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RESUMO EXECUTIVO

A IDC acredita que o aproveitamento da análise de dados na tomada de decisões empresariais 
está se tornando uma prioridade essencial para um crescente número de empresas. Isso por 
sua vez exige novas demandas dos departamentos de TI, com duas necessidades específicas: 
o gerenciamento de novos fluxos  de dados desestruturados originados por meio de mídias 
sociais (por exemplo) e a aceleração de tempos de resposta para disponibilizar dados de análise 
em tempo real.

Devido a sofisticação cada vez maior de sistemas de aplicações analíticas e empresariais, 
junto à crescente complexidade dos requisitos de plataforma operacional, a TI empresarial 
tem recorrido aos sistemas integrados para reduzir a complexidade, os riscos e os custos de 
gerenciamento da infraestrutura de datacenter dessas aplicações. Desde o lançamento do 
Cisco Unified Computing System (UCS) há mais de cinco anos, a Cisco tem se mantido como 
líder do setor de sistemas integrados.

A SAP respondeu à demanda por análise de dados desenvolvendo o SAP HANA, um abrangente 
sistema de software de banco de dados integrado à memória fornecido em plataformas criadas 
de acordo com as especificações da SAP por parceiros de sistema selecionados.

As aplicações da SAP são alicerces para as operações empresariais de muitas empresas. Portanto, 
as empresas que executam as aplicações da SAP precisam instalar soluções de infraestrutura de 
rede e computação que maximizem o desempenho e facilitem as operações das aplicações da 
SAP e do SAP HANA. Esse objetivo pode ser difícil de ser alcançado, considerando o contexto 
das demandas competitivas atribuídas aos departamentos de TI, junto ao desafio de tornar 
as operações de TI o mais econômicas possível e ao mesmo tempo aumentar a agilidade 
empresarial.

Para atender a esses objetivos, muitas empresas estão recorrendo ao Cisco UCS para sustentar 
o SAP HANA e outras aplicações de missão crítica da SAP. O Cisco UCS oferece vantagens 
específicas, como a disponibilização de uma arquitetura personalizada para a execução do SAP 
HANA, e também benefícios com base na qualidade integrada do UCS, alta escalabilidade, além 
de gerenciamento e administração do sistema centralizado.  

Quando as empresas usufruem dessas vantagens, elas conseguem executar aplicações do SAP 
HANA e do SAP ERP no Cisco UCS, obtendo grandes benefícios empresariais e relacionados à TI. 
A IDC estima que as empresas entrevistadas neste white paper estão obtendo uma média de 
benefícios anuais no montante de US$ 4,79 milhões por empresa durante um período de cinco 
anos. Isso resulta em uma média de retorno sobre o investimento (ROI ) de 368% durante um 
período de cinco anos e a recuperação do investimento no Cisco UCS em 10 meses.

O valor empresarial do Cisco UCS como 
plataforma para o SAP HANA e para outras 
aplicações de missão crítica da SAP

Encomendado pela: Cisco 

Autores: 
Matthew Marden  
Jed Scaramella
Carl W. Olofson 

Setembro de 2014

Destaques 
dos benefícios 
empresariais
Redução do tempo 
despendido pela equipe no  
gerenciamento do servidor  

68,4%
Redução do tempo 
despendido pela equipe 
na implantação do servidor  

83,8%
Redução do dispêndio 
de tempo produtivo dos 
funcionários devido a períodos 
de inatividade e degradação do 
hardware 

96,3%
Benefício empresarial total em 
cinco anos 

US$ 4,79M
ROI em cinco anos: 

368%
Período de retorno:  

10 meses


