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Tendências como Traga seu próprio 
dispositivo (BYOD), virtualização e nuvem estão 
tornando a implantação e a distribuição de 
aplicações algo mais desafiador do que nunca 
para os departamentos de TI. As aplicações 
moveram-se para mais longe dos usuários que 
dependem deles, incorporando o potencial para 
problemas de latência, segurança e disponibilidade. 
Ainda assim, essas tendências não podem ser 
ignoradas. Os funcionários desejam acessar as 
aplicações a qualquer momento, de qualquer lugar 
e em qualquer dispositivo e esperam o mesmo 
nível de desempenho e confiabilidade que estão 
acostumados   no escritório. Ao mesmo tempo, as 
empresas estão ansiosas para obter os benefícios 
de custo e gerenciamento de centralizar as 
aplicações no data center ou na nuvem. 

Resultado: os departamentos de TI precisam estar 
prontos. Eles precisam encontrar uma maneira de  
garantir a distribuição ideal da aplicação para manter 
os funcionários produtivos e a empresa ágil — 
ou arriscar a capacidade da empresa de inovar, 
competir e conter os custos.

x ColoCar a rede à prova

É necessária uma abordagem nova e holística que 
aproveite a rede como o melhor ponto de controle 
para gerenciar a implantação e distribuição 
de aplicações, oferecendo uma visibilidade 
abrangente, controle granular e otimização na 
camada 7. Ao expandir a função do roteador para 
oferecer uma rede concentrada em aplicações, 
o roteamento não se resume mais apenas à 
distribuição de pacotes, mas sim na obtenção 

de visibilidade e do controle por parte da TI das 
aplicações que fazem a empresa funcionar.

"O trabalho da rede é distribuir as aplicações de 
forma eficiente de qualquer lugar para que as 
pessoas colaborem e se comuniquem", explica 
Raakhee Mistry, gerente de marketing sênior da  
Cisco. "O BYOD, a virtualização e a nuvem apresentam 
demandas adicionais para a rede e aumentam as 
expectativas da equipe de rede, que não é mais 
medida apenas na distribuição de pacotes. As 
expectativas agora são de que a rede ofereça uma 
experiência geral de aplicação de alta qualidade".

Faz sentido aproveitar a rede para distribuir 
aplicações. Como todo o tráfego de aplicações já 
passa pelo roteador, a adição de recursos para 
capacitar a TI para otimizar, controlar e gerenciar 
aplicações é uma solução mais simples. Isso 
comparado à abordagem alternativa, que 
requer atualizações adicionais de largura de 
banda, dispositivos ou testes que aumentam os 
custos e a complexidade. Com os recursos da 
camada 7 totalmente integrados que levam essa 
inteligência da aplicação para os roteadores, 
a rede se torna o condutor que simplifica 
a distribuição de aplicações, melhora a agilidade 
e aumenta a produtividade dos funcionários. 
Portanto, os administradores de rede podem 
cumprir os requisitos de desempenho ao mesmo 
tempo em que mantêm os custos baixos, e os 
administradores de aplicações podem começar 
a considerar o que a rede pode fazer por eles.

"Os clientes enfrentam grandes desafios 
apresentados por essas tendências complexas 
de computação e, por isso, precisam pensar 
em uma solução holística e integrada", diz 
Mistry. "Acreditamos que o aproveitamento do 
roteador no ponto de agregação da WAN para 
oferecer serviços de roteamento de aplicações 
é realmente o caminho certo para conseguir 
distribui-las. É importante compreender qual será 
o desempenho dos aplicativos e poder monitorar 
e solucionar seus problemas com rapidez para 
que a TI possa minimizar o tempo de inatividade. 
Para chegar a isso, as pessoas precisam observar 
o roteamento com um olhar diferente, o padrão do 
que os roteadores devem oferecer foi elevado". Custom Solutions Group
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x o novo padrão em roteamento 

Com essa abordagem de rede pronta para 
aplicações, os roteadores são aprimorados 
para garantir implantação e distribuição de alta 
qualidade, oferecendo os seguintes benefícios:

n  aprimoramento da experiência da 
aplicação do usuário final ao abordar os 
requisitos de desempenho específico pelo tipo 
de aplicação (VDI, vídeo, etc), ajustar a rede para 
protocolos de aplicações específicas, aprovar 
o tempo de resposta da aplicação e atenuar os 
efeitos de latência da WAN, que frequentemente 
são prejudiciais; 

n  aumento da produtividade, ao fornecer 
uma visão direta do tráfego de LAN e WAN, 
permitindo que a rede tome as melhores 
decisões para priorizar e otimizar o tráfego. Isso 
garante que as aplicações de missão crítica 
obtenham prioridade em relação a outro tipo 
de tráfego, sem os custos excessivos de largura 
de banda, e as aplicações sensíveis à latência 
recebem a alocação de largura de banda 
necessária para melhorar a experiência do 
usuário final; 

n  redução dos custos operacionais por 
meio de um menor consumo de largura de 
banda, ao mesmo em que também adiam ou 
eliminam o aumento dos custos de largura de 
banda recorrentes. Ao descarregar o tráfego 
não essencial para o negócio em conexões 
de banda larga de classe comercial de menor 
custo, a TI pode garantir que as aplicações 
mais importantes recebam o benefício das 

apresenTação do roTeador de serviços inTegrados 
da cisco com experiência de aplicação

a Cisco está aperfeiçoando o desempenho da aplicação para filiais com 
a segunda geração do roteador de serviços integrados da Cisco com 
a experiência de aplicação (isr-aX), que oferece uma eficiente suite de serviços 
de roteamento de aplicações, incluindo controle, otimização e visibilidade 
granular. o Cisco isr-aX simplifica a distribuição de aplicações para filiais que 
são implantados de qualquer lugar, resultando em maior agilidade nos negócios 
e produtividade dos funcionários com o menor custo total de propriedade. 
a solução oferece informações importantes em nível de aplicação da rede 
a ferramentas de gestão de desempenho prontas para aplicações de terceiros 
e permite que os clientes integrem os serviços de roteamento de aplicações 
com até 35% menos de investimento de capital do que em um aparelho de 
otimização de WaN independente. ela oferece à ti uma plataforma de filial 
econônima e de fácil utilização para apoiar uma rede pronta para aplicações 
e comportar com confiança as principais aplicações corporativas com uma 
experiência ideal.

Com o Cisco isr-aX, a ti tem um ponto de controle central que permite atender 
às expectativas dos usuários em escala. isso significa oferecer aos funcionários 
a experiência de uma aplicação de alto desempenho necessária para realizar 
seus trabalhos e fazer a empresa seguir adiante. 

conexões de alto desempenho. Ao combinar 
vários serviços em uma única solução, tanto as 
despesas de capital quanto as recorrentes de 
infraestrutura de TI de filial são reduzidas;

n  Gerenciamento simplificado de tI, através 
da visibilidade e controle granular no nível da 
aplicação para planejamento de capacidade, 
priorização de aplicações e solução de 
problemas difundidos por toda a rede;

n  agilidade empresarial melhorada, permitindo 
uma rede inteligente que se adapta rapidamente 
às mudanças dos negócios, aos requisitos de 
aplicações e de usuários; por exemplo, permite 
que as aplicações de negócios sejam migradas 
ou atualizadas sem afetar o desempenho para 
o usuário final; 

n  acesso seguro e otimizado às aplicações 
em nuvem, permitindo que as empresas 
conectem diretamente as filiais à nuvem, 
mantendo a compatibilidade da política e da 
otimização da aplicação. Isso proporciona um 
melhor desempenho da aplicação para as filiais 
sem comprometer a segurança;

n  adoção acelerada do BYod, fornecendo 
segurança, visibilidade e otimização de 
aplicações em dispositivos móveis. Os 
administradores de rede precisam de um meio 
para gerenciar o tráfego de BYOD que passa por 
um túnel sem fio criptografado – transportando 
todos os tipos de conteúdo, inclusive vídeo – 
e garantindo que as mesmas políticas de 
aplicação sejam adotadas.  

x ConClusão

Mover os aplicativos para mais longe dos 
funcionários e executá-los em conexões 
WAN afeta o desempenho, a confiabilidade 
e a gerenciabilidade. E com o surgimento de 
tecnologias como a Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI), que exige que cada tecla digitada pelo 
usuário passe pela WAN, os tempos de resposta 
da aplicação podem ser seriamente afetados. No 
entanto, essas tendências representam a forma 
como o negócio se movimenta, e a TI precisa 
estar pronta para oferecer o melhor serviço 
e desempenho de aplicação independentemente 
disso.

As redes centradas em aplicações resolvem os 
desafios enfrentados pelos departamentos de TI, 
ajudando-os a manter a visibilidade e controle 
sobre as aplicações, independentemente de onde 
eles residem ou são acessados  . Essa abordagem 
ajuda a TI a atingir seus requisitos de aplicação, ao 
mesmo tempo em que controla os custos e reduz 

a complexidade. x



de acordo com a dimensional 
research*, 80% por cento dos trabalhadores 
levam dispositivos pessoais para o trabalho, 
e daqueles que o fazem, 87% os utilizam em 
atividades relacionadas ao trabalho. Ainda que as 
empresas que apoiam a tendência BYOD possam 
aumentar muito a produtividade e a mobilidade, 
suas equipes de TI também observarão uma maior 
carga de tráfego na rede que pode afetar de forma 
negativa o desempenho das aplicações de missão 
crítica e reduzir a produtividade. 

O BYOD alterou o acesso principal de conectividade 
e como resultado afetou os fluxos de tráfego pela 
rede. Pense neste caso de uso: Sarah chega ao 
trabalho, liga seu laptop corporativo e inicia seu 
cliente de e-mail. Enquanto ela caminha para 
a reunião de equipe, ela pega o iPad e verifica 
o e-mail para ver se há mensagens urgentes. 
Enquanto ela está em reunião, seu telefone recebe 
um alerta de um e-mail urgente. 

Essa situação acontece todos os dias com milhares 
de funcionários - com e-mails, tráfego da Web, 
VDI e muitas outras aplicações. O problema é que 
o tráfego passa pela rede com e sem fio e como 
a tecnologia BYOD é encapsulada, as redes 
tradicionais são incapazes de ver as aplicações, 
adotar políticas homogêneas e otimizar o tráfego. 
Como resultado, o uso dos três dispositivos por 
Sara pode aumentar o consumo de largura de 
banda WAN em duas a três vezes.

O maior problema para a TI será o tráfegode 
negócios não críticos que o BYOD gerará na rede 
(por exemplo, iCloud, atualizações do Facebook, 
transmissões do Netflix). Como o tráfego sem fio 
é criptografado, a TI não conseguirá diferenciar as 
aplicações, como o Citrix VDI e o YouTube, o que 
também aumentará a carga na rede e retardará as 
operações de negócios.

FortaleCImento da polítICa 
Compatível Com e sem FIo 
e otImIzação

Embora os administradores de TI possam não 
ser capazes de controlar os dispositivos em 

si, eles podem controlar o tráfego de e para 
esses sistemas, assegurando que uma solução 
otimizada com visibilidade total das aplicações 
esteja em vigor para abordar as preocupações 
com o desempenho. A solução Cisco® ISR-AX 
oferece aos administradores de TI os dois principais 
componentes para abordar esses desafios. 

O primeiro componente é o Cisco Application 
Visibility and Control (AVC) que permite que a TI 
veja mais de 1.000 aplicações em execução dentro 
do túnel sem fio, as diferenciando e aplicando 
as políticas de forma homogênea. A segunda 
é a otimização de WAN através da utilização do 
Cisco Wide Area Application Services (WAAS), que 
acelera as aplicações e otimiza o tráfego nas redes 
com e sem fio.

A Cisco redefiniu a função do roteador com 
o Cisco ISR-AX, que atualmente oferece o único 
roteador do setor de camadas 2 a 7 com serviços 
de rede e aplicações. O Cisco ISR-AX oferece 
uma abordagem abrangente para garantir 
o desempenho da aplicação onde quer que 
ela esteja hospedada, independentemente do 
transporte e dos dispositivos que a executam. Com 
o Cisco ISR-AX, a TI pode executar as aplicações 
de forma mais rápida, reduzir os custos de largura 
de banda e latência em mais de 50% e simplificar 
a TI com visibilidade ampla sem a necessidade de 

testes.

n  para saber mais sobre esse dilema do 
BYod e a solução da Cisco leia este white 
paper.

n  descubra como a Quintiles, uma 
biofarmacêutica mundial com sede na 
Carolina do norte, conseguiu implantar 
o BYod para milhares de usuários finais.

suplemenTo

Obter o controle do efeito do BYOD 
no desempenho da aplicação
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*  Pesquisa dimensional, “Consumerization of IT: A Survey of IT 
Professionals,” Dell KACE 2011
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a adoção da compuTação 
e aplicações baseadas na nuvem 
promete melhorar a agilidade, a eficiência 
e a economia das operações de TI necessárias 
para provisionar, escala e distribuir aplicações para 
a empresa. No entanto, como acontece com outras 
novas tendências de tecnologia, a distribuição de 
aplicações pela nuvem para locais remotos cria 
desafios adicionais em relação ao desempenho, 
à disponibilidade e à segurança da aplicação.

Os departamentos de TI das empresas continuam 
a investir em tecnologias que geram economia ao 
mesmo tempo em que tornam suas aplicações 
de negócios mais ágeis e disponíveis. Essas 
iniciativas, como a consolidação de servidores 
de filiais e a virtualização de servidores de data 
centers, estão cada vez mais sendo adotadas pela 
empresa, entretanto, isso não aconteceu sem 
consequências. 

A adoção de arquiteturas em nuvem exige que os 
departamentos de TI corporativos movam recursos 
como aplicações, computação e armazenamento 
para a nuvem pública ou privada. Conforme as 
empresas fazem essas alterações, os recursos 
de computação podem ser migrados primeiro 
para uma nuvem privada hospedada em data 
centers corporativos ou terceirizados. Ainda que 
os projetos de consolidação de servidores de filial 
reduzam a ocupação do servidor, eles podem 
resultar em uma experiência de má qualidade 
do usuário final e em um aumento da utilização 
da largura de banda. Isso acontece porque as 
aplicações passam por um link de WAN com maior 
latência e perda de pacotes e menos largura de 
banda do que quando passam por um link de LAN.

Outras organizações podem usar as nuvens 
públicas diretamente, o que exige mais saltos de 
WAN do que com projetos anteriores para distribuir 
as aplicações para usuários de filiais. Um relatório 
da rede em nuvem da Metzler & Associates 
indica 90% de backhaul de aplicativos SaaS das 
organizações pelo data center até antes de atingir 
o usuário final na filial. **Assim, os problemas 
tradicionais de latência de WAN, perda de pacotes 
e limitações de largura de banda da distribuição 
centralizada de aplicações continuam a existir 
e podem inclusive aumentar.

aperFeIçoar a dIsponIBIlIdade 
de nuvem Com Base na 
dIsponIBIlIdade, no desempenho 
e na seGurança de aplICatIvos 

Para enfrentar o desafio da distribuição de 
aplicações pela nuvem, o Cisco ISR-AX com 
otimização de WAN (Cisco WAAS) oferece uma 
solução integrada que pode permitir que as 
organizações alcancem as economias significativas 
de arquiteturas em nuvem, melhorando 
a disponibilidade e a segurança. O Cisco ISR-AX 
oferece aceleração e otimização de aplicações, 
aumento de desempenho, aprimoramento da 
recuperação de desastres e proteção de tráfego 
de aplicações. Com o ISR-AX, a TI pode oferecer 
tempos de resposta superiores de aplicações para 
usuários finais, através da utilização de aplicações 
de SaaS públicos como o Salesforce.com, Cisco 
WebEx ®, Microsoft 365, bem como aplicações 
empresariais na nuvem privada, inclusive 
o Microsoft Exchange e o Citrix VDI. Os benefícios 
de otimização do Cisco ISR-AX com WAAS também 
ajudam a TI a adiar atualizações de largura de 
banda da WAN. Com a implantação do Cisco ISR-
AX, as organizações podem obter as economias 
prometidas pelas arquiteturas de nuvem, ao 
mesmo tempo em que superam os desafios de TI 

e atendem as metas de conformidade de dados.

n   para saber mais sobre como lidar com 
os desafios de distribuição de aplicações 
de cenários de implantação de nuvens 
públicas e privadas e soluções da Cisco, 

leia este white paper.

n   saiba como o sparrow hospital and health 
system em michigan conseguiu lançar um 
sistema médico eletrônico centralizado 
e garantir o desempenho das aplicações.
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suplemenTo

Acelerar a distribuição de 
aplicações pela nuvem

recursos 
adicionais

n   site do Cisco Isr-aX

n   estudo de caso de tI 
da Cisco

n   White paper 
Cisco Waas Wan 
optimization for 
Centralized email 
services

n   White paper Cisco 
Waas optimized for 
Citrix Xendesktop

**  Cloud Networking Report, Part 3: The Wide Area Network (WAN), 
Ashton Metzler & Associates, novembro de 2011
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