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White Paper

Cinco segredos dos data centers de alta eficiência 

Mais do que nunca, os data centers abrem as portas para oportunidades. Eles são 
responsáveis por integrar dados, aplicativos e recursos de TI necessários ao 
crescimento e à inovação. Na Cisco, temos a oportunidade de observar como a 
infraestrutura de data center está evoluindo como resposta às tendências de mercado 
e tendências de tecnologia e de mercado. Veja cinco estratégias importantes (sem 
ordem específica) que as empresas utilizam para superar as limitações das 
infraestruturas de TI tradicionais e transformar seus data centers para dar respaldo  
à inovação e ao crescimento.  

1. O crescimento exige expansão flexível  
As cargas de trabalho do data center não são mais tão previsíveis e controláveis quanto antes, o que muda  
o modo de preparação do data center para o crescimento. Seus data centers podem executar aplicativos 
distribuídos (por exemplo, backup e big data), aplicativos de banco de dados (por exemplo, Oracle ou SAP), 
aplicativos virtualizados (em vários hipervisores) e aplicações baseadas em nuvem em um modelo sob demanda. 
Para gerenciar essa diversidade, convém desenvolver uma rede que possa disponibilizar o tipo certo de 
desempenho, dimensões e largura de banda para cada um desses ambientes. Atualizações grandes, discretas  
e caras estão dando lugar à flexibilidade de aumentar ou reduzir a capacidade conforme necessário. A capacidade 
de ajustar a rede (mesmo automaticamente) à necessidade de um aplicativo específico distingue data centers  
de alta eficiência. Uma plataforma como o Cisco Unified Fabric, que integra componentes de computação, 
armazenamento, rede, segurança e virtualização em uma única plataforma de data center com gerenciamento 
centralizado, é mais compatível com ambientes diversificados. A plataforma unificada de data center da Cisco 
conta com gerenciamento mais simples, implantação mais rápida e operação mais econômica, o que aumenta 
consideravelmente a capacidade do data center de oferecer suporte ao crescimento ou à instalação de novos 
aplicativos. 

2. A virtualização deve oferecer vantagens além do controle de custos 
Se a única coisa que você conseguiu com a virtualização foi uma redução nos custos de computação, sua jornada 
rumo à virtualização apenas começou. A capacidade de mover aplicativos com mais facilidade e economia de um 
local físico para outro deve incentivá-lo a rever sua estratégia de continuidade dos negócios e recuperação de 
desastres. Muitas empresas que antes eram incapazes de obter uma verdadeira solução de continuidade dos 
negócios podem fazê-lo após virtualizar partes do data center. Com tecnologias como mobilidade de máquinas 
virtuais, suas estratégias de continuidade dos negócios/recuperação de desastres são aprimoradas por meio da 
migração de aplicativos, a capacidade de realizar manutenções no data center sem período de inatividade e o 
equilíbrio de cargas de trabalho em vários data centers, gerando um uso mais eficiente dos recursos. Porém, 
qualquer migração de aplicativos bem-sucedida depende muito da infraestrutura de rede básica. Portanto, é 
extremamente importante que a rede IP usada não ofereça suporte apenas ao seu ambiente virtualizado conforme 
ele se expande, mas que também seja resiliente, potente e tenha alta disponibilidade. 
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3. A inovação depende da simplicidade operacional  
Caso a adoção da virtualização e da nuvem tenha ocorrido com a adição de outra camada de gerenciamento  
à infraestrutura geral, é possível que você tenha aumentado a complexidade do data center. E o maior inimigo  
da agilidade e da inovação é a complexidade. A complexidade tem como consequência implantações mais 
demoradas, uso ineficiente da equipe, mais possibilidades de erros e custos maiores. É necessário encontrar  
um modo de adotar novas tecnologias e, ao mesmo tempo, simplificar o ambiente no qual elas operam. Uma 
infraestrutura em malha, que vincula todos os recursos do data center a uma única plataforma com um ponto  
de gerenciamento central, é uma abordagem melhor. Sua malha deve integrar aplicativos, armazenamento, 
servidores e a infraestrutura de rede, disponibilizando acesso direto a recursos físicos e virtuais para que você 
obtenha o máximo de simplicidade. O resultado será uma implantação mais rápida dos novos serviços aos 
clientes e funcionários, aumentando a receita e a produtividade. Com a utilização dos switches Cisco Nexus  
e da infraestrutura em malha, você pode elevar o nível dos serviços do data center com facilidade, integrando  
as ferramentas de coordenação e automação. Sua equipe de TI ficará livre das tarefas de manutenção tediosas  
e poderá se concentrar em projetos mais estratégicos, aumentando ainda mais a inovação. 

4. Redes inteligentes podem prever e se adaptar às mudanças nas necessidades comerciais 
Ser capaz de ajustar a infraestrutura de TI sob demanda para oferecer suporte às necessidades únicas de 
aplicativos individuais é o próximo grande passo dos data centers. Esse recurso aumentará o desempenho dos 
aplicativos e acelerará ainda mais a disponibilização de novos aplicativos para quem os implanta. A abordagem  
da Cisco utiliza as informações coletadas pela rede sobre o tráfego dos aplicativos para ajustar automaticamente 
as configurações de segurança e rede, de modo que atendam às exigências dos usuários do aplicativos. Como  
a Cisco incorpora esse recurso à sua infraestrutura de rede em vez de oferecê-lo por meio de um software 
incremental, a abordagem da Cisco, chamada de ACI (Application Centric Infrastructure, infraestrutura centrada 
em aplicativos), pode ser mais eficiente em relação a tempo e custo. A ACI está recebendo bastante atenção  
e reconhecimento do setor.  

Os serviços de segurança também são um elemento importante de uma rede centrada em aplicativos. As 
soluções de segurança de próxima geração eliminam a troca de agilidade por segurança para data centers, 
nuvens privadas e nuvens híbridas. Quando uma segurança inovadora é incorporada à infraestrutura do data 
center, as empresas podem acelerar o ritmo dos negócios. 

5. Uma rede com base em padrões abertos é a melhor proteção para o investimento 
Soluções com base em padrões naturalmente proporcionam flexibilidade ao ambiente de rede e disponibilizam 
opções expandidas à medida que as exigências futuras tornam-se realidade. Os data centers estão passando por 
uma grande transição para uma infraestrutura mais inteligente e dinâmica. A inovação vem de muitas direções, 
por isso a rede deve ser capaz de se adaptar aos padrões e protocolos em constante evolução, como SDN 
(Software-Defined Networking, rede definida por software), e padrões de consumo de TI, como implantação em 
nuvem híbrida e unificada. Para acompanhar a evolução do data center e da nuvem, os padrões abertos que 
estão de acordo com essa transição do setor oferecem às redes de data center as melhores oportunidades  
de adaptação a condições variáveis.  



 

 

Qual é a situação da sua rede? 
Com essas cinco estratégias em mente, o próximo passo é identificar as principais deficiências em sua 
infraestrutura atual. Os fornecedores que oferecem serviços profissionais integrados, como a Cisco, podem ajudar 
você a realizar uma análise com um "panorama" holístico dos departamentos e domínios de TI, apresentando as 
melhores práticas usadas em avaliações anteriores e promovendo diálogos e resolução de problemas por meio de 
conversas estruturadas. Há dois tipos de serviços que são particularmente eficientes na aceleração de projetos de 
transformação de redes de data centers: 

● O serviço de planejamento e estratégia empresarial da Cisco utiliza modelos comprovados para 
desenvolver uma justificativa corporativa que você pode apresentar à administração e criar roadmaps 
arquitetônicos que atendam às metas corporativas e de TI.  

● O serviço prático de análise da Cisco ajudará você a documentar o estado atual de sua arquitetura a fim  
de determinar a prioridade dos projetos para criar um ambiente de rede mais econômico e eficiente com 
relação aos recursos.  

A vantagem da Cisco 
Não se conforme com uma infraestrutura de TI inflexível, que fica mais complexa e cara a cada ano. As soluções 
de data center da Cisco aumentam o valor comercial por meio de inovações tecnológicas e design eficiente. 
Nosso portfólio de servidores de data center, switches de rede, soluções de segurança integradas, serviços 
personalizados de consultoria e suporte e opções de financiamento flexíveis podem transformar seu data center. 
Com as soluções da Cisco, você pode desenvolver um data center com o desempenho, a inteligência e a 
flexibilidade necessários para alinhar a TI rapidamente às novas estratégias empresariais. Com mais de 28 anos 
de experiência, mais de 50 milhões de dispositivos instalados e resultados mensuráveis em todos os setores,  
a Cisco e seus parceiros estão prontos para ajudar você a realizar a transformação de seu data center. 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações sobre as soluções de rede de data centers da Cisco, acesse 
www.cisco.com/go/nexus. 
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