
ma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira 
de eBusiness ouviu mais 
de 500 lideranças 
empresariais e concluiu 
que os investimentos no 

processo de virtualização na área de Tl 
aumentaram progressivamente nos 
últimos três anos. De acordo com os 
dados coletados, 59% dos entrevistados 
responderam que suas empresas 
aderiram à computação em nuvem nos 
últimos três anos, 2 1 % há um ano, 17% 
entre 4 e 7 anos e apenas 2% dos 
executivos afirmaram que suas 
empresas passaram a investir no 
processo há mais de 7 anos. 

Ainda de acordo com o estudo, 44% 
das empresas elaboraram o projeto de 
virtualização com o propósito de reduzir 
custos referentes à energia elétrica, 
redução de espaço e compra de 
equipamentos. A pesquisa apontou 
também que embora a tecnologia seja 
aceita por grande parte dos profissionais 
da área, ainda existem barreiras que 
atrasam a aquisição da tecnologia, sendo 
a principal delas, citada por 67% dos 
executivos da área de Tl, relacionada ao 
custo elevado. 

Apenas 9% das empresas 
consultadas colocaram na nuvem todos 
os itens pesquisados: desktops, 
aplicativos, armazenamento e servidores, 
sendo que a virtualização deste último 
predomina em 65% das companhias. 

Ao comentar os resultados de uma 
das pesquisas feitas pelo Gartner, Philip 

Dawson, vice-presidente de pesquisas da 
consultoria, afirmou que a virtualização 
melhora a eficiência de Tl e os modelos de 
entrega, permitindo processamento na 
nuvem. No entanto, ele constata que é 
uma arquitetura que precisa evoluir para 
automatizar o gerenciamento e virtualizar 
os recursos da rede. 

Alinhado a essa visão, Danilo Bordini, 
gerente de produto para soluções de data 
center e nuvem privada da Microsoft, 
afirma que "isoladamente, virtualização não 
traz todos os benefícios. A empresa 
precisa de gestão. Temos clientes que 
começaram com 100 máquinas 
virtualizadas há dois anos e hoje estão 
com 400 servidores. Agora a questão é 

bilhetagem, saber quem usa ou não, e o 
custo da estrutura", defende. 

Reação 
Para saber como a indústria de 

virtualização está reagindo à demanda da 
gestão, conversamos com três 
fornecedores - Citrix, VMWare e Microsoft, 
que nos apresentaram as suas visões 
sobre a evolução tecnológica do conceito 
de virtualização. A Microsoft, segundo 
Bordini, atua na oferta de soluções 
integradas, aquelas que utilizam a 
virtualização como base, mas também 
exploram os recursos da família System 
Center, responsável pela gestão dos 
ambientes de Tl. 

"Quando se virtualiza um volume de 
aplicativos muito grande, e hoje já 
trabalhamos com ambientes nos quais 
50% ou mais dos aplicativos são 
virtualizados, começa a ser preciso 
redesenhar a rede e a arquitetura de 
storage, ou seja, todo o ambiente de Tl", 
explica Arlindo Maluli, diretor de pré-
vendas e serviços da VMware na América 
Latina. "Temos visto cada vez mais 
clientes passando de um ambiente físico 
para virtual", acrescenta. 

Entre os exemplos de migração 
completa dos servidores para o ambiente 
virtual, a ElringKlinger - fornecedora 
mundial de peças de alto desempenho 
para a indústria automotiva - consolidou 
16 servidores em um cluster com dois 
servidores redundantes, onde diversas 
máquinas virtuais executam aplicações 
críticas para os negócios. 
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O projeto foi definido após uma 
avaliação de mercado que concluiu ser o 
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 a 
solução que melhor atendia às demandas 
da empresa. "Hoje, com o Hyper-V, 
podemos criar servidores sob demanda e 
usar todo o potencial dos equipamentos, 
protegendo o investimento feito em 
hardware", afirma Cristina Valente, 
supervisora de Tl da ElringKlinger. 

Já nos primeiros dias de uso, o 
ambiente virtualizado eliminou dores de 
cabeças dentro da ElringKlinger. Uma das 
máquinas recém-adquiridas para o projeto 
apresentou uma falha de hardware. "Em 
outros tempos, poderíamos ficar até dois 
dias com alguns sistemas paralisados por 
conta desse problema no servidor. Porém, 
como estávamos em um ambiente 
tolerante a falhas, bastou o equipamento 
redundante assumir o controle para que 
as respectivas máquinas virtuais 
estivessem totalmente operacionais", 
comemora a executiva. 

Webstore corporativa 
A automação do gerenciamento 

também é a grande novidade da VMWare 
para este ano, com a suíte de produtos 
vCenter Operations Management Suite. 
"Empresas como o Google ou Facebook, 
que reúnem uma infinidade de usuários e 
precisam de centenas de milhares de 
servidores para atender a esta quantidade 
de usuários, demandariam igual número 
de administradores para manter o 
ambiente em atividade. Mas quando tudo 
isso é automatizado, é possível simplificar 
o ambiente e reduzir número de 
administradores", pondera Maluli. Por isso, 
segundo ele, o produto tem recebido forte 
aceitação pelo mercado. 

Outra aposta da VMWare é o vCloud 
Director, uma solução que reúne 
virtualização, sistemas de automação do 
gerenciamento e de controle de custo em 
uma loja virtual corporativa. Algo 
semelhante à Apple Store, de acordo com 
Maluli, só que restrita à intranet da 
empresa, de forma que qualquer 
departamento possa entrar no site e 
consumir o produto que quiser - servidor, 
desktop, link de telecom, mais dados, 
mais espaço em disco para o 
departamento etc. "A Tl passa a ser 
consumida através de um website, que 
por sua vez pode ter um sistema de 
cobrança", diz. 

Também em linha com a demanda de 
mercado, porém com foco em desktops, 
a Citrix vê a mobilidade como principal 
alavanca de investimentos em novos 

projetos (veja detalhes no quadro "Pelos 
quatro cantos"). Responsável pela área 
comercial dos parceiros platinum, 
Fernando Nakamura explica que a Citrix, 
diferente da maioria do mercado, prega o 
conceito de computação virtual, algo que 

envolve até mesmo a virtualização de 
appliances e que engloba tanto a 
virtualização de aplicativos quanto de 
dektops, temas que, segundo ele, 
também estão em evidência nos últimos 
tempos. 

"É uma discussão bastante 
ampla, mas o grande destaque acaba 
sendo o desktop virtual, que está nas 
mãos do usuário", diz. Para ele, 
virtualização de desktop chega a ser 
ponderada hoje como uma questão de 
segurança, uma vez que ao centralizar 
informações, as companhias assumem 
o controle das informações. 

Além de economia, as empresas 
estão vendo a virtualização como 
apoio à agilidade dos negócios, 
segundo os fornecedores e as 
consultorias. Como o mercado é muito 
competitivo há mudanças constantes 
na estratégia, e isso acaba impactando 
Tl. Algo que leva a mais uma 
constatação: todos os gestores estão 
estudando ou vão adotar virtualização 
em no máximo dois anos, segundo 
pesquisa realizada pela Citrix. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 77, p.14-15 , mar. 2012.




