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Os

das médias empresas

Por Joseph F. Kovar, CRN EUA
editorialcanal@itmidia.com.br

A virtualização se tornou
tecnologia prioritária entre
as empresas de médio porte
e muitas delas já chegam a
virtualizar sua infraestrutura
completa de TI

As médias empresas são, de longe,
o mercado mais empolgante para a tecnologia da virtualização, segundo Keith
Norbie, vice-presidente de vendas da Nexus Information Systems, uma revenda de
Minnetonka, Minnesota.
Estas empresas representam na maior
gama de adoção de virtualização entre as
corporações, desde as mais atrasadas, até
aquelas totalmente virtuais, diz Norbie.
“É uma proporção muito maior do que
entre as grandes empresas”, diz. “Nas
grandes você acaba batendo num teto de

42

lay No Mundo 42

vidro. Elas estão todas no mesmo nível de
virtualização, agora você tem que ir além
do que já existe. Estas companhias têm
muita coisa para virtualizar. No entanto,
existe muita tensão no que tange à operação, quando se trata de avançar a um certo nível”. O negócio de virtualização para
médias empresas, entretanto, está nos extremos, observa o empresário.
Por um lado, algumas empresas
têm pouco ou nada virtualizado. “Nunca subestime o desconhecimento nos
ambientes de TI destas empresas,” diz.

“Algumas pessoas ainda estão rodando o Windows NT 3.51 ou o NT 4.0 e
Token Ring.”.
Do lado oposto, estão as empresas
que adotam a virtualização de forma mais
agressiva, que buscam uma maneira de
usar a tecnologia da informação para desenvolver novos mercados. “Estas empresas estão se virtualizando para alcançar
um público de nuvem, ou para desenvolver nuvens particulares e acessar novas
maneiras para recuperar desastres virtualizar desktops.”
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Uma pesquisa recente com
quase 200 empresas de médio porte que participaram do Midsize
Enterprise Summit, da Everything
Channel, que edita CRN EUA,
descobriu que a tecnologia de virtualização estava entre as principais prioridades de TI para os próximos 12 meses.
Cerca de 8,5% das pessoas
que responderam à pesquisa selecionaram a virtualização como
seu projeto principal de TI para o
próximo ano, seguido de 7,7% que
escolheram Business Intelligence e
4,2% que optaram por recuperação de desastres, ERP e comunicação unificada/VoIP.

re, mas planeja virtualizar seus
outros 30 servidores, diz o CIO
Michael Skaff. “Estou pensando
seriamente em diminuir o número de servidores físicos,” diz
Skaff. “Temos servidores de cinco a sete anos de idade. Os custos
com manutenção são enormes e
aumentam a cada ano.”
A San Francisco Symphony
também planeja substituir cerca de 80% de seus quase 110
desktops físicos por desktops virtuais, utilizando software VMware ou Citrix em combinação com
terminais Wyse, que custam apenas de US$ 200 a US$ 300, diz
o empresário. “Estamos consi-

Após a virtualização, Business

Intelligence aparece como a

segunda prioridade das médias

empresas norte-americanas

1-Qual é a sua principal iniciativa de TI para o
próximo ano?
Virtualização
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2-Você planeja virtualizar 100% do seu ambiente
de servidores?
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71.1%

Sim
28.9%
0
20
90 TOTAL DE RESPONDENTES

40

60

80

Em computação em nuvem,
a preocupação com dados
sensíveis persiste.
1-Você já utiliza algo de computação em nuvem
na sua produção?
Não

Quando questionados quais
seriam seus projetos de hardware
para o próximo ano, 18,8% escolheram virtualização, seguidos de
9,7% que optaram por SANs, 9,7%
escolheram storage e 7,5% decidiram por atualizações de servidores.
Cerca de 29% disseram que
planejam virtualizar 100% de seus
ambientes de servidores em um futuro próximo, e o mesmo percentual de pessoas disse que já adota
alguma forma de cloud computing.
Uma dessas empresas mais
agressivas é a San Francisco
Symphony, que possui dois servidores físicos que hospedam um
total de 10 a 12 servidores virtuais, usando tecnologia VMwa-
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derando facilidades de gerenciamento,” diz. “Desktops virtuais
parecem ser mais simples de se
gerenciar e a VDI significa que
perderemos menos do que renovar os computadores físicos. De
toda forma, planejávamos mudar
para Windows 7 nos próximos
meses”.
Alterando para uma infraestrutura completa de servidores
virtuais, a San Franscisco Symphony poderá expandir seus serviços de TI, sem aumentar qualquer
restrição com relação a energia e
a queda de temperatura, diz Skaff. “No final, a sala de data center
não vai aumentar de tamanho”,
observa. “Mas também estamos
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2-Qual sua maior preocupação em usar
serviços de nuvem?
Sensibilidade dos dados
39.3%

Implicações de regulamentação
31.5%

Imprevisibilidade da performance
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1-Identiﬁque o estágio da sua empresa em
adoção de servidores Linux:
Usamos na produção
45.7%

Atualmente, não há necessidade para o negócio
26.1%

Nunca usaremos
14.1%

Em teste/piloto

1-Identiﬁque o estágio da sua empresa em
software livre:
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32.2%

Em teste/piloto
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2-Qual a sua principal iniciativa em software?
Porcentagem de menções como prioridade número 1

Business intelligence
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adoção de servidores Linux:
Usamos na produção
45.7%

Atualmente, não há necessidade para o negócio
26.1%

Nunca usaremos
14.1%

Em teste/piloto

tágio da sua empresa em

13.0%

Não temos conhecimento

necessidade para o negócio

1.1%

33.3%

o

30

0
10
20
92 TOTAL DE RESPONDENTES

32.2%

50

40

24.4%

2-Quais são os três principais critérios quando
você avalia produtos e provedores de TI?
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A virtualização da infraestrutura de servidor é o primeiro passo
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“[Nosso] projeto de virtualização
também ajudou bastante em nosso
último ensaio de recuperação de
desastres.”, observa Hitchens. “Os
benefícios da outra virtualização
seriam oferecer custo menor para
desenvolver nosso ambiente de testes e reduzir o gasto com energia, o
espaço do data center e a queda de
temperatura.”
Uma infraestrutura de servidor virtual é geralmente a base em
que as médias empresas podem
desenvolver outros serviços para
aprimorar o atendimento aos seus
próprios clientes. O gerente de TI
de uma média empresa que oferece serviços de imagem digital para
companhias de seguro disse que
sua empresa já mudou para uma
estrutura completa de servidor virtual VMware.
A empresa está adotando agora
o SAN baseado no storage da NetApp, para facilitar aos seus usuários de seguro o gerenciamento de
imagens médicas pela internet, diz
o gerente de TI. “A NetApp foi mais
longe na interação de seu storage
com o VMware,” finaliza.
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A virtualização
da infraestrutura
é o primeiro
passo das
médias
empresas
que decidem
conferir mais
flexibilidade e
gerenciamento
à TI
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Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 316, p. 42-46, 1ª quinzena out. 2010.
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