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Pré-requisito e tecnologia fundamental para cloud computing, a virtualização já é uma 
realidade presente na rotina das corporações brasileiras. Segundo pesquisa realizada pela 
Cisco em 13 países no final do ano passado, 27% dos clientes brasileiros já usam cloud 
computing, mas 47% já tinham 50% dos servidores virtualizados, ante 29% da média 
mundial.  
 
A previsão para os próximos três anos é que 64% das empresas no Brasil mantenham mais de 
50% de servidores virtuais, sendo que 16% devem atuar com 100% de virtualização. O 
conceito de virtualização define o processo de executar vários sistemas operacionais em um 
único equipamento e além do hardware, o modelo está mais presente nas aplicações, o que 
permitirá uma adoção mais acelerada da computação em nuvem.  
 
E é fácil entender porque a virtualização pegou mais rápido. Com os recursos que essa 
tecnologia proporciona é possível, entre outras facilidades, economia em equipamentos com a 
consolidação de servidores e storage e melhor provisionamento, com alocação dinâmica de 
capacidade. Na Cisco, um servidor virtual pode ser provisionado em 15 minutos, diz Marcelo 
Ehalt diretor de engenharia. A empresa criou em 2010 com a EMC e a VMWare a joint venture 
VCE (Virtual Computing Environment). Com escritório no país, oferece uma solução com 
servidor Cisco, storage EMC e software de virtualização da VMware. 
 
"A estratégia da Cisco envolve um conceito maior que inclui consolidação, virtualização, 
provisionamento e automação para permitir o conceito de utilities em que os serviços podem 
ser cobrados como uma conta de luz como fazem grandes provedores de serviços como a 
Salesforce", diz Ehalt. 
 
A Salesforce é um exemplo bem sucedido de aplicação virtualizada. Trata-se de uma solução 
de automação de vendas, oferecida como serviço (SaaS - Software as a Service) há 11 anos 
pela empresa americana de mesmo nome. Remanescente da bolha e fenômeno mundial de 
crescimento, a empresa usa uma arquitetura compartilhada com quatro datacenters na 
Califórnia, Virgínia, Cingapura e Japão acessível a 90 mil empresas no mundo, que processam 
400 milhões de transações com 300 milisegundos de tempo de resposta.  
 
"Para permitir isso é necessário que toda esta infraestrutura esteja virtualizada. Hoje além do 
Salesforce oferecemos soluções de CRM, SAC e plataforma de desenvolvimento em Java e 
Rubi", diz Henrique Perezyera, presidente para a América Latina. No Brasil, a empresa fechou 
em 2010 uma parceria com a Globalweb, provedor de servidos criado no final do ano passado 
e que passa a ser um dos distribuidores da Salesforce no Brasil com uma rede de 300 canais. 
 
Rodrigo Gazzaneo, especialista para virtualização da EMC, diz que o modelo só é recomendável 
quando permite agregar uma habilidade nova. Durante algum tempo um dos benefícios da 
virtualização era a mobilidade, ou poder migrar de um storage para outro. Com a computação 
em nuvem, a virtualização pode trazer novas funcionalidades como a que permite o Vplex, 
solução da EMC que consegue fazer a federalização do armazenamento com os dois ambientes 
em produção. "Trata-se do sonho de todo CIO: ter dois datacenters ativos compartilhando a 
aplicação. E que muda o conceito de disaster recovery para disaster avoider, não só para ter 
continuidade, mas principalmente prevenção de desastres" diz Gazzaneo. 
 
Segundo Luciano Corsini, diretor da área de serviços da HP, a virtualização oferece mais 
vantagens quando é estendida para uma nuvem pública ou privada, o que amplia os benefícios 
para uma capacidade quase ilimitada. Ele diz que em um modelo tradicional, a empresa faz 
investimentos por obsolescência ou falta de capacidade e tem que investir em ambientes 
estanques e com ociosidade. "Na virtualização em nuvem, o gestor sai de uma situação de 
devedor com as áreas de negócio e pode agir de forma proativa. Ele passa a estar sempre à 
frente atendendo a necessidade que o negócio lhe impõe, o que gera resultado." 
 



Segundo Airton Pinto, country manager da Hitashi, na solução da empresa a arquitetura não é 
ilimitada, mas é como se fosse pois chega a 250 pentabytes (mil terabytes). "O maior cliente 
no Brasil tem 7 terabytes. Tudo depende do contrato de nível de serviços (SLA - Service Level 
Agreement), pois quanto maior a capacidade pode haver perda de performance. O 
recomendável é agregar pools que conversem entre si", diz Pinto. 
 
Tudo depende de um bom planejamento de capacidade, defende Gustavo Souza, CTO da 
Automatos, empresa especializada em gestão de infraestrutura e segurança da informação. 
"Segundo o Gartner 80% das instalações estão indo para a virtualização, o que requer 
recursos para não perder performance e disponibilidade na migração do físico para o virtual. 
Há dois anos as empresas estavam migrando sem planejamento de capacidade, que deve ser 
feito antes e após acompanhando todos os indicadores minuto a minuto para identificar 
possíveis gargalos." 
 
Roberto Diniz, gerente de otimização de TI da IBM Brasil, diz que existem ainda limites 
naturais para a virtualização. Aplicações repetitivas ou ambientes como o de desenvolvimento 
em que se possa replicar centenas de servidores Java são bons candidatos à virtualização. Mas 
uma aplicação complexa com alto nível de customização, como sistemas transacionais de 
bancos, não é indicada. "A demanda por soluções de virtualização está aquecida, mas a maior 
parte das empresas está adotando o método sem padronização e sem automação, que são 
componentes fundamentais de uma boa virtualização e, sobretudo, para a computação em 
nuvem." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em Nuvem, p. 
F2. 


