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Seção I: Introdução - A necessidade de uma infraestrutura 
centrada em aplicativos 

A função do CIO mudou mais nos últimos cinco anos do que qualquer outro 
cargo do mundo corporativo. O sucesso da TI era calculado com base em 
métricas de TI, como tempo de atividade e desempenho da infraestrutura. 
Atualmente, as metas do líder de TI estão alinhadas com as metas da 
empresa (Anexo 1) resultando na redefinição da TI em todos os níveis. 

Os CEOs de hoje estão incumbidos com a tarefa de criar uma empresa ágil. 
Isto é, uma empresa com a capacidade de responder imediatamente às 
pressões da concorrência. A agilidade comercial requer agilidade dos 
aplicativos, os quais exigem agilidade de TI, ou seja, o departamento de 
TI  precisa que o provisionamento de aplicativos e serviços seja feito em 
horas e não em meses, que é o que ocorre atualmente.  

Além disso, as empresas estão mudando de sistemas de disponibilização de 
registros para sistemas de envolvimento. Os clientes interagem diretamente 
com a empresa, e os sistemas devem se adaptar à medida que os clientes 
e as forças do mercado mudam. 

Anexo 1: agora, as prioridades de CEO e CIO estão alinhadas 

Source: ZK Research, 2014 
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Para atender às demandas do ambiente competitivo 
atual, a TI precisa se transformar e funcionar mais 
rápido do que antes. O ambiente de TI está cada 
vez mais complexo, com mais recursos utilizados 
para manter o estado atual. A ZK Research indica 
que atualmente, 83% dos orçamentos da TI são 
utilizados para apenas "manter tudo funcionando", 
diferente dos 74% de cinco anos. Com tendências 
de tecnologia como a consumerização e a Internet 
das Coisas prestes a explodir, o problema será 
ampliado.  

O termo Fast IT foi utilizado para descrever uma 
empresa de TI ágil que atende às necessidades 
empresariais estratégicas com um ciclo de vida 
de aplicativo acelerado. No entanto, da forma 
como a TI funciona hoje, a implementação da 
visão da Fast IT é praticamente impossível.  

As abordagens tradicionais da TI adotam uma visão 
operacional em silos, sem um modelo operacional 
comum entre as equipes de aplicativos, rede, 
segurança e nuvem. A implantação de um novo 
aplicativo requer uma cadeia complexa de 
administração e análise por várias equipes, e essa 
abordagem comum não concretiza a visão da Fast IT. 

Entretanto, uma abordagem que separa os requisitos 
de aplicativo, as operações e a infraestrutura, como a 
ACI (Application Centric Infrastructure, Infraestrutura 
centrada em aplicativos) da Cisco permite que todas 
as equipes funcionem juntas acelerando paralelamente 
o caminho para a Fast IT. A ACI é uma visão, um 
modelo de arquitetura e operacional de transformação 
no qual a TI se transforma em um conjunto de 
recursos fluido e dinâmico no qual os processos 
podem ser automatizados, o que resulta em níveis 
inéditos de velocidade e agilidade da empresa. 
As empresas que utilizam a ACI podem solucionar 
a maioria dos antigos desafios do funcionamento 
da TI e, por fim, alinhar as metas empresariais com 
o direcionamento da TI.  

A ACI faz o modelo da TI evoluir de silos com fluxos 
de trabalho manuais para um modelo centrado em 
aplicativo que automatiza a implantação, as operações 
e a visibilidade. O alinhamento da rede com 
a agilidade do aplicativo é a razão pela qual 
a evolução da ACI começa na rede. 

Seção II: Os desafios do funcionamento 
das redes antigas  

A meta de criação de maior agilidade da TI fez 
vários líderes em tecnologia trazerem novas 
tecnologias para as empresas. Os aplicativos, 
a virtualização e a nuvem distribuída aumentaram 
a fluidez da TI, mas somente na camada de 
computação e aplicativo. Algumas empresas 
mudaram para um modelo de DevOps, mas isso 
ainda deve abordar as operações de rede. Se as 
empresas procuram atingir os níveis necessários 
de agilidade, agora é a hora da rede evoluir.  

O funcionamento da rede atual é um empreendimento 
muito complexo, com processos manuais e individuais. 
Isto pode ser demorado e cansativo, além de ser um 
dos motivos pelo qual o erro humano é atualmente 
a principal causa de tempo de inatividade da rede 
(Anexo 2).  

Além disso, devido à natureza manual da configuração 
e do gerenciamento da mudança, frequentemente 
as tarefas de manutenção rotineiras podem demorar 
meses para serem implementadas. Este atraso 
entre a decisão de implementar um serviço de rede 
e o tempo para concluir o processo pode afetar 
a empresa até provocar a perda de receitas 
e oportunidades.   

As redes tradicionais foram arquitetadas em 
uma época na qual as empresas eram entidades 
tipicamente fechadas, e as informações corporativas 
permaneciam nela. Isso era suficiente quando 
a maioria das empresas não tinha o desejo nem 
os requisitos necessários para compartilhar 
informações ou ter funcionários fora do ambiente 
corporativo. Atualmente, as empresas procuram 
se manter mais abertas e colaborativas, o que 
significa que a rede também deve ser mais aberta 
e ampliável.  
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Várias tecnologias de rede definidas por software, 
baseadas especialmente em sobreposições de 
software, chegaram ao mercado para abordar 
alguns dos problemas de agilidade das equipes 
de infraestrutura atuais. Embora bem intencionadas, 
essas soluções resolveram apenas um conjunto 
limitado de problemas e criaram vários outros. 
Várias soluções de SDN dependem de controle 
imperativo, um modelo que é empregado no plano 
de controle centralizado a fim de gerenciar a rede 
e utiliza dispositivos de encaminhamento muito 
simples. Neste sistema, um controlador pode 

frequentemente limitar a escalabilidade e a resiliência. 
Simultaneamente, esses sistemas dificultam 
o aproveitamento de recursos avançados 
ou inovadores na rede ou em dispositivos 
de segurança, pois os protocolos de controle 
imperativo, como OVSDB, expõem somente um 
conjunto de recursos básico, como pontes, portas 
e túneis. Por fim, a tecnologia atual de sobreposição 
da SDN força a equipe de infraestrutura a gerenciar 
e solucionar separadamente os problemas da rede 
física e virtual, aumentando a complexidade e se 
distanciando da promessa da FAST IT. 

 

Anexo 2: os erros humanos são a principal causa do tempo de inatividade da rede 

Source: ZK Research, 2014 
 
Ao mesmo tempo, algumas empresas mudaram 
para um modelo de DevOps, mas isso ainda não 
lida com as operações de rede. Entretanto, vários 
modelos populares de DevOps, como Puppet 
e CFEngine mudaram da abordagem de controle 
imperativo para uma que emprega a política 
informativa. Uma política informativa descreve 
o estado final do sistema e permite conjuntos 
de agentes autônomos para autoconfigurar a fim 
de atingir esse estado. Esta abordagem baseada 
em política informativa soluciona vários problemas 
descobertos com a tecnologia de sobreposição de 
SDN e, na verdade, serviu para inspirar a solução 
ACI da Cisco.  

A transformação da rede é um requisito para que 
os líderes da TI cumpram a visão da Fast IT e 
uma infraestrutura centrada em aplicativo pode 

solucionar os problemas relacionados à rede e que 
impedem as empresas de mudarem para a Fast IT.  

Seção III: A Infraestrutura centrada 
em aplicativos da Cisco possibilita 
a agilidade da TI  

Como o nome sugere, a ACI da Cisco oferece uma 
solução unificada na infraestrutura física e virtual 
para acelerar a implantação do aplicativo sem 
comprometer o desempenho, a escala, a visibilidade 
ou a segurança. A ACI foi construída utilizando um 
modelo de política inovadora e informativa que 
permite aos usuários descrever naturalmente os 
requisitos do aplicativo e automatizar a implantação 
na rede. 
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As falhas de comunicação das pontes de ACI 
da Cisco entre as equipes de aplicativo, rede 
e segurança ao capturar os requisitos de aplicativo 
em um modelo de política bem definido e expresso 
no idioma do administrador de aplicativo. Isso 
promove a expressão concreta dos requisitos de 
aplicativo na infraestrutura de rede. A abordagem 
orientada por objeto da ACI abstrai a complexidade 
que prejudica as redes atualmente enquanto 
permite a automação precisa e repetida a fim de 
implantar aplicativos avançados para empresas 
que adotam uma estrutura de DevOps. O DevOps 
deve trabalhar junto, mas para isso, a infraestrutura 
deve funcionar junto também.  

As principais características da ACI são:  

• O gerenciamento de rede é alterado de centrado 
na caixa para centrado em aplicativo com a rede 
inteira gerenciada como uma única entidade. 

• A automação é simplificada através do modelo 
de política do aplicativo. 

• A escalabilidade e o alto desempenho, bem 
como a multilocação no hardware. 

• A visibilidade centralizada e holística da 
infraestrutura com monitoramento de aplicativo 
em tempo real para entender o desempenho 
e a integridade. 

Talvez a característica mais importante da ACI 
da Cisco é a abertura. Esta capacidade permite 
que a rede exponha informações importantes 
para aplicativos a fim de permitir a inovação dos 
negócios e fornece mais integração com aplicativos 
corporativos. O software aberto também fornece 
mais flexibilidade de software para as equipes de 
DevOps e a integração do parceiro de ecossistema.   

A ACI é altamente flexível e permite a integração 
de aplicativos através de APIs ascendentes em 
REST com extensões para Python, Puppet, Chef 
e CFEngine a fim de permitir os processos de 
DevOps e permitir a integração com qualquer 
plataforma de software de data center atual.   

Além disso, as APIs do pacote de dispositivos das 
camadas 4 a 7 comportam a implantação dinâmica 
e a inserção de cadeias de serviço na rede. Estas 
APIs fazem a interface com a infraestrutura de data 
center atual sem exigir qualquer modificação. 
A API é aberta e flexível, além de comportar vários 
parceiros de ecossistema, incluindo Citrix, redes F5, 
redes A10, SourceFire Adaptive Security Appliance 
(ASA) da Cisco.  

Recentemente, a Cisco anunciou um novo protocolo 
OpFlex para ampliar ainda mais a ACI. O OpFlex 
é projetado para comportar o controle informativo 
no datacenter. Os sistemas de controle informativo, 
como a ACI, têm melhor escala, resiliência 
e interoperabilidade do que os sistemas de controle 
imperativos clássicos. O anúncio incluiu os notáveis 
líderes de tecnologia, Microsoft, Red Hat, Canonical, 
F5 e IBM. 

O protocolo OpFlex oferece uma integração de 
política entre os dispositivos de qualquer formato 
e a infraestrutura de ACI. Isto inclui switches 
virtuais, a infraestrutura física, dispositivos da 
camada 4 a 7, dispositivos de segurança, além 
de poder ser ampliável para sistemas e servidores 
de armazenamento. O OpFlex abstrai as políticas 
e depende de dispositivos inteligentes e autônomos 
para interpretá-los. Isto proporciona aos parceiros 
de ecossistema espaço para inovação e exposição 
de novos recursos sem comprometer a 
compatibilidade.  

O benefício do OpFlex é um protocolo totalmente 
aberto, e qualquer fornecedor pode participar. 
A Cisco se dedicou a fornecer um agente de fonte 
aberta sob uma licença Apache 2.0 flexível que 
pode ser adotada e utilizada por outros fornecedores. 
Também está propondo o Opflex como padrão para 
IETF e funcionará para promover o processo de 
padronização. Esta dedicação à abertura tem 
o potencial de transformar o OpFlex no padrão 
de fato para o controle informativo dos sistemas de 
rede. Usando a rede da Cisco como base, o OpFlex 
oferece um caminho rápido para interoperabilidade 
ampla de infraestrutura, o que permite que qualquer 
dispositivo de qualquer fornecedor interaja com 
o Cisco APIC, o ponto de controle do data center.  

Seção IV: Os benefícios de uma 
infraestrutura centrada em aplicativos  

As empresas que adotam uma arquitetura de ACI 
terão a capacidade de alinhar as metas de agilidade 
de negócios com uma implantação de aplicativo ágil 
e um modelo operacional. Isto resultará em vários 
benefícios para a empresa, incluindo:  
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• Redução do tempo de provisionamento dos 
recursos do data center de dias para minutos 
O tempo em que o provisionamento dos 
recursos de TI demoravam dias ou até meses 
devido aos processos manuais e silos de 
TI ficou no passado. A ACI permite que 
administradores de TI diferentes trabalhem 
como uma única equipe, definam políticas 
e automatizem o provisionamento dos recursos 
da TI (Anexo 3).  

• Melhor alinhamento das metas empresariais 
e de TI. A expansão sob demanda e a limpeza 
do ACI resulta em gastos de TI mais previsíveis 
com aplicativos que estão melhor alinhados 
à atividade empresarial.  

• Capacidade de cumprir os SLAs. A visibilidade 
de ponta a ponta e a classificação da integridade 
do aplicativo podem ajudar os departamentos de 
TI a monitorar e atender aos contratos de nível 
de serviço.  

• Configuração de infraestrutura rápida. O modelo 
de implantação centralizado combinado à estrutura 
de DevOps acelera a configuração e a manutenção 
da infraestrutura de segurança e rede.  

• O modelo de disponibilização do aplicativo 
alinhado à força de trabalho atual. A flexibilidade 
e a agilidade das ACIs permitem que qualquer 
carga de trabalho seja disponibilizada em 
qualquer lugar. Isto é, os recursos podem ser 
migrados pelas redes à medida que os requisitos 
empresariais mudam.  

• Redução dos erros e da sobrecarga. A ACI 
automatiza o provisionamento de rede e abstrai 
a complexidade das operações de rede para 
reduzir erros criados a partir de mudanças de 
configuração manuais. A ACI pode criar um 
caminho para que a TI implemente um modelo 
de autoatendimento para os proprietários de 
aplicativos.  

• Redução do tempo médio de reparos. 
A solução automatizada promove o melhor 
desempenho de rede para os aplicativos mais 
exigente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
A visibilidade dos limites físicos e virtuais pode 
reduzir o tempo médio de reparos em até 80% 
de acordo com uma estimativa da ZK Research.  

 

Anexo 3: A ACI da Cisco fornece provisionamento de infraestrutura automatizado e promovido por políticas 

Source: ZK Research, 2014 
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• Melhora a segurança de rede. A automação 
da política de segurança permite que a equipe 
de segurança mantenha total controle. Além 
disso, a inserção automatizada de serviços 
de segurança virtuais simplifica a implantação 
do aplicativo.  

• Prepara a rede para a Internet de Todas 
as Coisas. (IoE). A IoE está no horizonte 
e conectará cada vez mais grandes quantidades 
de dispositivos à rede. A TI não pode escalar os 
modelos de gerenciamento atuais para aproveitar 
totalmente a IoE. A ACI pode ajudar a solucionar 
os problemas atuais e atuar como base para 
a IoE no futuro.  

Seção V: conclusão e recomendações  

A agilidade comercial não é mais uma opção para 
as empresas. Agora é uma necessidade para todas. 
As empresas com negócios ágeis ultrapassarão a 
concorrência; quem não acompanhar corre o risco 
de ficar para trás. No entanto, uma empresa pode 
ser tão ágil quanto à infraestrutura que a comporta, 
portanto, a disponibilização da agilidade de TI deve 
ser umas das principais prioridades dos executivos 
da TI.  

Há várias maneiras de disponibilizar a agilidade 
da TI, mas muitos métodos, como modelos de 
sobreposição de software, ou pilhas integradas 
e proprietárias apresentam novos desafios 
e aumentam a complexidade de gerenciamento. 
A ACI da Cisco traz a flexibilidade do software 
e a une ao desempenho do hardware criando 
um modelo de implantação simples e flexível, 
importante para possibilitar a agilidade da TI.   

O futuro das redes com a ACI permite fornecer 
uma rede implantada, monitorada e gerenciada 
para comportar o paradigma de DevOps e à rapidez 
na alteração de aplicativos. A ACI faz isso por meio 
da redução da complexidade e de uma estrutura 
de política comum que pode automatizar 
o provisionamento de todos os recursos da TI. 
A implantação de um modelo de gerenciamento 
de TI centrado em aplicativos é importante para 
qualquer negócio que deseja um ambiente mais 
ágil. Para ajudar as líderes de TI a trilharem esse 
caminho, a ZK Research recomenda:  

• Adotar o conceito de rede aberta. Há muitas 
soluções no mercado atual que prometem 
fornecer melhor automação ou aumentar 
a agilidade. No entanto, as que aproveitam 
protocolos fechados limitam a escolha de 
ecossistemas e nem sempre fornecem o melhor 
desempenho ou apoio ao aplicativo. A rede deve 
ser aberta para se comunicar eficientemente 
com os aplicativos.  

• Automatize a maior quantidade de processos 
possível. Os processos manuais criam tempos 
de implantação longos e resultam em erros 
humanos. As líderes de TI devem procurar 
automatizar a maior quantidade de processos 
manuais e repetitivos possível. Isso permitirá 
que a TI se concentre em problemas estratégicos 
e mascare a complexidade da infraestrutura.  

• Mude para um modelo de gerenciamento 
de DevOps. A promessa da DevOps estava no 
horizonte há anos e promete uma infraestrutura 
de TI mais simplificada e coordenada. Entretanto, 
várias empresas resistiram à mudança para esse 
modelo, pois a infraestrutura poderia não comportar 
o modelo de gerenciamento. A ACI da Cisco 
é uma solução ideal para permitir que as 
empresas adotem o modelo DevOps e cumpram 
a promessa da FAST IT.  

 


