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Em 2014, a IDC espera que os líderes de TI empresarial adotem estratégias de infraestrutura 
convergente e integrada, de nuvem privada e pública, e de gerenciamento unificado de infraestrutura 
e nuvem, habilitadas pela automação de políticas, orquestração e autoatendimento. Esse 
Technology Spotlight examina o papel fundamental que o gerenciamento unificado de infraestrutura 
e nuvem vai desempenhar na migração dos ambientes atuais das operações de data center. O 
documento também analisa o impacto dos produtos IAC (Intelligent Automation for Cloud) e UCS 
Director da Cisco no mercado. 

As arquiteturas e operações de data center estão sendo transformadas 
pela nuvem e pela infraestrutura convergente 

A pesquisa da IDC mostra que muitos departamentos de TI estão planejando fazer uma transição 

gradual para o autoatendimento em nuvem e para as arquiteturas de TI como serviço, mesmo que 

continuem a comportar vários dos aplicativos atuais por muitos anos. Em 2020, os usuários de 

nuvem atuais e futuros esperam, em média, que 26% de seu orçamento em TI sejam destinados à TI 

tradicional interna e 15% sejam gastos em soluções de TI terceirizadas ou hospedadas utilizando as 

arquiteturas tradicionais. O restante do orçamento está previsto para ser dividido em uma série de 

soluções em nuvem privada e pública (veja a Figura 1).  
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F i g u r a  1  

Alocação estimada do orçamento de TI em 2013, nos próximos 24 meses e em 2020  
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Observações:  

Os entrevistados eram responsáveis pelas decisões de TI e LOB em 2013. 

A figura mostra o percentual estimado do orçamento anual total de TI da empresa atribuído a cada nuvem e aos modelos 

tradicionais de aquisição/gerenciamento de TI. 

Fonte: CloudTrack Survey do IDC, 2013 

 

Ao mesmo tempo, os sistemas convergentes (também conhecidos como sistemas integrados) estão 

saindo rapidamente do estágio de avaliação para a adoção do público em geral. Esses sistemas 

diferenciam-se das plataformas e arquiteturas de hardware tradicionais, pois são projetados para serem 

implantados com rapidez, utilizando uma abordagem modular de elementos fundamentais para escalar 

os recursos e cargas de trabalho com rapidez. Como esses sistemas são pré-integrados e projetados 

para otimizar o tráfego de rede de ponta a ponta interno de fábrica, eles são mais simples de implantar e 

manter, ao mesmo tempo em que reduzem o processamento e a sobrecarga e latência da rede. 

Permitem que o sistema execute suas funções básicas de forma autônoma através de algoritmos 

programados e APIs avançadas atuais, que podem ser aproveitados por sistemas de alto nível e 

softwares de gerenciamento de aplicativos e diretamente pelos portais de autoatendimento dos usuários 

finais. 

Entre os clientes que já adotaram a solução, esses sistemas estão se tornando a plataforma de 

infraestrutura padrão para novas implantações, e seguem de acordo com a movimentação dos 

departamentos de TI pelos ciclos de atualização da tecnologia de data center. Os clientes estão 

implantando progressivamente os aplicativos de Tier 1 de importância capital e usando os sistemas 

convergentes para reduzir o tempo de inatividade, aumentar a economia de custos e melhorar a 
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utilização dos recursos. Eles estão sendo implantados para sustentar os aplicativos atuais e as 

iniciativas de nuvem privada da próxima geração. Os primeiros usuários relatam que o uso desses 

sistemas está oferecendo benefícios significativos, inclusive uma melhoria de mais de 30% nos 

tempos de provisionamento da infraestrutura, 32% a menos no tempo de inatividade, aumento de 

29% na produtividade da equipe de TI e um tempo de entrada no mercado 29% mais rápido (veja a 

Figura 2).  

F i g u r a  2  

Melhorias comprovadas com o uso de sistemas convergentes e integrados  
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Base = todos os entrevistados, indicando que esperam um tipo específico de melhoria 

Fonte: pesquisa com o usuário final dos sistemas convergentes e integrados da IDC, Julho de 2013 

 

Para as empresas que também estão implantando nuvens privadas, o ponto de partida é muitas 

vezes o provisionamento básico da máquina virtual (VM) de autoatendimento. À medida que essas 

empresas passam a implementar ambientes de nuvem mais avançados e a implantar mais cargas 

de trabalho variadas em plataformas de nuvem, elas procuram, muitas vezes, por ferramentas de 

gerenciamento em nuvem que se integrem aos sistemas de infraestrutura convergente. 

Especificamente, procuram por portais de autoatendimento em nuvem e catálogos de serviço para 

disponibilizar access points unificados para os usuários finais, para solicitar e autoprovisionar uma 

grande variedade de aplicativos internos antigos, nuvem privada e pública e serviços de 

infraestrutura. Enquanto as estratégias de nuvem e de infraestrutura convergente se desenvolvem, 

os departamentos de TI precisam de soluções de gerenciamento que unifiquem e automatizem 

profundamente os recursos de gerenciamento de infraestrutura e nuvem.  
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Benefícios do gerenciamento unificado e automatizado de infraestrutura 
e nuvem 

Para as empresas que estão implementando uma nuvem privada, uma abordagem unificada para 

automatizar o gerenciamento de infraestrutura e nuvem pode resultar em melhorias adicionais para o 

uso de recursos de TI, a produtividade da equipe, os níveis de serviço para o usuário final, e a 

satisfação do usuário final com a TI. 

Em comparação com os gerentes de data center da geração anterior, que utilizavam ferramentas de 

gerenciamento em silos com uma única finalidade, cada uma delas dedicada às necessidades de um 

sistema ou aplicativo específico, as atuais equipes de operações de data center precisam se adaptar 

com muito mais rapidez às mudanças das necessidades. As ferramentas e os processos 

fragmentados que antes eram adequados para arquiteturas de data center mais estáticas, não são 

mais dimensionáveis de modo eficiente, ressaltando que estamos em uma época em que os 

usuários finais exigem recursos disponibilizados de imediato e esperam que essas exigências sejam 

atendidas em minutos. 

Nos atuais ambientes de nuvem, os requisitos de carga de trabalho podem variar com rapidez e os 

usuários finais esperam que os recursos estejam disponíveis em questão de minutos ou horas, não 

em dias, semanas ou meses. Para muitas empresas, as implantações em nuvem estão servindo 

como catalisador para uma análise ampla das prioridades de gerenciamento do data center, e a 

consolidação e simplificação das ferramentas de gerenciamento, automação e orquestração. A 

pesquisa da IDC descobriu de modo coerente que, como uma etapa da migração para arquiteturas 

em nuvem, os tomadores de decisões de TI desejam consolidar ou eliminar as ferramentas de 

provisionamento de aplicativos e infraestrutura, tendo isso como uma prioridade na lista de produtos 

de software de gerenciamento.  

Os tomadores de decisões de TI reconhecem que o uso de ferramentas separadas para provisionar 

aplicativos, middleware, servidores físicos, servidores virtuais, redes e armazenamento consome 

tempo, é propenso a erros e caro. Estratégias eficazes de nuvem exigem a integração e 

orquestração totalmente conectadas entre o catálogo de serviços do usuário final e os sistemas de 

gerenciamento de infraestrutura que atribuem recursos, monitoram a utilização, migram as cargas de 

trabalho e ajustam-se à evolução da demanda, conforme necessário. Os mecanismos de 

orquestração da nuvem, por sua vez, devem se conectar diretamente com os gerenciadores de 

infraestrutura subjacente para garantir a execução rápida e linear das solicitações do usuário final.  

Através da implementação de soluções mais confiáveis de automação do provisionamento baseadas 

em políticas que apoiam o conjunto completo de infraestrutura física e virtual, além de aplicativos e 

middleware, as equipes de operações de TI podem disponibilizar com mais rapidez os serviços 

ativos para os usuários finais. Ao mesmo tempo, eles podem melhorar a conformidade da 

configuração e a utilização de recursos, reduzindo o erro humano e o tempo de inatividade. 

Considerações sobre o UCS Director e o Intelligent Automation for 
Cloud da Cisco 

A Cisco oferece aos clientes dois produtos integrados que, juntos, auxiliam a automação física, 

virtual e em nuvem. São eles: 

 O Cisco UCS Director, que proporciona gerenciamento automatizado de infraestruturas físicas e 

virtuais, incluindo compatibilidade para sistemas integrados baseados no Cisco UCS (como 

Vblock, FlexPod e VSPEX), bem como para infraestruturas de terceiros.  
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 O Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC), que proporciona provisionamento, governança e 

rastreamento de uso da pilha completa de carga de trabalho em nuvem e aplicativos por meio de 

um portal de autoatendimento de usuário final e catálogo de serviços. 

Cada produto pode ser implantado de forma independente e é capaz de gerenciar misturas 

heterogêneas de infraestruturas da Cisco e de terceiros. No entanto, integrações recentemente 

implementadas entre os dois produtos agora permitem a automação completa do gerenciamento de 

serviços de nuvem por meio do provisionamento de infraestrutura física/bare-metal, virtual e de 

aplicativos (veja a Figura 3). 

 

F i g u r a  3  

Arquitetura de gerenciamento integrado de infraestrutura e nuvem da Cisco 

 

Fonte: Cisco, 2014 

 

O Cisco UCS Director (anteriormente conhecido como Cloupia) permite o provisionamento orientado 

por políticas da computação, do armazenamento e da infraestrutura de rede da Cisco e de terceiros 

usando apenas um painel. O produto agora está integrado com o UCS Manager e o UCS Central, 

bem como com o novo UCS Invicta (anteriormente conhecido como Whiptail), com o apoio intenso 

da infraestrutura para as arquiteturas do Cisco UCS. Ele também é compatível com a malha de 

switching do data center do Cisco Nexus, incluindo o novo Nexus 9000, e é compatível com vários 

hipervisores, como também oferece suporte adicional para vSphere da VMware e Hyper-V da 

Microsoft nas versões mais recentes. 

Nas últimas versões, o UCS Director também estendeu o suporte de fábrica para FlexPod da 

NetApp, Vblock da VCE e os sistemas VSPEX da EMC baseados no UCS, cada um dos quais inclui 

as infraestruturas do Cisco UCS e Nexus. De acordo com o IDC Worldwide Quarterly Integrated 

Infrastructure and Platforms Tracker, de 20 de dezembro de 2013, no 3º trimestre de 2013, esses 

três sistemas combinados passaram a representar quase 50% do mercado mundial de plataformas e 

infraestruturas integradas — com o Vblock da VCE em 16,8%, o FlexPod da NetApp em 15,4% e o 

VSPEX da EMC em 14,6%. A capacidade de suporte para o UCS e os sistemas integrados 

relacionados permite que os clientes implementem o UCS Director através de uma grande variedade 

de configurações de data center e nuvem privada. 
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A Cisco está empenhada em ampliar continuamente o suporte ao UCS Director para ambientes de 

data center em grande escala, de vários fornecedores. O produto integra-se atualmente a sistemas 

de fabricantes como HP e Dell, juntamente com o suporte de armazenamento adicional para NetApp 

(incluindo ONTAP agrupados) e EMC (incluindo o VMAX e VNX2). Na versão mais recente, o 

produto foi aprimorado para oferecer compatibilidade com ambientes de até 5.000 dispositivos e 

50.000 máquinas virtuais. Um SDK está disponível para o desenvolvimento de suporte adicional para 

dispositivos de terceiros.  

Para cumprir plenamente o gerenciamento unificado de infraestrutura e nuvem, a versão mais 

recente do UCS Director inclui uma API ascendente para a integração com o Cisco IAC, bem como 

ferramentas de gerenciamento de nuvem de terceiros.  

O Cisco IAC oferece um conjunto completo de orquestração da carga de trabalho em nuvem, 

provisionamento de autoatendimento, governança e acompanhamento de uso através de ambientes 

em nuvem privada e híbrida da Cisco e de terceiros. Os principais componentes do Cisco IAC 

incluem Cisco Prime Service Catalog como o catálogo de serviços, o Cisco Process Orchestrator 

como o mecanismo de orquestração e agora o Cisco Prime Network Services Controller para 

serviços de redes virtuais. Como o UCS Director tornou-se o ponto central da Cisco para a 

automação de infraestrutura física e virtual, a Cisco tem priorizado o desenvolvimento do IAC para 

se concentrar em recursos de gerenciamento de nuvem que complementam as funções intensas do 

gerenciamento de infraestrutura do UCS Diretor.  

Por exemplo, a versão mais recente do IAC foi projetada para simplificar a experiência do usuário e 

disponibilizar interfaces mais intuitivas e específicas de administrador e de usuário final para cada 

pessoa. Isso inclui um catálogo de serviços para o usuário final aprimorado e um portal de TI com 

um serviço que permite a solicitação e o provisionamento de serviços baseados em políticas, além 

de uma governança aperfeiçoada, um provisionamento baseado em cotas e a demarcação do preço 

de serviços. Também inclui a funcionalidade de diversos usuários que permite aos clientes gerenciar 

os usuários individuais ou empresas com diferentes taxas de faturamento.  

A Cisco também estendeu significativamente as integrações de fábrica do IAC. A última versão do 

IAC inclui a integração de fábrica com o UCS Director para o gerenciamento de infraestrutura, 

aproveitando a API ascendente observada anteriormente. O IAC também disponibiliza modelos de 

fábrica para acelerar a automação dos serviços de rede em VPNs, firewalls e balanceadores de 

carga, através do Cisco Prime Network Services Controller incorporado. Para as empresas que 

estão implementando estratégias híbridas e de várias nuvens, o IAC inclui gerenciamento de várias 

nuvens de fábrica para ambientes em nuvem no local e remotos, incluindo integrações com o 

Amazon Web Services, OpenStack e vCloud da VMware.  

A versão mais recente do IAC inclui modelos adicionais predefinidos, conteúdo de catálogo e fluxos 

de trabalho de automação, que as empresas podem estender para configurar suas próprias 

orquestrações dos processos de melhores práticas. Além disso, a Cisco anunciou a criação de um 

acelerador DevOps para expandir com rapidez o escopo dos serviços em nuvem comportados pelo 

IAC, os aplicativos o local e os recursos de middleware (incluindo os sistemas operacionais e bancos 

de dados), transferindo o IAC para algo além de um simples provisionamento VM e IaaS, para 

proporcionar um catálogo de serviços para o usuário final com ofertas completas de aplicativos e 

uma experiência de gerenciamento de nuvem evoluída. Isso inclui integrações incorporadas com o 

Puppet e o Chef para o gerenciamento da configuração. 

Com as versões mais recentes do UCS Director e do Intelligent Automation for Cloud, a Cisco fez 

progressos substanciais em sua promessa de integrar perfeitamente o gerenciamento e a 

automação de infraestruturas e nuvem. A IDC espera que, em 2014, a Cisco continue a unificar as 

interfaces de usuário e os fluxos de trabalho em todos os produtos e reforce o apoio a uma 
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variedade crescente de infraestruturas, aplicativos e produtos de middleware, bem como soluções de 

fonte aberta, incluindo o OpenStack e os serviços em nuvem pública de terceiros.  

Desafios  

O portfólio crescente de soluções de automação de infraestrutura e nuvem da Cisco são, em muitos 

aspectos, um dos segredos mais bem guardados da empresa. A Cisco é uma empresa líder no 

mercado de infraestrutura de data centers, mas seu portfólio crescente de ofertas de software e 

automação é, muitas vezes, ignorado fora da base instalada de clientes da Cisco. Na verdade, o 

Cisco UCS Director e o IAC apoiam o hardware heterogêneo, de vários hipervisores e ambientes de 

diversas nuvens. À medida que mais estratégias de nuvem empresarial adotem as arquiteturas 

heterogêneas híbridas pública/privada, a Cisco terá a oportunidade de expandir seu conhecimento 

de mercado e atender às necessidades de gerenciamento de infraestrutura e nuvem de um conjunto 

maior de clientes novos e antigos. No próximo ano, a Cisco precisará continuar a divulgar 

informações sobre os recursos amplos e crescentes de gerenciamento de infraestrutura física e 

virtual, com divervas nuvens e plataformas, a fim de alcançar uma base maior de clientes, inclusive 

muitos que ainda estão nos primeiros dias de elaboração de estratégias de gerenciamento de nuvem 

a longo prazo. 

Conclusão 

A pesquisa da IDC indica que a demanda do cliente pela integração de aplicativos em nuvem e da 

automação da infraestrutura continua indo além do provisionamento de VMs de autoatendimento 

para incluir a automação do ciclo de vida DevOps de aplicativos e infraestrutura integrados, 

provisionamento de pilha completa orientado por políticas, monitoramento de serviços completo, 

governança e análise para permitir a configuração, correção e otimização de aplicativos, middleware 

e infraestrutura em tempo real, com base em políticas de ponta a ponta. Os departamentos de TI 

reconhecem que as estratégias de gerenciamento tradicionais e as ferramentas fragmentadas não 

podem mais ser dimensionadas de forma eficiente e reagir às necessidades dos ambientes de 

nuvem privada e híbrida. 

Os fornecedores de data center e software de gerenciamento em nuvem mais bem-sucedidos vão 

oferecer aos clientes um conjunto completo de soluções para diversas nuvens baseado no padrão 

aberto do setor e as melhores práticas de fábrica, que garantem a capacidade de integração com os 

atuais sistemas, aplicativos e ferramentas de gerenciamento, simplificando todos os aspectos do 

gerenciamento e operações do ciclo de vida da nuvem pública, privada e híbrida.  

Se a Cisco continuar a unificação e a integração de seus recursos de automação e gerenciamento 

de infraestrutura e nuvem, sustentando arquiteturas de diversas nuvens heterogêneas e ambientes 

com uma pilha completa de aplicativos, ela terá a oportunidade de desempenhar um papel cada vez 

mais importante em muitas estratégias emergentes de data center em nuvem, absorvendo atuais e 

novas contas de clientes. 
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