
U
m executivo que conhece
os atalhos do mercado de
TI apontou que a
virtualização á "uma
mágica para reduzir custos
e aprimorar a

administração dos ambientes". Afinal, os
ambientes estavam cada vez maiores, e
era necessário reduzir essa complexidade.
O que foi feito com a consolidação das
máquinas e com o uso de sistemas de
virtualização que enxergaram todos os
servidores como algo único. E, agora,
esses sistemas de gerenciamento de
infra-estrutura evoluem e se tornam mais
complexos e abrangentes.

"Virtualização é um assunto quente no
mercado atual de TI. Ou as corporações
têm algum projeto em curso ou vão fazer
algo esse ano ou já se planejam para o
futuro próximo. As pressões de redução de
custo de gerenciamento, mesmo em
estruturas terceirizadas, assim como ter
urna infra-estrutura "green computer" são
motores neste processo", admite Érika
Ferrara, gerente regional de canais da Citrix.

Dados globais da IDC apontam que
apenas 9% dos servidores novos são
virtualizados. Assim como uma pesquisa
mundial da Computer Associates
entrevistou 300 CIOs e outros principais
executivos de TI em empresas dos
Estados Unidos, Europa, Oriente Médio,
Ásia e Pacífico com mais de 250 milhões
de dólares de receita anual, revelou que
64% das corporações já investem em
virtualização e os restantes 36% estão
caminhando neste sentido.

Com a demanda das soluções
ganhando maior consistência, as
corporações ganham novas possibilidades
de solução. Não é por acaso, aliás, que



fornecedores como Oracle e Microsoft no
apagar das luzes de 2007 anunciaram
investimentos no campo da virtualização.
O Oracle VM, por exemplo, é construído
sobre o hypervisor - plataforma de
virtualização que permite rodar diversos
sistemas operacionais - de código aberto
Xen e foi criado para suportar e gerenciar,
de maneira centralizada, aplicações da
companhia e de terceiros.

A solução oferece suporte para
sistema operacional em Linux, assim como
para o banco de dados da companhia e as
demais ofertas de aplicações da Oracle. O
VM já está disponível para download. No
entanto, mesmo com tal investimento,
analistas de mercado vêem o esforço
como algo ainda distante das empresas
que lideram a tecnologia.

Já a Microsoft promete que o seu
Windows Server 2008 incorpore o
software de virtualização Hyper-V como
forma de atender ao mercado. Neste
caso, para os críticos faltará maior
quilometragem para a sua adoção
pelas corporações.

Dando as cartas
Os novos e os velhos "jogadores" do

mercado se defrontam com uma cultura
de virtualização muito associada à
consolidação de servidores, na qual a
prática se traduziu como economia de
recursos monetários. Quando as
corporações podem extrair mais, criando
modelos mais criativos e eficientes de
administração da infra-estrutura -
internamente ou utilizando serviços de
terceiros. "É possível pensar em um
data center virtual ou em green
computer e até mesmo em disaster and
recovery e consolidação de desktops
mais eficiente a partir da virtualização",
completa Arlindo Maluli, principal
executivo da VMware no Brasil.

O boom da virtualização
acompanhou a "febre" de consolidação
de servidores nas grandes empresas entre
2004-2005, porém o percentual de
corporações com ambientes totalmente
montados e equilibrados ainda é
pequeno, principalmente no Brasil. "Nos
Estados Unidos, a nossa penetração é
maior, estamos em 100% das
companhias da lista da Fortune 100, por
exemplo", garante Maluli.

Um caso de sucesso da companhia
localmente é o da SulAmérica, projeto
executado entre setembro de 2005 e
junho de 2006. Ao final do processo
foram virtualizadas 21 máquinas, sendo

que 57 servidores foram trocados por
arquiteturas mais robustas, 12 foram
consolidados e 31 máquinas desligadas.
Atualmente a seguradora dispõe de 11
servidores executando VMware. "A parte
que suporta essa camada virtual cresce
de forma independente. Antes eu
precisava associar um sistema a uma
máquina física. Além do custo do
equipamento havia também o tempo
investido na montagem e estabilização do
ambiente. Já com a tecnologia VMware,
apenas adquiro o poder computacional
necessário para suporte à camada
virtual", conclui Luís Furtado, CIO da
SulAmérica.

Mercado financeiro
Já a Computer Associates cita o

Bradesco como um projeto-modelo ao
reestruturar toda a sua infra-estrutura de
TI, com a montagem de um novo CPD,
que conta com ambiente virtualizado,
gerência otimizada, administração da
infra-estrutura voltada para a
disponibilidade e qualidade de serviço. "O
que o cliente busca é uma visão
integrada, única, conseguida por meio de
nosso monitor de performance.

DADOS GLOBAIS DA IDC APONTAM QUE APENAS
990 DOS SERVIDORES NOVOS SÃO VIRTUALIZADOS
Trabalhamos em virtualização com 200
clientes de forma direta. Alguns estão
bem avançados", revela Eduardo
Schvinger, vice-presidente de tecnologia
da CA da América Latina.

O executivo pondera que muitas

corporações estão consolidando
ambientes de empresas adquiridas, o que
atrasa o processo. "Entre os setores da
economia, o sistema financeiro é o mais
evoluído porque tem que lançar produtos
mais rápido e ter um ambiente mais
disponível", assegura Schvinger. Um dos
maiores projetos da VMware, não por
acaso, é o da Caixa Econômica que
envolve 4 mil máquinas virtuais rodando
em algo como 800 CPUs em 400

máquinas físicas.
Já que o bolso é o "órgão" das

empresas de maior sensibilidade, quanto
custa um projeto de virtualização? "Temos
uma ferramenta de cálculo de ROl na web
que mostra a partir dos dados do cliente
qual o retorno, mas nunca passa de seis
meses e em alguns casos é imediato. Um
projeto de 50 servidores virtuais pode ser
feito em meio rack, chamamos de
datacenter-in-a-box, algo que custa 250
mil reais. Se você comparar com 50
máquinas físicas o custo chega a algo
como 800 mil reais, e isso sem
contabilizar storage ou redundância",
compara Maluli, da VMware.

Questionado sobre um report do
Gartner que indicava que os clientes da
VMware criticavam o preço das soluções
da companhia ao mesmo tempo em que
falavam positivamente das soluções,
Maluli rebate. "O custo de um projeto de
virtualização deve considerar a infra-
estrutura como um todo, máquinas,
storage, etc. Soma-se tudo e divide-se
pelo número de máquinas virtuais. Nosso
licenciamento fica em apenas 6% de um



"A oferta do
serviço depende

da maturidade
do cliente"

ARLINDO MALULI,
DA VMWARE

data center virtual e descarta maiores
investimentos em máquinas físicas, ou
seja, não é um alto custo", compara.

Outro ponto da conta de um projeto
de virtualização é a diminuição dos
investimentos em equipes específicas
para realizar o gerenciamento das
máquinas. "O custo das máquinas baixou
e o mesmo aconteceu com as
ferramentas, já o custo de pessoal
aumentou, sem falar nos valores para
capacitar os profissionais. O remédio para
esses problemas passa pela
virtualização.", alerta Érika.

Soluções reais
De olho nas necessidades do

mercado, a VMware oferece soluções de
diferentes tamanhos. Com soluções
gratuitas, de 5 a 10 máquinas, disponíveis
na web até chegar em soluções robustas
como as de data center, atendidas de
forma direta. Nas médias companhias a
empresa conta com os distribuidores
CNT, Officer e Ação e suas 30 revendas,
assim como os contratos mundiais com
HR IBM e Dell. A solução trabalha com a
diversidade de plataformas corporativas e
o conceito de oferecer máquinas virtuais
prontas pela web, que podem ser
nclusive open source.

Já a Cítrix consolidou a sua
estratégia de solução no que eles
chamam de Delivery Center, que tem a
visão de transformar o data center em
centros dinâmicos. "Eles não são tão
flexíveis quanto deveriam ser, nossa meta
é entregar alta performance,
gerenciamento e segurança, com
provisionamento em servidores virtuais e
físicos, tudo integrado com a infra-
estrutura a partir de uma única
ferramenta", explica Érika.

O conceito que opera a partir de
quatro pilares: o Xen Server Platinum, o
Xen Application, a linha Netscaler (voltado
para aceleração de aplicações web) e o
Xen Desktop. Componentes que tem
como meta tornar o data center em uma
infra-estrutura dinâmica.

A executiva destaca ainda a
possibilidade de operar em vários
mundos, desde aqueles baseados em
Linux, até o Windows por meio de uma
parceria com a Microsoft. E questionada
sobre as funcionalidades do Windows
Server 2008 já inclusas, ela ressalva que a
ferramenta fará o básico. "Mas será
Importante porque mais e mais empresas
vão testar a virtualização", conclui.

Para Maluli, da VMware o diferencial

CONCEITO AMPLIADO

De olho na virtualização de desktops, a VMware adquiriu a Thinstall, uma
empresa com apenas 600 clientes e acordos de licenciamento de software
com empresas como a LANDesk. Com a nova tecnologia, a VMware permitirá

que seus clientes criem aplicativos virtuais e diminuam os custos de administração
de desktops, que oneram a infra-estrutura das corporações.

"Quando consolidamos servidores, trabalhamos com um agente que coleta ás
informações dos desktops e vemos algo como apenas 10% a 15% de utilização dos
servidores, quando vamos para consolidação de desktops a utiiização menor ainda:
algo como 2% a 3%, ou seja, os desktops são extremamente subutilizados. Quando
oferecemos apenas a interface na estação podemos trabalhar com uma máquina
mais antiga ou um thin, somente com o que o cliente gastaria com memória RAM é
possível fazer um data center virtual novo", aponta Maluli. A solução de desktop da
VMware publica a interface de uma máquina inteira, enquanto a solução da Thinstall
permite entrar na virtualização de aplicativos.

A tecnologia da Thinstall facilita a portabilidade dos aplicativos e o seu uso em
múltiplos computadores. Além disso, não exige que eles sejam instalados na
máquina do usuário, diminuindo as atividades de administração da equipe de TI.
"Mas ainda não temos um roadmap de novos produtos resultantes desta aquisição",
garante Maluli. A compra da Thinstall faz parte da política da empresa de aquisições
táticas no mercado, como a da Foedus, companhia provedora de produtos, e
serviços de infra-estrutura de virtualização, feita anteriormente.

da empresa é a experiência de 10 anos
com o tema, apenas na plataforma x86 -
veja mais no Box Conceito Ampliado,
"Além disso, investimos 22% de revenue
em pesquisa e desenvolvimento e criamos
o conceito de data center virtual", aponta
o executivo.

Tecnicamente, a ferramenta da
VMware favorece o trabalho em cluster
que faz com que uma máquina possa
substituir outra que "cai" em um serviço.
Assim, tirar ou colocar memória se torna
muito mais fácil, como opera com
qualquer sistema operacional e aplicativo.
Utilizando o conceito de cluster, o data
center virtual ganha maior balanceamento,

feito automaticamente, e opções de SLA
pré-definidos. "É praticamente um
mainframe em um Intel", compara.

E a empresa pretende evoluir em
serviços, investindo em um departamento
específico, especialmente em consultoria
- com know-how trazido da matriz norte-
americana. "A oferta do serviço depende
da maturidade do cliente, fazemos um
estudo do ambiente, quem já tem
consolidação. E a partir de um help-
check, nós orientamos a uma melhor
prática. Assim como operamos serviços
específicos como migração de
máquinas entre duas localidades
distintas ou projetos de recuperação de
desastres, automatizando todos os
processos. Podemos fazer a recuperação
em um ambiente Intel em 30 minutos",
garante Maluli.

A CA também aposta no quesito
serviços agregados. "A partir do nosso
Comand Center podemos ter uma visão
com interface única de toda a infra-
estrutura, controlando a complexidade
dos ambientes e não apenas de
virtualização", lembra Schvinger. Com
uma série de alertas que partem de
parâmetros baseados em políticas e
integrado com o controle de mudança
de configurações. "Em um ambiente
virtualizado é importante a co-gerência
de mudança de configuração. Com
o ITIL como o coração das melhores
práticas", completa.
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