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egundo o estudo 'Latin America
Cloud Report 2011' realizado 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.

A

O estudo indica ainda que as empresas de TI vão gastar mais com as tecnologias associadas à virtualização de servidores e transição para data centers
prontos para Cloud. Essa plataforma é
bastante segura e está sendo utilizada

em ambientes de todos os portes, inclusive 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 permissões de acesso de cada usuário são controtaladas pelo sistema operacional. O
acesso pode ser feito por meio de uma

rede corporativa ou mesmo pela própria internet, inclusive, por um único
dispositivo que pode ser um PC, um
Thin Client, celular ou um tablet.
Rezende informa que 75% das empresas 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 gerenciamento e a racionalização do backup, tais fatores permitem que as empresas tornem-se cada vez mais seguras
e prontas para eventuais falhas no sistema. "Hoje, os servidores com recursos
de backup automatizados e com redundância de dispositivos estão acessíveis
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João Daniel Boeira lembra que as tecnologias de virtualização e consolidação de servidores se desenvolveram
muito nos últimos dez anos. Trata-se
de uma tecnologia sólida e com muitos
recursos, e por esse motivo, os clientes se sentem confortáveis em migrar
de grandes ambientes físicos para ambientes virtualizados.
Foram incorporadas aos softwares
de virtualização tecnologias que trazem segurança e escalabilidade, como
por exemplo, a facilidade para fazer backups, incrementados e completos, features para Desastres Recovery de ambientes, migração de máquinas físicas
para virtuais, gerenciamento do ambiente, criação de servidores em minutos, independência de sistemas operacionais, dentre outras vantagens.
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Segundo ele, com o aparecimento e proliferação dos computadores pessoais, as
tecnologias de processadores, memória e periféricos evoluíram. "Os recursos 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 facilitadores para que a virtualização dos
processadores X86 iniciassem um processo de renovação do parque de servidores das empresas. Agora, os servidores processadores têm capacidade de
virtualização, vários ambientes computacionais e aplicações podem ser executados em um único servidor físico, como se fossem várias máquinas virtuais.
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"O que vemos com a virtualizacao é a
possibilidade das empresas usarem essa
tecnologia para consolidar realmente a
totalidade ou grande parte dos ambientes e aplicações existentes nas organizações. Isso colocado em um ambiente
mais amplo levou ao que chamamos de
ambiente de computação em nuvem ou
Cloud computing", afirma.

de
st

e

ar
ti

0 MERCADO

A

ut
ili

za

çã

o

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 segura, 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 convencional", 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 empresas, seu uso remonta ao passado e estava restrito aos ambientes mainframe.

Na plataforma Cloud, as empresas
podem optar por nuvens públicas, privadas e também as híbridas. Nas públicas, os recursos são compartilhados
com vários clientes, cada um paga apenas por um seviço mensal. Em nuvens
privadas ou particulares, somente um
cliente irá utilizar e gerenciar os recursos de performance, disponibilidade,
inclusive arcar com os custos. E nas privadas, as aplicações são fáceis de serem
escalonáveis e, geralmente, são acessados via browser do usuário. Esse sistema 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 públicas ou condições de investir em nuvens privadas, existe uma terceira possibilidade, as nuvens híbridas que combinam as duas arquiteturas.
O gerente de serviços da Net Place,

"O TI hoje é muito dinâmico, não é
possível admitir que nenhum dos sistemas ou ambientes estejam indisponíveis, nem mesmo por minutos. Com
essa busca incansável por ambientes
estáveis e sempre disponíveis, a virtualização atende exatamente a essa solicitação do mercado, com todas as features 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 praticamente 100% do equipamento, enquanto em sistemas operacionais convencionais, não se consegue chegar a
30% de sua capacidade total.
Segundo Boeira a IBM foi pioneira
no desenvolvimento de tecnologias para os mainframes, o seu virtualizador
para ambientes Unix é o VIO, que também pode ser utilizado nos sistemas
operacionais Linux e IOS. Novos players
estão atuando neste marcado, a empresa Citrix desenvolveu Xen Server, a
Microsoft fabrica o Hyper-V e a Oracle,
que é muito confiável com seus produtos para bancos de dados, também está
desenvolvendo o produto Oracle VM.
"A Vmware é a mais antiga fabricante de soluções para virtualização em
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Especialistas concordam que, em se
tratando de virtualização, existem muitos aventureiros, com mão de obra pouco qualificada, o que pode levar a expe-

Para ele, a maior vantagem é a estabilidade, contudo, ele precisa ter os mesmos mecanismos de proteção dos ambientes tradicionais, contar com um bom
firewall, backup adequado e, principalmente, um
sistema de anti-malware,
(anti-vírus, anti-spyware e
anti-rootkit, dentre outros)
investir em bons equipamentos e profissionais capacitados garantem a funcionalidade do sistema.
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A segurança também é foco da virtualização. Com a restrição dos downloads e aplicações suspeitas para cada usuário e os serviços de scan de vulnerabilidade 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 precisar adquirir computadores clients
desktops completos. Estes micros são
chamados de thin-clients, sua configuração é reduzida à rede, vídeo, PS2
e USB. São mais baratos e sua vida útil
varia de 7 a 10 anos. "Devemos ressaltar também questões como a economia
e a consciência verde. Em um ambiente
virtualizado, a economia de energia elétrica pode chegar a 95% em alguns projetos, a vida útil de equipamentos triplica, o que reduz a quantidade de lixo eletrônico", ressalta Laudino.

De acordo com o sócio-diretor da
M3Corp Soluções Personalizadas em
Internet, Antônio Mocelim com o aumento dos custos destinados ao espaço físico para alocar os data centers e a necessidade
de se fazer mais com menos, surgiu a virtualização,
nesse ambiente, é possível
utilizar 100% dos recursos
computacionais.
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O servidor pode alocar diversos sistemas operacionais e as máquinas clients
conectam-se diretamente a cada um
desses sistemas, previamente configurados. É o que explica o diretor-comercial da Internet Innovation, Fernando
Laudino. Ele destaca outras vantagens
ao se investir em um ambiente virtualizado, 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 necessidade de dar manutenção nos outros computadores. "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.

físico, configuração de equipamentos,
certamente, levaria semanas ou até meses para que fossem disponibilizados.
Com a virtualização, a solução é rápida e inteligente. "Ela é uma ótima alternativa 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 demanda, sem a necessidade de reescrever os sistemas, e após o período de pico, voltar ao ambiente computacional
básico para economizar recursos e reduzir custos", assegura Mocelim.
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VANTAGENS

dos. Para que ele seja eficiente e proporcione a segurança necessária dos dados,
é imprescindível um planejamenro criterioso e fazer testes antes da migração
efetiva, isso para validar como as aplicações se comportam nos ambientes virtualizados. "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 assim garantir a alta disponibilidade dos
recursos", esclarece.

é

ambientes X86. Por esse motivo, possui mais tecnologias desenvolvidas e
mais clientes utilizando os seus produtos, também conta com mais casos de
sucesso e seus produtos e preços agradam muito os clientes desse seguimento", acredita.

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

Um exemplo é o mercado de e-commerce que é bastante sazonal, não sendo possível prever a quantidade de acessos ou de negociações geradas em épocas ou datas comemorativas do comércio. Para essas empresas,
a performance, a confiabilidade e estabilidade dos acessos e transações são
indiscutíveis. Nesse tipo de negócio, se
o ambiente estiver indisponível, fatalmente, a empresa terá prejuízos financeiros e seguramente vai arranhar a sua
imagem perante os seus clientes.
No passado, isso implicaria na aquisição de servidores, locação de espaço

riências desastrosas para as empresas. É
necessário definir claramente os objetivos a serem alcançados com a virtualização, quais aplicativos serão virtualizados e fazer um estudo da estrutura da
empresa, no que se refere aos equipamentos e também aos profissionais.
"Para as empresas contratantes, a
principal dica é analisar os detalhes técnicos 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.
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 86-88, ago 2011.

