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White Paper

Evolução da rede de data center: prepare-se para 
aumentar o valor comercial 
Resumo 
As novas demandas de negócios e tendênciasde tecnologia estão mudando a função da TI e trazendo novos 
desafios relativos à disponibilidade de aplicativos, problemas que os data centers antigos não são capazes de 
solucionar. Ao migrar para os switches Cisco Nexus® (desenvolvidos sob medida para atender às necessidades 
dos data centers atuais), você pode: 

● Melhorar o desempenho e a escalabilidade para atender às demandas de virtualização, computação em 
nuvem e aplicativos corporativos modernos 

● Simplificar consideravelmente o gerenciamento e as operações 

● Adaptar rapidamente a infraestrutura para alinhar a rede de data center às necessidades dos aplicativos  
de negócios, hoje e no futuro 

 

Introdução 
As tendências de tecnologia e coorporativas modernas estão estabelecendo novas demandas relacionadas a data 
centers desenvolvidos para uma época diferente e conjuntos de exigências distintas. Muitas redes de data center 
atuais foram desenvolvidas principalmente para o tráfego tradicional de voz e de dados e incorporam 
pressupostos sobre seus aplicativos que não são mais verdadeiros. Elas são voltadas para fluxos de tráfego 
relativamente estáticos e previsíveis (principalmente consumo de TI local) e para um conjunto muito mais estrito 
de dispositivos e aplicativos. Entretanto, considere os elementos com os quais você lida atualmente: 

● Há uma infinidade de dispositivos e aplicativos móveis. A IoT (Internet of Things, Internet das Coisas) 
triplicará o número de dispositivos que geram tráfego em redes IP. Os dispositivos móveis já são 
"onipresentes" e serão responsáveis pelo download de 77 bilhões de aplicativos em 2014. 

● O tráfego IP está aumentando drasticamente. O tráfego global dos data centers quadruplicará ao longo  
dos próximos cinco anos, e o tráfego IP na nuvem global será seis vezes maior. 

● Os fluxos de tráfego estão se tornando imprevisíveis. O data center tradicional foi desenvolvido 
principalmente para fluxos de tráfego entre cliente e servidor; porém, atualmente, 76% do tráfego  
é realizado entre servidores, dentro do data center. 

● As empresas dependem cada vez mais de aplicativos corporativos e de bancos de dados distribuídos. 
Atualmente, 80% dos aplicativos corporativos são disponibilizados como serviço. 

● As cargas de trabalho dos servidores estão mudando. Quase 2/3 das cargas de trabalho serão 
processadas na nuvem até 2016. 

 

Cargas de trabalho móveis e virtualizadas, aplicativos na nuvem, big data, políticas dinâmicas, dispositivos 
heterogêneos: são esses os recursos do ambiente de TI moderno. Nesse novo ambiente, as necessidades de 
largura de banda são muito maiores, e os padrões de tráfego são bem menos previsíveis do que antes. Porém,  
os clientes internos ainda esperam receber seus aplicativos e recursos de modo instantâneo e seguro.
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Caso ainda não tenha se deparado com os desafios de desempenho e capacidade provenientes dos aplicativos 
virtualizados e conectados à nuvem, isso logo acontecerá. Mas você pode tomar algumas medidas hoje mesmo 
para ficar à frente dessas tendências. A nova geração de switches Cisco Nexus foi desenvolvida para atender ao 
modo de funcionamento atual de seu data center e ao modo como ele vai funcionar ao longo dos próximos dez 
anos. O portfólio Cisco Nexus pode: 

● Disponibilizar as dimensões e o desempenho necessários para oferecer suporte a aplicativos corporativos, 
bem como cargas de trabalho virtuais e na nuvem 

● Simplificar o gerenciamento e as operações em qualquer arquitetura de rede 
● Proporcionar uma base inteligente para redes de data center, que se adapta às necessidades de seus 

aplicativos, e não ao contrário 
 

Agora é hora de desenvolver uma base para o seu data center, não apenas para se manter atualizado com 
relação às tendências de modernização do departamento de TI, mas para obter retorno com elas. 

Disponibilização de escalabilidade, capacidade e desempenho 
Os analistas preveem que o tráfego dos data centers aumentará quase quatro vezes ao longo dos próximos cinco 
anos, atingindo 6,6 zettabytes até o fim de 2016. Para lidar com esse grande aumento no tráfego de rede, você 
precisa de uma infraestrutura de data center eficiente, desenvolvida para o futuro, não para o passado. Sua rede 
de data center atual talvez não seja capaz de acompanhar essas demandas, ao contrário do que o portfólio Cisco 
Nexus pode oferecer. 

● Disponibilize desempenho dimensionado. Os switches Cisco Nexus proporcionam a velocidade e a 
capacidade para aplicativos corporativos distribuídos executados em hardware puro. À medida que você 
expande o uso de aplicativos (como os da Oracle e SAP) e começa a obter retorno com big data para obter 
vantagem competitiva, o portfólio Cisco Nexus pode ajudar você a atender às exigências de latência, 
largura de banda e escalabilidade necessárias para um desempenho de I/O excepcional. Os switches 
Cisco Nexus de próxima geração proporcionam desempenho de até 83 terabits por segundo (Tbps) em um 
chassi único, com latência menor que 250 nanossegundos (ns) para atender sob medida às necessidades 
de aplicativos distribuídos executados em hardware puro. 

● Expansão com suporte à virtualização. Empresas de todo o mundo observam o aumento das cargas  
de trabalho de vários hipervisores em servidores tradicionais e na nuvem. Porém, quanto mais você busca 
as vantagens da eficiência da virtualização, mais tráfego de upstream você pode esperar na camada de 
acesso ao servidor. O portfólio Cisco Nexus proporciona a densidade necessária para que você se 
mantenha à frente das tendências de virtualização. Ao atualizar o acesso ao servidor para 10 Gbps, você 
pode oferecer suporte a uma arquitetura em malha com mais de 55.000 portas Ethernet de 10 Gigabits  
e obter uma capacidade de transmissão de até 40 ou 100 Gbps. Certas inovações, como os conectores 
bidirecionais de 40-Gbps, também protegem os investimentos atuais, permitindo que você continue usando 
os cabos de fibra atuais. 

● Desenvolva uma rede compatível com a nuvem. Seu data center atual é capaz de oferecer alta 
disponibilidade, mobilidade de cargas de trabalho e os recursos multiusuários seguros necessários quando 
2/3 das cargas de trabalho do servidor são processadas na nuvem? O Cisco Nexus conta com um pacote 
de recursos na nuvem de próxima geração, como OTV (Overlay Transport Virtualization, virtualização de 
transporte por sobreposição) e DFA (Dynamic Fabric Automation, automação de malha dinâmica) que 
tornam as cargas de trabalho e os aplicativos em nuvem fáceis de gerenciar e dimensionar. Além disso,  
o portfólio Cisco Nexus oferece uma estrutura que permite operação e gerenciamento uniformes em 
domínios físicos, virtuais e na nuvem. 
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● Implante um armazenamento de alto desempenho. Desenvolvido com base no mesmo sistema 
operacional do portfólio Cisco Nexus, o portfólio de redes de armazenamento da linha Cisco® MDS 9000 
pode proporcionar uma base eficiente para as exigências de armazenamento futuras de sistemas com 
tecnologia Fibre Channel e FCoE (Fibre Channel over Ethernet). As soluções da linha Cisco MDS 9000 
oferecem três vezes mais desempenho em comparação com as plataformas de rede de armazenamento 
da concorrência, além da maior segurança do setor. 

Simplicidade de gerenciamento e operações 
À medida que as tecnologias de virtualização, nuvem e dispositivos heterogêneos se desenvolvem, as redes de data 
center tornam-se cada vez mais complexas. Mais do que nunca, simplicidade e flexibilidade são exigências 
essenciais para manter os custos dentro do previsto e responder rapidamente às mudanças nas exigências de 
aplicativos. O portfólio amplo de switches Cisco Nexus sob medida oferece a você a flexibilidade necessária para 
qualquer arquitetura: esteja você aumentando a arquitetura de switching atual ou mudando para uma malha unificada. 

● Simplifique a expansão. Aumentar a densidade das portas não significa ter que elevar a complexidade  
do gerenciamento. O novo portfólio Cisco Nexus inclui extensores em malha que operam como switches  
de topo de rack, com todos os recursos de gerenciamento e aplicação de políticas de controle de um 
switch Cisco Nexus pai. Com eles, é possível mater um ponto único de gerenciamento e aplicação de 
políticas em mais de mil portas Ethernet de 10 Gigabits, tornando a expansão muito mais fácil e acessível. 

● Agrupe a automatize recursos com uma arquitetura baseada em malh. As redes de data center antigas 
utilizam uma abordagem de recursos e expansão centrada em dispositivos. As modernas arquiteturas em 
malha podem criar uma camada de hardware mais flexível e dinâmica, que agrupa recursos e permite que 
máquinas virtuais movimentem-se livremente pela infraestrutura. Elas proporcionam uma base de data center 
mais uniforme, resiliente, dimensionável e acessível. Os switches Cisco Nexus oferecem suporte nativo  
a DFA, Cisco FabricPath, OTV e muito mais, para que você possa obter retorno com as vantagens  
da arquitetura em malha independentemente de implantar essas tecnologias hoje ou no futuro. 

● Integre a segurança. Um data center de próxima geração oferece soluções de segurança integradas  
para ajudar a garantir: 

◦ A separação lógica dos componentes físicos e virtuais da infraestrutura, quando necessário. 

◦ Um gerenciamento uniforme de políticas em ambientes físicos e virtuais 

◦ A aplicação adequada de políticas de segurança como parte da automação da infraestrutura 

◦ Autenticação e controle de acesso em um ambiente no qual os aplicativos e serviços são 
disponibilizados a qualquer hora, em qualquer local e em qualquer dispositivo 

A integração total elimina a troca de agilidade por segurança no data center e em nuvens privadas  
e híbridas. Quando uma segurança inovadora é incorporada à infraestrutura do data center, as empresas 
podem acelerar o ritmo dos negócios. 

● Reduza os custos operacionais e de espaço. Muitos dos desafios de gerenciamento atuais provêm  
de arquiteturas em silos, que necessitam de processos operacionais autônomos e expansão para partes 
diferentes do data center. A unificação desses silos pode trazer vantagens operacionais imediatas. Por 
exemplo, unificar elementos de LAN e SAN com uma rede Ethernet comum pode reduzir os custos com  
a plataforma de rede, cabeamento e operações. Os clientes que convergiram seus ambientes de LAN e 
SAN com os portfólios Cisco Nexus e da linha Cisco MDS 9000 obtiveram um ROI (Return on Investiment, 
retorno do investimento) considerável, com até 45% de economia de capital na camada de acesso, por 
meio de inovações como portas unificadas e suporte à tecnologia Fibre Channel e FCoE em switches 
Cisco Nexus. Além disso, como as soluções da linha Cisco MDS 9000 usam o mesmo sistema operacional 
do portfólio Cisco Nexus; as operações são uniformes em ambientes SAN e LAN, simplificando  
o gerenciamento do data center. 
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Alinhamento da rede com as exigências dos aplicativos 
Antigamente, fazia sentido desenvolver uma rede de data center e, depois, adaptá-la aos poucos conforme  
as necessidades dos aplicativos. Porém, com os aplicativos corporativos cada vez mais virtualizados, móveis  
e conectados à nuvem, o ritmo de mudanças é muito maior. Hoje, é necessária uma rede de data center que 
ofereça flexibilidade e inteligência para se expandir e se adaptar automaticamente de acordo com as constantes 
mudanças de exigências. 

O novo portfólio Cisco Nexus proporciona uma infraestrutura centrada em aplicativos, que automatiza e centraliza 
o provisionamento de serviços, a segurança e a aplicação de políticas. O portfólio é compatível com novas 
abordagens, como SDN (Software-Defined Networking, rede definida por software) e coordenação dinâmica  
de serviços, que simplificam bastante as operações do data center e criam uma base de rede que se adapta 
continuamente às necessidades de seus aplicativos. 

● Crie uma rede aberta e programável, compatível com SDN e muito mais. Antigamente, era possível 
prever os fluxos de tráfego e as exigências de aplicativos aos quais seria necessário oferecer suporte, 
assim como era possível desenvolver uma base de data center relativamente estática para acomodá-los. 
Porém, com a computação em nuvem, os aplicativos móveis e os videoaplicativos, além da crescente 
demanda de coleta de mais e mais dados, fica difícil prever quais serão os padrões de tráfego em seis 
meses — quem dirá em seis anos. Desenvolvido com os princípios do Cisco ONE (Open Network 
Environment), o portfólio Cisco Nexus oferece os recursos e a flexibilidade necessários para criar uma  
rede de data center aberta e programável. Ele possibilita novas abordagens de rede, como SDN, por meio 
de tecnologias como OpenFlow e sobreposições virtuais, e é compatível com APIs de plataforma, como  
o Cisco ONE Platform Kit (onePK), que criam um ciclo de feedback em tempo real entre a infraestrutura  
e os aplicativos. 

● Desenvolva a base para uma infraestrutura centrada em aplicativos. Os designs de redes de data 
center atuais devem prever fluxos de tráfego temporários, políticas dinâmicas e cargas de trabalho que  
se movimentam constantemente entre servidores físicos, virtuais e na nuvem. O antigo modelo de 
gerenciamento centrado em dispositivos não está preparado para acompanhar essas demandas.  
O portfólio Cisco Nexus proporciona um modelo de gerenciamento mais holístico e simplificado, por meio  
do qual você pode utilizar um único conjunto de ferramentas e processos para gerenciar o ciclo de vida dos 
aplicativos de ponta a ponta em domínios físicos, virtuais e na nuvem. 

 

Aumento das vantagens e redução de riscos com serviços da Cisco 
Desenvolver a rede de data center pode trazer vantagens consideráveis, mas também apresenta riscos. Quando 
você estiver pronto para seguir adiante, convém garantir que a infraestrutura pode ser implantada da forma mais 
rápida e fácil possível, sem atrasos e interrupções para os usuários. 

A Cisco oferece um pacote abrangente de serviços de data center para lidar com todas as fases do ciclo de vida 
do data center. Os Cisco Data Center Services abrangem suporte ao planejamento inicial da solução; suporte  
à criação e implantação da solução; suporte à operação e otimização contínuas; e suporte à migração para uma 
infraestrutura de próxima geração, no momento oportuno. Esses serviços são executados com um profundo 
conhecimento em todas as etapas da evolução da rede, para ajudar você a aproveitar as vantagens da nova 
infraestrutura de data center da Cisco com mais rapidez e menos riscos. 
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A Cisco também oferece um pacote de serviços avançados que ajudam você a desenvolver e operar um data 
center seguro. Esses serviços cuidam das ameaças emergentes que tentam explorar pontos fracos das novas 
arquiteturas de data center. Eles ajudam a planejar, desenvolver e gerenciar sua infraestrutura de data center  
de próxima geração para que você possa aproveitar as vantagens da virtualização e dos serviços em nuvem  
sem comprometer a segurança. 

Por que se desenvolver agora? 
Várias empresas estão em estágios diferentes de evolução do data center. Para algumas, certos desafios, como 
virtualização "onipresente", aplicativos corporativos distribuídos e big data, são preocupações imediatas. Para 
outras, esses desafios ainda são questões futuras. Porém, independentemente de as necessidades atuais de seu 
data center, se você ainda utiliza switches Cisco Catalyst® no data center, este é o melhor momento para migrar 
para o portfólio sob medida Cisco Nexus. 

Ao migrar seu data center para o portfólio Cisco Nexus, você pode: 

● Obter economias e melhorias operacionais imediatas: esteja você preparado ou não para uma 
inteligência centrada em aplicativos, as melhorias de capacidade, flexibilidade e eficiência do portfólio 
Cisco Nexus oferecem vantagens imediatas. Os clientes que investiram em switches Cisco Nexus 
obtiveram economias de até 75% em custos de capital pela consolidação da infraestrutura, economias  
de até 60% em custos de energia e refrigeração, e tempos de implantação até 80% menores. Além disso, 
eles foram capazes de dobrar o tamanho da rede de data center com a mesma equipe de TI e a mesma 
segurança proveniente da alta disponibilidade. 

● Ajude a garantir que os recursos de próxima geração estejam disponíveis quando você estiver 
pronto para eles: mesmo que você ainda não precise oferecer suporte à mobilidade das cargas de 
trabalho e ao provisionamento/coordenação automatizados, isso será necessário nos próximos dez anos. 
O portfólio Cisco Nexus foi feito sob medida para superar os desafios de data center modernos, com 
recursos incorporados que possibilitam inovações em data center de próxima geração, como arquiteturas 
em malha e SDN. Isso significa que, quando você estiver pronto para dar um passo adiante rumo à 
simplicidade e automação do data center, será possível implementar novos recursos rapidamente,  
usando o investimento em infraestrutura já feito. Independentemente das demandas de seu ambiente  
de aplicativos nos próximos anos, você sempre poderá ajustá-lo para manter a vantagem competitiva. 

● Transforme o data center em um diferencial competitivo para seus negócios: os data centers antigos 
foram desenvolvidos principalmente para atender às principais exigências comerciais. Com o portfólio 
Cisco Nexus, o data center torna-se um mecanismo para inovação organizacional. Ele cria uma plataforma 
que permite obter retorno com novos modelos de consumo de TI, recursos móveis e análises de dados. 
Assim, você pode diferenciar sua empresa da concorrência, conquistar mais clientes e aumentar o valor 
comercial. 

● Ajude a garantir que seu data center continue recebendo suporte fundamental sem interrupções: 
muitos switches Cisco Catalyst implantados atualmente em data centers atingiram o fim de vendas  
e o fim do suporte. Esses switches não têm um roadmap para lidar com os desafios que você enfrentará 
nos próximos anos, embora ainda possam atender às suas necessidades básicas atuais. O melhor modo  
de garantir a continuidade dos negócios e posicionar seu data center para responder às mudanças nas 
necessidades da empresa (e ao mesmo tempo obter ganhos imediatos com capacidade e eficiência 
operacional) é migrar agora mesmo para uma plataforma de data center sob medida Cisco Nexus. 

 



 

 

A vantagem da Cisco 
As exigências atuais e futuras dos aplicativos mudaram bastante. Os data centers antigos não foram 
desenvolvidos para as cargas de trabalho virtualizadas e em nuvem vistas atualmente, nem para os padrões de 
tráfego imprevisíveis ou para as demandas de capacidade que não param de aumentar. O portfólio Cisco Nexus 
foi desenvolvido para superar esses desafios. 

Independentemente das necessidades de sua empresa ou de seus aplicativos, a Cisco possui uma solução  
de data center que trará vantagens imediatas e o posicionará para o sucesso no futuro. A Cisco conta com  
o mais amplo portfólio de data center do setor, com clientes de todos os mercados e setores, além de soluções 
personalizadas de acordo com as necessidades comerciais. A Cisco também oferece serviços abrangentes que 
ajudam você a aproveitar as vantagens das soluções de data center da Cisco mais rapidamente e com menos 
riscos. Para facilitar a decisão, a Cisco também oferece diversos incentivos e opções de financiamento que  
podem ajudar a evolução da rede a caber em seu orçamento de TI. Assim, você pode começar a obter retorno 
com o portfólio Cisco Nexus ainda hoje. 

Para obter mais informações 
Pronto para iniciar sua jornada? Entre em contato com seu representante de conta local da Cisco ou acesse 
www.cisco.com/go/nexus.   
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