




cruciais. A produção não pode
parar, por isso a importância
de ter os servidores e
aplicativos no ar o maior
tempo possível, explica.

Mas além da disponibilidade,
ao voltar os olhos para
virtualização as empresas
esperam aproveitar
melhor os investimentos e a
infra-estrutura de TI. Jaison
Patrocínio, gerente de
marketing da HP, exemplifica:
imagine uma empresa que vai
ter uma demanda muito maior
no período da Páscoa. Para isso,
ela vai precisar de determinadas
aplicações para apoiar as vendas,
entregas, faturamento etc. A
companhia pode criar um
ambiente virtual para atender a
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essa necessidade pontual de
forma que, quando o consumo
diminuir, é possível tornar
indisponíveis os servidores e
aplicativos utilizados. Nesse
caso, não é preciso investir
em máquinas que depois não
serão aproveitadas nos outros
meses do ano.

O executivo diz que a
empresa está sentindo de perto
o boom da virtualização.
"Dificilmente vendemos uma
solução que não tenha um
pedaço virtualizado", diz.
Segundo ele, essa é uma
tendência natural uma vez que
as empresas estão olhando mais
de perto para o departamento
de tecnologia da informação,
que passou a ser uma área de
geração de receitas. "A
virtualização é muito
importante nesse novo período
da tecnologia, porque ela
permite a simples otimização de
um data center quando
necessário e garante mudanças
rápidas", diz.

Além dos data centers
É perceptível que a

virtualização está ultrapassando
as fronteiras da economia de
energia, do uso eficiente do
processamento e oferecendo
possibilidades antes
inimagináveis. O conceito
vem ganhando força nas
aplicações de ponta a ponta
no ambiente de TI das
corporações e atingindo os
aplicativos e desktops.

De acordo com Gustavo
Amorim, gerente de marketing

corporativo da Citrix, o
mercado ainda não enxerga a
virtualização como um processo
mais abrangente. Os aplicativos,
por exemplo, podem ganhar
eficiência ao serem
virtualizados. "Eles podem ser
gerenciado de forma
centralizada. Hoje a grande
maioria está nos PCs de uma
forma descentralizada, o que
torna a operação de TI muito
mais vulnerável e complicada,
porque é preciso fazer
atualização, manutenção,
entre outras ações, atuando
separadamente em cada
máquina", diz.

Quando a empresa investe
nesse tipo de consolidação de
aplicativos, significa que eles
estarão todos em um só lugar:
no data center. O usuário passa
então a receber em sua tela
apenas uma camada de
apresentação ou uma imagem
do aplicativo, embora isso não
modifique em nada a
experiência que ele tem com a
tecnologia. "Pelo fato de o
indivíduo só ter uma imagem
do aplicativo, há a garantia de
que nenhuma informação está
trafegando pela rede, o que gera
um ambiente com menor
vulnerabilidade. Nesse caso, os
aplicativos são entregues e não
instalados", explica Amorim.
Além disso, ele diz que é
possível também trabalhar com
um link de comunicação de
dados menos poderoso.

Segundo o executivo da
Citrix, a utilização do conceito
em aplicativos deve representar



38% do total do mercado de
virtualização, seguido de mais
ou menos a mesma
porcentagem no que se refere
a servidores. No caso dos
desktops, os números ficam
entre 20 e 25% do total.

Os desktops virtualizados,
como se vê, ainda estão em
passos lentos, porém há um
consenso no mercado de que
brevemente essa rotina há de
ser bastante comum. Patrocínio,
da HP, diz que o mercado está
discutindo bastante essa
questão, mas ainda está
temeroso para implementar.
Roveri, da IDC, diz que a
virtualização dos desktops é de
certa forma uma volta ao
passado, quando todo o
processamento acontecia
nos mainframes e não nas
estações de trabalho e, por isso,
esteja causando esse receio em
sua adoção.

Mas além da consolidação
dos desktops num só lugar,
uma questão importante é que
a virtualização permite que
haja uma melhor utilização

dos recursos (assim como no
caso dos servidores). Maluli,
da Vmware, diz que um
estudo feito pela empresa
mostrou que, enquanto o uso
total dos recursos dos
servidores era de apenas
10 a 15%, o uso dos desktops
era menor ainda: de 2 a 3%,
um valor bastante pequeno que

atesta o subaproveitamento
dos dispositivos tecnológicos
que estão disponíveis
nas organizações.

Gerenciamento
e consultoria

Com a expansão desse
cenário, a necessidade de ter
soluções para gerenciar essa
nova forma de trabalhar torna-se
cada vez mais premente. "A
partir do momento que se
facilita a criação de máquinas
virtuais, você precisa de um
console de gerenciamento para
compreender seu ambiente",
diz Roveri.

A solução de virtualização
da VMware já vem com alguns
recursos de administração,
porém o executivo da companhia
diz que a empresa está
investindo ainda mais nessa
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