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A ascensão das nuvens híbridas 
As empresas de grande porte estão adotando rapidamente as soluções de computação em nuvem para atender de 
forma dinâmica às exigências empresariais em constante mutação. Normalmente, essas soluções são compostas 
por implantações de nuvem privada e pública, resultando na criação de nuvens híbridas projetadas para se adaptarem 
em resposta às demandas dos usuários, além de fornecerem as vantagens da economia elástica da computação. 
Para aproveitar este ambiente, as empresas precisam se conectar com mais facilidade a essas nuvens híbridas a 
partir de suas bases heterogêneas e equilibrar a necessidade de compatibilidade e controle com a necessidade de 
inovar rapidamente e a capacidade de expandir quando necessário. Isso representa um desafio de integração complexo 
para empresas de TI. O resultado é que as empresas agenciam cada vez mais serviços em nuvem em vez de criar um 
ambiente de nuvem totalmente privado.  

No entanto, apesar dos melhores esforços de implementar esses e outros serviços nas empresas, a TI encontra 
dificuldade para acompanhar a demanda por soluções. Consequentemente, as linhas de negócios estão tomando 
suas próprias decisões de compras e ignorando os departamentos de TI quando eles não conseguem fornecer as 
ferramentas necessárias para atender a seus objetivos dentro do prazo solicitado, em um movimento conhecido 
como TI invisível (shadow IT). Essas linhas de negócios têm cada vez mais influência nas decisões de compras e estão 
mais informadas sobre opções de tecnologia do que anteriormente. Isso está desestabilizando os departamentos 
de TI corporativa e enfraquecendo as metas comerciais em longo prazo.  

A Figura 1 apresenta as descobertas da pesquisa do ESG sobre o impacto de partes interessadas não pertencentes à 
TI nas decisões de compras de tecnologia.1 

Figura 1. Impacto de partes interessadas não pertencentes à TI nas decisões de compras de tecnologia 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

Em resposta a essa pressão crescente, a TI está implantando nuvens privadas e públicas mais flexíveis e escaláveis, 
oferecendo vários modelos de consumo que incluem a utilização de serviços em nuvem no local ou não. Por exemplo,  
o consumo de nuvem pública ganhou força, como evidencia a pesquisa do ESG mostrando que 90% dos entrevistados 
utilizam ou têm planos de usar nuvem pública (consulte a Figura 2) e 70% deles utilizam ou planejam usar infraestrutura 
como serviço.2 Os usuários se voltam cada vez mais para vários provedores de nuvem pública, o que proporciona 
mais escolhas, mas complica as exigências para gerenciar de forma eficiente todos esses diferentes ambientes de 
nuvem ao mesmo tempo.  

                                                       
1 Fonte: ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, fevereiro de 2014. 
2 Fonte: ESG Research Report, 2014 Public Cloud Computing Trends, março de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
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Figura 2. Planos para serviços de computação em nuvem pública 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

O mercado para nuvem privada também está se expandindo, pois 70% dos entrevistados na pesquisa do ESG 
afirmam que têm ou planejam implantar uma nuvem privada (consulte a Figura 3).3  

Figura 3. Implantação de nuvem privada 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
3 Fonte: ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, abril de 2014. 

62%

24%

13%

1%

75%

18%

6%
1%

70%

20%

8%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

We currently use a cloud computing serviceWe have plans for or interest in cloud computing servicesWe have no plans or interest in using cloud computing servicesDon't know

Quais são os planos da sua empresa para serviços de computação em nuvem pública? 
(Porcentagem de entrevistados)

Midmarket (100 to 999 employees, N=213) Enterprise (1,000 or more employees, N=349) Total (N=562)

Sim, 50%

Não, mas temos 
planos de implantar 

uma infraestrutura de 
nuvem privada, 20%

Não, mas temos 
interesse em uma 
infraestrutura de 

nuvem privada, 16%

Não e não temos 
planos de implantar 

uma infraestrutura de 
nuvem privada, 13%

Não sabemos, 1%

Você considera que sua empresa tem uma infraestrutura de nuvem privada? 
(Porcentagem de entrevistados, N=303)

 Não sabemos Usamos um serviço de 
computação em nuvem 

Temos planos ou interesse  
em serviços de computação  

em nuvem 

Moyennes entreprises (100 à 999 employés, 
N=213) 

Grandes entreprises (1 000 employés ou plus, 
N=349) 

Total (N=562) 

Não temos planos ou  
interesse em usar serviços  
de computação em nuvem 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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O que essas empresas querem das nuvens privadas? A pesquisa do ESG valida o que já é considerado como 
características importantes de infraestruturas de nuvem privada bem-sucedidas: o acesso universal à rede com 
conectividade contínua a recursos de nuvem pública e elasticidade rápida.4 A pesquisa mostra que mais de 50% das 
empresas citam esses dois atributos entre os mais essenciais para infraestruturas de nuvem. É importante observar 
que a conectividade contínua a recursos de nuvem pública ilustra a necessidade de ambientes de nuvem híbrida e 
está relacionada à necessidade de ter um ambiente elástico. 

Figura 4. Os atributos mais importantes de uma nuvem privada 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

Desafios que podem prejudicar a adoção da nuvem híbrida 
Apesar dos esforços de transformação, os departamentos de TI ainda não conseguem dar a resposta exigida pela 
empresa devido a vários desafios, entre eles: 

Ambientes de virtualização heterogêneos 

A pesquisa do ESG revela que 55% das empresas utilizam ou planejam ter uma estratégia de vários hipervisores,  
o que, por um lado, indica a crescente paridade entre os fornecedores, mas, por outro lado, é uma tendência que 
pode exercer grande influência na escolha do ambiente de nuvem pública pelos usuários. 5 O uso de várias nuvens 
públicas para acomodar ambientes internos específicos limita a flexibilidade e aumenta a complexidade para itens 
como conformidade, controle e segurança, o que contraria a demanda por produtos e serviços fáceis de usar. Isso 
pode criar um efeito em cascata que força os usuários a reconfigurarem seus aplicativos e limita a visibilidade e o 
controle deles sobre o crescimento das dependências de infraestrutura. Também cria dúvidas: o ambiente VMware 
se conectará ao Microsoft Azure? A nuvem privada baseada em Hyper-V funcionará com o vCloud Hybrid Service da 
VMware?  

                                                       
4 Ibid. 
5 Fonte: ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, abril de 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Obtenção de acesso universal à rede com conectividade contínua a nuvens públicas 

Os problemas de incompatibilidade causados por ambientes de virtualização heterogêneos também têm um impacto 
negativo na busca por acesso universal à rede. Na verdade, somente 21% dos entrevistados na pesquisa do ESG 
afirmam que fazem um ótimo progresso nessa importante área, apesar de ela ser uma das principais exigências e 
características mais procuradas.6 As infraestruturas em silos resultantes desses ambientes de vários fornecedores 
levam a arquiteturas de nuvem inconsistentes, soluções fragmentadas para resolver desafios de rede e segurança, 
além da necessidade de ferramentas de gerenciamento diferentes e mais unificadas.  

Como encontrar o equilíbrio de nuvem certo 

Neste ponto na evolução da nuvem, há uma percepção de que tudo deve ser colocado em nuvens públicas, pois há 
uma crença generalizada de que essa abordagem é a mais econômica. Realmente, o aumento do uso dos serviços 
de computação em nuvem como uma alternativa para infraestrutura e/ou aplicativos internos foi a terceira resposta 
mais comum quando os entrevistados da pesquisa do ESG listaram as medidas que suas empresas estavam tomando 
para reduzir ou conter gastos de TI.7 A realidade é que se comprometer completamente com nuvens privadas ou 
públicas tem um custo proibitivo. O tudo ou nada não é uma resposta.  

Para equilibrar da melhor forma o uso de nuvens privadas e públicas e otimizar os gastos, a estratégia adequada é 
usar a nuvem pública para aplicativos ou cargas de trabalho escaláveis em caráter temporário, ou seja, determinar 
uma estratégia baseada em cargas de trabalho que possa ser adaptada a nuvens públicas, mantendo políticas estáveis. 
Por exemplo, em algumas circunstâncias, como a demanda sazonal, a escolha certa é aumentar continuamente  
a capacidade das infraestruturas de nuvem privada dos usuários com nuvens públicas. Entretanto, é importante 
observar que, dependendo das cargas de trabalho, o gerenciamento de vários ambientes de nuvem pode ser 
complexo. Portanto, há uma demanda real por um sistema que permita aos departamentos de TI gerenciarem 
cargas de trabalho em várias nuvens de forma rápida e fácil, com a flexibilidade de APIs programáveis ou de um 
portal GUI e um único painel de controle. 

Preocupações relacionadas a segurança e conformidade 

Segurança e conformidade representam uma preocupação no nível de CEOs que deve ser elevada à principal 
prioridade corporativa como parte de uma estratégia de implantação baseada em política, a fim de garantir 
conformidade e governança corporativa bem-sucedidas em ambientes de nuvem pública. Essa necessidade está 
refletida na pesquisa do ESG, que mostra que as preocupações relacionadas a segurança são os problemas mais 
citados que impedem o uso mais difundido ou a adoção inicial de serviços de computação em nuvem.8 Essas 
preocupações incluem conexões não protegidas e proteção limitada a cargas de trabalho.  

De acordo com a pesquisa recente do ESG, a conformidade reguladora é uma das dez prioridades principais.9 
Devido à importância da segurança e da conformidade, as empresas devem se fazer duas perguntas: primeiramente, 
como podemos ter certeza de que a implantação de nuvem pública está em conformidade com nossos processos  
e políticas de segurança e conformidade corporativa? Em segundo lugar, como é possível incorporar o controle de 
acesso centralizado (normalmente fornecido pelo diretório ativo) a implantações de nuvem pública? A complexidade 
do processo e da política de conformidade aumenta ainda mais à medida que várias linhas de negócios buscam 
suas próprias implantações de nuvem, o que resulta em pools separados e desconectados de cargas de trabalho 
corporativas, mesmo que as linhas de negócios utilizem o mesmo fornecedor de nuvem. Esta é outra área que 
requer a extensão contínua de redes de nuvem privada para nuvens públicas a fim de que as políticas de segurança 
e conformidade tenham alta visibilidade nas redes corporativas e possam ser gerenciadas de forma eficiente em 
todas. 

                                                       
6 Fonte: Ibid. 
7 Fonte: ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, fevereiro de 2014. 
8 Fonte: ESG Research Report, 2013 Public Cloud Computing Trends, março de 2013. 
9 Fonte: ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, fevereiro de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
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Aprisionamento tecnológico 

As nuvens públicas oferecem flexibilidade e escalabilidade, mas também geram preocupações relativas a aprisionamento 
tecnológico, ou seja, não ficar preso a um único fornecedor. Com o tempo, isso pode se transformar em um problema 
sério, pois os recursos, a funcionalidade e os preços mudam, forçando as empresas a se adaptarem e impedindo-as 
de criarem cenários de nuvem próprios. Mesmo que as empresas consigam se livrar do aprisionamento tecnológico, 
mudar nuvens ainda é uma tarefa cara e demorada, que pode resultar em um trabalho oneroso, como reescrever 
aplicativos. Esses desafios ficam mais complexos e difundidos à medida que as empresas utilizam vários fornecedores 
de nuvem pública e precisam gerenciar uma estratégia de várias nuvens que depende de localização geográfica, 
cargas de trabalho etc. Nessas situações, a capacidade de gerenciar uma estratégia de várias nuvens com um único 
ponto de gerenciamento é fundamental.  

A partir desses desafios, fica claro que, quando se trata de implementação de nuvens híbridas, as empresas precisam 
de soluções capazes de permitir que elas trabalhem com qualquer tecnologia em nuvem pública ou privada, forneçam 
conectividade contínua sem comprometer a segurança e a conformidade e mantenham o controle de suas redes. 
Uma percepção equivocada entre os profissionais de TI é que a computação em nuvem opera na movimentada 
Internet. À medida que as empresas aceleram os planos e a utilização de modelos de consumo de nuvem, é necessário 
permitir que as arquiteturas comportem e aprimorem o acesso contínuo à rede e proporcionem a confiabilidade,  
a segurança e o desempenho necessários. 

O Cisco Intercloud Fabric acelera a adoção de nuvem híbrida 
O profundo conhecimento da Cisco e a variedade de soluções para redes, nuvem privada e nuvem pública oferecidas 
por ela fornece a experiência e as habilidades necessárias para disponibilizar uma solução abrangente que acelera  
a adoção da nuvem híbrida. Com base nessa ampla experiência, a Cisco desenvolveu o Intercloud Fabric for Business, 
uma solução inteiramente em software para conectar data centers e nuvens privadas de usuários a ambientes de 
nuvem pública. A solução vai facilitar a transição para nuvens híbridas e dar mais flexibilidade e agilidade às 
organizações, mantendo a estabilidade das políticas de rede e segurança. Também há uma versão do Intercloud 
Fabric for Providers do aplicativo de software para permitir que os provedores de serviços ofereçam implantações 
de nuvem híbrida aos clientes sem precisar desenvolver APIs de nuvem pública. Ou seja, este produto é a conexão 
contínua de qualquer nuvem privada a qualquer nuvem pública. 

A arquitetura da solução consiste em vários componentes. O primeiro componente desse sistema é o Intercloud 
Fabric Director, uma solução de gerenciamento de painel de controle único que disponibiliza portais de 
autoatendimento para usuários finais e administradores por meio de uma interface da Web. Os administradores 
podem definir um catálogo de modelos de máquina virtual a partir do qual os usuários podem selecionar e 
provisionar. O componente fornece autenticação, controle de acesso por função, suporte multilocatário e políticas 
de alocação de cargas de trabalho. Além de uma interface do usuário para usuários finais e administradores de TI, 
ele também dispõe de APIs abertas que podem ser estendidas para outras plataformas de gerenciamento.  
O gerenciamento de nuvem baseado em política garante um desempenho consistente. 

Os outros componentes do Cisco Intercloud Fabric são:  

• Intercloud Fabric Secure Extender: uma máquina virtual na nuvem privada de um data center corporativo 
que fornece extensão segura da Camada 2 para a nuvem do provedor. Todo o tráfego entre a nuvem 
privada e a nuvem pública é protegido criptograficamente, assim como o tráfego na nuvem do provedor. 
Como a migração de cargas de trabalho utiliza uma sobreposição da Camada 2, todas as políticas de rede 
são estendidas de forma consistente e transparente para a nuvem pública.  

• A solução inclui um firewall baseado em zona virtual e um pacote de serviços de roteamento virtual em 
execução na nuvem do provedor para que as regras da política de segurança e rede sigam a carga de 
trabalho sem interrupções quando ela migrar da nuvem privada para a pública.  

• Intercloud Fabric Provider Platform: exigido somente para a Provider Edition. Permite que provedores de 
serviços sem APIs públicas se integrem ao Intercloud Fabric. Além disso, abstrai infraestruturas do provedor 
de nuvem, dispõe de APIs abertas e possibilita que os provedores implantem serviços híbridos em nuvem 
rapidamente. 

http://www.cisco.com/
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Figura 5. Arquitetura do Cisco Intercloud 

 

Fonte: Cisco, 2014 

Neste processo, o Intercloud Extender encapsula o tráfego de rede da nuvem privada e o envia de forma protegida 
pela WAN para o Intercloud Switch em execução no software de infraestrutura como serviço na nuvem pública. Em 
seguida, o tráfego é descompactado e disponibilizado no destino sem que seja necessário reescrever os aplicativos, 
interromper a portabilidade de cargas de trabalho contínuas ou alterar endereços IP.  

Com esta solução, as empresas podem utilizar vários provedores de nuvem para adequar seus requisitos individuais,  
e os provedores podem integrar rapidamente os clientes. A Cisco conta com esses recursos para ajudar a levar o 
Intercloud Fabric à liderança do mercado de soluções de conexão em nuvem, criando um ecossistema de provedores 
que implantarão o Intercloud Fabric for Providers em nuvens de hiperescala pública, como Microsoft Azure e Amazon 
Web Services EC2; em nuvens privadas da VMware, Citrix, OpenStack e Red Hat; ou em parceiros comerciais como 
Dimension Data, British Telecom e Virtustream. 

Com a arquitetura e a abordagem inovadora do Intercloud Fabric, não é difícil imaginar que essa solução se integrará  
a outras tecnologias como a Application Centric Infrastructure (ACI) da Cisco para data centers, criando oportunidades 
em potencial interessantes. 

O valor do Cisco Intercloud Fabric  

Proposta de valor do Intercloud Fabric 

O valor do Intercloud Fabric é a flexibilidade de escolha com relação a opções de nuvem privada ou pública que não 
aprisionem os usuários. As empresas que consideram a nuvem como uma medida de contenção de custos devem 
fazer escolhas baseadas em suas cargas de trabalho, sejam bancos de dados Oracle ou computação de alto desempenho 
AWS. A simplicidade deste sistema é a forma como ele conecta nuvens privadas a nuvens públicas e permite que  
os usuários alternem entre elas sem implementar grandes alterações. Não é necessário alterar as configurações de 
segurança e rede − conectar-se é fácil e rápido − e não é preciso mudar a arquitetura dos aplicativos atuais para 
atingir a nuvem. Da perspectiva de gerenciamento, o Intercloud Fabric possibilita gerenciar cargas de trabalho em 
várias nuvens por meio de uma única interface do usuário, trabalhar com vários provedores de nuvem pública e 
expandir rapidamente a nuvem quando necessário. 
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A sazonalidade comercial e a resposta ao tempo de inatividade planejado são casos de uso nos quais o equilíbrio 
certo entre nuvens públicas e privadas proporciona os melhores resultados. As empresas podem estender com 
facilidade suas cargas de trabalho privadas para nuvens públicas quando a manutenção estiver sendo executada e 
trazê-las de volta quando o trabalho for concluído. A recuperação de desastres é outro exemplo benéfico do uso de 
nuvens públicas para backup. Essa abordagem equilibrada e escalável entre ambientes de várias nuvens, viabilizada 
de forma contínua e rápida com o Intercloud Fabric, compõe uma estratégia econômica que contribui para o aumento 
do ROI e estimula o aprimoramento de processos empresariais.  
Em resumo, a abordagem de nuvem híbrida da Cisco oferece: 

• A eliminação do aprisionamento tecnológico. 
• "Qualquer" hipervisor para "qualquer" serviço de provedor. 
• Infraestrutura heterogênea. 
• Segurança de ponta a ponta. 
• Administração e gerenciamento unificados de cargas de trabalho. 
• Mobilidade de carga de trabalho entre nuvens. 

Resumo do valor do Intercloud Fabric  

• Flexibilidade: o Intercloud Fabric dá aos usuários a liberdade de dispor as cargas de trabalho em ambientes 
heterogêneos de forma consistente para que sejam uma extensão da nuvem privada. As opções de nuvem 
privada incluem Microsoft, VMware, Citrix, Red Hat e OpenStack. As opções de nuvem pública incluem 
AWS, Microsoft Azure, BT, Dimension Data e Virtustream. 

• Simplicidade: com o Intercloud Fabric, não há alterações nas políticas de segurança ou rede. O Intercloud 
Fabric fornece regularmente esses sistemas como uma extensão da nuvem privada. Também permite  
a conexão rápida entre nuvens privadas e públicas sem que seja necessário reescrever aplicativos. 

• Capacidade de gerenciamento: o Intercloud Fabric oferece gerenciamento unificado de cargas de trabalho 
entre nuvens por um portal GUI, bem como a capacidade de gerenciar vários provedores de nuvem e expandir  
a nuvem quando necessário. Isso permite que os clientes identifiquem a melhor estrutura de implantação 
de nuvem entre as cargas de trabalho sem comprometer a conformidade e o controle.  

• Segurança: o Intercloud Fabric aproveita a implantação baseada em política e permite governança 
corporativa na nuvem. 

A grande verdade 
As nuvens híbridas estão se tornando realidade rapidamente e as linhas de negócios da TI invisível (shadow IT) 
foram aumentando a pressão sobre os departamentos de TI para atender a suas demandas por produtos e serviços 
de ponta dentro do cronograma. O que começou como uma rebelião se transformou em um movimento cada vez 
mais legitimado e aprovado tacitamente, pois as unidades de negócios driblam a TI regularmente para adquirir 
infraestruturas de tecnologia externamente. Isso não apenas desestabiliza o modelo de TI tradicional que reinava 
absoluto nos últimos 50 anos, como também ameaça substituí-lo por completo por uma abordagem mais 
descentralizada e direcionada ao usuário. 
Em resposta a essa insurreição, motivada em parte por recursos de rede como elasticidade e escalabilidade, a TI está 
tentando construir infraestruturas privadas mais escaláveis, flexíveis, simples, gerenciáveis e seguras, mas as empresas 
também estão utilizando nuvens públicas. Como consequência dessas mudanças, as nuvens híbridas estão surgindo 
rapidamente à medida que as empresas passam de desenvolvedores de nuvem para intermediárias de nuvem. 
Infelizmente, essas nuvens privadas não correspondem ao seu potencial, pois são altamente incompatíveis com  
a gama cada vez maior de nuvens públicas.  
Apresentamos o Cisco Intercloud Fabric, uma solução que cumpre o prometido. Ele permite que as empresas 
migrem para nuvens públicas heterogêneas mais facilmente a partir de uma base de nuvem privada heterogênea. 
Este novo produto atinge o equilíbrio certo entre nuvens privadas e públicas ao estender redes de nuvem privada  
(e seus respectivos requisitos de segurança e políticas de atendimento) para a nuvem pública. Ele permite que os 
usuários escalem de forma transparente e elástica em caráter temporário, o que evita o aprisionamento tecnológico, 
cria ROI aprimorado e eficiência de custo e simplifica o gerenciamento a partir de um único painel de controle.
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