
Como a virtualização aumentou o valor da TI em uma PME 
 
A virtualização melhorou não apenas as dores do crescimento da empresa, mas mudou o 
conceito da TI para consultores técnicos estratégicos 
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A Acorda Therapeutics reformulou a sua abordagem à infraestrutura e recuperação de 
desastres por pura necessidade. Ao fazê-lo, colheu um benefício: tornou-se mais importante 
para o negócio. 
  
A empresa de biotecnologia de pequeno porte desenvolve tratamentos para a esclerose 
múltipla (MS), lesões da medula espinhal e outros distúrbios neurológicos. Ela cresceu quatro 
vezes nos últimos cinco anos ou mais, saltou de 85 funcionários para 350. Isso colocou um 
fardo cada vez mais insustentável nos servidores da empresa e outras infraestruturas. 
Adicionar isso aos requisitos de conformidade de uma empresa de cuidados de saúde ficava 
evidente que a TI não seria capaz de se manter. 
  
“Junto com o crescimento, estamos nos tornando um pouco mais burocrático, como qualquer 
empresa faz, quando cresce”, disse Josh Bauer, gerente sênior da Acorda. “Havia uma 
necessidade constante de [novos] sistemas a serem implantados e, essencialmente, de uma 
infraestrutura atualizada.” 
  
Bauer e sua equipe de três pessoas estavam recebendo pedidos regulares que exigiam um 
novo servidor ou implantação de outro, digamos, em um dia ou dois. Isso não foi possível em 
seu ambiente físico, a menos que o hardware certo – com especificações perfeitamente 
correspondentes, é claro – passasse a rodar. Assim, a Acorda tomou a decisão de mudar para 
a virtualização de servidores, optando por executar VMware. Hoje, sua infraestrutura de 
servidor é 100% virtual. (Eles ainda estão rodando desktops físicos, mas Bauer disse que a 
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mudança VDI é uma iniciativa fundamental para 2013.) Agora, uma nova implantação é uma 
questão de uma hora, disse Bauer. 
  
Ao mesmo tempo, a equipe de Bauer foi paralisada por sua recuperação de desastres (DR) 
práticas. Acorda opera em um setor altamente regulado, entre outros requisitos, deve 
executar simulações completas de DR quatro vezes por ano para provar que pode se recuperar 
de um desastre de TI. 
  
“Quatro vezes por ano não parecer muito, mas isso tem amarrado meu departamento inteiro”, 
disse Bauer. O velho mundo inclui os processos de backup diário entre outras etapas. Na 
esteira do projeto de virtualização de servidores, Acorda simplificou sua abordagem DR com 
uma combinação de gerenciamento de recuperação da VMware e o Point Recover da EMC. 
  
O ROI financeiro é o material de venda dos fornecedores. Do ponto de vista de hardware, 
Acorda teria gasto US $ 1 milhão em servidores e custos relacionados para acompanhar seu 
crescimento, de acordo com Bauer. Em vez disso, ele gastou 65.000 dólares em servidores 
físicos necessários para operar a sua infraestrutura virtual. Na frente DR, Acorda teve que 
fazer um investimento inicial de US $ 50.000. Mas agora gasta US $ 40.000 por ano em DR 
em vez de $ 100.000 por ano em seu ambiente baseado em fita. Bauer nota, a empresa 
alcançou o ROI do projeto DR em menos de um ano e continuará a economizar US $ 60.000 
por ano. 
  
No entanto, além dos seus problemas iniciais resolvidos e as poupanças de custos 
correspondentes, Bauer encontrou um benefício não planejado: sua rede de equipe evoluiu a 
partir de um rigoroso “break-and-fix” para uma função de alto perfil, papel estratégico no 
negócio. O sucesso do projeto de virtualização, em particular, ajudou o grupo a ir junto “neste 
longo caminho de confiar nele mais do que apenas como um suporte”, disse Bauer. “Eles 
pensavam em TI como:” Meu computador está quebrado, eu não sei o que aconteceu e só 
isso, não há nada além disso.” 
  
As economias de custo e velocidade do projeto de virtualização deu credibilidade significativa à 
equipe de Bauer dentro da organização. O projeto DR alimentou ainda mais o ímpeto e o 
negócio começou a ver a TI como especialistas no assunto ao invés de jóqueis de apoio. 
“Agora, a empresa realmente confia em nós”, disse ele. “Isso não teria sido possível se não 
tivéssemos mostrado nossa força nesses projetos anteriores.” 
  
Bauer agora está incluído no início de quase qualquer projeto importante ou reunião como a de 
“conselheiros técnicos”. O papel estratégico muitas vezes se estende além da tecnologia para 
outras áreas; TI é vista como tendo experiência em seleção de fornecedores, por exemplo, e 
pode ser consultada mesmo que não de natureza técnica. 
  
O fato da equipe de Bauer já não gastar muito tempo para manter a infraestrutura também 
permite que ele se mova mais agressivamente em áreas como segurança e gerenciamento de 
projetos. “[O tempo extra] também nos permite ser proativo e ver o que são as melhores 
práticas, ao invés de sempre estar se esforçando para responder a solicitação técnicas”, disse 
Bauer. Como resultado da realocação de recursos e o papel da TI elevados dentro da empresa, 
Bauer agora tem uma visão muito mais ampla do negócio. 
  
“Eu sei o que vai acontecer antes que aconteça, ao contrário do passado, quando a TI não foi 
encarada como um departamento estratégico e descobríamos tudo no último minuto:” pelo 
caminho, nós adquirimos tal e tal empresa “ou” pelo caminho, vamos precisar de um sistema 
tal e tal “, disse Bauer. “Agora eu tenho vários meses para planejar e ter as máquinas virtuais 
construídas antes do tempo, isso nos ajuda a não ficar correndo em circulo.” 
 
Fonte: InformationWeek. Disponível em: 
<http://informationweek.itweb.com.br/8146/como-a-virtualizacao-aumentou-o-
valor-da-ti-em-uma-pme/>. Acesso em: 3 maio 2012. 
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