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Vantagens concretas para as empresas:
Cisco Unified Computing System

Hoje, mais do que nunca,
as empresas reconhecem
empresariales reconocen 
que para conquistar uma
vantagem competitiva 
precisam ser mais flexíveis,
dinámicas y rentables que 
dinâmicas e rentáveis que

  

Vantagens para as 
empresas em termos 
de desempenho 
O Cisco Unified Computing System foi 
desenvolvido para oferecer o desempenho

 
 

a concorrência.
Uma estratégia que as empresas de TI têm adotado para 
aumentar a eficiência operacional é enxergar o data center 
como um sistema de computação totalmente integrado, 
em vez de contemplar servidor, rede e armazenamento 
individualmente. Com esse enfoque, a configuração 
manual de cada componente foi deixada de lado em favor 
da implantação de sistemas realmente unificados, que vão 
além da simples convergência para proporcionar aos data 
centers moderno as vantagens da computação 
centralizada.

Esse abordagem holística resolve os problemas que mais 
preocupam os altos executivos e gerentes de TI, 

permitindo que eles tirem proveito imediato da capacidade 
da infraestrutura e respondam com agilidade às demandas 
de um mercado em constante mudança. Entre os 
problemas que mais preocupam estão:

•    Complexidade de gerenciamento
•    Planejamento da capacidade, atualização dos sistemas 
     e integração
•    Desempenho das aplicações
•    Gerenciamento de ambientes virtuais
•    Gerenciamento do ciclo de vida útil
•    Proliferação dos servidores e fatores ambientais

Os servidores blade tradicionais e a virtualização 
ofereceram soluções para alguns desses problemas, 
mas também criaram novos. O Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS™), com seu design inovador e 
eficiência comprovada, dispõe de uma arquitetura que 
oferece mais rentabilidade, dinamismo e flexibilidade do 
que os servidores tradicionais blade e rack. A Cisco torna 
as empresas mais eficientes porque aborda os problemas 
reais enfrentados pelos gerentes e executivos de TI em 
termos de sistema. A Cisco oferece soluções para esses 
problemas sem afetar o desempenho. Desde o 
lançamento do Cisco UCS, a Cisco já bateu mais de 50 
recordes mundiais de desempenho com diversos 
servidores, rodando com diferentes gerações dos 
processadores Intel   Xeon  .® ®

e a eficiência de que as 
empresas precisam 
nos dias de hoje.
Graças à potência dos 
processadores Intel 
Xeon , a Cisco vem 
oferecendo há mais de 
dois anos o mesmo 
desempenho que já 
bateu recordes em 
todo o mundo, o que 
demonstra o 
compromisso da

parceria Intel e Cisco com a excelência. Seus 
mais de 40 recordes mundiais demonstram 
como o Cisco UCS aproveita o máximo da 
capacidade dos processadores Intel Xeon para 
otimizar o desempenho das aplicações.
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Two Years, 44 World Re
Computing System and Intel Xeon Processors

In less than two ye  
Computing System™ (Cisco UCS™) with Intel® Xeon® processors captured 

44 world performance records, with results that we et or exceed 
those set by vendors of existing systems, including Dell, HP, and IBM (Table 1). 

Table 1.  World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

World-Record VMware VMmark Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

VMware® VMmark™ 2.x C460 M2 4/5/2011 16.68@18 tiles Number-one best result of any server

B200 M2 3/23/2011 7.17@7 tiles Number-one 2-socket server

B200 M2 12/28/2010 6.51@6 tiles Number-one overall VMmark 2.0

VMware VMmark 1.x C460 M1 9/7/2010 76.10@51 tiles Number-one server

C460 M1 5/4/2010 73.82@50 tiles Number-one server

B250 M2 4/6/2010 35.83@26 tiles Number-one 2-socket server

B230 M1 10/19/2010 39.19@27 tiles Number-one 2-socket blade server

B440 M1 7/27/2010 71.13@48 tiles Number-one blade server

B200 M1 4/21/2009 24.14@17 tiles Number-one 2-socket server

B200 M1 1/12/2010 25.06@17 tiles Number-one 2-socket server

World-Record Java-Based SPEC® Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

SPECjAppServer®2004 C250 M2 3/16/2010 5,185.45 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard 

Number-one 1-node 2-socket server

B230 M1 9/8/2010 11,283.80 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard

Number-one 2-node server

SPECjEnterprise™2010 B440 M1 3/9/2011 17301.86 SPECjEnterprise EjOPS Number-one overall server

SPECjbb®2005 C260 M2 4/5/2011 1337210 SPECjbb2005 bops, 
668605 SPECjbb2005 bops/JVM

Number-one best 2-socket server 

B230 M1 9/25/2010 1017141 SPECjbb2005 bops, 
127143 SPECjbb2005 bops/JVM 

Number-one x86/64 2-socket server

Performance Brief
June 2011

®

®



Com o Cisco UCS, as organizações 
de TI têm mais tempo para se dedicar 
às iniciativas estratégicas

Gerenciamento 
mais eficiente 

Empresa:

MediaPro

Molina 
Healthcare

Moses Cone

NetApp  

Nighthawk  
Radiology  

Slumberland  

Tele Sistemi  
Ferroviari  

Klinikum 
Wels- 
Grieskirchen  

NetApp  

Redução de custos e tempo

Implantação e provisionamento 
50% mais rápidos do que os dos 
servidores tradicionais

33% de redução do tempo necessário 
para implantar novas aplicações 

Economia de 96 horas na 
configuração de servidores

10.000 máquinas virtuais 
implantadas em menos de 1 hora

De 15 a 20 minutos para 
provisionar servidores

74% de redução do tempo necessário 
para provisionar servidores

25% de redução dos custos de 
provisionamento de novos servidores

80% de redução em consoles 
de gerenciamento (6:1) de rede, 
aplicações e servidores

99% de redução nos pontos de 
gerenciamento (de 204 a 2)

Vantagens concretas para as empresas: Gerenciamento de TI mais simples

Gerenciamento de TI mais simples

Precisar de muitas ferramentas e etapas para executar 
tarefas administrativas de rotina impacta em aumento 
de custos. Além disso, toda essa complexidade impõe 
mais custos sobre os prazos de comercialização.

Mais eficiência no tempo dedicado às tarefas
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Uma estratégia que as empresas de TI têm adotado para 
aumentar a eficiência operacional é enxergar o data center 
como um sistema de computação totalmente integrado, 
em vez de contemplar servidor, rede e armazenamento 
individualmente. Com esse enfoque, a configuração 
manual de cada componente foi deixada de lado em favor 
da implantação de sistemas realmente unificados, que vão 
além da simples convergência para proporcionar aos data 
centers moderno as vantagens da computação 
centralizada.

Esse abordagem holística resolve os problemas que mais 
preocupam os altos executivos e gerentes de TI, 

O Cisco UCS é uma estrutura dinamicamente escalável 
e inteligente. Sua configuração é feita através do 
gerenciamento unificado baseado em modelos, para 
simplificar e agilizar a implantação de aplicações e 
serviços empresariais executados em ambientes 
monolíticos, virtualizados e de computação na nuvem. 
O sistema utiliza a mais recente linha de processadores 
Intel Xeon E7 e combina servidores, rede e acesso a 
armazenamento em um único sistema convergente, 
que maximiza a agilidade e a rentabilidade, além de 
aumentar o desempenho, a visibilidade e o controle.

O Cisco UCS permite que as empresas de TI se tornem mais eficientes, reduzindo o tempo gasto com as atividades 
operacionais. A melhor utilização do tempo dedicado às tarefas operacionais permite que as empresas se dediquem mais 
a conquistar sucesso e competitividade no mercado. O Cisco UCS viabiliza isso unificando servidores blade e rack em um 
sistema convergente, com capacidade de autorreconhecimento e autointegração. O Cisco UCS detecta, lista e configura 
automaticamente os componentes, permitindo que a capacidade deles seja utilizada rapidamente e com eficiência.

A configuração automática permite que a organização de TI passe de uma abordagem reativa para uma abordagem 
proativa. O resultado é mais tempo livre para se dedicar à inovação, menos tempo gasto com manutenção e tempos de 
resposta mais rápidos. Esse ganho de eficiência permite que a equipe de TI tenha mais tempo para abordar iniciativas 
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Torne os administradores 
até cinco vezes mais 
eficientesde los 
administradores

      

Na minha empresa anterior 
precisávamos de 20 funcionários de 
TI para cada 1000 usuários. Com o 
Cisco UCS, a ExamWorks consegue 
atender à mesma quantidade de 
usuários com uma equipe de quatro 
integrantes. O resultado é uma 
economia de mais de 1,1 milhão 
de dólares por ano.    

Brian Denton,  
Diretor de Tecnologia
da ExamWorks, Inc

Cisco UCS  

Operações 
anteriores

0 2 4 6 8  10  12  14  16  18  20 

Quantidade de administradores necessários para 
cada 1000 usuários

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf  

Expansão mais simples

Chassi blade virtual

 

Vantagens concretas para as empresas: Gerenciamento de TI mais simples

estratégicas para a empresa. Além disso, também ajuda 
a promover melhor qualidade de vida para a equipe de 
TI, melhorando seu estado de espírito e favorecendo 
sua retenção – fatores fundamentais para manter a 
eficiência no longo prazo. 
O Cisco UCS Manager é um sistema de gerenciamento 
integrado, baseado em modelos, que permite aos 
administradores de TI definir uma ampla gama de 
políticas de configuração de servidores, desde firmware 
e BIOS até conectividade de rede e armazenamento. 
Além disso, cada servidor pode ser implantado em 
menos tempo e etapas do que nos ambientes 
tradicionais. A automação poupa a equipe de TI de ter 
que realizar tarefas cansativas e repetitivas, que 
consomem tempo e costumam ser a origem dos erros 
que causam interrupções no serviço. A automação, 
torna o data center mais rentável.

A automação acelera a implantação, reduz o custo de 
oportunidade e otimiza o uso dos recursos financeiros. 
Com o Cisco UCS, os servidores blade e rack podem 
entrar em funcionamento com uma simples operação 
"plug-and-play". Configure servidores blade 
automaticamente utilizando políticas predefinidas, 
simplesmente inserindo os dispositivos na entrada de 
um chassi blade. Integre servidores rack conectando-os 
com os extensores de estrutura Cisco Nexus®, 
localizados na parte superior do rack. Como as políticas 
permitem automatizar e replicar a configuração dos 
servidores, configurar 100 novos servidores acaba 
sendo tão simples quanto configurar apenas um. 
Graças a esse recurso, a expansão é dinâmica e 
econômica.

Com uma rede independente e gerenciamento 
individual por chassi, os sistemas blade tradicionais 
constituem uma arquitetura complementar do ponto de 
vista operacional, baseada em uma abordagem que 
compacta todos os componentes de um rack em cada 
chassi. Tais sistemas tradicionais são gerenciados com 
diversas ferramentas, que são combinadas para dar a 
ilusão de convergência, mas que na verdade constituem 

uma metodologia mais complicada, cara e propensa a erros. 
Os servidores rack não estão integrados e precisam ser 
gerenciados separadamente ou utilizando ferramentas 
adicionais, o que aumenta a complexidade e os custos em 
geral, além de demandar mais tempo para a realização da 
tarefa. 

Do ponto de vista da arquitetura, os servidores blade e rack 
do Cisco UCS combinam-se em um único chassi blade virtual, 
que é gerenciado centralmente, embora esteja fisicamente 
distribuído entre vários chassis blade e servidores rack, e até 
mesmo entre racks e fileiras.  Essa capacidade é oferecida por 
meio do Cisco Fabric Interconnects ®, que fornece 
conectividade redundante, uma interface comum de rede e 
gerenciamento e maior flexibilidade. Este chassi virtual de 
tamanho maior e com um único ponto de gerenciamento 
redundante reduz o custo de infraestrutura por servidor, os 
pontos de contato de gerenciamento e os custos de 
administração, operação e capital.
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Simplifique a infraestrutura 
e reduza os custos
Os custos operacionais são diretamente 
proporcionais à quantidade de componentes 
e pontos de gerenciamento. O Cisco UCS 
necessita menos componentes, cabos e pontos 
de gerenciamento, reduzindo assim os custos.

Menos componentes e cabos com 
o Cisco Unified Computing System

Mais componentes e cabos com 
servidores blade e rack tradicionais

Uma infraestrutura inteligente tem que 
ter atribuição de recursos sob demanda 
e escalabilidade mais ágil e fácil

Atualização de sistema e operações de planejamento de capacidade mais simples

Os silos de aplicações impedem o gerenciamento uniforme, 
lógico e coerente de custos e capacidade. Até mesmo a 
atualização da infraestrutura de servidores é entediante e 
propensa a erros nas arquiteturas segmentadas.
Antigamente, acreditava-se que os silos de aplicações eram uma boa alternativa. Porém, na prática, os silos não trouxeram
bons resultados, porque demandam muito provisionamento, impedem o uso compartilhado de recursos e diminuem a 
flexibilidade e a agilidade da arquitetura. Tudo isso reduz a eficiência do data center e sua rentabilidade. O Cisco UCS 
elimina os silos e simplifica o provisionamento, facilitando o uso compartilhado de recursos e aumentando a flexibilidade, 
já que os servidores estão preparados para processar qualquer carga de trabalho de aplicação em questão de minutos.

O Cisco UCS é uma infraestrutura inteligente, desenvolvida para quebrar a barreira dos silos de computação e executar 
qualquer carga de trabalho em qualquer servidor. O sistema foi criado como um conjunto flexível de recursos de 
computação, rede e acesso a armazenamento que podem ser atribuídos (e reatribuídos) às cargas de trabalho no momento 
oportuno. Essa abordagem aumenta a capacidade de as empresas responderem às mudanças em suas necessidades 
comerciais, ao mesmo tempo em que permite administrar a capacidade de maneira estratégica em toda a empresa.

Diga adeus aos silos.

Concreta vantagem comercial: Simples atualização de sistemas
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Implantação em metade 
do tempo com cerca de 
70% menos etapas

       

Situação 
com 2
blades

Situação 
com 1
blade

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Tempo de implantação (em minutos)

              Solução HP                    Solução Cisco UCS 

Principled Technologies, março de 2011
(http:// principledtechnologies.com/clients/re-
ports/Cisco/ UCS_vs_HP_Deployment.pdf )  

Atribuição de recursos sob demanda

Menor custo de expansão

 

Vantagem comercial concreta: Planejamento de capacidade simples

Os servidores blade com memória estendida 
Cisco UCS B250 M2 podem ser integrados em 
praticamente metade do tempo necessário para 
adicionar os servidores blade HP classe C com HP 
Virtual Connect, com 67% menos etapas graças ao 
processo automatizado (veja 
http://www.youtube.com/watch?v=nijWlNzSgCQ).

A falta de automação retarda a entrada de novos 
recursos em operação. A implantação manual das 
políticas de configuração de servidores e rede aumenta 
a complexidade operacional, o que reflete em termos 
de custo de oportunidade e de espaço no mercado. 

Com o Cisco UCS, todos os detalhes de configuração 
de um servidor e de sua conectividade com a rede 
estão reunidos em um perfil de serviço da Cisco. 
Atribuir um perfil de serviço a um determinado servidor 
configura-o com um status conhecido, compatível com 
os padrões predefinidos da empresa. Os perfis de 
serviço da Cisco simplificam a migração de cargas de 
trabalho entre servidores de capacidades diferentes, e, 
ao mesmo tempo, facilitam a atualização de servidores 
com uma migração mais rápida das cargas de trabalho 
dos servidores antigos para o Cisco UCS. A capacidade 
de reserva pode ser mantida em um pool 
compartilhado por todas as aplicações e atribuída sob 

demanda, o que reduz os custos dos recursos de 
capacidade máxima e de recuperação de desastres, 
tornando o data center mais ágil.

A expansão do Cisco UCS é feita de maneira gradual, 
com densidade otimizada e a um custo menor do que o 
das arquiteturas tradicionais de servidores blade.

Com o Cisco UCS, a expansão é mais dinâmica e 
econômica, pois para adicionar um chassi de servidor 
blade não é preciso implementar uma nova 
infraestrutura de rede e gerenciamento, o que custaria 
dezenas de milhares de dólares para cada chassi. Cada 
incremento resulta em maior desempenho devido à 
extraordinária capacidade de processamento do 
sistema, fornecida pela família de processadores Intel 
Xeon E7.
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Menor custo de expansão
O Cisco UCS oferece a escalabilidade das 
grandes configurações por um custo até 
52% menor. O sistema todo é gerenciado 
por meio de uma única interface.

Quantidade de blades

Custo de blades 
tradicionais

Custo do Cisco
UCS 5108 

Custo do Cisco
UCS 5108 

Economia com 
o Cisco UCS

Economia com 
o Cisco UCS

 % de economia 
com o Cisco UCS

 % de economia 
com o Cisco UCS

Quantidade de blades

Custo de blades 
tradicionais

 32  

$115,484  

$115,144  

$340  

0 %  

 96  

$288,710  

$196,931  

$149,521  

43 %  

 48  

 $173,226  

 $135,591  

 $37,635  

 22 %  

 128  

 $461,936  

 $237,825  

 $224,111  

 49 %  

 64  

 $230,968  

 $156,038  

 $74,930  

 32 %  

 160  

 $577,420  

 $278,719  

 $298,701  

 52 %  

Nota: Valores em dólares dos Estados Unidos.
Com base no preço de varejo sugerido pela 
Cisco em 28 de junho de 2011; preço de varejo 
da HP em 2 de julho de 2011       

A Cisco oferece excelente 
desempenho de várias 
formas: A começar por trazer 
à tona toda a potência dos 
processadores Intel Xeon.

Desempenho impecável

Uma função essencial da organização de TI é tornar, de 
maneira simples, o desempenho compatível com as 
iniciativas da empresa. É essa capacidade que determina 
a diferença entre a TI como um parceiro estratégico na 
empresa e a TI como um centro de custos.

Vantagem comercial concreta: Desempenho impecável

Proporcionar um ótimo desempenho implica oferecer soluções que atendam às necessidades da empresa. O Cisco UCS 
atende a três atributos fundamentais do data center: Extraordinária potência de processamento, arquitetura que favorece 
o desempenho da solução e eficiência do gerenciamento unificado, que possibilitam que as organizações de TI sejam 
cada vez mais ágeis, flexíveis e rentáveis. 

Os servidores Cisco UCS proporcionam um ambiente que traz à tona toda a potência dos processadores 
Intel Xeon e já conquistaram recordes mundiais em diversas análises de desempenho do setor. O Cisco 
UCS utiliza os mais novos processadores Intel Xeon e oferece desempenho otimizado para cargas de 
trabalho críticas. Esses servidores estão disponíveis em modelos de 2 e 4 soquetes nos formatos blade e rack, com 
processadores que contêm até 10 núcleos por soquete. O excelente desempenho do Cisco UCS se deve, em parte, 
ao eficiente design do fluxo de ar que permite que a tecnologia Intel Turbo Boost faça com que a velocidade dos 
processadores aumente automaticamente, sem atingir a temperatura máxima.



Obtenha um desempenho 
20 vezes maior com os 
processadores Intel Xeon

   

 

(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h8170-emc-it-on-ramp-cloud-wp.pdf)  

Desempenho, visibilidade 
e controle: Essenciais para 
a proveitar as vantagens 
da virtualização

 

Ambientes virtualizados de alto desempenho e fácil gerenciamento

Não será possível usufruir todas as vantagens 
da virtualização enquanto a tarefa de administrar 
a infraestrutura e colocá-la em funcionamento 
for uma arte, e não uma ciência.
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Vantagem comercial concreta: Ambientes virtualizados de alto desempenho

O departamento de TI da EMC 
migrou um dos maiores bancos 
de dados Oracle do mundo de 
servidores com processadores 

Sun SPARC para os servidores Cisco UCS com 
processadores Intel Xeon. Graças à migração, o 
desempenho aumentou até 20 vezes, os tempos 
de processamento por lote e de resposta para 
usuário final diminuíram 60%, e houve uma 
economia equivalente a entre cinco e sete 
milhões de dólares.

O Cisco UCS oferece uma gama completa de modelos 
de servidores com processadores Intel Xeon, e uma 
arquitetura que proporciona às empresas a flexibilidade 
de que elas precisam para dimensionar com facilidade 
as cargas de trabalho e atender às necessidades de 
aplicações específicas. Essa abordagem conquistou 
recordes e se tornou referência para a execução de 
aplicações empresariais críticas em servidores 
configurados diretamente sobre o hardware (bare-metal), 
com cargas de trabalho como Oracle E-Business Suite, 
servidores de aplicativos Java e redes de computação 
de alto desempenho. Esse desempenho sem paralelo no 
mercado permite que as empresas migrem de 
servidores baseados nos onerosos processadores RISC 
para os servidores Cisco UCS, e utilizem uma arquitetura 
x86 padrão da indústria para garantir maior economia 
para a empresa.

A virtualização e os servidores blade otimizaram os custos, a flexibilidade e a agilidade dos data centers, mas ao mesmo 
tempo criaram novos problemas para as organizações de TI: Administrar ambientes virtualizados que se expandem com 
rapidez e conseguir um desempenho excelente em termos de carga. É fácil criar máquinas virtuais, mas em ambientes 
tradicionais elas podem se perder entre os vários níveis de complexidade de gerenciamento. Essa complexidade 
ofusca os problemas de desempenho e transforma o gerenciamento em um desafio cada vez maior. O Cisco UCS é 
uma plataforma otimizada para virtualização, que melhora significativamente a relação custo-benefício, simplifica o 
gerenciamento e oferece bom desempenho de carga, aumentando bastante a agilidade do data center e acelerando os 
tempos de resposta.
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Reduza em um terço 
o espaço ocupado

    

Com uma configuração de 160 blades, o Cisco 
UCS oferece uma redução de custos de 33%, 
o que significa uma economia de 202.500 dólares 
em termos de espaço de data center em relação 
à concorrência.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 

Custos de espaço (em dólares dos Estados Unidos)

        

  

Vantagem comercial concreta: Mais desempenho, menos espaço

Mais desempenho em menos espaço

   

Cisco UCS B230 M1  

HP BL620c G7  

Comparação do Cisco UCS B230 M1 com o HP 
BL620 G7. Com base em informações obtidas nos 
sites cisco.com e hp.com em março de 2011. Esta 
tabela considera um custo de US$ 2.500 por pé 
quadrado (1 pé quadrado = 0.09290304 metro 
quadrado) do data center.

O Cisco UCS não só oferece excelente desempenho 
de aplicativos monolíticos como também é ideal para a 
virtualização. Essas informações são comprovadas 
pelos dois anos de recordes de desempenho 
conquistados nas análises do VMware VMmark 1.0 e 
2.0, que medem o desempenho de virtualização e 
computação na nuvem. O Cisco UCS combina 
excepcional potência de processamento, memória, 
rede e largura de banda de E/S em um espaço 
específico e aumenta o desempenho de ambientes 
virtualizados. As placas de interface virtual da Cisco 
com tecnologia Intel VT-d aumentam a capacidade de 
processamento da rede até 38% e liberam os ciclos de 
CPU para oferecer melhor desempenho das 

aplicações. Os chassis de servidores blade da Cisco 
suportam até 80 Gbps de largura de banda de E/S em 
um blade de largura média e 160 Gbps em um blade 
de largura completa. Além disso, suportam um total de 
160 Gbps de largura de banda em um único chassi de 
oito blades.
Os custos de espaço físico de um data center são 
consideráveis, seja em termos de propriedade para 
que  uma empresa mantenha seu próprio data center 
ou de espaço físico ocupado em instalações 
compartilhadas. Trabalhar no âmbito do data center 
significa fazer aquisições inteligentes de servidores 
que proporcionem maior capacidade de alcançar os 
objetivos da empresa, sem precisar recorrer a uma 
onerosa expansão. 

O Cisco UCS propicia maior economia ao suportar 
cada vez mais capacidade de memória no sistema 
operacional com menos servidores. O design de alta 
densidade e alto desempenho da Cisco, que inclui a 
tecnologia Cisco Extended Memory, aumenta a taxa de 
consolidação dos servidores de dois soquetes e reduz 
os gastos de capital, operacionais e com espaço físico 
e licenças de software de virtualização em servidores 
de quatro soquetes. Essa tecnologia otimiza os custos 
de oferecer capacidade de computação de máquina 
virtual, e é extremamente eficaz quando se trata de 
aumentar o retorno do investimento (ROI) em 
ambientes de desktops virtuais e de servidores de uma 
única instância de aplicação que demandem grande 
capacidade de memória.
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O Cisco UCS não só oferece excelente desempenho 
de aplicativos monolíticos como também é ideal para a 
virtualização. Essas informações são comprovadas 
pelos dois anos de recordes de desempenho 
conquistados nas análises do VMware VMmark 1.0 e 
2.0, que medem o desempenho de virtualização e 
computação na nuvem. O Cisco UCS combina 
excepcional potência de processamento, memória, 
rede e largura de banda de E/S em um espaço 
específico e aumenta o desempenho de ambientes 
virtualizados. As placas de interface virtual da Cisco 
com tecnologia Intel VT-d aumentam a capacidade de 
processamento da rede até 38% e liberam os ciclos de 
CPU para oferecer melhor desempenho das 

aplicações. Os chassis de servidores blade da Cisco 
suportam até 80 Gbps de largura de banda de E/S em 
um blade de largura média e 160 Gbps em um blade 
de largura completa. Além disso, suportam um total de 
160 Gbps de largura de banda em um único chassi de 
oito blades.
Os custos de espaço físico de um data center são 
consideráveis, seja em termos de propriedade para 
que  uma empresa mantenha seu próprio data center 
ou de espaço físico ocupado em instalações 
compartilhadas. Trabalhar no âmbito do data center 
significa fazer aquisições inteligentes de servidores 
que proporcionem maior capacidade de alcançar os 
objetivos da empresa, sem precisar recorrer a uma 
onerosa expansão. 

O Cisco UCS propicia maior economia ao suportar 
cada vez mais capacidade de memória no sistema 
operacional com menos servidores. O design de alta 
densidade e alto desempenho da Cisco, que inclui a 
tecnologia Cisco Extended Memory, aumenta a taxa de 
consolidação dos servidores de dois soquetes e reduz 
os gastos de capital, operacionais e com espaço físico 
e licenças de software de virtualização em servidores 
de quatro soquetes. Essa tecnologia otimiza os custos 
de oferecer capacidade de computação de máquina 
virtual, e é extremamente eficaz quando se trata de 
aumentar o retorno do investimento (ROI) em 
ambientes de desktops virtuais e de servidores de uma 
única instância de aplicação que demandem grande 
capacidade de memória.

Obtenha mais memória 
e ofereça desempenho 
superior

       

Capacidade 
de memória 
(GB)

96  

144  

192  

512  

1024  

Custo de 
memória 
de sistema 
em geral

 $4,278  

 $6,952  

 $10,698  

 $28,528  

 $64,551  

Custo
do Cisco 
UCS

 $4,086  

 $6,129  

 $8,172  

 $22,816  

 $57,056  

Nota: Análise do custo total de propriedade real, 
Enterprise Management Associates, abril de 2011.

Redução 
de custos

-

 $192  

 $824  

 $2,526  

 $5,712  

 $7,495  

Economia 
(Porcentagem)

 4 %  

 12 %  

 24 %  

 20 %  

 12 %  

Cisco UCS: Análisis del costo total de propiedad real, 
Enterprise Management Associates, abril de 2011. 
(http://www. enterprisemanagement.com/research/
asset.php/1976/ Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-
Analysis)

Maior visibilidade e controle

Vantagem comercial concreta: Maior visibilidade e controle

A tecnologia Cisco Extended Memory aumenta a 
velocidade de acesso à memória em até 27%, 
com uma densidade de memória elevada que 
também reduz os custos em até 24%. Ao 
contarem com a capacidade de até 1 terabyte 
(TB) de memória em um servidor de dois 
soquetes, as empresas podem hospedar suas 
aplicações utilizando servidores mais 
econômicos sem abrir mão do desempenho.
Além disso, os custos com licenças de software 
por soquete diminuem com o uso de um servidor 
de dois soquetes em vez de um de quatro.

O aumento do desempenho e das taxas de 
consolidação, sozinhos, não resolvem os problemas de 
gerenciamento que surgem nos ambientes 
virtualizados. Os administradores e gerentes de TI 
precisam poder visualizar e controlar seus ambientes 
de computação, tanto físicos quanto virtuais. Para 
contar com esse nível de visibilidade é preciso criar 
máquinas virtuais equivalentes aos servidores físicos e 
garantir uma estreita integração com os principais 
hipervisores. A abordagem da Cisco reduz os custos 
operacionais, aumenta a segurança e diminui a 
possibilidade de erros que podem causar interrupções 
nas aplicações. O resultado é maior visibilidade e 
controle dos ambientes virtualizados, desempenho 
adequado da rede independente da localização física, 
otimização da capacidade de processamento e mais 
flexibilidade para administrar as cargas de trabalho e 
cumprir os requisitos de segurança.

A tecnologia Cisco Fabric Extender (de extensão de 
estrutura) incorpora a visibilidade e o controle dos 
servidores físicos aos ambientes virtuais. Ao conectar 
diretamente as portas de interconexão de estrutura (fabric 
interconnects) a ambos servidores físicos e máquinas 
virtuais, a tecnologia torna o tráfego da rede 
de máquinas virtuais (VMs) totalmente transparente e 
seguro, ficando assim sob o controle do administrador.

A tecnologia Intel FlexMigration aumenta a mobilidade das 
máquinas virtuais em várias gerações de processadores. 
As placas de interface virtual da Cisco e a tecnologia 
Cisco Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) conectam 
as placas de interface de rede (NICs - Network Interface 
Cards) às máquinas virtuais, mantendo as políticas de 
rede ao longo da migração de VMs, e otimizando o 
desempenho ao eliminar a sobrecarga de switching do 
software. Com isso, o ambiente de computação fica mais 
dinâmico, flexível e econômico.



A atribuição flexível e sob demanda de 
recursos é um fundamental para o 
gerenciamento de todo o ciclo de vida útil.      

Migre os recursos de 
TI com rapidez
"Percebemos que poderíamos 
converter rapidamente os 
servidores físicos das empresas 
que adquirimos em máquinas 
virtuais executadas no Cisco UCS."

Brian Denton,  

Diretor de Tecnologia  
da ExamWorks, Inc. 

(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ 
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf) 

Rápido provisionamento 
de máquinas virtuais

(http://www.marketwire.com/press-release/euronet-
deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud- 
infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm)

Vantagem comercial concreta: Gerenciamento de todo o ciclo de vida útil

Gerenciamento de todo o ciclo de vida útil

O gerenciamento tradicional do ciclo de vida útil pode 
transformar cada servidor em um recurso estático, 
dedicado a uma única tarefa durante toda sua vida útil, 
o que limita a agilidade da empresa e a flexibilidade na 
utilização dos recursos de capital.
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A Euronet Worldwide, empresa líder do setor que 
fornece soluções de transações financeiras 
eletrônicas extremamente seguras, implantou o 
Cisco UCS e reduziu o tempo de implantação e 
provisionamento de servidores virtuais em até 
95% em relação à sua infraestrutura anterior.
A nova implantação diminuiu o consumo de 
energia e as necessidades de refrigeração e de 
espaço em rack.

O Cisco UCS usa os servidores como recursos dinâmicos que podem ser aplicados para enfrentar qualquer desafio em 
termos de carga de trabalho de maneira rápida e eficaz. Agora, as empresas podem prolongar o ciclo de vida útil dos 
servidores implantando-os novamente para atender a tarefas secundárias, enquanto incorpora uma geração mais recente 
deles para fornecer desempenho máximo onde for mais importante. O Cisco UCS torna isso possível por meio da 
implantação de recursos automática, replicável e livre de erros, que melhora a relação custo-benefício de cada servidor.



Simplifique o 
gerenciamento
"O UCS Manager é realmente o 
‘ingrediente secreto’ do Cisco UCS, 
porque fornece um único ponto e 
nível de gerenciamento de todos os 
recursos de servidor e rede, além 
de conectividade com os sistemas 
de armazenamento. Essa capacidade 
aumenta significativamente a 
flexibilidade e a agilidade, essenciais 
para que a equipe de data center 
possa responder em tempo real às 
mudanças nas necessidades da 
empresa. No caso dos servidores 
UCS, essa capacidade de 
gerenciamento não necessita de 
agentes, o que elimina a carga de 
manutenção exigida por outras 
soluções para manter várias versões 
de firmware sincronizadas e garantir 
a interoperabilidade."

Cisco UCS: Análise do custo total de propriedade (TCO) 
real, Enterprise Management Associates, abril de 2011.

(http://www. enterprisemanagement.com/research/
asset.php/1976/ Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-
Analysis)

Vantagem comercial concreta: Gerenciamento de todo o ciclo de vida útil

Gerenciamento automático do firmware

Rápida implantação e maior conformidade

Compatibilidade com as estruturas que a 
empresa já possui

Integração com as melhores práticas de data center
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O Cisco UCS usa os servidores como recursos dinâmicos que podem ser aplicados para enfrentar qualquer desafio em 
termos de carga de trabalho de maneira rápida e eficaz. Agora, as empresas podem prolongar o ciclo de vida útil dos 
servidores implantando-os novamente para atender a tarefas secundárias, enquanto incorpora uma geração mais recente 
deles para fornecer desempenho máximo onde for mais importante. O Cisco UCS torna isso possível por meio da 
implantação de recursos automática, replicável e livre de erros, que melhora a relação custo-benefício de cada servidor.

Os perfis de serviços da Cisco configuram sistemas 
completos, desde versões de firmware e parâmetros de 
BIOS a perfis de rede, com a simplicidade de um clique 
no mouse. A complexidade de configuração limitava os 
servidores a uma única função. Entretanto, hoje em dia 
eles podem ser utilizados para um determinado fim 
durante o dia e para outro durante a noite, basta que os 
administradores atribuam perfis de serviços e deixem 
que a configuração automática do sistema faça o resto.

O Cisco UCS se integra perfeitamente ao ecossistema 
geral do data center. Mais de 40 parceiros já integraram 

O gerenciamento unificado do sistema configura os 
servidores com menos etapas e em menos tempo, 
eliminando assim a possibilidade de erros causados por 
uma configuração incorreta. Desta forma, a consistência e 
o cumprimento das políticas de TI ficam garantidos, 
independentemente do local. Graças à associação dos 
recursos de computação, os administradores 
conseguem saber imediatamente quais servidores estão 
disponíveis e quais respondem melhor aos requisitos de 
carga de trabalho das aplicações. Esses servidores 
podem ser implantados com facilidade e segurança, de 
forma replicável, ágil e econômica.

O tempo despendido entre as diversas etapas de 
habilitação para que um servidor entre em operação pode 
ter sérias consequências e aumentar consideravelmente 
os custos. Os modelos de perfis de serviços da Cisco 
(suportados pelo Cisco UCS Manager) são compatíveis 
com as estruturas de que a empresa já dispõe, pois 
combinam na mesma ferramenta de gerenciamento 
unificado o acesso com base em função com o 
gerenciamento por meio de políticas, em vez de agrupar 
administradores de elementos legados. Essa abordagem 
aumenta a eficácia operacional e agiliza a ativação dos 
servidores. Essa vantagem não só otimiza o uso dos 
recursos de capital, mas também reduz consideravelmente 
o custo de oportunidade imposto por longos tempos de 
implantação. Com isso, a empresa se torna mais rentável e, 
consequentemente, mais competitiva.

suas ferramentas utilizando a API XML aberta do sistema para 
fornecer suporte às funções de alto nível de gerenciamento, 
provisionamento e coordenação. As organizações de TI que 
estiverem implantando processos de ITIL (IT Infrastructure 
Library) podem utilizar a API para adicionar informações de 
forma automática em um banco de dados de gerenciamento 
de configuração (CMDB - Configuration Management 
Database), o que elimina o maior obstáculo na hora de adotar 
processos de ITIL: O erro humano.



Implante mais 
servidores em 
menos espaço e 
com menor custo
A consolidação de mais servidores em um 
espaço físico menor aumenta a potência de 
processamento por metro quadrado do data 
center e reduz os custos. A infraestrutura do 
Cisco UCS necessita de um espaço físico 37%
menor e suporta 60% mais servidores por 
unidade de rack, o que significa uma redução 
de custos de 33% em relação à concorrência.

        

A diminuição do espaço físico necessário 
para o data center e a redução da pegada 
de carbono não são apenas ideias com fins 
ecológicos, mas também um bom negócio.

Redução da proliferação de servidores e melhora dos fatores ambientais

É sempre um desafio em termos de data center ter 
que implantar mais aplicações para atender a um 
número maior de usuários dentro dos limites disponíveis 
de recursos de espaço, energia e refrigeração.

  

Vantagem comercial concreta: Melhora dos fatores ambientais
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Comparação do Cisco UCS B230 M1 com o HP 
BL620 G7. Com base em informações obtidas 
nos sites cisco.com e hp.com em março de 2011. 
Essa tabela considera um custo de US$ 2.500 
por pé quadrado (1 pé quadrado = 0.09290304 
metro quadrado) em um data center.

A redução da proliferação de servidores e a melhora dos fatores ambientais fornecem às organizações de TI a 
margem de que elas necessitam para crescer onde antes não havia nada. O melhor uso do espaço, e 
consequentemente a redução da área necessária para o data center , além da maior flexibilidade para a empresa 
com uma "margem de ampliação" no ambiente físico de que já dispõe, influenciam na agilidade rentabilidade do 
data center. 

O Cisco UCS simplifica bastante a implantação do data center em termos dos racks. A estrutura unificada do 
sistema condensa até três redes paralelas em uma só, reduzindo a quantidade de interfaces de E/S, cabos e portas 
de switch de camada de acesso a um terço. Por outro lado, a tecnologia da Cisco elimina os switches de software 
baseados em servidores blade ou hipervisores, o que diminui os gastos operacionais e de capital e libera ciclos de 
CPU para proporcionar melhor desempenho das aplicações.
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Vantagem comercial concreta: Cisco Unified Computing System

    

A vantagem comercial do Cisco 
Unified Computing System      

Para obter mais informações
Visite http://www.cisco.com/go/ucs.

   

A redução da proliferação de servidores e a melhora dos fatores ambientais fornecem às organizações de TI a 
margem de que elas necessitam para crescer onde antes não havia nada. O melhor uso do espaço, e 
consequentemente a redução da área necessária para o data center , além da maior flexibilidade para a empresa 
com uma "margem de ampliação" no ambiente físico de que já dispõe, influenciam na agilidade rentabilidade do 
data center. 

O Cisco UCS simplifica bastante a implantação do data center em termos dos racks. A estrutura unificada do 
sistema condensa até três redes paralelas em uma só, reduzindo a quantidade de interfaces de E/S, cabos e portas 
de switch de camada de acesso a um terço. Por outro lado, a tecnologia da Cisco elimina os switches de software 
baseados em servidores blade ou hipervisores, o que diminui os gastos operacionais e de capital e libera ciclos de 
CPU para proporcionar melhor desempenho das aplicações.

O design simplificado do sistema diminui a demanda de 
energia e refrigeração, o que prolonga a vida útil dos data 
centers e reduz o impacto ambiental das empresas. Com 
menos componentes, o sistema ajuda a aumentar a 
densidade do data center e reduzir os custos com 
espaço físico. Menos componentes ativos significam um 
menor consumo de energia. Além disso, a redução dos 
cabos diminui a quantidade de cobre no data center, 
enquanto simplifica o gerenciamento e reduz os custos 
de instalação e manutenção dos servidores. O resultado 
é um data center extremamente flexível e mais 
econômico.

A vantagem comercial do Cisco UCS é fruto da 
arquitetura simplificada e convergente do sistema e do 
gerenciamento centralizado. Com o Cisco UCS as 
empresas precisam adquirir, configurar, administrar, 
manter, alimentar e refrigerar menos componentes. Além 
disso, o sistema também é mais eficiente em termos de 
escalabilidade. Com isso, reduz-se o custo total de 
propriedade (TCO - Total Cost of Ownership) em todo o 
data center. O gerenciamento unificado do Cisco UCS 
Manager permite automatizar a configuração dos 

servidores de forma segura e replicável, promover a 
agilidade da empresa e diminuir a necessidade de 
recursos de computação, favorecendo a simples 
integração com ferramentas de gerenciamento de alto 
nível. A abordagem de administração da Cisco preserva a 
estrutura de gerenciamento baseada em função de que a 
empresa já dispõe e otimiza a colaboração. Essa 
abordagem permite que a equipe de TI dedique seu 
tempo às iniciativas estratégicas fundamentais para a 
empresa, aquelas que aumentam sua agilidade, 
flexibilidade e rentabilidade.

A migração para o Cisco UCS é simples graças à 
configuração automática do sistema e fácil migração das 
aplicações de plataformas anteriores que a empresa já 
possui. Esse é o momento ideal para migrar das 
plataformas mais caras com processadores RISC. O 
Cisco UCS pode trazer benefícios em qualquer fase, 
esteja a empresa atualizando seus servidores e 
aplicações tradicionais, consolidando ou virtualizando 
suas plataformas e adotando a tecnologia de nuvem 
privada.

A vantagem em termos de TCO está incorporada ao 
Cisco UCS desde o princípio e não é afetada pela 
necessidade de oferecer suporte aos produtos já 

disponíveis. O Cisco UCS com processadores Intel Xeon 
oferece um data center automático e flexível, que fornece 
os principais componentes de que as empresas precisam 
para se tornarem mais ágeis, dinâmicas e rentáveis em 
um mercado em constante evolução.
 
Um representante de vendas da Cisco pode utilizar a 
ferramenta de cálculo de TCO para fornecer uma 
comparação objetiva entre o custo real da utilização de 
ambientes tradicionais e o custo da migração para o 
primeiro sistema realmente unificado da sua categoria:
Cisco Unified Computing System.
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Cisco Argentina / Paraguay e Uruguay 
Ing. Enrique Butty 240 - Piso 17 – Laminar Plaza, Edificio Laminar 
Buenos Aires, Distrito Federal, 1001 
Argentina:  Paraguay / Uruguay: 
Tel: +54 11 4341-0100  Tel: +54 11 4132-1100 Ext. 0115 
www.cisco.com.ar 

Cisco Brasil 
Centro Empresarial Nações Unidas - CENU 
Av. das Nações Unidas, 12901 - 26º, 18º e 2º andares 
Torre Oeste São Paulo - Cep: 04578-9 10 SP 
Tel: 0800 702-4726 
www.cisco.com/br

Cisco Chile 
Edificio El Golf, Av. Apoquindo 3650, Oficinas 201 y 301 
Santiago. Región Metropolitana 
Tel: +56 2 365-0655 
www.cisco.com/cl

Cisco Colombia 
Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17 
Bogotá, Cundinamarca. 
Tel: +57 1 325 6050 
www.cisco.com/co 

Cisco Costa Rica  
Centro Corporativo Plaza Roble 
Edificio A - Los Balcones, Primer Nivel 
Escazú, Costa Rica 
Tel: +506  2201-3600  
www.cisco.com/cr 

Cisco Ecuador 
Eurocenter Diursa Building 
Avenida Amazonas 37-29 
Quito, Pichincha 
Tel: +593 2397-8700 
www.cisco.com/ec 

Cisco El Salvador 
Edificio World Trade Center, Torre 1, #201-A. 89 Av. Nore, 
Calle El Mirador, San Salvador 
Tel: +503-2509-0802 
www.cisco.com/sal 

Cisco México 
Paseo de Tamarindos 400A, Pisos 14, 25 y 30 
Torre Arcos. Bosques de las Lomas. Cuajimalpa.  
México, D. F. 05120 
Tel: +52 55 5267-1000 
www.cisco.com/mx

Cisco Panamá 
Edificio World Trade Center 
Piso 17, Oficina 1701, Área Comercial  
Marbella, República de Panamá 
Tel: +507  265-4040 
www.cisco.com/pa 

Cisco Perú 
Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123
Edificio Real Uno, Piso 13 
San Isidro, Lima 
Tel.: +511 215-5106 
www.cisco.com/pe 

Cisco Puerto Rico e Bermuda  
Parque Las Américas 1 
235 Calle Federico Costa. Oficina 415 
San Juan, Puerto Rico. 00918-1912 
Puerto Rico:  Bermuda:
Tel: +787 620-1888 1-877-841-6599 Ext 6214 
www.cisco.com/pr 

Cisco República Dominicana 
Torre Piantini, Piso 5, Local 5OA  
Ensanche Piantini 
Santo Domingo 
Tel: +1 888-156-1464 Ext. 6214 
www.cisco.com/cr 

Cisco Venezuela 
Avenida La Estancia, Centro Banaven, Torre C, Piso 7, Chuao
Caracas, Distrito Federal 1064A 
Tel: +58 212 902 0302 
www.cisco.com/ve 

US Toll free 
1-800-667-0832 
Phone USA: 1-800-493-9697 
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