
Segundo o estudo 'Latin America 
Cloud Report 2011' realiza-
do pelo International Data 
Corporation (IDC), empresa de 

consultoria e inteligência de mercado 
focada em TI e Telecom, os serviços de 
Cloud Computing ou 'computação em 
nuvens' em empresas com mais de 100 
funcionários aumentou 3,5% em janeiro 
de 2010 e 15% no mesmo mês deste ano, 
na América Latina. 

O estudo indica ainda que as empre-
sas de TI vão gastar mais com as tecno-
logias associadas à virtualização de ser-
vidores e transição para data centers 
prontos para Cloud. Essa plataforma é 
bastante segura e está sendo utilizada 

em ambientes de todos os portes, in-
clusive em grandes corporações como 
Microsoft e Google. 

O sócio da Promisys Soluções em 
Informática, Marcelo Augusto Rezende 
explica que virtualizar significa entregar 
aos usuários soluções que não estejam 
em seu próprio computador ou estação 
de trabalho, e abrange desde aplicativos 
até sistemas operacionais inteiros. 

Em uma estação de trabalho virtual, 
tudo está centralizado em um servidor 
(computador), do processamento até o 
armazenamento de dados. As permis-
sões de acesso de cada usuário são con-
trotaladas pelo sistema operacional. O 
acesso pode ser feito por meio de uma 

rede corporativa ou mesmo pela pró-
pria internet, inclusive, por um único 
dispositivo que pode ser um PC, um 
Thin Client, celular ou um tablet. 

Rezende informa que 75% das em-
presas brasileiras já usam Cloud 
Computing e 40% já possuem recursos 
que permitiriam aderir à virtualização. 
E aponta duas grandes vantagens em 
se adotar o método: a facilidade de ge-
renciamento e a racionalização do ba-
ckup, tais fatores permitem que as em-
presas tornem-se cada vez mais seguras 
e prontas para eventuais falhas no sis-
tema. "Hoje, os servidores com recursos 
de backup automatizados e com redun-
dância de dispositivos estão acessíveis 
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para qualquer tipo de empresa. Isso não 
garante 100% a prevenção de falhas. Se 
as regras básicas não forem observadas, 
qualquer tecnologia deixa de ser segu-
ra, contudo, em um ambiente virtual, 
por maior que seja o problema, pode-se 
retornar ao que existia antes com maior 
facilidade que em um ambiente con-
vencional", assegura. 

EVOLUÇÃO 
O engenheiro de sistemas sênior da 

NetApp do Brasil, Ariovaldo Veiga de 
Almeida conta que virtualizacao não é 
algo novo no mercado de TI das empre-
sas, seu uso remonta ao passado e es-
tava restrito aos ambientes mainframe. 

Segundo ele, com o aparecimento e pro-
liferação dos computadores pessoais, as 
tecnologias de processadores, memó-
ria e periféricos evoluíram. "Os recur-
sos computacionais, principalmente de 
processador, superam as necessidades 
típicas da maioria dos ambientes, além 
disso, nem todos os ambientes utilizam 
esses recursos de maneira simultânea." 

Esses motivos foram os grandes fa-
cilitadores para que a virtualização dos 
processadores X86 iniciassem um pro-
cesso de renovação do parque de servi-
dores das empresas. Agora, os servido-
res processadores têm capacidade de 
virtualização, vários ambientes compu-
tacionais e aplicações podem ser execu-
tados em um único servidor físico, co-
mo se fossem várias máquinas virtuais. 

"O que vemos com a virtualizacao é a 
possibilidade das empresas usarem essa 
tecnologia para consolidar realmente a 
totalidade ou grande parte dos ambien-
tes e aplicações existentes nas organi-
zações. Isso colocado em um ambiente 
mais amplo levou ao que chamamos de 
ambiente de computação em nuvem ou 
Cloud computing", afirma. 

0 MERCADO 
Na plataforma Cloud, as empresas 

podem optar por nuvens públicas, pri-
vadas e também as híbridas. Nas pú-
blicas, os recursos são compartilhados 
com vários clientes, cada um paga ape-
nas por um seviço mensal. Em nuvens 
privadas ou particulares, somente um 
cliente irá utilizar e gerenciar os recur-
sos de performance, disponibilidade, 
inclusive arcar com os custos. E nas pri-
vadas, as aplicações são fáceis de serem 
escalonáveis e, geralmente, são acessa-
dos via browser do usuário. Esse siste-
ma oferece uma opção de curto prazo 
para as empresas que desejam reduzir 
os seus altos custos de TI. 

Para as empresas que ainda não têm 
confiança na contratação de nuvens pú-
blicas ou condições de investir em nu-
vens privadas, existe uma terceira pos-
sibilidade, as nuvens híbridas que com-
binam as duas arquiteturas. 

O gerente de serviços da Net Place, 

João Daniel Boeira lembra que as tec-
nologias de virtualização e consolida-
ção de servidores se desenvolveram 
muito nos últimos dez anos. Trata-se 
de uma tecnologia sólida e com muitos 
recursos, e por esse motivo, os clien-
tes se sentem confortáveis em migrar 
de grandes ambientes físicos para am-
bientes virtualizados. 

Foram incorporadas aos softwares 
de virtualização tecnologias que tra-
zem segurança e escalabilidade, como 
por exemplo, a facilidade para fazer ba-
ckups, incrementados e completos, fe-
atures para Desastres Recovery de am-
bientes, migração de máquinas físicas 
para virtuais, gerenciamento do am-
biente, criação de servidores em minu-
tos, independência de sistemas opera-
cionais, dentre outras vantagens. 

"O TI hoje é muito dinâmico, não é 
possível admitir que nenhum dos sis-
temas ou ambientes estejam indispo-
níveis, nem mesmo por minutos. Com 
essa busca incansável por ambientes 
estáveis e sempre disponíveis, a virtua-
lização atende exatamente a essa soli-
citação do mercado, com todas as fea-
tures disponíveis de forma virtual e com 
a facilidade de operar esses ambientes", 
assegura Boeira. 

Outro ponto que atrai os clientes de 
TI para o ambiente virtualizado é o uso 
inteligente do hardware. Em ambientes 
virtualizados, é possível explorar pra-
ticamente 100% do equipamento, en-
quanto em sistemas operacionais con-
vencionais, não se consegue chegar a 
30% de sua capacidade total. 

Segundo Boeira a IBM foi pioneira 
no desenvolvimento de tecnologias pa-
ra os mainframes, o seu virtualizador 
para ambientes Unix é o VIO, que tam-
bém pode ser utilizado nos sistemas 
operacionais Linux e IOS. Novos players 
estão atuando neste marcado, a em-
presa Citrix desenvolveu Xen Server, a 
Microsoft fabrica o Hyper-V e a Oracle, 
que é muito confiável com seus produ-
tos para bancos de dados, também está 
desenvolvendo o produto Oracle VM. 

"A Vmware é a mais antiga fabrican-
te de soluções para virtualização em 
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ambientes X86. Por esse motivo, pos-
sui mais tecnologias desenvolvidas e 
mais clientes utilizando os seus produ-
tos, também conta com mais casos de 
sucesso e seus produtos e preços agra-
dam muito os clientes desse seguimen-
to", acredita. 

VANTAGENS 
O servidor pode alocar diversos siste-

mas operacionais e as máquinas clients 
conectam-se diretamente a cada um 
desses sistemas, previamente configu-
rados. É o que explica o diretor-comer-
cial da Internet Innovation, Fernando 
Laudino. Ele destaca outras vantagens 
ao se investir em um ambiente virtuali-
zado, como a rapidez na manutenção e 
troubleshooting, uma vez que todas as 
máquinas clients são iniciadas a partir 
de um único servidor, a manutenção se 
concentra nele, excluindo a necessida-
de de dar manutenção nos outros com-
putadores. "Também o monitoramento 
de cada usuário, em que o mediador da 
rede controla o número de impressões, 
downloads, programas e até bloquear 
sites que julgar desnecessários, client 
por client", comenta. 

A segurança também é foco da virtu-
alização. Com a restrição dos downloa-
ds e aplicações suspeitas para cada usu-
ário e os serviços de scan de vulnerabi-
lidade em períodos mais curtos, o risco 
de ataques se tornam remotos. 

Com a virtualização, é necessário se 
investir em um servidor profissional, 
geralmente de custo elevado, mas, em 
contrapatida, a empresa não vai pre-
cisar adquirir computadores clients 
desktops completos. Estes micros são 
chamados de thin-clients, sua confi-
guração é reduzida à rede, vídeo, PS2 
e USB. São mais baratos e sua vida útil 
varia de 7 a 10 anos. "Devemos ressal-
tar também questões como a economia 
e a consciência verde. Em um ambiente 
virtualizado, a economia de energia elé-
trica pode chegar a 95% em alguns pro-
jetos, a vida útil de equipamentos tripli-
ca, o que reduz a quantidade de lixo ele-
trônico", ressalta Laudino. 

O diretor da Coprflex, João Alfredo 
Andrade Pimentel chama a atenção pa-
ra as etapas de elaboração do projeto e 
implantação dos ambientes virtualiza-

dos. Para que ele seja eficiente e propor-
cione a segurança necessária dos dados, 
é imprescindível um planejamenro cri-
terioso e fazer testes antes da migração 
efetiva, isso para validar como as aplica-
ções se comportam nos ambientes vir-
tualizados. "É importante fazer planos 
de contingência dos pontos únicos de 
falha dos ambientes computacionais 
e planos de recuperação de desastres, 
com replicação de todos os recursos 
computacionais em dois data centers 
distintos e distantes um do outro, e as-
sim garantir a alta disponibilidade dos 
recursos", esclarece. 

De acordo com o sócio-diretor da 
M3Corp Soluções Personalizadas em 
Internet, Antônio Mocelim com o au-
mento dos custos destinados ao espa-
ço físico para alocar os da-
ta centers e a necessidade 
de se fazer mais com me-
nos, surgiu a virtualização, 
nesse ambiente, é possível 
utilizar 100% dos recursos 
computacionais. 

Para ele, a maior vanta-
gem é a estabilidade, con-
tudo, ele precisa ter os mes-
mos mecanismos de prote-
ção dos ambientes tradicio-
nais, contar com um bom 
firewall, backup adequa-
do e, principalmente, um 
sistema de anti-malware, 
(anti-vírus, anti-spyware e 
anti-rootkit, dentre outros) 
investir em bons equipa-
mentos e profissionais ca-
pacitados garantem a fun-
cionalidade do sistema. 

Um exemplo é o merca-
do de e-commerce que é bastante sazo-
nal, não sendo possível prever a quanti-
dade de acessos ou de negociações ge-
radas em épocas ou datas comemorati-
vas do comércio. Para essas empresas, 
a performance, a confiabilidade e esta-
bilidade dos acessos e transações são 
indiscutíveis. Nesse tipo de negócio, se 
o ambiente estiver indisponível, fatal-
mente, a empresa terá prejuízos finan-
ceiros e seguramente vai arranhar a sua 
imagem perante os seus clientes. 

No passado, isso implicaria na aqui-
sição de servidores, locação de espaço 

físico, configuração de equipamentos, 
certamente, levaria semanas ou até me-
ses para que fossem disponibilizados. 
Com a virtualização, a solução é rápi-
da e inteligente. "Ela é uma ótima al-
ternativa para essas empresas, porque 
permite a expansão da capacidade de 
processamento de forma transparente. 
Podem agregar mais servidores aos seus 
ambientes e suportar o aumento da de-
manda, sem a necessidade de reescre-
ver os sistemas, e após o período de pi-
co, voltar ao ambiente computacional 
básico para economizar recursos e re-
duzir custos", assegura Mocelim. 

Especialistas concordam que, em se 
tratando de virtualização, existem mui-
tos aventureiros, com mão de obra pou-
co qualificada, o que pode levar a expe-

riências desastrosas para as empresas. É 
necessário definir claramente os objeti-
vos a serem alcançados com a virtuali-
zação, quais aplicativos serão virtuali-
zados e fazer um estudo da estrutura da 
empresa, no que se refere aos equipa-
mentos e também aos profissionais. 

"Para as empresas contratantes, a 
principal dica é analisar os detalhes téc-
nicos por trás do ambiente e também 
a confiabilidade da prestadora, pois, se 
isso não for verificado, ele pode estar 
comprando gato por lebre", conclui o 
sócio-diretor da M3Corp. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 86-88, ago 2011.




