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permitir a adoção em larga escala
da computação na nuvem (cloud
computing). Uma vez que os ambientes
se tornem virtuais, os conceitos de
Software como serviço (do inglês
Softrware as a Service - SaaS) e
infraestrutura como serviço (do inglês,
infrastructure as a service - laaS)
ganham relevância, reforçando o
cloud computing, cuja proposta é a
de que os dados fiquem armazenados
e sejam acessados de qualquer lugar,
a qualquer tempo, e sem que os
proprietários saibam exatamente onde
as informações estão.

"Você compra processamento,
armazenamento e rede como se fosse
energia e do provedor que oferece a
qualidade exigida,
dentro do melhor
preço", exemplifica o
gerente de pesquisas
de Enterprise Solutions
da consultoria IDC,
Reinaldo Roveri.

Virtualização de servidores
A VMWare ainda é a
principal fornecedora
do segmento, mas, há
alguns anos, outras
empresas enxergaram
o potencial do
mercado e lançaram
ofertas. Estão na briga
empresas tradicionais
do setor de tecnologia
da informação. Bons
exemplos são IBM,
Microsoft, HP, Oracle
e Novell. Mas há
espaço também para
corporações como
Citrix, RedHat e BMC. "[A entrada de
competidores no mercado] valida o
fato de que a oportunidade de negócios
existe", afirma o vice-presidente e
gerente geral da VMWare para a região
das Américas, Richard Geraffo.

O potencial, segundo o presidente da
RedHat no Brasil, Alejandro Chocolat,
de fato existe. O executivo estima que,

atualmente, somente 15% do parque com
potencial de virtualização é atendido
por ofertas dos fornecedores. Fazendo
uma conta simples, ainda há 85% para
serem trabalhados. "O mercado ainda é
incipiente", avalia Chocolat.

Mesmo a virtualização de servidores,
cuja utilização no mercado é mais
madura do que o uso de suas "co-irmãs",
ainda pode avançar. O gerente de
pesquisas da IDC aponta que, entre as
empresas que adotaram virtualização de

servidores, 22% das máquinas a utilizam.
"A gente vê que as corporações estão
atrás dessa tecnologia", diz Roveri.

O Gartner prevê que, em 2013, a
infraestrutura para virtualização de
servidores atinja receita de 1,5 bilhão
de dólares, com taxa composta de
crescimento de 11,7%. Especialistas
apostam que este avanço virá de
duas fontes: aumento na penetração
entre grandes empresas e expansão
no segmento de pequenas e médias

Com atuação em mercados distintos como motores
de aviões; geração de energia, serviços financeiros;
eletrodomésticos; equipamentos de diagnóstico por
imagem e plásticos de engenharia, a General Eletric
(GE) começou a investir em virtualização há dois anos.
A companhia criou uma unidade global responsável
por entregar e gerenciar a infraestrutura de TI nos
mais de 100 países em que atua. Atualmente, 50% das
unidades da empresa já estão integradas ao centro
compartilhado de recursos, pelos cálculos do Chief
Information Officer (CIO) da GE para América Latina,
João Lencioni. Na região latino-americana, integrada à
unidade global de infraestrutura, 60% dos servidores
estão virtualizados.

A primeira fase do projeto, que está 50% concluída,
vai gerar uma economia anual de 1,4 milhão de
dólares com consolidação de servidores. A solução
usada pela companhia é o VSphere, da VMware. A
próxima fase do projeto terá como foco os sistemas
de armazenamento, com o objetivo de virtualizar as
soluções de storage para implementar uma nuvem
privada que atenderá as demandas de infraestrutura.

Além da economia financeira, a virtualização
reduziu o tempo necessário para instalar um novo
servidor, que antes era de dias ou semanas e hoje é de
duas ou três horas. "A meta é chegar a 15 minutos",
afirma o CIO. Segundo o executivo, o retorno sobre o
investimento na virtualização de 100 servidores, por
exemplo, se dá em um ano. Parte desse benefício
se deve ao menor do consumo de energia, com uma
redução de cerca de 18 mil KW/h por ano, o suficiente
para abastecer 36 mil residências. (PC)





empresas (SMB, do inglês, Small and
Médium Business).
"Pequenos e médios negócios ainda
são imaturos em relação ao uso de
virtualização e, por isso, representam
um grande potencial para o avanço
da tecnologia", confirma Geraffo, da
VMWare para a região das Américas.

Virtualização (te desktops
Outro manancial para a ascensão
do setor é o nascente negócio de
virtualização de estações de trabalho. O
segmento respondeu por 100 milhões de
dólares em 2008 e chegará a 1,9 bilhão
de dólares em 2013, de acordo com o
Gartner. A Forrester Research indica que
o tema já está sob o foco dos executivos
de tecnologia da informação, embora sua
adoção continue lenta.

Pesquisa realizada com 1927 decisores
de TI nos Estados Unidos e na Europa,
no primeiro trimestre do ano, revela que
a virtualização de desktops não está na
agenda de 1/4 das empresas participantes.
Por outro lado, é apontada como crítica
por 8% delas, de alta prioridade por 29%
e de baixa prioridade por 37%.

O gerente geral da área de servidores
da Microsoft Brasil, Antônio Moraes,
avalia que a virtualização de desktops é
uma tendência importante, mas ainda
longe de atingir os níveis de demanda
do mercado de servidores. O líder da
área de Tecnologia da Informação

da Accenture, Ricardo Chisman,
compartilha a opinião, mas acredita no
crescimento rápido nos próximos anos.
"Quem experimenta a virtualização quer
usar mais. Provavelmente quem usa em
servidores vai começar a experimentar
em outras áreas", prevê. Segundo
Chisman, uma das variáveis que deve
colaborar para essa "popularização" é
a investida da Microsoft no mercado,
com a inclusão da tecnologia em
seu novo sistema operacional, o
Windows 7, e também no Windows
Server 2008. líder da oferta de data
center da Promon Logicallis, Daniel
Domingues, acrescenta que o avanço da
virtualização em estações de trabalho
está ligado, sobretudo, ao alto custo
que as empresas têm com o suporte a
esses equipamentos, além do ciclo de
vida maior dos PCs virtuais. "O parque
físico tem vida útil de três anos, já o
desktop virtual tem vida útil de 10 anos",
compara Domingues.

A adoção vale a pena, especialmente,
para companhias que têm unidades
espalhadas por diferentes países ou
localidades. O PC tradicional exige
suporte local e o armazenamento de
equipamentos sobressalentes, que
possam ser usados para substituir
máquinas defeituosas. Já os PCs
virtuais dão a corporação o benefício de
prestar suporte à distância e, no caso de
máquinas com falhas incorrigíveis, o help

desk pode orientar o usuário a pegar um
novo computador e substituir o antigo.
"Automaticamente a rede reconhece o
min client. O tempo de resposta do help
desk cai", observa Roveri.

O que distingue a virtualização de
desktops dos terminais burros, usados
no tempo da computação centralizada
do mainframe? O conceito é o mesmo,
dizem os especialistas. A diferença é
que, atualmente, o custo do hardware
é inferior ao valor daquela época e,
além disso, a evolução das tecnologias
de rede permite que a experiência do
usuário ao usar um desktop virtual
seja bem próxima à utilização de uma
máquina física.

Virtualização de storage
De acordo com o analista sênior da
consultoria Forrester, James Kobielus,
storage é o custo número 1 em grande
parte das organizações. Sobretudo
naquelas que geram muitos dados
diariamente e que experimentam grande
variação de carga nas máquinas causada
por aplicações que exigem muito
processamento de um determinado
tipo de dado. Com a virtualização de
storage, por meio de uma estrutura
interconectada, as máquinas passam
a ter inteligência para alocar dados
de acordo com intensidade de uso
e com exigência de desempenho. O
gerenciamento também pode ser feito



pelo departamento de TI da empresa,
tomando como base as demandas
apresentadas ao longo dos períodos.

O gerente de tecnologia da Hitachi
Data Systems (HDS), Marcelo Bossio,
diz que as corporações têm tendência a
comprar somente armazenamento de
ponta, sem levar em conta a estrutura
já existente. Em alguns casos, apenas
uma máquina de ponta pode dar conta

do recado, basta balancear os processos
na estrutura virtualizada para garantir
o melhor desempenho. Folhas de
pagamento, por exemplo, processadas
apenas duas vezes por mês, não
precisam de desempenho de hardware
dedicado. "Se errar na dose, a empresa
também perde dinheiro, colocando
desempenho onde não deveria estar",
afirma Bossio.

O custo para a implantação de soluções
do tipo pode variar muito: de 30 mil
dólares para médias empresas, até muitos
milhões de dólares, dependendo da
necessidade de cada companhia. Segundo
Kobielus, da Forrester, a solução que traz
mais benefícios deve abarcar também
tecnologias para compressão de dados de
alta eficiência que eliminam ou diminuem
sensivelmente resíduos de dados nos
equipamentos.

A nova abordagem de armazenamento
é também um ponto crucial para
que outras formas de virtualização
sejam bem-sucedidas. Um servidor
virtualizado precisa de informação
para rodar e vai buscá-la no storage.
"O grande desafio será garantir a
performance do armazenamento. Se
uma máquina virtual, de um total de 30,
for derrubada, tudo bem, há outras 29.
Mas se o armazenamento for derrubado,
o ambiente como um todo pode ter
problemas", ressalta Kobielus.

Outro desafio que as empresas vêm
enfrentando é virtualizar a infraestrutura
de dados estratégicos utilizados de
forma paulatina para gerar relatórios
que apoiam decisões de negócios. No
ambiente tradicional de Data Warehouse,
certos depósitos analíticos de dados (data
marts) ficam alocados em diferentes
hardwares. Na proposta atual, os
dispositivos físicos seriam unificados
e os data marts seriam criados como
máquinas virtuais, na mesma linha dos
servidores. ATeradata, focada em Data
Warehouses, lançou, em outubro, um
software para isso que pode ser utilizado
em hardware de outros fabricantes. É a
primeira vez que a empresa apresenta
um produto interoperável. "Com
a expansão da virtualização, nosso
interesse em rodar em outros hardwares
aumentou bastante", diz o gerente sênior
de marketing da Teradata, Dan Graham.

O que leva à virtualização?
A Forrester Research indica que
redução de custos é o principal fator que
impulsiona a adoção da virtualização
de servidores. Em relação ao uso dessa



tecnologia em estações de trabalho, os
maiores incentivadores são simplificação
de gerenciamento, maior segurança e
acesso remoto.

"Muitas empresas estão interessadas
porque é uma tecnologia que ajuda
muito na redução de custos, na
consolidação de equipamentos,
no aumento da flexibilidade da
infraesrrutura e também permite um
provisionamento mais ágil", confirma
Roveri. "Com virtualização, a criação
de servidor passa de dias para
minutos", observa.

O diretor da área de software da HP
Silvio Maemura também destaca a maior
maleabilidade que a virtualização traz
para as empresas. Mas ressalta que
esse aspecto aumenta a necessidade de
gerenciar de forma pró-ativa e eficiente
o ambiente de TI. Caso contrário, a
virtualização não resultará nos benefícios
esperados pela companhia.

"Não existe capacidade suficiente
de hardware para colocar máquinas
virtuais como todo mundo quer, seja de
rede, servidor ou desktop", argumenta.

Maemura estima que cerca de 44% dos
projetos de virtualização falham por não
realizar esse tipo de gerenciamento.

A avaliação de Maemura vai ao
encontro do prognóstico do Gartner.
Apesar das previsões positivas tanto
para o negócio de virtualização
de desktops, quanto para o de
servidores, a consultoria indica que
a batalha por este mercado começa
a mudar de campo. A disputa
ocorrerá na área de gerenciamento de
ambientes virtualizados. A estimativa
do Gartner é que este negócio
experimente uma taxa composta de
crescimento de 38%, totalizando 4,6
bilhões de dólares em 2013.

Isso porque as funcionalidades
do hypervisor (camada de software
que divide o hardware e permite que
a virtualização ocorra) estão sendo
absorvidas pelo hardware e, cada vez
mais, as receitas com o negócio de
virtualização virão do gerenciamento
do ambiente de servidores, com
a oferta de serviços de suporte e
manutenção. "Virtualização não é

um negócio que você aperta o botão
e esquece, ao contrário", concorda o
executivo de otimização de TI da IBM,
Roberto Diniz.

A IBM é uma das quatro grandes
fornecedoras de soluções de
virtualização. BMC, Computer
Associates e HP completam o quarteto,
mas este mercado tem com mais de
100 provedores, de acordo com o
Gartner. Além disso, os fornecedores de
hypervisor (Citrix, Microsoft, VMWare,
entre outros) também oferecem
soluções do tipo.

De acordo com Maemura, da HP,
para ser bem-sucedido um projeto de
virtualização tem de estar baseado no
tripé formado por gestão, governança
e automação. Juntos, esses três fatores
significam, na prática, a necessidade
de estabelecer regras, verificar
se elas estão sendo cumpridas, e
automatizar processos seguindo os
padrões definidos. "O gerenciamento
é o único meio para que as empresas
obtenham o maior benefício possível
da virtualização, independentemente da



plataforma", diz a consultora da BMC
Software, Mirella Pellizzon.

Infraestnitura é grande barreira
Se os benefícios diretos da virtualização
são a flexibilidade e a simplificação
da infraestrutura de TI, a tecnologia
ainda enfrenta obstáculos para ser
amplamente adotada pelo mercado.

Para Diniz, da IBM, uma das principais
barreiras é cultural, já que a virtualização
exige uma mudança de processos e
hábitos, tanto dos profissionais de TI
quanto dos usuários. Mas isso se aplica
mais à virtualização de estações de
trabalho do que de servidores.

O executivo diz que a virtualização
altera a forma como as coisas são feitas

e ressalta que as pessoas tendem a
resistir à mudança. "Há 20 anos é feito
da mesma forma. A cultura empresarial
é a principal barreira", avalia a diretora
de vendas da Citrix, Erika Ferrara,
referindo-se à virtualização de desktops.

Outro fator fundamental no que diz
respeito à adoção dessa tecnologia
é o ambiente de rede da empresa.
Este é um fator crítico para o sucesso
de um projeto de virtualização de
desktop, pois a rede precisa oferecer
a performance necessária para que a
solução funcione a contento.

No ambiente atual, com servidor
tradicional e processamento local, se
a rede falha, o usuário pode continuar
trabalhando. No modelo virtualizado, o
ambiente é muito mais dependente da
rede. "O grande inibidor da adoção de
um ambiente de PCs virutais é que você
tem que trocar toda a infraestrutura na
ponta e preparar o data center", opina
Roveri. De acordo com o especialista
da IDC, a própria virtualização no data
center tem enfrentado desafios em
termos de rede. A implementação de
ambientes virtuais de alta densidade
traz problemas de performance de
rede, porque a estrutura física tem um
limite de tráfego de dados que consegue
suportar.

A IDC avalia também que segurança
ainda é uma pulga atrás da orelha dos
CIOs, quando o assunto é virtualização.
Para Roveri, a principal questão em
relação a isso não tem a ver com a
tecnologia, mas com o gerenciamento
do ambiente virtualizado. "Não adianta
definir um nível de serviço premium
para uma máquina virtual e ela ser
movida para um hardware que pode
estar em uma rede desprotegida e
frágil". O investimento necessário
para implementar um projeto de
virtualização, garantem os especialistas,
deixou de ser um fator impeditivo,
porque o retorno sobre o investimento
(ROÍ) ficou mais claro para os executivos
de TI. Segundo Daniel Domingues, da
Promon Logicallis, o ROÍ se dá no prazo
de 12 meses, em média. •
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