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INTRODUÇÃO 

Quando a Amazon Web Services (AWS) lançou o Elastic Compute Cloud (EC2) em 2008, a empresa 

anunciou mais do que um lugar alternativo para hospedar aplicações e armazenar dados. A nuvem 

revolucionou a maneira como as empresas criam, implantam e consomem recursos de tecnologia. O novo 

modelo como serviço fornecido pela AWS e seus concorrentes prometia recursos escaláveis, 

com pagamento conforme o uso e recursos sob demanda, todos disponíveis por meio de um portal 

de autoatendimento.   

As empresas rapidamente reconheceram a nuvem como um habilitador estratégico da transformação 

digital. A nuvem é a base para tecnologias e arquiteturas que moldam um negócio digital, incluindo 

desenvolvimento ágil de aplicações, analytics de última geração e inteligência artificial, Internet das coisas 

e configurações de borda. Mas, à medida que novas ofertas de serviço proliferaram, o mesmo aconteceu 

com a complexidade. Como sabemos, é fácil implantar uma instância de nuvem, mas muito difícil 

implementar uma estratégia de nuvem eficaz. Já em 2010, os entrevistados da Pesquisa Global 

de Usuários de Nuvem da Frost & Sullivan identificaram lacunas de conhecimento em suas organizações 

como um obstáculo para a adoção da nuvem.1  

A lacuna de conhecimento, no entanto, abre oportunidades para especialistas em nuvem terceirizados 

ajudarem as organizações com suas implantações em nuvem. Um número cada vez maior de organizações 

de todos os tamanhos e de todos os setores está envolvendo provedores de serviços gerenciados (MSPs) 

em nuvem especializados para assistência em uma série de funções. Os provedores de serviços em nuvem 

também consideram os MSPs parceiros de canal eficazes.  

Mas como os provedores de serviços gerenciados obtêm e mantêm a expertise que necessitam para 

alcançarem o sucesso? Para ajudar os clientes, os MSPs devem ter conhecimento em uma variedade 

de tecnologias em evolução, recursos e processos de fornecedores, além de casos de uso corporativos. 

Eles também devem compreender como administrar seus negócios em um modelo de nuvem que tem uma 

estrutura de custos muito diferente de outros tipos de relacionamento com parceiros de canal, 

como revendedores de valor agregado (VARs), provedores de serviços de TI e integradores de sistemas (SIs).  

Neste resumo, a Frost & Sullivan examina a evolução do papel do provedor de serviços gerenciados 

em nuvem a partir de três perspectivas: um provedor de serviços em nuvem, AWS; um MSP parceiro 

da AWS, a Cloudreach; e a empresa responsável por treinar, auditar e certificar milhares de MSPs 

em nome da AWS e outros provedores de nuvem, a Information Security Systems International (ISSI).  

 

1 Frost & Sullivan, The State of the Cloud: Results from the 2020 Frost & Sullivan Global Cloud User 
Survey, dezembro de 2020. 

https://research.frost.com/assets/1/f0a502e4-4463-11e8-b626-1aa9f74f20ad/9b4f4646-45bf-11eb-92c1-0ae63ce18666/research?eui=4a776d2a-00cb-11e8-a7a2-22b9eb655397&augSearchTerm=cloud%20survey&pagename=home&ssokey=&loginas=false
https://research.frost.com/assets/1/f0a502e4-4463-11e8-b626-1aa9f74f20ad/9b4f4646-45bf-11eb-92c1-0ae63ce18666/research?eui=4a776d2a-00cb-11e8-a7a2-22b9eb655397&augSearchTerm=cloud%20survey&pagename=home&ssokey=&loginas=false
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Imperativo estratégico para o mercado de MSPs na nuvem 

A nuvem é um modelo disruptivo que abalou quase todos os setores. Em meio ao dilúvio de soluções 

de tecnologia baseadas em nuvem que inundam o mercado, organizações de todos os setores estão 

lutando para implementar as soluções ideais de que seus negócios precisam para seus negócios 

sobreviverem. De acordo com a Pesquisa Global para Usuários de Nuvem da Frost & Sullivan de 2020, 68% 

dos líderes de TI e 62% dos líderes de negócios identificam "acompanhar o ritmo das novas tecnologias 

que estão sendo introduzidas no mercado" como um desafio crítico para a implementação de uma 

estratégia de nuvem. Além disso, a porcentagem de empresas que afirma ter "experiência insuficiente em 

nuvem na equipe" aumentou de 26% em 2018 para 57% em 2020 (veja a figura 1). À medida que a 

complexidade, a urgência e o ritmo das tecnologias de nuvem aceleram, as organizações se sentem menos 

equipadas para lidar com suas próprias estratégias de nuvem. 

 

Fonte: Frost & Sullivan  

O resultado é que os departamentos de TI, com poucos recursos, estão cada vez mais recorrendo 

a especialistas externos para ajudá-los a gerenciar essas tecnologias e os processos de negócios aos quais 

dão suporte. De acordo com a pesquisa da Frost & Sullivan de 2020, 64% das empresas em todo o mundo 

investiram em algum tipo de serviço gerenciado de nuvem, enquanto outros 27% consideraram adicionar 

ou expandir o uso de tais serviços nos próximos dois anos.  

2018 2019 2020

Figura 1: porcentagem de empresas que citam experiência 
insuficiente como um obstáculo significativo para a 

implementação da nuvem, Global, 2020
(N=1621)

Figura 1: porcentagem de empresas que citam experiência insuficiente 

como um obstáculo significativo para a implementação da nuvem, 

Global, 2020 

(N=1621) 
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AMBIENTE DE CRESCIMENTO  

A enorme demanda dos clientes por implementações em nuvem oferece uma oportunidade para 

provedores de serviços de TI experientes que fazem parceria com os principais provedores de serviços 

em nuvem e fornecedores de tecnologia para apoiar a mudança das empresas para a nuvem. 

Mas, assim como os líderes de TI corporativos estão lutando para mudar de modelos de TI tradicionais 

(ou seja, centrados em hardware, com custos fixos iniciais, aplicações monolíticas com armazenamento 

conectado) para o modelo de nuvem flexível, os MSPs também estão dando o mesmo salto.  

Em todas as tecnologias, a definição de serviços gerenciados evoluiu ao longo dos anos. A definição 

começou como serviços de hardware "quebrar/consertar", passou para um apoio à operação (para as 

empresas descarregarem o trabalho pesado de baixo valor), e à terceirização de funções específicas (para 

empresas que não podiam arcar com a terceirização total). Por outro lado, os serviços gerenciados de 

hoje abrangem conhecimento individual e tecnologia sofisticada além do que a empresa é capaz (ou está 

interessada em investir). Além disso, no passado, os serviços gerenciados eram diferenciados dos serviços 

profissionais: os primeiros envolviam tarefas contínuas (e receita recorrente), enquanto os últimos 

definiam compromissos de curto prazo. No entanto, hoje as organizações esperam que seu MSP de nuvem 

forneça uma gama de funções que culminam em uma implementação de nuvem eficaz (consulte a figura 

2). 

 

 

32.2%

32.7%

32.7%

33.4%

33.9%

34.9%

35.5%

35.9%

36.0%

37.3%

38.5%

Recommending the best public cloud(s) for my organization

Creating an edge strategy and roadmap

Optimizing or reprogramming legacy apps for cloud deployment

Assessing apps  to decide where to deploy them (public cloud, data
center)

Migrating apps to public cloud

Performing customized app development/ integration

Managing cloud infrastructure or apps on an ongoing basis

Developing a cloud strategy and roadmap

Optimizing cloud costs

Managing organizational/ cultural change related to digital
transformation

Planning and implementing backup and recovery procedures

Figura 2: porcentagem de empresas que engajaram com um MSP em cada 
função, Global, 2020 

Figura 2: porcentagem de empresas que engajaram com um MSP em cada função, 
Global, 2020  

 Planejamento e implementação de procedimentos de backup 
e recuperação 

Otimização de custos de nuvem 

Gerenciamento de mudanças organizacionais/culturais relacionadas 
à transformação digital 

Desenvolvimento de estratégia e de um plano detalhado para a nuvem 

Gerenciamento de infraestrutura ou aplicativos em nuvem 
de forma contínua 

Execução de desenvolvimento/integração de aplicações 
personalizadas 

Migração de aplicações para nuvem pública 

Avaliação de aplicações para decidir onde implantá-las 
(nuvem pública, data center) 

Otimização ou reprogramação de aplicações existentes para 
implantação na nuvem 

Criação de uma estratégia e de um plano detalhado para a 
computação de borda 

Recomendando as melhores nuvens públicas para minha organização 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROVEDOR DE SERVIÇOS 
GERENCIADOS ESPECIALIZADO 

As empresas têm muito em jogo ao contratar um MSP para direcionar e implementar suas estratégias de 

nuvem. A nuvem está no centro da transformação digital que permitirá que atendam aos seus objetivos 

estratégicos de negócios, como aprimorar a experiência do cliente; tornar-se mais ágil; tomar decisões 

mais inteligentes com base em dados; e melhorar a produtividade.  

Os provedores de serviços em nuvem também têm muito em jogo. Eles contam com os MSPs para facilitar 

o caminho para a nuvem, para mascarar quaisquer complexidades, para examinar novas ofertas de serviço 

e para gerenciar o ambiente de nuvem do cliente, para atender de forma otimizada as necessidades 

de desempenho da aplicação, segurança e custos.  

Finalmente, os próprios MSPs são os que têm muita coisa em jogo. Eles devem construir seus negócios de 

uma forma que atenda às necessidades exclusivas de cada cliente, sem os longos prazos e os pesados 

custos de mão de obra característicos de SIs ou consultores tradicionais. Na verdade, para ter sucesso, 

eles devem fornecer soluções que sejam tão escaláveis, reproduzíveis, automatizadas e econômicas 

quanto a própria nuvem. Isso requer conhecimento não apenas de uma variedade de tecnologias 

e fornecedores específicos, mas também das melhores práticas do setor.  

Tudo isso exige um especialista independente e respeitado que entenda dois fatores importantes: primeiro, 

as habilidades e conhecimentos de evolução necessários para ser um MSP em nuvem de sucesso e, segundo, 

os muitos serviços e recursos específicos do provedor. Felizmente para MSPs e provedores de serviços de 

nuvem, esse especialista é a Information Security Systems International (ISSI). 

Nesta seção, veremos a criação de um MSP a partir de três perspectivas: o Programa de Parceria da AWS, 

um MSP certificado da AWS e a empresa de certificação e auditoria que torna isso possível, a ISSI. 

Desenvolvendo e reconhecendo parceiros Elite: Programa MSP da AWS 

A AWS apoiou com avidez seus parceiros de canal desde o início, e o seu flexível Programa de Parceiros 

da AWS reconhece uma ampla gama de relacionamentos com parceiros, tanto técnicos quanto 

consultivos. De todas as categorias de parceiros, os MSPs da AWS representam a elite. Somente os 

parceiros de consultoria da AWS que alcançaram o status de nível avançado ou Premier podem se 

inscrever para se tornarem MSPs da AWS. Esse requisito garante que os MSPs já tenham profundo 

conhecimento técnico, estejam familiarizados com os produtos da AWS e sejam reconhecidos como 

líderes em seus mercados, mesmo antes de realizarem as etapas para construir uma prática de MSP da 

AWS.  

De acordo com os executivos da AWS, os MSPs que entram no programa representam uma variedade 

de perfis e histórias. Alguns precisam requalificar sua equipe para mudar de um foco on-premises para a 
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nuvem, assim como muitos dos usuários finais que estarão atendendo. Outros, mesmo as empresas 

nascidas na nuvem, podem exigir aprimoramento em disciplinas em evolução, como modernização de 

aplicações, conteinerização ou arquiteturas de computação de borda.  

Para apoiar os parceiros que ainda não estão prontos para se certificar no programa Elite de MSPs da AWS, 

a empresa também oferece um Programa de Competências projetado para medir e validar conhecimentos 

em setores específicos (por exemplo, serviços financeiros, setor público, ciências biológicas), casos de uso 

(por exemplo, migração, aprendizado de máquina, contêineres) ou cargas de trabalho (incluindo SAP, 

Microsoft e Oracle).  

De acordo com a empresa, o objetivo dos programas de competência e de MSPs é possibilitar o sucesso 

do parceiro, que por sua vez leva ao sucesso do cliente. Os programas atraem os melhores MSPs. 

Aqueles que investem tempo e esforço no programa obtêm certificações; isso aumenta a confiança do 

cliente e impulsiona os negócios. A AWS afirma que seus parceiros MSPs certificados podem atingir 

margens brutas de 50% a 70% em apenas três anos.  

Para garantir que os parceiros MSPs tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para terem 

sucesso, eles passam por um rigoroso processo de auditoria criado e gerenciado pela ISSI.  

Definição e auditoria de práticas recomendadas de MSPs: ISSI, LLC 

Fundada em 2006, a Information Security Systems International (ISSI) é muito provavelmente a criadora 

do mercado de MSPs de nuvem. A influência da empresa começou quando foi convidada pela AWS para 

construir o primeiro programa de auditoria e certificação de MSPs do setor de nuvem. Trabalhando com 

executivos de canal da AWS, a ISSI ajudou a estabelecer uma estrutura para um programa auditável que 

desenvolveria e mediria as habilidades necessárias para que os membros da Rede de Parceiros da AWS 

se tornassem um MSP designado. Desde então, a ISSI foi responsável por conduzir mais de 850 auditorias 

de MSPs em nome da AWS e de outros provedores de serviços em nuvem e expandiu seu portfólio para 

incluir workshops e consultas para MSPs e empresas. 

Os programas da ISSI são baseados em sua abrangente base de conhecimento de práticas recomendadas 

para MSPs de nuvem. As melhores práticas são construídas em torno de três áreas críticas: 

• As melhores práticas de negócios ajudam os MSPs a operar de maneira eficiente 

e lucrativa. As áreas incluem estratégia de nuvem, planejamento de negócios, gestão 

de talentos, entrada no mercado e design de oferta de serviço. 

• As melhores práticas de processo ajudam os MSPs a criar metodologias eficazes 

e replicáveis para a entrega de serviços, incluindo avaliação e planejamento de migração, 

desenho e implantação, monitoramento, gerenciamento do ciclo de vida do cliente, 

segurança e governança. 

https://www.issi-inc.com/
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• As melhores práticas de ferramentas suportam a integração de tecnologias para o 

fornecimento do gerenciamento contínuo dos ambientes do cliente; isso inclui 

automação, DevOps e ferramentas de ciclo de vida.  

A AWS e os outros clientes de auditoria deixam claro que o papel da ISSI é encorajar, e nunca desencorajar, 

os MSPs a continuarem aprendendo e desenvolvendo competências à medida que avançam na jornada, 

para se tornarem MSPs de próxima geração. Para parceiros que estão começando, a AWS recomenda que 

interajam com a gama de opções de consultoria da ISSI, que começa com uma análise de lacuna 

de transformação do parceiro. Isso pode incluir uma observação no local de dois dias e uma auditoria 

simulada projetada, para fornecer compreensão de como o parceiro conduz seus negócios. A partir daí, 

a ISSI pode recomendar workshops para ajudar o parceiro a atingir seus objetivos, seja para competências 

específicas ou para a certificação completa de MSP. 

Por trás do sucesso da empresa está uma equipe de mais de 60 auditores e consultores, sendo que cada 

um destes passou pessoalmente pelos processos de certificação. Para oferecer suporte aos MSPs em todo 

o mundo, a empresa realiza auditorias e consultoria em mais de 18 idiomas.  

Para os MSPs, o sucesso do programa da ISSI pode ser medido em velocidade para obter a competência. 

A ISSI afirma que os clientes podem começar sem nenhuma prática na nuvem e se tornar parceiros MSPs 

de alto nível em apenas 24 meses.  

Pioneirismo de uma parceria com MSP em nuvem: Cloudreach 

Baseada no Reino Unido, a Cloudreach foi uma das primeiras empresas a ser certificada pela AWS como 

um parceiro MSP de nuvem. Na verdade, a empresa diz que, em 2015, trabalhou com a AWS e a ISSI para 

ajudar a moldar o processo de auditoria. Hoje, a Cloudreach atende a uma clientela global desde suas 

localizações na Europa e na América do Norte, com foco principalmente em empresas de médio e grande 

porte de uma variedade de setores. 

A Cloudreach oferece uma gama de serviços de consultoria e de serviços gerenciados, incluindo 

planejamento, implementação, gerenciamento e modernização de ambientes multi-cloud em nome de 

seus clientes. Suas metodologias vão além da tecnologia e incluem "pessoas, processos e ferramentas". 

A empresa diz que se envolve não apenas com compradores de TI, mas também com compradores 

de negócios que estão cada vez mais envolvidos nas decisões de tecnologia.  

Como parceira de consultoria Premier da AWS, a Cloudreach reconhece o valor do processo de auditoria 

e certificação que, segundo ela, define o padrão e eleva as expectativas para a excelência do MSP. Na 

verdade, um executivo de uma empresa afirmou que muitos clientes consideram a certificação uma prova 

de competência: "Eles não comprariam de nós se não fôssemos certificados".  

 

https://www.cloudreach.com/en/
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OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA PROVEDORES DE SERVIÇOS 

GERENCIADOS DE NUVEM 

A jornada corporativa da nuvem é complexa, envolvendo várias tarefas e competências, incluindo 

migração, segurança, desempenho de aplicações e integração de novas tecnologias. Uma estratégia 

de nuvem corporativa bem-sucedida envolve múltiplos provedores de nuvem pública, bem como 

instalações on-premises, em colocation e de borda. Como tal, para fornecer os serviços mais valiosos 

aos clientes, os MSPs de nuvem devem desenvolver e manter competências em todas as tecnologias, 

fornecedores e provedores de serviços relevantes.  

Chamada para ação 

• Obtenha certificações com todos os principais provedores de serviços em nuvem. 

• Contrate um consultor que seja especializado na tecnologia relevante, modelos de negócios 

e estrutura organizacional necessários para se tornar um MSP de nuvem de sucesso. 

• Para se destacar em um mercado competitivo, direcione seus serviços a um nicho de mercado 

específico; por exemplo, pequenas ou médias empresas, empresas distribuídas ou indústrias 

específicas. Cada um deles tem necessidades e desafios únicos na implantação de uma 

estratégia de nuvem.  

 

A ÚLTIMA PALAVRA 

Para muitas empresas, a pandemia da COVID-19 acelerou a jornada para a nuvem. O engajamento 

digital com clientes e fornecedores, o suporte aos funcionários em ambientes de trabalho em casa e 

híbridos, e o empoderamento dos funcionários da linha de frente para manter e aumentar a 

produtividade, exigem uma base de nuvem efetiva. Entretanto, a urgência e a complexidade de 

implementar e manter uma estratégia de nuvem corporativa ideal exigem habilidades e experiência 

além do que está disponível na maioria das organizações de TI.  

Provedores de serviços gerenciados especializados estão rapidamente se preparando para preencher 

a lacuna de proficiência. Nesse esforço, eles contam com o suporte da ISSI, a provedora líder 

de auditorias de certificação de MSPs, e de programas cada vez mais sofisticados, como o Programa 

de Parceiros da AWS. Esses programas garantem que os MSPs estejam qualificados para auxiliar os 

clientes em suas jornadas na nuvem, bem como preparados para administrar seus próprios negócios 

com sucesso. A Frost & Sullivan acredita que a demanda por serviços gerenciados de nuvem continuará 

a crescer durante os próximos cinco anos, assim como as oportunidades para a ISSI e o programa 

de MSPs da AWS.  
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APÊNDICE: O IMPERATIVO ESTRATÉGICO 8TM 

A Frost & Sullivan identificou os principais imperativos estratégicos que afetarão o crescimento 

do ecossistema de canais de nuvem.  

 

 

Modelos de negócio inovadores 

Um novo modelo de receita que define como uma empresa cria e capitaliza valor econômico, 

normalmente impactando sua proposta de valor, oferta de produto, estratégias operacionais 

e posicionamento de marca. 

Compressão da cadeia de valor do cliente  

Compactação da cadeia de valor do cliente como resultado de tecnologias avançadas, plataformas 

de Internet e outros modelos diretos ao consumidor que permitem a redução do atrito e do número 

de etapas nas jornadas do cliente. 

Compressão da cadeia 
de valor do cliente 

Megatendências 
transformadoras 

Desafios internos 

Intensidade 
competitiva 

Caos geopolítico 

Tecnologias 
disruptivas 

Convergência de 
setores 

Modelos de  
negócio inovadores 

 

DISRUPÇÃO 
COLAPSO 

TRANSFORMAÇÃO 
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Megatendências transformadoras 

Forças transformadoras e globais que definem o mundo futuro com seus efeitos de longo alcance nos 

negócios, sociedades, economias, culturas e vidas pessoais. 

Desafios internos 

Os comportamentos organizacionais internos que impedem uma empresa de fazer as mudanças necessárias. 

Intensidade competitiva  

Uma nova onda de competição de start-ups e modelos de negócios digitais que desafiam as convenções 

do passado, obrigando as indústrias estabelecidas a repensar sua postura competitiva. 

Caos geopolítico  

Caos e desordem decorrentes de discórdia política, calamidades naturais, pandemias e agitação social 

que afetam o comércio global, a colaboração e a segurança empresarial. 

Tecnologias disruptivas  

Novas tecnologias disruptivas que estão substituindo as antigas e alterando significativamente a forma 

como os consumidores, indústrias ou empresas operam. 

Convergência de setores 

Colaboração entre setores anteriormente díspares para oferecer oportunidades de crescimento entre 

setores com espaços em branco.  
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GROWTH PIPELINE ENGINETM 

 

 

O Growth Pipeline Engine™ da Frost & Sullivan dá suporte aos clientes em todas as 5 fases 

de crescimento: desde o desenvolvimento, avaliação e priorização de oportunidades até a construção 

e implementação de estratégias de lançamento no mercado e otimização de oportunidades. O objetivo 

deste estudo é ser o primeiro passo do cliente em uma jornada de crescimento.  

 

 

 

UNIVERSO 
DE OPORTUNIDADES 

Capturar uma gama 
completa de oportunidades 
de crescimento e priorizá-

las com base em 
critérioschave 

AVALIAÇÃO 
DE OPORTUNIDADE 

Realizar análises 
profundas de 360 graus 

das oportunidades 
priorizadas 

MONITORAMENTO 
E OTIMIZAÇÃO 

Adaptar a estratégia 
às mudanças na 

dinâmica do mercado 
e descobrir novas 

oportunidades 

PLANEJAMENTO 
E IMPLEMENTAÇÃO 

Executar o plano 
estratégico com etapas, 

metas, responsáveis 
e prazos 

ESTRATÉGIA 
DE LANÇAMENTO 

NO MERCADO 
Converter alternativas 
estratégicas em uma 

estratégia convincente 

GROWTH 
PIPELINE 
ENGINE™ 



 

  

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A Frost & Sullivan não se responsabiliza por nenhuma informação incorreta fornecida por empresas 
ou usuários. As informações quantitativas de mercado são baseadas principalmente em entrevistas e, 
portanto, estão sujeitas a flutuações. Os serviços de pesquisa da Frost & Sullivan são publicações 
limitadas que contêm informações de mercado valiosas fornecidas a um grupo seleto de clientes. 
Os clientes reconhecem, ao solicitar ou baixar, que os serviços de pesquisa da Frost & Sullivan são 
para uso interno e não para publicação geral ou divulgação a terceiros. Nenhuma parte deste serviço 
de pesquisa pode ser fornecida, emprestada, revendida ou divulgada a não clientes sem permissão 
por escrito. Além disso, nenhuma parte pode ser reproduzida, armazenada em um sistema 
de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio: eletrônico, mecânico, 
fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão do editor. 

Para obter informações sobre permissão, escreva para: 

Frost & Sullivan 

3211 Scott Blvd., Suite 203 

Santa Clara, CA 95054 

© 2021 Frost & Sullivan. Todos os direitos reservados.  
Este documento contém informações altamente confidenciais e é propriedade exclusiva da Frost & Sullivan.  

Nenhuma parte dele pode ser distribuída, citada, copiada ou de outra forma reproduzida sem a aprovação por escrito da Frost & Sullivan. 
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