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Com base em pesquisa realizada com 42 empresas nacionais, IDC cria check list com dez 
perguntas que devem ser respondidas antes de se iniciar o projeto. 

A IDC Brasil apresentou na última quinta-feira (19/06), durante o VMware Virtualization Fórum 
2008, um check list com dez questões que devem ser respondidas pelas empresas que 
pretendem adotar a tecnologia. De acordo com Reinaldo Roveri, analista da consultoria, a lista 
é fruto de uma pesquisa realizada com empresas brasileiras. 

Segundo Roveri, a IDC ouviu 42 empresas nacionais com mais de mil funcionários e que já 
contam com ambientes virtualizados. “Constatamos que o principal foco dos projetos de 
virtualização é a redução de custos de hardware, suporte e gerenciamento e o aumento da 
disponibilidade dos ambientes”, disse. 

Nas companhias ouvidas, os ambientes virtualizados são mais utilizados para hospedar 
processamento de negócios (20%), infra-estrutura de TI (18%) e estrutura web (17%). Em 
relação aos projetos de implementação, o estudo identificou que falta conhecimento técnico 
aos profissionais e métricas. Para os executivos ouvidos, os principais desafios estão na falta 
de conhecimento técnico (19%), demonstração de ROI (15%), risco do projeto (10%) e 
dificuldades de implementação (9%). 

Por isso, consultoria recomenda que, antes de iniciar um projeto de virtualização, as empresas 
respondam às seguintes perguntas: 

- o que você quer com virtualização? 

- você está ciente dos conhecimentos de sua equipe, pares e superiores? 

- você planeja redesenhar seus processos de TI? 

- que aplicações você quer virtualizar? 

- você tem suporte da organização? 

- você considerou um plano de continuidade de negócios? 

- que aplicações você pretende consolidar juntas? 

- você checou políticas de suporte e licenciamento de suas aplicações para ambientes virtuais? 

- você precisa de migração de sistemas “ao vivo”? 

- sua estrutura de TI está preparada para a virtualização? 

“Com as dez perguntas respondidas, as áreas de TI certamente vai identificar potenciais 
problemas e evitar equívocos”, afirma Roveri. Ele lembra que, para quem já usa ambientes 
virtualizados, é necessário estar atendo a itens como: 

- gerenciar as expectativas dos usuários; 

- controlar a proliferação de máquinas virtuais; 

- monitorar aplicações; 

- garantir a segurança das máquinas virtuais;  



- controlar as configurações de rede e; 

- preparar métricas e práticas de controle. 
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