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De acordo com Reinaldo Ópice, 
presidente da Enterasys para o Brasil, 
outros dois aspectos preocupam não 
apenas os administradores de rede, mas 
também CIOs. Um deles diz respeito ao 
crescimento sustentável da rede, ou seja, 
fazer os investimentos necessários e 
assegurar que os novos recursos 
implantados atenderão às demandas 
futuras. O executivo avalia que está cada 
vez mais difícil dimensionar a capacidade 
da rede para daqui a um, dois ou três 
anos. Outra preocupação é como 
resolver as incidências em um ambiente 
que está muito complexo e é cada vez 
mais requisitado por um número maior 
de usuários, afirma. “Imagina o impacto 
que novos dispositivos geram no help 
desk: você começa a ter um número 
maior de chamados para resolver 
problemas que são normalmente 
difíceis de ser identificados sem as 
ferramentas corretas.”

Em relação ao investimento na rede, 
Ópice faz uma distinção importante. Há 
os aportes feitos para fazer frente ao 
crescimento do número de usuários ou 
de dispositivos interligados à rede que, 
segundo ele, são considerados 
complementares, portanto mais fáceis 
de justificar para o board “porque estão 
associados às necessidades da 
empresa”. Em contrapartida, 
investimentos feitos em decorrência de 
novas funcionalidades, um novo tipo de 
serviço ou novo protocolo de 
comunicação, por exemplo, são mais 
difíceis de justificar, mesmo que as 
implementações resultem no 
comprometimento do desempenho da 
rede. A dificuldade existe, sobretudo, se 
recursos financeiros foram recentemente 
alocados na montagem ou atualização 
da infraestrutura da rede. O executivo 
da Enterasys explica que, em muitas 
situações, a rede é configurada para 
suportar um determinado tipo de 
tráfego, como transmissão de texto, e 
depois passa ser utilizada para 
conteúdo de streaming de vídeo, que 
gera demanda muito grande.

O ponto central para os 
administradores de rede é contar com 
ferramentas de gerenciamento que 
permitam o controle de toda 
infraestrutura, a ponto de mostrar como 
ela está sendo usada ou identificar 
possíveis problemas para a tomada de 
decisões rápidas dos procedimentos 
para eliminá-los. Uma das opções 
disponíveis é o SDN (Software Defined 
Network), uma arquitetura aberta com a

qual os administradores de rede 
conseguem gerenciar e provisionar os 
recursos de forma dinâmica e 
centralizada, o que lhes permite obter o 
melhor aproveitamento da capacidade 
da rede. O SDN surgiu em 2008 — 
promovido por um consórcio de 
empresas chamado Open Network 
Foundation — e está se consolidando 
no mercado como a nova onda de 
gerenciamento de arquitetura de rede.

deles. Uma vantagem com o SDN é a 
possibilidade de alocação automática de 
mais recursos de rede para suprir 
aplicações que apresentam maior nível 
de demanda. “Com isso, o gestor 
consegue ter um melhor aproveitamento 
da capacidade da rede”, afirma Ópice.

Na avaliação de Renato Beltramo, 
professor da BandTec (Faculdade de 
Tecnologia do Colégio Bandeirantes), a 
arquitetura SDN simplifica o processo 
de gerenciamento de redes 
convergentes com a utilização de um 
protocolo chamado Open Flow, que 
também é um padrão aberto, 
compatível com equipamentos de vários 
fabricantes. “Essa arquitetura separa o 
processo de programação dos 
equipamentos do hardware que faz a 
transmissão das informações”, explica.
A vantagem é que o gerenciamento 
passa a ser centralizado e, mesmo com 
o processamento das aplicações na 
nuvem, distribuídas em diferentes data 
centers, o administrador consegue 
saber quais usuários estão acessando 
de forma dinâmica, mudando a política 
de fluxo para corrigir as falhas ou 
melhorar o desempenho da rede.

O professor Beltramo ressalta que 
sem a arquitetura SDN o gerenciamento 
da rede fica independente, o que

A Enterasys foi uma das empresas 
que aderiram ao SDN. Baseada nessa 
arquitetura, a sua plataforma de 
gerenciamento, denominada 
OneFabric, garante agilidade na 
identificação das ocorrências, permite o 
provisionamento dinâmico dos recursos 
para preservação dos investimentos 
feitos, e automatiza uma série de 
processos, facilitando o trabalho do 
time de help desk, enumera Ópice.

Rede definida por software
O fato de garantir uma visão única 

da rede convergente diferencia as 
ferramentas baseadas na arquitetura 
SDN das convencionais existentes no 
mercado — com as quais os 
administradores normalmente visualizam 
cada componente da rede de forma 
separada e usa plataformas de 
gerenciamento diferentes para cada um

significa que o administrador tem uma 
plataforma para gerenciar as aplicações, 
outra para gerenciar os dispositivos de 
rede e outra para gerenciar o sistema 
de armazenamento de dados (storage). 
Esse é o modelo que prevalece na 
estrutura tradicional de rede, na 
arquitetura cliente/servidor. Como 
normalmente são de fabricantes 
diferentes, as ferramentas utilizadas não 
têm comunicação entre si. O problema 
é que o administrador precisa reunir 
dados das três ferramentas de gestão 
para promover ajustes dinâmicos e 
atender uma aplicação. Como exemplo 
desse cenário, Beltramo cita uma 
campanha de marketing feita pela 
internet para lançar um novo produto no 
mercado. O administrador precisa 
coletar os dados das ferramentas que 
gerenciam o storage, os dispositivos de 
rede e as aplicações e estabelecer uma □A ut
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correlação entre elas para concluir que 
o aumento do tráfego foi uma 
decorrência do lançamento do produto 
feito na internet. “Na arquitetura SDN eu 
teria uma linguagem comum que me 
forneceria esses dados de forma 
consolidada”, diz.

Além de tornar mais rápida a coleta 
de informações, o SDN reduz os 
custos decorrentes da contratação e 
utilização de ferramentas de 
gerenciamento de rede. Com um 
^lúmero cada vez maior de usuários 
acessando dados corporativos a partir 
de dispositivos móveis, a arquitetura 
garante maior escalabilidade da 
infraestrutura para receber as conexões 
de mobilidade, reitera Beltramo. “Por 
outro lado, o administrador de rede 
precisa ter uma política de segurança 
para controlar as informações, de 
forma que elas não fiquem expostas”, 
observa, acrescentando que o 
protocolo IFV6 permite a rastreabilidade 
dos dispositivos móveis que vão fazer 
o acesso.

A evolução para redes convergentes 
é apontada como tendência. O principal 
impulsionador desse movimento é a 
economia que proporciona, à medida 
que acomoda todas as aplicações em 
uma única infraestrutura tecnológica.
Por outro lado, ela aumenta a 
complexidade de gerenciamento dos 
vários elementos configurados nesse 
ambiente. “É preciso garantir que a 
comunicação sistêmica não seja 
interrompida por uma chamada 
telefónica ou por um vídeo de 
treinamento a distância, por exemplo. 
Tudo isso precisa ser muito bem 
rnanejado”, ressalta Rosano Moraes, 
vice-presidente de Enterprise 
Managment da CA Technologies.

A CA, que, segundo Moraes, tem 
uma participação expressiva no 
mercado de ferramentas para 
gerenciamento de redes na América 
Latina, não aderiu à arquitetura SDN, 
mas oferece ao mercado uma 
plataforma denominada IM2 
(Insfrastructure Managment), que 
permite a certificação dos dispositivos 
da rede (hardware e software) e o 
monitoramento das informações para 
detecção de falhas e problemas de 
desempenho. A abordagem da empresa 
com essa oferta consiste em entender 
como os elementos da rede se 
comunicam entre si, encontrar 
rapidamente os gargalos e ajudar os

sistemas e também dos serviços de 
rede. Além do custo bem menor de 
administração, segundo a empresa, o 
tempo de resposta quando são 
detectados problemas é mais rápido. 
“Um dos fatores críticos para a demora 
na resolução dos problemas é identificar 
onde eles ocorrem”, afirma o executivo.

Gerenciamento proativo
As mudanças na área de tecnologia 

da informação ocorrem em uma 
velocidade impressionante. Novas 
aplicações e ferramentas surgem em 
profusão em espaço de tempo 
curtíssimo e, muitas vezes, as redes não 
estão preparadas para o processo de 
evolução, que é contínuo. De acordo 
com Douglas Falsarella, gerente da 
divisão Networks da Broadtec, a maior 
parte das redes cresce de forma 
inadequada porque as empresas não 
dão a devida importância à ferramenta 
de gerenciamento para correção de 
falhas e desenvolvimento de projetos 
para o ambiente. O resultado é que 
muitas redes entram em colapso, diz. “A

utilizada por clientes da CA. Segundo 
Moraes, o IM2 está mais voltado ao 
gerenciamento da rede, mas a 
companhia possui outra ferramenta 
chamada Nimsoft que, acoplada ao 
IM2, permite o gerenciamento dos

maior parte do gerenciamento está 
focada em ações reativas, ou seja, 
quando ocorre um problema é disparado 
um alarme e um especialista tenta 
verificar onde ele ocorreu.”

O cenário descrito por Falsarella 
revela que as empresas não fazem um 
planejamento do gerenciamento da rede 
eficiente, de forma a prevenir a 
incidência de problemas. Em outras 
palavras, não existem ações proativas 
para se programar janelas de 
manutenção e a implantação de novos 
dispositivos. Isso ocorre, segundo ele, 
porque normalmente a gerência da rede 
é vista como geradora de custos para a 
organização. Nem mesmo o avanço da 
computação em nuvem e a tendência 
de as empresas terceirizarem o 
gerenciamento para fornecedores de 
serviços de data center muda esse 
cenário, avalia o executivo da Broadtec. 
“A questão é que os data centers 
também não estão preparados para 
atender a demanda por gerenciamento 
gerada com a terceirização”, afirma.

Fundada em 2009, a Broadtec é 
especializada em soluções deA ut
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infraestrutura de tecnologia da 
informação e telecomunicações, 
concentrando sua atuação em três áreas 
de negócio: serviços, rede e outsourcing. 
A empresa, que tem operações em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, conta com 
quatro data centers em sua carteira de 
clientes. Portanto, Falsarella aborda com 
autoridade o cenário envolvendo o 
gerenciamento das redes nesse tipo de 
instalação. Segundo ele, os data centers 
enfrentam praticamente os mesmos 
problemas e desafios de gerenciamento 
de qualquer outra empresa. “Com big 
data e cloud computing, há uma grande 
procura para o desenvolvimento de 
projetos que permitam o crescimento 
ordenado da rede, com gerenciamento 
proativo”, afirma.

A Broadtec é representante no 
mercado brasileiro da Arista, dos 
Estados Unidos, que tem no seu 
portfólio a ferramenta Dang, linha de 
switches para data center. O dispositivo, 
segundo a empresa, permite o 
espelhamento do tráfego de rede para a 
coleta de informações, tornando 
possível o monitoramento proativo de 
todos os dispositivos configurados no 
ambiente. “Uma solução de 
espelhamento do data center é bem 
custosa. Com essa tecnologia da Arista, 
conseguimos reduzir em 90% o 
investimento necessário, o que é 
significativo’’, diz.

Se as redes estão ficando cada vez 
mais complexas com a convergência, os 
administradores devem observar alguns 
aspectos importantes para um gerencia
mento eficiente e adequado. Um deles é 
montar um esquema de segurança para 
não correr o risco de perda e roubo de 
informações, além de invasões, por 
conta do avanço da mobilidade. “A 
questão da segurança é muito 
importante e se toma cada vez mais 
crítica com a proliferação dos dispositivos 
móveis”, acentua Ópice, da Enterasys.

O executivo também recomenda 
atenção especial à qualidade do 
acesso, para garantir o que o mercado 
define como boa experiência do 
usuário. Segundo Ópice, o 
administrador tem que ser responsável 
pela qualidade dos serviços que a rede 
oferece. Outra preocupação é com o 
help desk, que precisa estar preparado 
para administrar o crescimento do 
volume de chamadas. Para tanto, é 
importante assegurar que as 
ferramentas de gerenciamento 
contratadas no mercado disponham de 
recursos de automatização, para 
permitir a identificação das ocorrências 
com mais agilidade. “O pessoal da área 
de Tl das empresas costuma dizer que 
fica apagando incêndio e não tem 
muito tempo para olhar as novas 
tecnologias que possam contribuir para 
o negócio”, revela.

Além de elementos de automação, 
fundamental para execução de um bom 
trabalho de gerenciamento da rede, os 
administradores devem buscar 
ferramentas que lhes permitam uma 
visão operacional e executiva da rede, 
avalia Moraes, da CA Technologies.
“Hoje, todo mundo busca alinhamento. 
Sem isso, o usuário tem apenas uma 
visão operacional do ambiente e não 
consegue mostrar aos usuários de 
negócios como os serviços contratados 
estão sendo executados”, explica. 
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Caixa de texto
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 95, p. 10-13, outubro 2013.




