda larga, armazenamento definido por software e 
segurança, de modo que pense nas novas certificações de 
fornecedor que são essenciais para construir e dar suporte 

às nuvens híbridas. Outra área importante a considerar é investir 
em especialização em cumprimento centrado em nuvem. 
Por exemplo, você sabe que os VARs e outras organizações de 
serviços independentes têm uma prestação de contas 
significativa no setor de prestações de saúde de acordo com 
as novas classificações de Associados de negócio sob a 
legislação norte-americana HIPAA? 
 
• Você tem a especialização em vendas necessária?  
 
Vender soluções de nuvem híbrida significa mais que 
simplesmente ampliar as relações com novos fornecedores de 
tecnologia ou aprender siglas novas. Começa por ter um 
conhecimento específico de como as nuvens híbridas podem 
beneficiar as operações de negócio de seus clientes, e logo 
como traduzir esse beneficio nas capacidades de sua 
organização. Embora a nuvem híbrida seja um mercado 
emocionante e de crescimento vertiginoso, talvez não seja a 
solução correta para cada um de seus clientes existentes ou 
potenciais. 
 
Sua força de vendas – ou seus sócios estratégicos envolvidos 
nos esforços pré-venda – devem compreender como 
diferenciar uma oportunidade de venda madura de um 
esforço potencialmente amplo, custoso e pouco proveitoso.  

 



 

 
 

Trabalhe com Tech Data + Technology Solutions 
 

Para poder proporcionar a tecnologia e a especialização de negócios que se precisam para 
implantar e administrar nuvens híbridas, os VARs e os fornecedores de soluções de todos os 
perfis precisam de um sócio experimentado, confiável e equipado com bons recursos, que 
possa ajudar as empresas a se lançar nesta travessia rapidamente. Para assegurar o 
sucesso, Tech Data proporciona soluções de infraestrutura robustas e de alto desempenho e 
especialização para avaliar e entregar soluções ótimas de nuvem pública, privada ou híbrida 
que melhor se adaptem às necessidades dos sócios e seus clientes, assim como ferramentas 
de faturamento e analítica para consolidar, supervisionar e administrar contas de nuvem 
entre múltiplos fornecedores Cloud.  

 
 
Tech Data conta com especialistas que possuem os conhecimentos tanto técnicos quanto de negócio requeridos para ter sucesso no mercado de 
nuvem híbrida. Junto com um ecossistema de fornecedores de centro de computação de primeira classe mundial e fornecedores de soluções de 
nuvem, Tech Data desenvolveu programas para o canal e ofertas em pacotes, projetadas para ajudar aos sócios a reduzir a complexidade e o risco 
de migrar para a nuvem.  
 
Tech Data ajuda às organizações a planejar, implantar e administrar soluções de nuvem híbrida –assim como arquitetura de nuvem pública e privada 
– que ajuda aos VARs a participar na forma mais apropriada para soluções de nuvem híbrida. Tech Data mantém estreitas alianças com os 
fornecedores de completas plataformas Cloud da indústria, entre outros: Amazon Web Services, IBM SoftLayer e CenturyLink Technology Solutions. 
 
 

 

 
Veja mais recursos e informação sobre como se associar 
com a Tech Data para prestar serviços de nuvem híbrida. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Para obter mais informações visite: http://www.techdata.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


