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Por que as redes de filiais precisam mudar 

A IDC relata que os fornecedores de smartphones Android e 
Apple despacharam um total de 207,6 milhões de unidades 
em todo o mundo durante o 4º trimestre de 2012, 70,2% a 
mais que as 122 milhões de unidades despachadas durante 
o 4º trimestre de 2011. Para o ano de 2012, Android e iOS 
juntos totalizaram 87,6% dos 722,4 milhões de smartphones 
despachados em todo o mundo, 68,1% a mais que as 494,5 
milhões de unidades despachadas durante o ano de 2011. 
Além disso, a IDC prevê que o valor esperado do mercado 
de computação em nuvem aumentará em até 130%, 
chegando a US$ 43 bilhões em 2016.  

A partir dos números de mercado acima, fica claro que não 
só os aplicativos estão sendo acessados nos smartphones e 
hospedados em nuvens públicas e privadas, como também 
as unidades empresariais estão solicitando e recebendo o 
fornecimento da TI self-service. No Open Networking User 
Group (ONUG), em Boston, organizado pela Lippis Report e 
Fidelity Investments e com a participação de mais de 200 
líderes empresariais de TI, as grandes firmas de serviços 
financeiros mostraram que suas linhas de tendências de 
criação e exclusão de Máquinas Virtuais (VM) estão 
crescendo exponencialmente. Em resumo, os gerentes de TI 
estão cada vez mais envolvidos no fornecimento das 
ferramentas que as unidades empresariais necessitam para 
fornecer seus próprios serviços de TI, quando e onde 
necessários. 

Essas tendências são fortes e estão nos estágios iniciais, 
significando que os mercados de fornecimento de aplicativos 
de TI estão, e estarão, se tornando cada vez mais fluidos e 
dinâmicos ao longo deste ciclo empresarial. Isso apresenta 
um desafio aos projetistas e aos planejadores de rede, pois 
o livro de regras que eles se apoiarampor uma grande parte 
da década se tornou antiquado. 

O problema da sobreposição 

À medida que o setor avança para a computação em nuvem 
e móvel, os aplicativos se afastam dos usuários. Para 
manter um desempenho aceitável dos aplicativos, os líderes 
de TI são forçados a implantar novos níveis de complexidade 
em sua filial com várias redes de sobreposição; 
sobreposições que ofereçam segurança de rede, otimização 
de rede de área ampla (WAN), controladores de LAN sem fio 
(WLAN) para BYOD, aplicativos de correio de voz, 
controladores de fornecimento de armazenamento, 
servidores e aplicativos ou balanceamento de carga. Mas 
essas sobreposições são caras e acrescentam 
complexidade, aumentando os custos e não acompanhando 
a velocidade das mudanças no fornecimento de aplicativos 
de TI. À medida que o número de sobreposições aumenta, 
aumenta também a complexidade da TI e o seu custo 
operacional associado. Essa complexidade é multiplicada na 
rede da filial, pois cada filial está equipada com uma 
sobreposição separada que exige área de instalação, 
energia, contratos de manutenção, interfaces de 
gerenciamento, procedimentos para solução de problemas e 
gerenciamento de fornecedores.  

A implicação sistêmica e paradoxal dessa mudança 
fundamental na computação e nos aplicativos é que os 
usuários das corporações estão enfrentando um 
desempenho mais lento dos aplicativos.Do ponto de vista do 
gerente de rede, os padrões de tráfego de aplicativos 
mudaram, pois os aplicativos são hospedados localmente e 
em nuvens públicas mais privadas. Claramente, a mudança 
de padrão de tráfego só vai acelerar. Como resultado, as 
operações de rede estão perdendo cada vez mais a 
visibilidade dos aplicativos, conforme eles se afastam da TI 
da empresa. Isso torna o gerenciamento de largura de banda 
da WAN difícil, até mesmo impossível, de prever. Essa é 
uma importante transição que os engenheiros de rede estão 
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atravessando, pois a causa principal dessa mudança nos 
departamentos de TI está apenas começando, graças às 
expectativas da TI self-service no nível executivo, da 
unidade de negócios e dos funcionários. 

No passado, os engenheiros de rede lidavam com o mau 
desempenho de aplicativos acrescentando largura de banda, 
mas isso não é mais a solução dentro da TI corporativa 
moderna. Por exemplo, o protocolo de exibição remota 
(RDP) é sensível à latência; dessa maneira, acrescentar 
mais largura de banda permitirá apenas a expansão parcial 
do número de sessões de infraestrutura de desktop virtual 
(VDI). Por exemplo, um único usuário de VDI pode exigir de 
100 Kbps a 500 Kbps de capacidade de WAN; desta 
maneira, 10 sessões de VDI em uma filial podem exigir de 1 
a 5 Mbps de largura de banda de WAN. A otimização da 
WAN pode reduzir pela metade a necessidade de largura de 
banda de WAN. Acrescentar mais largura de banda na área 
ampla para aumentar o desempenho de aplicativos 
hospedados nas instalações de nuvem pública terá pouco 
efeito, se a TI estiver fazendo o backhaul de todo o tráfego 
destinado à Internet através da WAN corporativa. Além 
disso, acrescentar mais largura de banda de WAN para 
apoiar certos aplicativos será ineficiente sem a visibilidade 
e o controle necessários para que os aplicativos não 
essenciais não consumam essa largura de banda adicional. 
Em resumo, o simples acréscimo de largura de banda não 
aumenta necessariamente o desempenho do aplicativo.  

Nova função da rede: a plataforma de fornecimento 
de aplicativos 

Os gerentes de TI, os executivos corporativos e os gerentes 
de unidades empresariais que colaboram e trabalham juntos 
para resolver problemas de desempenho de aplicativo 
percebem que a rede é um ativo estratégico dos 
departamentos de TI fundamental para fornecer valor 
comercial. Em uma pesquisa recente, quando os executivos 
de TI foram perguntados sobre as causas principais de 
atrasos na distribuição de um novo aplicativo durante o ano 
passado, o orçamento foi citado como o principal motivo 
(34%). Outros 26% declararam que o preparo da 
infraestrutura de data center, o preparo da nuvem e as 
limitações da rede, como largura de banda, estão atrasando 
a distribuição de aplicativos. 

Para mitigar o problema do preparo levantado acima, é 
necessário que haja um modelo mais simples e novo de 
construção de redes para comportar, otimizar e proteger os 
aplicativos. Em resumo, o papel do roteamento precisa ser 
redefinido! No mercado de rede de filiais, a Cisco Systems 
lidera em termos de participação no mercado e serviços de 
rede com sua plataforma ISR G2, com mais de seis milhões 
de implantações. A Cisco oferece uma visão sobre como o 
roteamento de filial pode fornecer experiências ideais de 

aplicativo através da expansão do roteamento como 
plataforma para visibilidade e controle de aplicativos, 
segurança e rede de otimização de aplicativos. O roteador é 
agora a plataforma de fornecimento de aplicativos, que 
estende esses serviços sistemicamente por toda a empresa, 
pelo simples fato de que a rede, por definição, comporta e 
enxerga todos os aplicativos corporativos. Além disso, as 
sobreposições começam a desaparecer à medida que o 
modelo de rede é implantado. 

O roteamento, como plataforma de experiência de 
aplicativos, oferece uma mudança no projeto de rede, além 
da simples expansão de largura de banda e construção de 
sobreposições, para aumentar o desempenho dos 
aplicativos e torná-los capazes de aproveitar, explorar, 
utilizar, etc., os recursos de WAN que oferecem experiências 
de usuários otimizadas. Nesse novo modelo de rede para 
filiais, as sobreposições desaparecem, as operações de TI 
são mais simples (graças à visibilidade e ao controle de 
aplicativos), a segurança de rede é virtualizada e integrada 
e, mais importante, os aplicativos são otimizados. Além 
disso, as bordas de roteamento de LAN e WAN têm 
visibilidade ideal do portfólio de aplicativos (ou seja, onde os 
aplicativos estão hospedados, que tipo de dispositivos estão 
sendo usados para consumi-los, o estado do recurso de 
largura de banda de WAN, etc.). É este local exclusivo na 
cadeia de valor da TI que permite que o roteamento aplique 
a inteligência para otimizar o desempenho do aplicativo. 

O AX (Application Experience, Experiência do 
Aplicativo): uma rede com serviços unificados 

Para fornecer os itens acima, a Cisco apresenta uma 
plataforma de roteamento voltada para aplicativos nos 
roteadores de serviços integrados ou ISR-AX, e roteadores 
de serviços agregados, ou ASR 1000-AX, como parte de sua 
arquitetura de redes empresariais. O Cisco Application 
Experience (AX) fornece maior desempenho e segurança de 
aplicativos de nuvem e data center para os usuários em 
qualquer local. Ele oferece visibilidade, controle e otimização 
granulares de aplicativos, ajudando os gerentes de TI a 
melhorar a experiência do usuário final, reduzir os custos 
com largura de banda e simplificar a TI. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1015/impact_survey.html
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O Cisco ASR 1000-AX é uma plataforma de serviços de 
aplicativos otimizada para garantir a agregação de WAN na 
borda da Internet, no data center e em ambientes de 
campus. O ISR-AX é uma plataforma modular com recursos 
de roteamento avançados, junto com serviços líderes do 
setor em segurança de VPN e firewall/IPS, além de serviços 
de aplicativo, incluindo visibilidade e controle de aplicativos 
(AVC) e serviços de aplicativo de área ampla (WAAS). Na 
área de visibilidade, controle e otimização de aplicativos, o 
AX está equipado com monitoramento sensível ao aplicativo 
através de NBAR2 ou Next Generation Network baseado em 
reconhecimento de aplicativos e monitoramento de 

desempenho integrado para aplicativos de dados, voz e 
vídeo, controlador de caminho de WAN através do 
roteamento de desempenho (PfR), otimização de WAN 
através de WAAS, hospedagem de aplicativos e 
sobrevivência de aplicativos. O AX promete oferecer aos 
engenheiros, arquitetos e projetistas de rede, uma solução 
que fornece rede voltada a aplicativos para lidar com vários 
desafios de TI durante sua jornada rumo à computação em 
nuvem, BYOD e à virtualização.  

A Cisco oferece o ISR 4451-AX, 3900-AX, 2900-AX, 1900-
AX e 800-AX para a filial e o ASR 1000-AX para a borda da 
Internet, o campus e o data center. Além dos serviços 
unificados integrados nos roteadores, a Cisco está fixando o 
preço dessa solução de 20 a 35% abaixo de um serviço 
único autônomo/de sobreposição, como otimização de WAN, 
fornecendo, ao mesmo tempo, serviços de nível de aplicativo 
abrangentes sobre o roteamento e a segurança. 
Seguemalguns exemplos de como o AX fornece como uma 
plataforma de roteamento voltada a aplicativo. 

Desempenho de aplicativos: a Cisco está trabalhando com 
empresas como SAP, Microsoft, Citrix e muitas outras para 
compreender suas assinaturas e protocolos de aplicativo 
para que seus roteadores possam automatizar o 
reconhecimento e a aceleração desses aplicativos. Em 
alguns casos, como SAP e Microsoft Office 365, esse 
trabalho resultou em uma redução da largura de banda em 
torno de 50 a 70%. A colaboração da Cisco com a Citrix 
resultou na otimização de sessões de VDI, de forma que o 
dobro delas pode ser executado na mesma largura de banda 

de WAN com melhor experiência do usuário. Esses e outros 
aplicativos são capazes de funcionar mais eficientemente, 
consumindo menos recursos de rede, computação e 
armazenamento, melhorando também a experiência do 
usuário. 

Os roteadores da Cisco são os únicos certificados para SAP 
e Citrix, colocando-os em uma posição exclusiva. A Cisco 
trabalhou com a Citrix para acelerar o tráfego de VDI e agora 
comporta ICA (Independent Computing Architecture) 
multistream, de forma que o tráfego de voz e dados pode ser 
diferenciado e otimizado conforme a necessidade. 

Assinatura de aplicativos: graças aos serviços unificados 
de otimização do controle de visibilidade e segurança do 
aplicativo do AX, ele pode otimizar o fornecimento de 
aplicativos e executar aplicativos empresariais mais rápido. 
A Cisco permite que qualquer tipo de assinatura de aplicativo 
seja atualizada para seus roteadores sem a exigência de 
uma atualização do IOS, acelerando drasticamente o 
processo de construção de uma biblioteca de assinatura de 
aplicativos em seus roteadores. O importante sobre 
assinaturas de aplicativos nos roteadores é que assim que 
um roteador reconhece uma assinatura de aplicativo, ele 
pode então aplicar serviços a ele, como otimização, 
priorização, etc. Se a TI exigir o reconhecimento e a 
priorização de certos aplicativos, mesmo se eles forem 
personalizados, isso agora poderá ser feito pela TI para 
monitorar aplicativos essenciais e projetar seu desempenho. 
Mais de 1.000 assinaturas de aplicativos se encontram na 
biblioteca. 

Fornecimento self-service flexível de TI: o fornecimento 
mais rápido e eficiente de aplicativos oferece ambos os 
benefícios de experiência do usuário, além de permitir a 
aceleração da migração para a nuvem, VDI e BYOD.Por 
exemplo, o AX permite o provisionamento de TI, como no 
caso de uma mudança de aplicativo para a nuvem pública, 
privada ou privada virtual. A visibilidade e o controle 
oferecem aos engenheiros de rede, ferramentas que 
preveem o comportamento do aplicativo, para que o 
provisionamento self-service possa ocorrer em escala com a 
experiência de usuário otimizada.  

Visibilidade de aplicativos em WLANs: uma consequência 
do BYOD é que a carga de aplicativos em redes sem fio é 
pesada e misturada, significando que aplicativos pessoais e 
empresariais são consumidos. Os roteadores AX têm a 



A era da rede voltada para aplicativos 

4 lippisreport.com  

capacidade de reconhecer tráfego sem fio criptografado e 
ainda conseguem executar uma inspeção profunda para 
oferecer a visibilidade de aplicativos aos engenheiros de 
rede para que os aplicativos possam ser otimizados aos 
negócios, se necessário. 

Visibilidade e monitoramento de rede sem sondagem: do 
ponto de vista do gerenciamento de rede e da topologia, o 
AVC é um coletor e distribuidor sem sonda de estatísticas e 
dados de desempenho de aplicativos, fornecendo 
ferramentas de solução de problemas para que as 
operações de rede possam lidar com preocupações com 
desempenho de aplicativos, monitoramento de toda a rede e 
até mesmo determinar se o investimento de otimização de 
WAN está criando o retorno desejado. 

Além dos itens acima, a Cisco continua a simplificar o 
gerenciamento de rede automatizando mais tarefas de rede 
para aliviar as operações manuais. Por exemplo, uma 
implantação totalmente automatizada de seus serviços de 
WAAS no ISR-AX simplifica operações e reduz o tempo de 
ativação para poucos minutos. Esses exemplos são apenas 
uma amostra do que está disponível no AX e do que está por 
vir da Cisco. A Cisco recentemente se reorganizou para 
inovar e adicionar novos recursos a esse esforço. As 
equipes de serviços no nível de aplicativo (o grupo WAAS) e 
roteamento e segurança organizaram-se para conduzir 
serviços no nível do aplicativo na rede central, mostrando 
que esses novos recursos de software de serviços unificados 
são uma área fundamental de investimento para a Cisco 
apoiar os clientes, conforme suas redes passam por 
transições e transformações. 

Posicionamento competitivo  

Do ponto de vista competitivo, a Cisco é única em sua 
abordagem holística do desempenho de aplicativos que 
garante que o fornecimento dos mesmos atenda às 
expectativas do usuário. A abordagem da Cisco para 
otimizar o fornecimento de aplicativo com seus serviços 
unificados é difícil de ser comparada com outras empresas 
de rede, como Juniper, Riverbed, F5, HP Networking, etc., 
pois elas oferecem soluções pontuais principalmente através 
da sobreposição de dispositivos. 

Como em essência os roteadores AX virtualizam o 
fornecimento de aplicativos, há um dividendo operacional de 
instalações e de despesas de capital. O custo operacional 
representa equipes mais o software de gerenciamento; o 
custo de instalações representa o impacto do aluguel mais o 
custo de rede de área ampla; e a despesa de capital 
representa o custo com equipamentos. Considere uma rede 
de 25 filiais que exige roteamento, segurança, otimização de 
WAN e visibilidade. Considerando apenas a aquisição de 
capital somada ao suporte de hardware e software, a 
estimativa de custo de uma rede de 25 filiais equipada com 
um ISR 2911-AX e a conexão T1 local seria de US$ 114 mil, 
incluindo também fornecimento otimizado de aplicativos 
através de sua pilha de serviços unificados.Graças ao 
serviço de otimização de WAN integrado ao ISR-AX e à 
carga de tráfego projetada, as conexões T1 locais podem ser 
estendidas, evitando o custo de uma atualização obrigatória 
de T1 ou 10Mbs. O ROI é estimado em seis meses. Além 
disso, ao comparar o ISR-AX a uma solução similar de filial 
da Juniper mais Riverbed, a rede ISR-AX tem 
aproximadamente uma despesa de capital 80% menor, mais 
três anos de suporte. 

Resumo 

O AX está fornecendo simplicidade de TI e lidando com o 
problema crucial do fornecimento de aplicativos, permitindo 
um ambiente empresarial produtivo. A rede é o ponto de 
controle mais eficiente na infraestrutura de TI para fornecer 
aplicativos com eficácia. As pessoas que implantaram o AX 
declaram um aumento de desempenho entre 50 e 70%. O 
AX está também impulsionando a eficiência operacional 
empresarial, permitindo implantação mais rápida de 
aplicativos e self-service da TI. Uma vez que os aplicativos 
são implantados, as pessoas que usam o AX declaram que 
sua visibilidade e controle de aplicativos proporcionaram 
uma redução de até 50% na largura de banda e latência 
para certos aplicativos e modelos de hospedagem. 

Com visibilidade, controle e otimização totais de redes com e 
sem fio, as operações de rede são simplificadas. Como o AX 
tem uma visão universal dos aplicativos que fluem através 
da rede com e sem fio e do controle para otimizar os 
aplicativos, as operações de TI podem deixar de ser ajustes 
e configurações manuais para assumirem funções mais 
estratégicas de suporte às unidades empresariais. 
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