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Um número cada vez maior de empresas está adotando os modelos de computação em nuvem 
privada e pública. Embora a virtualização, a nuvem, a mobilidade, a análise de dados e a Internet 
das Coisas (IoT) estejam oferecendo grandes oportunidades para as empresas, esses recursos 
também estão criando novos desafios para os departamentos de TI. Determinadas cargas de 
trabalho são mais adequadas para a nuvem privada, enquanto outras (muitas vezes os aplicativos 
mais recentes) podem se beneficiar da implantação na nuvem pública. Isto significa que, para as 
empresas, uma abordagem da infraestrutura de nuvem híbrida mais abrangente é prática e 
desejável. O desafio é encontrar um modelo de arquitetura que consiga acomodar vários objetivos 
empresariais, cargas de trabalho e mobilidade, utilizando uma abordagem aberta para hipervisores e 
plataformas em nuvem. Esse Technology Spotlight descreve as tendências e a função que a Cisco 
Intercloud Fabric desempenha no combate aos desafios apresentados.  

Introdução  

Uma pesquisa recente da IDC constatou que um número cada vez maior de empresas está 

adotando os modelos de computação em nuvem privada e pública. As principais motivações para 

aderir a uma nuvem pública não correspondem aos principais fatores para adotar uma nuvem 

privada. Essas empresas, que abrangem uma grande variedade de mercados verticais, entendem 

que cada variante da nuvem oferece seu próprio conjunto de benefícios. As empresas favoráveis a 

uma abordagem em nuvem têm bons motivos para tomar essa decisão, assim como as empresas 

que adotam as duas abordagens têm uma percepção aprofundada de como cada uma delas atende 

a objetivos distintos e confere diferentes propostas de valor.  

Embora seja evidente que os objetivos comerciais da empresa (ou seja, o valor comercial que a 

empresa pretende obter com a nuvem) representam um fator crítico na forma como a nuvem é 

aproveitada, as cargas de trabalho também pesam durante as deliberações. Os tipos e volumes de 

cargas de trabalho têm evoluído e aumentado com cada uma das eras da computação. A era dos 

mainframes centralizados deu lugar à era do cliente/servidor, e agora entramos em um novo período, no 

qual as cargas de trabalho são caracterizadas pela virtualização, nuvem, mobilidade, análise de dados 

(big data) e mídias sociais. A Internet das Coisas (IoT) também entra em cena, o que traz maior excesso 

de tráfego de dispositivos e a necessidade de uma abrangente análise de dados. 

No entanto, para os departamentos de TI das empresas, o principal ainda é prestar suporte às atuais e 

novas cargas de trabalho dos aplicativos. Na verdade, a diversidade e o crescimento das cargas de 
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trabalho são fatores que apresentam oportunidades e desafios para as empresas que procuram 

capitalizar sobre o valor real e percebido de uma nuvem privada ou pública.  

Por uma série de razões, algumas cargas de trabalho dos aplicativos se adequam aos recursos da 

nuvem privada, enquanto outras podem ser executadas em nuvens públicas. Aplicativos fixos (em 

estado estacionário), por exemplo, muitas vezes possuem requisitos de conformidade ou de controle 

que não podem ser acomodados em nuvens públicas. Além disso, mesmo que essas questões de 

controle e segurança possam ser tratadas, pode ser difícil defender o uso de aplicativos em estado 

estacionário na nuvem pública para o setor empresarial. Por outro lado, as cargas de trabalho 

elásticas (ou variáveis) dos aplicativos são adequadas para os recursos de nuvem intermitente 

(cloud-bursting) que a nuvem pública oferece. É importante observar que muitos aplicativos antigos, 

criados para um modelo de distribuição de cliente/servidor, não podem ser facilmente transferidos 

para ambientes de nuvem pública e, frequentemente, não há intenção de que isso ocorra.  

Tendências da adoção da nuvem  

Em uma pesquisa recente com líderes empresariais e de TI que indicaram que suas empresas 

estavam usando a computação em nuvem ou estariam usando a computação em nuvem nos 

próximos 12 meses, a IDC solicitou que os entrevistados citassem os fatores mais importantes para 

a transição para a nuvem privada e nuvem pública, respectivamente. Como observado 

anteriormente, as motivações para a adoção de cada modelo de nuvem diferem em alguns aspectos 

principais, enquanto apresentam semelhanças em outros. 

Os principais fatores comuns da transição para a nuvem pública e para a nuvem privada foram o 

aumento da produtividade da equipe, a redução do tamanho total do orçamento de TI e uma 

melhoria na utilização dos recursos. Além desses fatores compartilhados, os entrevistados 

consideravam mudar para a nuvem privada com o objetivo de adotar um modelo Opex (e para 

economizar no Capex durante o processo), padronizar plataformas de aplicativos e infraestrutura e 

também para alcançar uma distribuição de serviços internos de TI mais ágil e rápida.  

Para a nuvem pública, além dos fatores comuns, os entrevistados foram motivados pelo desejo de 

obter acesso mais rápido a novos recursos e funcionalidades, de implementar com maior velocidade 

e de maneira semelhante novos serviços que geram receita e também para proporcionar maior 

autonomia às unidades de negócios no fornecimento externo de soluções de TI, o que poderia 

ajudá-los a alcançar seus objetivos empresariais. Neste contexto, é possível ver que a nuvem 

pública é convertida em um formato de agilidade empresarial de TI com orientação externa, 

projetado para alcançar o prazo de obtenção de receita mais rápido (ou o prazo de obtenção de 

resultados) e conferir uma medida da autonomia do departamento de TI para as equipes da linha de 

negócios. 
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F i g u r a  1  
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n = 1.109 empresas e diretores de TI que atualmente usam a nuvem ou planejam usar a nuvem nos próximos 12 meses 

Fonte: CloudTrack Survey da IDC, 2013 

Os benefícios de uma estratégia de adoção de diversas nuvens 

Ao analisar os dados da pesquisa, é possível ver que os líderes de TI são atraídos pela capacidade 

que a nuvem pública tem de permitir que suas empresas adotem, de forma rápida e com baixo 

custo, novas funcionalidades e introduzam novos serviços geradores de receita. Eles também veem 

com bons olhos o controle direto que a nuvem pública oferece para as unidades de negócios que 

desejam implementar as soluções de TI. Para a maioria, o aspecto predominante é a velocidade e a 

eficiência libertadoras que a nuvem pública oferece com relação às cargas de trabalho mais 

recentes. Dito isto, esses benefícios da nuvem pública não podem ser alcançados apenas com a 

conexão externa de uma máquina virtual (VM) em um provedor de serviços em nuvem. Como 

veremos, diversas questões importantes precisam ser abordadas no contexto completo da 

infraestrutura de nuvem híbrida.  

No entanto, quando examinamos os motivos que levam os entrevistados a adotarem uma nuvem 

privada, um novo cenário nos é apresentado. Nesse caso, o foco é a simplificação e a padronização 

das plataformas de infraestruturas e aplicativos, a melhoria da produtividade do departamento de TI 

e a transição de um modelo Capex para Opex. Os entrevistados buscam, basicamente, a transição 

para um modelo de TI como serviço. Pelo menos, em relação às cargas de trabalho, a palavra 

"novo" se destaca por sua ausência.  

As empresas não só apresentam diferentes razões para a adoção da nuvem privada e da nuvem 

pública, respectivamente, mas também observam as diferentes cargas de trabalho mais adequadas 

para cada ambiente. Assim como as diferentes cargas de trabalho são mais adequadas para a nuvem 

privada ou para a nuvem pública, existem diferentes motivações comerciais para que as empresas 

adotem a nuvem privada ou a nuvem pública como uma plataforma para disponibilizar os serviços dos 

aplicativos.  
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Ainda assim, as empresas estão observando vantagens na nuvem privada e na nuvem pública, visto 

que ambas tratam de diferentes cargas de trabalho e objetivos empresariais. As empresas 

costumam escolher a nuvem privada graças à sua aderência à compatibilidade com cargas de 

trabalho antigas, mas também por vê-la como um acesso para a nuvem híbrida ou pública, ou como 

uma base para a TI como serviço, que pode acomodar aplicativos e infraestrutura conhecidos e 

também ajudá-los a alavancar os serviços em nuvem pública em qualquer lugar. A nuvem privada e 

a nuvem pública não são mutuamente excludentes. Na verdade, as empresas desejam aproveitar 

ambas para as diferentes propostas de valor que cada uma possui. O desafio é encontrar a 

abordagem e as tecnologias certas para agirem como sustentáculo dos objetivos da infraestrutura de 

nuvem híbrida. 

Durante o processo de decisão, as empresas devem abordar e resolver com êxito uma série de 

questões fundamentais, incluindo o controle da infraestrutura de nuvem híbrida, o domínio dos 

dados, o gerenciamento da nuvem (e os recursos que lhe são atribuídos), a interoperabilidade da 

nuvem, a segurança e a portabilidade da carga de trabalho na nuvem entre as nuvens privadas e 

públicas e também entre os provedores de nuvem pública e as plataformas.  

Considerações sobre a abordagem da Cisco para atender aos requisitos 
da infraestrutura de nuvem híbrida  

No centro da abordagem da Cisco para atender às necessidades das empresas que adotam a 

nuvem está a percepção de que a infraestrutura de nuvem híbrida é uma realidade significativa para 

a maioria das empresas. Como resultado, a Cisco tem desenvolvido o conceito de InterCloud, uma 

"nuvem de todas as nuvens”, que se baseia na suposição de que uma única nuvem não possui 

recursos físicos infinitos ou uma presença geográfica onipresente. A Cisco também afirma que uma 

variante da nuvem, seja ela privada ou pública, não atende a todos os requisitos de carga de 

trabalho que são atribuídos para a maioria das empresas.  

A Cisco observa uma série de desafios na infraestrutura de nuvem híbrida, que inclui questões de 

segurança (conexões desprotegidas e proteção limitada para cargas de trabalho), silos de 

infraestrutura (com arquiteturas inconstantes e diferentes ferramentas de gerenciamento) e 

processos lentos e complexos relacionados aos aplicativos, à infraestrutura e à visibilidade em 

ambos. Address  

Para superar esses desafios, a Cisco Intercloud Fabric procura os benefícios e o diferencial que a 

infraestrutura de nuvem híbrida oferece em vários aspectos. O mais importante deles é o foco no 

gerenciamento unificado da carga de trabalho que abrange a infraestrutura de nuvem híbrida, bem 

como a mobilidade da carga de trabalho contínua em nuvens privadas e públicas. Esses objetivos 

são executados por meio da Cisco Intercloud Fabric, que foi criada de acordo com princípios de 

abertura e escolha. 

Nesse contexto, a Cisco destaca a visão da Intercloud Fabric de prestar suporte às principais 

plataformas de orquestração populares de nuvem e hipervisores (VMware, Microsoft, 

KVM/OpenStack, Xen/CloudStack), e também cita a capacidade da Intercloud Fabric de acomodar 

uma infraestrutura heterogênea no provedor de nuvem (computação, armazenamento e rede). A 

Cisco também reúne os recursos completos de segurança que se estendem da nuvem privada até a 

nuvem pública e, portanto, protegem as cargas de trabalho que abrangem a infraestrutura da nuvem 

híbrida, independentemente da plataforma em nuvem do provedor.  

A compatibilidade da Cisco com vários hipervisores e plataformas em nuvem é um requisito 

essencial para os clientes empresariais. Uma pesquisa recente da IDC confirmou que um cenário 

com diversos hipervisores já é realidade para um número crescente de empresas no mundo todo, 

com fatores de motivação que incluem o desejo de reduzir os custos de licenciamento e eliminar a 

dependência de um único fornecedor de hipervisor. Da mesma forma, uma pesquisa recente da IDC 
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descobriu que várias plataformas de infraestrutura de nuvem estão recebendo investimentos ou 

estão sendo cogitadas para implantações de nuvem privada, com o Cloud OS/Hyper-V da Microsoft 

sendo citado por 70% dos entrevistados, o vCloud da VMware sendo citado por mais de 45%, e o 

OpenStack e o CloudStack sendo mencionados por mais de 30%. 

A solução Intercloud Fabric compreende duas edições: Intercloud Fabric for Business, localizada em 

uma nuvem privada para data center empresarial, e Intercloud Fabric for Providers, localizada nos 

data centers dos provedores de nuvem. A Cisco também aproveita as APIs públicas disponibilizadas 

pelo Amazon Web Services (AWS) e pelo Microsoft Azure para garantir que estes serviços de nuvem 

pública também sejam compatíveis. Não é nenhuma surpresa que a Cisco tenha desenvolvido um 

ecossistema para comportar a Intercloud Fabric, incluindo uma série de parceiros que oferecem 

serviços em nuvem Cisco Powered e outros parceiros de tecnologia.  

Como resultado do ecossistema de parceiros e recursos da Intercloud Fabric, a Cisco afirma que a 

plataforma comporta diversos casos de uso. Isso inclui aplicativos de teste e desenvolvimento em 

nuvens privadas e públicas; acesso rápido à capacidade da infraestrutura de nuvem híbrida para 

aumentá-la (o que implica um cloud bursting sem as mudanças manuais necessárias para os 

aplicativos); gerenciamento da segurança ou rede, como uma maneira dos administradores de TI 

recuperarem o controle da "Shadow IT" que existe nos ambientes atuais; e a recuperação segura de 

desastres.  

A Cisco acrescenta que a Intercloud Fabric presta suporte a esses casos de uso, ao mesmo tempo 

em que proporciona uma escolha aberta da infraestrutura para utilizar as nuvens privadas e públicas, 

recursos de segurança que protegem os recursos da empresa ao aderirem aos requisitos de 

conformidade relacionados aos aplicativos, bem como operações confiáveis e a portabilidade da 

carga de trabalho que abrangem os ambientes de infraestrutura de nuvem híbrida.  

Desafios  

Entre as oportunidades encontra-se um amplo mercado potencial de bilhões de dólares, que só 

agora começou a crescer de forma muito significativa. A Cisco, como uma gigante do mercado de 

redes que está se transformando em uma provedora líder de mercado em infraestrutura e soluções 

de TI abrangentes, está bem posicionada para se beneficiar com o aumento da infraestrutura de 

nuvem híbrida. A infraestrutura de nuvem híbrida representa uma receita incremental potencialmente 

elevada para a Cisco, e complementa outras importantes iniciativas estratégicas em áreas, como a 

infraestrutura de data center e a Internet das Coisas (IoT). 

Os desafios, no entanto, são diretamente proporcionais à oportunidade que a Cisco pretende 

abordar com a Intercloud Fabric. A Cisco vai enfrentar a forte concorrência de outros grandes 

fornecedores de TI em várias frentes, de provedores de plataformas de virtualização e nuvem, e de 

tradicionais concorrentes de redes de data center e de infraestrutura de data center, que estarão 

dispostos a estabelecer parcerias com outros concorrentes da Cisco, disponibilizando aspectos 

complementares de uma solução geral de infraestrutura de nuvem híbrida.  

 

Conclusão 

A TI empresarial atende aos requisitos de negócios, apoiando e disponibilizando os aplicativos e 

serviços fundamentais para o sucesso da empresa. Enquanto isso, as cargas de trabalho dos 

aplicativos evoluem, movidas pela inovação tecnológica. Hoje, observamos que a virtualização, a 

nuvem, a mobilidade, a análise de dados e a Internet das Coisas (IoT) estão oferecendo grandes 

oportunidades para as empresas por meio de uma grande variedade de setores verticais. Junto com 

esta oportunidade de negócios, no entanto, vêm novos desafios para os departamentos de TI.  
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Embora as empresas encontrem vantagens na nuvem e na nuvem pública, elas entendem que os 

benefícios que cada uma delas oferece são qualitativamente diferentes. Ao mesmo tempo, 

percebem que determinadas cargas de trabalho são mais adequadas para a nuvem privada, 

enquanto outras, muitas vezes os aplicativos mais recentes, podem se beneficiar da implantação na 

nuvem pública. Como tal, as empresas reconhecem que uma abordagem ampla da infraestrutura de 

nuvem híbrida é prática e desejável, levando em conta todos os objetivos empresariais e as cargas 

de trabalho dos aplicativos.  

O desafio está em encontrar uma plataforma de infraestrutura de nuvem híbrida ou modelo de 

arquitetura que consiga acomodar vários objetivos empresariais, cargas de trabalho, infraestrutura 

heterogênea e mobilidade da carga de trabalho, todos eles, especialmente o último requisito, 

exigindo uma abordagem aberta a hipervisores e plataformas em nuvem.  

A Cisco tem desenvolvido a Intercloud como uma "nuvem de todas as nuvens", que supera os 

desafios e requisitos impostos pela infraestrutura de nuvem híbrida. Para esse objetivo, com a 

Intercloud Fabric, a Cisco desenvolveu uma arquitetura de produtos multifacetados e um 

ecossistema de parceiros provedores de tecnologia e serviços que estão posicionados para ajudar 

as empresas a cumprir a promessa comercial de uma infraestrutura de nuvem híbrida excepcional. 

Diante da constatação de que a Cisco consegue enfrentar os desafios descritos neste documento, a 

IDC acredita que a Intercloud Fabric será bem-sucedida no mercado.  
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