






uma tecnologia que permite reduzir ainda mais as
despesas com gerenciamento e otimizar os recursos
de hardware e software" diz Arai, de olho em diver-
sos servidores do hospital que ainda apresentam
taxas de utilização abaixo de 30%. "Com a virtuali-
zação, podemos deslocar recursos das máquinas
ociosas para as sobrecarregadas", afirma.

Arai está prestes a entrar para o restrito rol dos
CIOs brasileiros que já vivem no mundo da virtuali-
zação, a tecnologia que emprega software para trans-
formar um servidor físico em várias máquinas vir-
tuais. Trata-se de uma tendência recente, ainda res-
trita a grandes ambientes de TI. Mas os resultados
obtidos pelos early adopters impressionam. Basta
conferir o caso da AGF Seguros, relatado pelo seu
CIO, Emílio Vieira: "A AGF possuía 14 servidores de
bancos de dados e 25 de aplicações. Depois da vir-
tualização, concentramos o banco de dados em três
máquinas e as aplicações em cinco".

Durante os últimos 20 anos, as empresas monta-
ram a infra-estrutura de TI de forma desorganizada.
Cada necessidade de expansão era suportada pela
aquisição de mais hardware. O banco de dados ficou
pesado? Hora de comprar um servidor. Uma nova
aplicação? Outra torre a caminho. "Criamos um par-
que imenso e heterogêneo. Toda vez que precisáva-
mos instalar um aplicativo, um servidor vinha a re-
boque", diz Vieira. Ao longo do tempo, esse hábito
produziu uma falta de eficiência generalizada nos
ambientes de TI. Em qualquer empresa, é comum
encontrar servidores ociosos. Taxas de utilização
abaixo de 10%, segundo o Gartner, são verificadas
com freqüência. Muitas companhias possuem servi-
dores de fabricantes diferentes rodando versões an-
tigas e atuais de sistemas operacionais. Entre as cau-
sas dessa confusão está o fato de que nem sempre
houve uma exigência de padronização. Atendida à
demanda do usuário, o CIO podia dormir tranqüilo.



Novo ciclo de
Com a pressão sobre os orçamentos de TI, a inefi-
ciência deixou de ser tolerada nas empresas. Segun-
do a IDC, o custo mensal para manter rodando um
servidor de aplicação varia de 500 a 3 mil dólares,
sem contar os gastos relacionados com backup, co-
nectividade de redes e energia. Multiplicando esses
valores pelas dezenas de servidores que podem ser
encontrados numa empresa, é possível ter uma idéia
de quanto se gasta para manter a ineficiência.

Contra o desperdício de recursos, algumas tecno-
logias de hardware que amadureceram nos últimos
anos estão se tornando uma alternativa segura para
as empresas. A computação de 64 bits, que suporta
aplicações mais robustas, já é realidade entre servi-
dores. Mais recentes, os processadores multicore, de
vários núcleos, e os multithread, que executam mais
de uma instrução ao mesmo tempo, prometem im-
pulsionar o desempenho dos servidores. São es-
ses novos chips que permitem o empre-
go de softwares de virtualização. Ba-
sicamente, há dois tipos de pro-
gramas desse tipo. Os gerencia-
dores de máquinas vituais, co-
mo o Microsoft Virtual Server,
que promovem a virtualização
a partir do sistema operacio-
nal. E o tipo que estabelece
uma interface direta com o
hardware, como o VMware e o
Xen. Ao criar máquinas virtuais,
esses softwares permitem explorar
mais racionalmente o poder de processa-
mento, eliminar servidores ociosos e reduzir
custos de manutenção e administração. Além dis
so, permitem que o CIO entregue à empresa um

custo total de propriedade mais baixo com ganhos
importantes em termos de flexibilidade e agilidade.

Em paralelo à evolução tecnológica, um novo ci-
clo de upgrade de servidores vem ocorrendo em to-
do o mundo. O fenômeno era esperado pela indús-
tria de TI. Por causa do bug do milênio, houve uma
intensa troca de equipamentos, há seis ou sete anos.
Hoje, esses produtos se tornaram obsoletos, o que
leva a uma nova temporada mundial de compra de
servidores. A consolidação e a virtualização têm se
beneficiado dessa tendência. Uma CPU nova é capaz
de substituir uma série de máquinas antigas sem
prejuízo do poder de processamento.

No Brasil, essa fase de renovação tem se mostra-
do mais intensa, motivada pela valorização do real e
pela estabilidade econômica dos últimos dois anos.
Por causa disso, o faturamento do mercado nacional
de servidores cresceu 25% em 2005, ao passo que o
mercado mundial aumentou apenas 4,2%. A análise

de muitos fornecedores é que os CIOs brasi-
leiros adiaram o quanto puderam a reno-

vação de seus parques na tentativa de
conter despesas. "Hoje, em algumas
empresas brasileiras, o custo de
manutenção de máquinas já supe-
ra o valor para financiar um novo
equipamento", diz João Alves, pre-
sidente da integradora Mainline.
O ciclo de renovação no Brasil é

o intenso que produziu até uma li-
geira alta no valor médio dos servidores

padrão x86, que atualmente representam
90% do mercado nacional em número de

unidades. Segundo a IDC, isso se deve, principal-
mente, à migração de sistemas como ERP e banco de
dados e de aplicações técnicas para essa plataforma.
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A janela de oportunidades aberta pela combinação
entre máquinas velhas, preços baixos e novas tecno-
logias fez com que a renovação da infra-estrutura de
TI se tornasse uma das prioridades para os CIOs em
2006. Segundo uma pesquisa da consultoria
McKinsey com 77 CIOs de grandes empresas ame-
ricanas, mais de 53% deles investirá na moderniza-
ção de suas infra-estruturas de TI. E entre os que
irão investir nessa área, a troca de servidores des-
ponta como a ação mais importante. O Gartner
aponta a virtualização de servidores como uma das
dez prioridades para os CIOs em 2006. E, segundo a
IDC, o investimento mundial em máquinas virtuais
deve chegar a 15 bilhões de dólares em 2009.

O termo virtualização nasceu nos tempos do
mainframe. Na atual versão para servidores e stora-
ge, um software permite que cada máquina real seja
multiplicada em várias máquinas virtuais. Desse
modo, as empresas conseguem enxergar a capacida-
de de processamento total disponível, independen-
temente do servidor. As aplicações não ficam restri-
tas a um único computador e os usuários não per-
cebem que estão compartilhando recursos. De acor-
do com a demanda por processamento, o poder
computacional pode ser deslocado de uma aplicação
para outra. "O exemplo clássico é o da folha de paga-
mentos", afirma Arai, do Hospital Albert Einstein.
"Durante os dias que antecedem o pagamento dos
salários, o processamento dessas informações atin-
ge um pico. Podemos deslocar recursos de outras
áreas para atender a essa demanda específica", diz.

na
A capacidade de oferecer respostas rápidas às de-
mandas do negócio chamou a atenção de Guilher-
me Cruz, gerente da divisão de informática da Pe-
tróleo Ipiranga. A empresa investiu numa solução
de virtualização do ambiente web que utiliza má-
quinas xSeries, da IBM, Linux e software de vir-
tualização da VMWare. O objetivo era ganhar agi-
lidade no atendimento a postos de combustível e
outros clientes que compram pelo portal. No ano
passado, as vendas pela internet renderam à em-
presa 9 bilhões de dólares, ou 53% do faturamen-
to. Pelo portal, a Ipiranga vende produtos e servi-
ços, oferece informações de mercado, lança pro-
moções e faz campanhas de marketing. "Antes da
virtualização, precisávamos nos preparar com mais
de um mês de antecedência para suportar a de-
manda provocada por uma nova promoção. Era
preciso encomendar e instalar um novo servidor"
afirma Cruz. "Agora, se o departamento de marke-
ting avisa que pretende fazer uma nova promoção,
levamos apenas dois dias para botá-la no ar", diz.

A Ipiranga diminuiu de 18 para quatro o número
de servidores de internet. Além do ganho de flexi-
bilidade, criou uma solução de contingência. "Re-
duzimos os custos com licenças de software, ad-
ministração e manutenção de rede", diz Cruz.



Na Orbitall, companhia de processamento de infor-
mações de cartões de crédito e débito, os ganhos
com a virtualização se refletem diretamente no ne-
gócio. "O preço do processamento é o que vendemos
para nossos clientes. Se exploramos melhor a capaci-
dade das máquinas, lucramos mais e conquistamos
mercado" diz Antônio Carlos Pereira, diretor de infra-
estrutura tecnológica da Orbitall. A empresa come-
mora três anos sem repassar aumentos para seus
clientes. "Em alguns casos, com a redução dos custos
de processamento, oferecemos até descontos para
nossos clientes", afirma Pereira.

A Orbitall decidiu investir na virtualização depois
de esgotar as possibilidades de reduzir custos com a
consolidação de servidores. "Obtivemos ganhos com
a centralização convencional em servidores Unix.
Quando chegou a vez da plataforma x86, percebe-
mos que só consolidar não seria suficiente", diz Pe-
reira. Desde o ano passado, a empresa tem dois pro-
jetos de virtualização concluídos. No mais abrangen-
te, a empresa reduziu de 22 para dois o número de
servidores Intel e aproveitou para fazer também a
consolidação do storage, com o objetivo de garantir
alta disponibilidade. "Mantemos um servidor ativo
que concentra as aplicações. O outro funciona como
um backup físico" afirma Cláudio Salituro, gerente
de TI da Orbitall. No outro projeto, feito no site de
um cliente hospedado na empresa, a Orbitall reduziu
de oito para dois o número de servidores. A compa-
nhia prevê reduzir 300 mil dólares dos gastos anuais
com licenças de software.

A preocupação com planos de contingência e conti-
nuidade de negócios tem sido um atrativo adicional
para as empresas investirem em virtualização.
"Grandes empresas são cada vez menos tolerantes a
interrupções nos negócios, porque isso acarreta mi-
lhões de reais de prejuízo. A virtualização também
tem sido vista como uma tecnologia que viabiliza es-
tratégias de continuidade dos negócios" afirma Rei-
naldo Roveri, analista da IDC. Na AGF Seguros, a vir-
tualização foi usada também como um facilitador
para o projeto de disaster recovery. "Alta disponibili-
dade e confiabilidade são fundamentais para os ne-
gócios de uma seguradora" afirma Emílio Vieira, CIO
da AGF, que também optou pelo software de virtua-
lização da VMWare. "Ao separar o hardware do soft-
ware, você pode jogar o processamento para onde
quiser. Se uma máquina parar, o sistema não cai", diz
Vieira. "Você trata o pacote de processamento como
um arquivo. É como se fosse uma operação de copiar
e colar", afirma Vieira, que elogia também a estabili-
dade da solução. "Quase um ano depois de instalada,
o sistema não caiu nenhuma vez", diz Vieira.







Preço de ê o
A redução de custos de administração da infra-
estrutura pode ser outra conseqüência positiva da
virtualização. Além de trabalhar com um ambien-
te simplificado, com menos máquinas e equipa-
mentos de rede, o software de virtualização é, ao
mesmo tempo, uma ferramenta de automação e
gerenciamento. Em outras palavras, a tecnologia
exige menos gente para administrar e fazer a ma-
nutenção. "A simplificação do ambiente por si só
facilita a administração. E a solução também é
muito fácil de gerenciar", diz Vieira.

Mas há riscos de a virtualização complicar o ge-
renciamento dos ativos. Afinal, se por um lado a
tecnologia reduz a quantidade de hard-
ware, por outro a quantidade de
software pode aumentar. "Acho
que o segredo está em ter um
inventário bem definido pa-
ra não perder o controle so-
bre o sistema", afirma Sali-
turo, da Orbitall. A reco-
mendação do Gartner é que
os CIOs reconheçam que a
economia de custos propor-
cionada pela virtualização se
deve ao enxugamento da base
de hardware. O custo de adminis-
tração de servidores virtuais, segun-
do o Gartner, tende a ser parecido com o
verificado em clusters de máquinas reais. A
explicação é que os custos dos servidores estão
mais associados ao sistema operacional do que
•ao hardware. "As empresas acham a administra-
ção simples porque o número de máquinas vir-
tuais é baixo. Quando a virtualização for ampla,
a coisa pode mudar", diz o analista Donald Fein-
berg, presidente do Gartner no Brasil. "De uma
maneira geral, as ferramentas de gestão de am-
bientes virtuais ainda não atingiram a maturidade,
mas como a tecnologia está se popularizando, is-
so não deve demorar a acontecer. Uma grande mu-
dança ocorrerá quando empresas especializadas
em gerenciamento de ativos, como CA e BMC,
por exemplo, lançarem suas próprias ferra-
mentas para esse segmento", diz Feinberg.

No quesito preço, o grande limitador ao
avanço da virtualização é o modelo de co-

brança de licenças de software. "As empresas estão
questionando os fornecedores que cobram uma li-
cença por cada máquina virtual. Isso pode multi-
plicar os custos com software de uma maneira que
inviabiliza a adoção de sistemas virtuais", afirma
Feinberg. Essa mesma discussão ocorreu há pou-
cos anos, quando os chips dual-core chegaram ao
mercado e muitos fabricantes tentaram cobrar
uma licença por cada núcleo — e depois voltaram
atrás. "Essa polêmica já está ocorrendo de novo e
eu espero que os fornecedores revejam suas posi-
ções", afirma Antônio Carlos Pereira, da Orbitall,
que tem procurado dosar os investimento nessa
tecnologia. "Decidimos que vamos virtualizar até

40% das máquinas. Avaliamos bem o am-
ente para saber onde realmente vale a
pena investir", diz Pereira.

O pouco tempo de estrada tam-
bém pesa contra a tecnologia.
Para Roveri, da IDC, um obstá-
culo para os CIOs será conven-
cer a cúpula da empresa, que
ainda não compreendeu os be-
nefícios da virtualização. "Os

CIOs ainda têm dificuldade pa-
ra justificar o investimento", diz

Roveri. Os próprios executivos de
TI ainda buscam casos de sucesso no

emprego de virtualização. "Visitamos al-
guns clientes dos nossos fornecedores antes de

escolher a tecnologia", afirma Arai, do Hospital
Albert Einstein. Mesmo assim, Arai decidiu
adotar a virtualização aos poucos. "Será um pro-
cesso lento e de muitas etapas", diz.
Ao que tudo indica, o cenário de ilhas isoladas

de servidores nas empresas não desaparecerá no
curto prazo. "Há boas ferramentas disponíveis no
mercado, mas a mudança será gradual para não co-
locar nenhum sistema em risco", afirma Roveri, da
IDC. Para Emílio Vieira, da AGF, o CIO deve fazer
uma boa análise do ambiente antes de investir em
virtualização. "Esse tema requer que o CIO pense
grande, mas aja com calma", diz Vieira. Um conse-
lho que, aliás, serve para qualquer tecnologia.
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