


para gerenciamento que reduzem o trabalho árduo,
que consome grande parte do tempo dos profissio-
nais de TI e do orçamento do setor.

Muitos desses sistemas de gerenciamento têm
ferramentas que fazem automaticamente o inven-
tário do patrimônio de TI e mapeiam este inven-
tário para os aplicativos e processos de negócios
críticos. Os bancos de dados de gerenciamento
de mudanças ou de configuração, por exemplo,
rastreiam cada servidor e cada PC, juntamente com
seus aplicativos, suas configurações, seus direitos
de acesso e outras características fundamentais. Se
ocorrer um problema, o banco de dados poderá ser
utilizado para fazer um servidor ou um PC retornar
a uma configuração anterior e estável. Uma vez que
uma companhia estabelecer uma configuração pa-
drão para servidores e PCs, estes bancos também
poderão ser utilizados para configurar rapidamente
dezenas de computadores, poupando os profissio-
nais de TI de fazer isto manualmente.

Durante anos, as companhias têm sido capazes
de criar servidores virtuais, mas as novas ferramen-
tas de gerenciamento tornam muito mais prático,
mesmo para as pequenas empresas, virtualizar os
recursos de computação e armazenamento e alocá-
los dinamicamente. Eles podem automaticamente
assegurar o cumprimento das políticas de segu-
rança e monitorar o acesso a redes e a aplicativos,
além de permitir que você saiba quando e onde
é necessário acrescentar mais recursos, fazendo
a análise de tendências das taxas de utilização. O
objetivo não é apenas reduzir os custos da infra-
estrutura de TI, mas também fornecer níveis de
serviço garantidos.

Muitas companhias estão consolidando e
virtualizando seus servidores, simplesmente, porque
estão ficando sem espaço. Michael Shimmin,
coordenador da central de dados na Universidade
Health Care, da Universidade de Utah, diz que a
abordagem de 80/20 é uma boa estimativa de
como dividir o orçamento de TI entre a manutenção
e novos projetos. O departamento de TI do setor de
assistência médica da universidade, há um ano, en-
frentou vários problemas em sua central de dados,
que serve ao hospital, às clinicas da universidade,
cinco hospitais regionais e 24 clientes externos do
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hospital. Existia espaço para crescer, mas o sistema elétrico

não podia dispor de maior capacidade e ainda precisava de

80 novos servidores montados em racks.

Shimmin desenvolveu um plano em conjunto com a HP,

a VMware e a revendedora de produtos para TI Avnet, com

a finalidade de migrar as centrais de dados para servidores

blade operando com base em processadores com dois

núcleos. A universidade deu inicio a uma atualização do

sistema elétrico do prédio, para possibilitar mais energia.

Foi feita a consolidação com base nos servidores blade

da HP, que permitiram instalar mais servidores em um

espaço menor. Ele também utilizou o software VMware

para criar cerca de 20 servidores virtuais em cada servidor

físico. Além disso, o departamento também comprou o HP

OpenView Performance Insight, um console central que

permite ao departamento monitorar as taxas de utilização

em cada servidor físico e identificar os melhores candidatos

à virtualização. Ainda há mais trabalho a fazer. Shimmin está

investigando novas opções de resfriamento da American

Power Conversion, Liebert e outros fabricantes, a fim de

resolver o problema do calor gerado pelos servidores blade

instalados em um espaço condensado.

Antes de considerar a opção de fazer a consolidação

e a virtualização, as empresas devem se assegurar de

que sabem quais recursos de TI dispõem e como eles

estão sendo utilizados. Para muitas companhias, esta é a

principal etapa em direção ao controle de custos. Em um

estudo realizado pela IDC com 400 executivos sêniores

de TI, 60% vê a consolidação como uma etapa importan-

te no aperfeiçoamento da eficiência operacional, e 80%

está engajada em algum projeto deste tipo. "O objetivo é

economizar dinheiro e liberar profissionais da necessidade

de realizar tarefas de manutenção e gerenciamento, e criar

uma infra-estrutura suficientemente flexível para reagir às

mudanças e aos problemas corporativos", destaca Matthew

Eastwood, analista do IDC.

A linguagem de gerenciamento da central de dados tam-

bém evoluiu. As companhias utilizam o Six Sigma ou progra-

mas similares de melhoria do processo de negócios, mas a

metodologia ITIL (sigla em inglês para Biblioteca de Infra-es-

trutura de Tecnologia da Informação), cada vez mais, aparece

como a estrutura para a criação de processos automatizados,

Um importante comprometimento do tempo dedicado à ITIL

ajudou Eric Martineau, vice-presidente de operações na web

na MyFamily.com, e sua equipe de 30 profissionais de TI a

lidarem com o rápido crescimento da companhia. Martineau

adquiriu manuais de serviço de suporte e entrega, na área de

ITIL, e também manuais da Microsoft Operations Framework

para cada profissional de TI. Durante cinco meses, a equipe

dedicou seu horário de almoço a trabalhar nos manuais e a

fazer brainstorming sobre o modo como melhor implemen-

tar as práticas nos seus ambientes de TI. "Implementar os

processos e reestruturar o departamento em torno destes

processos realmente não nos custou um tostão", ele explica.

"No fim, estávamos em condições de obter a melhor defini-

ção de quais responsabilidades seriam assumidas dentro de

cada departamento."

A MyFamily, ao implementar uma estratégia relacionada

à construção de seus próprios servidores blade, reduziu os

custos com equipamentos. Atualmente está acrescentando

cerca de 250 destes servidores a cada mês. Seu maior

investimento em hardware se refere aos recursos de armaze-

namento. A parte final da iniciativa foi implementar a suíte de

gerenciamento de sistemas, denominada Unicenter, da CA,

para garantir que a ITIL, a Microsoft Operations Framework

e os processos foram implementados e concluídos. Hoje a

companhia gerencia mais de 4 mil servidores, com apenas

12 administradores de sistema.

A corretora de importações e exportações GHY Interna-

tional mostra como as companhias não precisam ser grandes

42 23 de agosto de 2006



para poder utilizar avançadas ferramentas de centrais de da-

dos, a fim de manter sob controle os custos com manutenção.

A GHY tem uma pequena equipe de TI, que estava gastando

98% de seu orçamento em operações e manutenção, tornan-

do impossível lançar novas iniciativas de tecnologia, analisa o

vice-presidente de TI, Nigel Fortlage. "Chegamos a um ponto

de total frustração, em que não estávamos fazendo nada

como departamento de TI", comenta.

Segundo ele, a GHY entrou nessa situação por lidar com

os problemas de TI de um modo gradativo e reativo. Cada

vez que surgia um problema, a resposta fácil era acrescentar

mais um novo servidor ou programa de software ao cohjunto

já instalado. O resultado foi uma rniscelânea de sistemas que

desempenho. A equipe é alertada apenas quando ocorrem

problemas que o sistema não pode resolver. Essa configu-

ração permitiu que a YRC reduzisse a equipe de sete para

cinco pessoas, apesar de a companhia ter realizado duas

aquisições durante esse tempo.

"Os terceirizadores de soluções de TI estão particular-

mente sensíveis aos seus custos de operações e manutenção,

uma vez que seus contratos oferecem rendimento fixo", diz

Shahin Pirooz, diretor de tecnologia na CenterBeam, que ge-

rencia as operações de infra-estrutura de TI de empresas de

pequeno e médio portes, que tenham de cem a 2 mil servi-

exigiam muito tempo para serem gerenciados. As opções

disponíveis naquele momento incluíam duplicar o número de

servidores ou duplicar o tamanho da equipe de TI, mas não

havia mais dinheiro para nenhuma das alternativas.

Foram consolidados sete servidores Linux, Windows e

Unix em um IBM iSeries 550 com quatro processadores,

segmentado em 17 ambientes virtuais. Metade dos servido-

res virtuais executam o Suse Linux Enterprise Server 9, da

Novell; e a outra metade executa os sistemas operacionais

Windows 2000, AIX e IBM's i5. A consolidação ajudou

a GHY a reduzir seu orçamento de TI em 14%, dando à

equipe de TI credibilidade para acrescentar uma pessoa à

mesa de atendimento.

Com mais de 1,6 mil computadores, que variam de main-

frame a servidores, a YRC Worldwide, grande companhia de

serviços de transporte, adotou a consolidação e a virtualiza-

ção. A YRC chama a si mesma de 'loja de ITIL'. "Ela conse-

gue que as coisas sejam feitas muito mais rápida e agilmente",

esclarece Kim Galway, lider de equipe do setor de gerencia-

mento de desempenho e planejamento de capacidade.

A equipe de Galway utiliza ferramentas de gerenciamento

de sistemas da BMC para monitorar o desempenho do siste-

ma e planejar capacidade adicional. Elas também monitoram

todos os tipos de hardware utilizados, de modo que um

pequeno grupo de pessoas pode monitorar operações, em

vez de precisar de um especialista para cada sistema. Além

disso, a YRC automatizou a maioria do monitoramento de

dores. Trabalhando com a HP para migrar para um ambiente

virtual de servidores blade, a CenterBeam aprimorou, há três

anos, sua taxa de administrador por servidor de um para 20

e, atualmente, um para 150. Mas a meta de Pirooz é chegar,

até o fim do ano, a um para 200 servidores; e, a longo prazo,

atingir o índice de um para 400.

A maioria dos lideres pode relacionar sobrevivência a um

rendimento fixo. Suas companhias não estão interessadas em

investir muito dinheiro em tecnologia, especialmente, se esta

não estiver gerando muito retorno. Sendo assim, a pressão

está em diminuir os custos de manutenção de TI, a fim de

liberar dinheiro a ser investido em inovação. As centrais de

dados são um local crucial para se começar. As ferramentas

existem para aumentar a eficiência - consolidando, virtualizan-

do e automatizando - o gerenciamento de servidores, além

de ampliar e automatizar o gerenciamento de desktops e

usuários remotos.

A maioria dos departamentos de TI está gastando

aproximadamente 70% de seus orçamentos em pessoal

e isto, provavelmente, não se modificará. Mas em muitas

companhias o trabalho destes profissionais pode e deve

mudar. Em vez de simplesmente manterem as luzes dos

computadores piscando, elas precisam desenvolver e

implementar novos recursos e capacidades, para fornecer

novas ferramentas e recursos para a companhia, e, por fim,

gerar novos rendimentos. Quando isso acontecer, a TI terá

o respeito que merece.
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