
Quando iniciamos o projeto para a 
implantação de um ERP de mercado na 

companhia, identificamos a necessidade 
de rever a estrutura de servidores para 

suportar as novas tecnologias que 
chegariam. O desafio foi planejarmos 
as mudanças necessárias de forma a 

atender novas demandas, alinhadas a 
um investimento adequado, objetivando 

reduzir custos com inf raestrutura e 
melhorar o nível dos serviços. Além disto, 
seria necessário conduzir a execução das 
atividades sem comprometer a operação. 
Estes fatores nos levaram a avaliar mais 

profundamente o tema virtualização. 

Embora já utilizando este conceito como laboratório (na an
tiga tecnologia do Virtual Server, da Microsoft) para alguns 
servidores de missão não-crítica, criamos uma frente específi
ca para avaliar a tecnologia Hyper-V, da mesma fabricante. Foi 
preciso realizar uma validação minuciosa junto a cada um dos 
fornecedores das aplicações que fariam parte deste composto 
tecnológico e garantir que todas estariam homologadas para 
esta plataforma de virtualização. 

Após concluirmos tais validações, idealizamos todo o desenho 
da nova arquitetura baseado então na virtualização (Hyper-V) e 
comparamos com o modelo tradicional, que seria a utilização de 
apenas servidores físicos. Para consolidar a decisão, fatores como 
TI verde (conseguimos reduzir sensivelmente o consumo de ener
gia para manter os equipamentos e a climatização do data cen-
ter), ganho de espaço físico, que nos proporciona um crescimento 
imediato, e um novo horizonte de computação em nuvem foram 
considerados. Ainda pudemos contar com a racionalização e con
sequente redução de custos utilizando a escalabilidade de licenças 
no modelo. 

Partimos, então, para a capacitação da equipe e aquisição dos 
equipamentos que foram mapeados como necessários para aten
der a nova arquitetura. O investimento no hardware foi significati
vamente menor comparando-se à aquisição de todos os servidores 
físicos. Iniciamos as atividades de adequação da infraestrutura da 
companhia, atualizando serviços como AD e Exchange, além do 
upgrade dos servidores de banco de dados, para podermos realizar 
as instalações do novo ERP. 

Após seis meses de muito trabalho (foram várias noites e finais 
de semana) estávamos com a estrutura pronta para o go live do 



ERP. Durante este período foram realizadas algumas simulações para validar o de
sempenho. Os resultados obtidos foram bastante positivos. Um ponto importante a ser 
mencionado foi a necessidade de adequar as rotinas de backup para esta nova tecnolo
gia que possui vários recursos de recuperação. 

O início da operação na nova plataforma sistêmica ocorreu dentro do planejado. A 
infraestrutura que foi preparada suportou a carga demandada conforme havia mos
trado nas simulações. Posteriormente foram necessários pequenos ajustes (tunning) que 
estavam planejados para otimizarmos um pouco mais o ambiente. O hardware hoje 
apresenta uma carga de processamento em torno de 45%, o que nos possibilita uma 
expansão de recursos imediata. 

Utilizamos cinco servidores organizados em cluster e ligados em um storage de últi
ma geração através de canais de fibra ótica, além de uma rede SCSI específica. Temos 
atualmente 20 servidores nesta estrutura e uma escalabilidade de cerca de 80%. Não 
poderia deixar de citar a utilização do System Center Virtual Machine Manager para 
gerenciarmos de forma centralizada de toda a estrutura do Hyper-V, com muita facili
dade e agilidade, permitindo rapidamente o incremento de novos servidores virtuais. 

Ainda em 2011, temos um projeto para implantação de novas funcionalidades no 
ERP, que hoje se encontram no legado e que serão alocadas nesta mesma estrutura 
virtual, uma vez que o planejamento inicial já contemplava este crescimento. Este é um 
dos benefícios de utilizar a virtualização. 

Além desta estrutura onde implantamos o software de gestão, temos instalado em 
ambiente virtual nossas principais aplicações, como o C R M , portal corporativo, web-
site e e-mail. Nossos ambientes de desenvolvimento e homologações também cami
nham neste sentido, sendo que já possuímos cerca de 60% de nossa plataforma de apoio 
virtualizada. A adoção da virtualização significou um grande ganho de flexibilidade 
possibilitando implementarmos novas aplicações com maior agilidade e de acordo 
com as particularidades de cada demanda. 
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