
Â PERSPECTIVA DE OTIMIZAR A INFRA-ESTRUTURA FAZ
PARTE DA CARTILHA DAS CORPORAÇÕES, PORÉM EM
TEMPOS DE ORÇAMENTOS ENXUTOS, TODO DETALHE QUE
LEVE A AMPLIAR O LEQUE DE SERVIÇOS COM POUCO
DESEMBOLSO DEVE SER CONSIDERADO
por Cláudio Ferreira

A
utomatizar. Essa palavra é a
que mais chama a atenção
quando da prioridade
corporativa de melhoria da
infra-estrutura dentro do atual

cenário de TI. Resumindo, o trabalho manual
acarreta maiores custos, especialmente de
pessoas, hardware e até mesmo de gastos
marginais como mais energia, por exemplo.
Assim como a premissa da compra
indiscriminada de máquinas e software como
solução para um problema é altamente
arriscada e leva a mais gastos, a melhoria do
legado deve ser prioritária.

Cada vez mais os departamentos de TI se
tornam um provedor, um prestador de
serviços internos, o que pressupõe uma
cultura tanto da parte de quem atende as
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demandas corporativas como dos vários
departamentos. Ainda mais quando se sabe
que os gastos apenas com a manutenção e o
suporte operacional são responsáveis por algo
como 60% ou até 70% dos orçamentos. Ou
até mais, como informa a Citrix norte-
americana, podendo em alguns casos chegar
aos 80%.

Para otimizar essa equação, a Citrix
montou uma suíte de produtos que é uma
evolução do carro-chefe da empresa, o
Metaframe. "Ele era muito associado aos
problemas de acesso remoto, agora temos
algo muito mais completo. O Presentation
Server e as demais ferramentas garantem um
melhor investimento e adequação daquilo que
já existe, o legado", assegura Maurício Mota,
gerente de canais da Citrix.
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No cerne do conceito da suíte da empresa
está o fato de muitas corporações não
conseguirem evoluir o seu parque de
máquinas na mesma velocidade que o
mercado e as demandas internas impõem.
'Trabalhamos com o hardware que o cliente
possui e melhoramos a sua performance, o
que prorroga os investimentos em novas
máquinas", argumenta Mota, que desafia:
"quanto mais complexo o ambiente, maiores
os ganhos".

O simples é difícil?
A Computer Associates também aposta

na simplificação do gerenciamento da infra-
estrutura como forma de auxiliar as
corporações na tarefa de economizar. A
ordem é simplificar os processos para
otimizar o desenvolvimento de novos
serviços. Para isto, a companhia partiu para
a criação de uma estrutura de gestão
integrada de suas ferramentas. "Montamos a
nossa plataforma nos últimos dois anos, e o
objetivo era fornecer uma interface
unificada", garante Gérson Gonçalves,
diretor de tecnologia da CA.

Em conjunto com a plataforma de
integração que reúne uma gama de
produtos e tem como base o Unicenter
TNG, a CA montou modelos para
gerenciar os ativos, baseados na
maturidade do cliente e também nas
melhores práticas de ITIL e Cobit. Foram
criados até mesmo modelos de
implementação, e finalizados acordos com
consultorias como Deloitte e Pricewater-
housecoopers para auxiliar os clientes.

Os sistemas de prateleira também
evoluem neste sentido. A Microsoft projeta o
lançamento do Windows Server 2003 CCF,
que é uma expansão da idéia de trabalho em
cluster. Recentemente, a companhia
participou da montagem de um projeto que
envolveu 300 máquinas em uma cliente que
queria oferecer esse tipo de serviço para
seus pesquisadores. "Automatizamos a
integração e os processos do cliente",
completa Ricardo Souza, gerente de
produtos e soluções da Microsoft.

"Existem muitas ferramentas
que podem auxiliar neste
sentido. A moda agora é

oferecer "Thin Provisioning", o
que leva a uma distribuição de

espaços virtuais dentro dos
departamentos".

Herman Pais, da EMC

Como exemplifica o executivo da
Microsoft, o lançamento do R2 (novo
release do Windows Server) traz a
novidade de trabalhar com a plataforma
Linux, uma forma de admitir que o sistema
aberto também existe nas plataformas
heterogêneas das corporações e tem
avançado. "Com o Longhorn (sistema
operacional que deve ser lançado em
2006), teremos total integração com Linux
e Unix", aponta Souza.

As plataformas de hardware, de uma
forma geral, também estão contempladas. "A
compra de máquinas Risc era pautada pela
performance e confiabilidade que a plataforma
trazia, porém hoje esses elementos são
reduzidos, se comparado com o avanço da
plataforma Intel", garante Souza, da Microsoft.
Ou seja, de acordo com o executivo, quem
ainda possui Risc tem um TCO (Total Cost
Ownership ou custo total de propriedade)
maior que outras plataformas. Outro caminho
interessante para quem deseja economizar
pode ser a utilização do SOA (Service Oriented
to Applications), que diminui o tempo de
administração das aplicações.
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Máquinas e máquinas
Ainda na seara do TCO, a HP também

aposta tudo nestas três letras e no conceito
por trás delas. Em especial quando se pensa
em atividades como consolidação de
servidores e particionamento de hardware.
"Todo o mercado evoluiu muito nos últimos
dois anos, aumentamos a performance sem a
necessidade de altos gastos", aponta Jason
Patrocínio, gerente de marketing para
servidores da HP

Um caso de consolidação de servidores
que se tornou uma referência para a HP é o
realizado na TAM e que teve como
protagonista o servidor HP 9000
Superdome, que ao custo de US$ 2,5
milhões vai suportar a infra-estrutura da
companhia aérea em toda a América
Latina. A grande novidade é que a máquina
opera tanto com particionamento físico
como virtual, o que garante a realocação
automática da performance do
processamento. Para o gerente de
tecnologia da TAM, Tony Faço, a decisão
de compra teve como objetivo garantir a
qualidade dos serviços da empresa.

Em outro exemplo, Patrocínio, da HP, fala
da tecnologia Blade associada aos servidores
e que auxiliam o cliente a crescer sua
plataforma de uma forma mais dinâmica e
barata, além dos próprios avanços na adoção
e definição de projetos de consolidação de
servidores. "A TI pode e deve ser um
gerenciador de receitas, porém os processos
é que precisam ser redesenhados. Algumas
empresas de manufatura e mesmo as telcos
começam a ver TI não como uma despesa e
sim como gerador de receitas", acentua o
executivo da HP.

Apoiado na plataforma ILM (Information

"Trabalhamos com o
hardware que o cliente
possui e melhoramos a sua
performance, o que prorroga
os investimentos em novas
máquinas. E quanto mais
complexo o ambiente,
maiores os ganhos".
Maurício Mota, da Citrix.

Lifecycle Management) ou gerenciamento do
ciclo de vida da informação, a EMC,
fornecedora de sistemas e hardware de
armazenamento, acredita que pode ser um
acelerador da economia nas empresas pelo
caminho da racionalização do uso dos

dispositivos. "Existem muitas ferramentas
que podem auxiliar neste sentido. A moda
agora é oferecer "Thin Provisioning", o que
leva a uma distribuição de espaços virtuais
dentro dos departamentos", ensina Herman
Pais, diretor de tecnologia da EMC.

Entre os usuários da companhia está a
Sky, operadora de tevê digital via satélite,
que instalou dois sistemas EMC CLARiiON
CX500, quatro EMC Connectrix DS24-M2,
dois EMC McData MP1220-M e os
software MirrorView/A, SAN Copy e
SnapView. Os equipamentos substituíram
dois antigos sistemas EMC Symmetrix, que
foram agora alocados no ambiente de
teste da empresa. Com o novo sistema, a
EMC conseguiu um ganho médio de 30%
no desempenho.

Racionalizando tudo
Mas todo cuidado na hora de investir é

pouco. Para Marcos Bonadies, gerente de
consultoria de vendas sênior da Oracle, o
investimento em hardware é sempre
superestimado porque as corporações
precisam suportar o pico operacional. "O
resultado é que na maior parte do tempo
os equipamentos ficam subutilizados",
alerta. Ele cita como exemplo uma
companhia brasileira de agroindústria que
unificou todo o seu parque, fazendo uma
consolidação de servidores, ao centralizar
todas as suas doze bases em um único
ponto de acesso.

A mesma empresa fez um desenho de
solução contemplando as máquinas que
ficaram, um novo servidor e outros dois
equipamentos reaproveitados em um
ambiente de grid, computing. "Conseguimos
oferecer uma solução que otimizou os
recursos e acarretou menor gasto no suporte,
e como está em grid fica ainda mais fácil
absorver outras máquinas ou mesmo
incorporar novas empresas", assegura
Bonadies, da Oracle.

O executivo da Oracle aponta que as
soluções da companhia permitem a
administração dos ativos de forma
centralizada, utilizando ao máximo o legado.
"Assistimos a muitos problemas de integração
e queremos responder às necessidades
corporativas, em especial aquelas que ainda
são reativas", explica. Entre as soluções de
middleware está a suíte Fusion Middle, que
apresenta uma arquitetura orientada a
serviços (SOA) e utiliza web services. O
próximo passo de integração e melhoria das
soluções corporativas é transformar as
melhores funcionalidades das três linhas
de sistemas de ERP (Oracle e da
recentemente adquirida JD Edwards-
Peoplesoft) em web services, no qual são
previstos mais de 4 mil componentes.

dezembro de 2005



Outra vertente interessante é a compra de
licenças que prevê o pagamento por usuário.
"Não temos uma fórmula mágica ou valor pré-
definido por usuário, mas oferecemos essa
facilidade a partir de R$ 350 por posição com
descontos pelo volume do cliente", assegura
Jack Sterenberg, gerente sênior on-demand
da Oracle. Ele cita o Grupo Abril como o
primeiro usuário dentro desta formatação. Ao
todo, são 500 posições do sistema de CRM.
Outro cliente peso pesado é a Vale do Rio
Doce, que possui mais de 13 mil licenças do
E-business Suite.

A estratégia on-demand da Oracle
inclui ainda a administração do software e
até mesmo a alocação deste no data
center da companhia como forma de
gerenciamento integral da solução. O
centro, no caso, fica localizado em Austin,
no estado norte-americano do Texas, e
trabalha de acordo com a plataforma Intel-
Dell-Linux. Sua estrutura impressiona ao
somar mais de 2,5 petabytes de
armazenamento e 15,5 mil servidores.
"Com esse empacotamento, os nossos
clientes não precisam mexer na sua infra-
estrutura ou mesmo contratar serviços de
consultoria caros", assegura Sterenberg.

Falando em hardware, a Sun aposta na
consolidação dos serviços e na racionalização
do parque de máquinas de seus clientes
como forma de sustentar as soluções atuais e
incluir novos processos e expansões de
serviços. "A unificação de funções em um
menor número de máquinas é uma solução
recorrente. O cliente tem economias
substanciais", admite Jorge Medeiros, gerente
de desenvolvimento de soluções da Sun.

Como complemento à idéia de serviços
de consolidação, a companhia
disponibilizou toda a linha de software a
custo zero. Assim, a empresa quer ganhar
depois, com a oferta de suporte e
manutenção aos projetos. "A iniciativa é
muito próxima do que acontece com os
sistemas abertos. É o mesmo caminho,
temos as melhores práticas e conhecemos
os ambientes", completa Medeiros.

Thin cliente
Falando em hardware, a arquitetura dos

thin clients, as máquinas magras, volta a
ganhar força. Depois de trabalhar como
provedor no mundo web, a Picture Internet
enveredou pelo segmento. "A partir do
trabalho com pequenas e médias
companhias sentimos que elas tinham uma
necessidade interna de diminuição de custos.
E a partir dessa demanda é que criamos um
produto específico que roda em Linux e
evoluímos para a plataforma thin client",
relembra César Augusto Bonadio, diretor de
tecnologia da Picture Internet.

"A TI pode e deve ser um
gerenciador de receitas,
porém os processos é que
precisam ser redesenhados.
Algumas empresas de
manufatura e mesmo as telcos
começam a ver TI não como
uma despesa e sim como
gerador de receitas".
Jason Patrocínio, da HP

Analisado como uma forma eficiente de
otimizar o gerenciamento da rede, diminuir
os gastos com suporte e obter maior
controle das máquinas, a solução Picture
Meta Station é baseado em Linux e pode
trabalhar com apenas um servidor ligado aos
clients. Entre eles estão empresas que
operam com ERPs, desde Microsiga até
SAP, e até mesmo colégios e universidades.

A Picture está finalizando a
implementação de 200 pontos de presença
com seu software e o hardware da parceira
Unisys para a companhia Creditus, uma
financeira que atua com representantes
alocados em lojas de varejo. "A opção deles é
pelo ambiente extremamente descentralizado.

Estamos na fase do piloto e no início do
próximo ano o projeto entra em produção",
garante Bonadio, da Picture.

É certo que graças às reduções de
impostos o preço dos thin clients está muito
próximo dos desktops mais baratos, no
entanto, os custos relativos à manutenção,
gerenciamento e mesmo desembolsos com a
atualização dos sistemas muito mais rápida,
dinâmica e barata, fazem brilhar as máquinas
"magras". Mesmo assim, os fabricantes locais
estão otimistas. Em acelerada abertura do
escritório local, a Wyse é um player mundial da
plataforma. "Fabricamos no México por meio
da Solectron e vendemos no Brasil. Acredito
que temos potencial para montarmos as
máquinas localmente, talvez até mesmo com
a própria Solectron", admite Steve Sandler,
diretor de operações para a América Latina da
Wyse, que tem 3 milhões de equipamentos
vendidos em todo o mundo.

No Brasil, a marca espera
comercializar, em 2006, algo como 50 mil
máquinas e planeja fabricar algo como 40
mil. Este ano, como forma de sondar o
mercado, a Wyse comercializou 2,5 mil
equipamentos, cujo principal comprador foi
a Sion (452 thin clients). A fim de garantir a
continuidade das operações de seus
clientes e proporcionar acesso rápido às
informações, a Sion, empresa prestadora
de serviços de contingência e o primeiro
People Center da América Latina,
implantou uma rede de comunicação
centralizada com o modelo WT 1125 SE,
cujo integrador foi a Planus.

"Com a rede centralizada nos
servidores e os terminais thin clients,
nossos clientes têm total segurança no
acesso aos dados corporativos e no
armazenamento das informações",
comenta Fabrício Martins, vice-presidente
de tecnologia e segurança da Sion. O
executivo da Wyse vê muitas
oportunidades no mercado bancário e
admite que algumas instituições de ponta
estão testando a solução da empresa. "Um
banco nos encomendou 100 estações
para um projeto-piloto. A diferença é que
nosso produto funciona e é um verdadeiro
thin client, montamos uma arquitetura
específica, não tiramos componentes
apenas", garante Sandler, da Wyse. Outro
diferencial é o software de gerenciamento
embarcado e o sistema operacional
desenvolvido pela fabricante.

"A compra de máquinas Risc era pautada pela performance e
confiabilidade que a plataforma trazia, porém hoje esses elementos
são reduzidos se comparado com o avanço da plataforma Intel".
Ricardo Souza, da Microsoft.
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