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"O mundo virtual 
demanda uma 
gestão maior, 

porque as 
empresas passam 

a não enxergar 
aquilo que 

gerenciam" 

SILVIO MAEMURA, 
DA HP 

Fabricantes reinventam os 
sistemas de gestão de TI 
Antes voltados a ambientes controlados, soluções agora precisam suportar o CIO nos 
desafios da consumerização, big data e da convergência da TI com telecomunicações 

Os departamentos de TI e 
suas derivações não 
são mais os mesmos. E 
isso aconteceu 
praticamente sem que o 
CIO percebesse ou ao 

seu total descontrole. Aos poucos, a 
decisão de compra de novos 
equipamentos e sistemas foi migrando 
de um ambiente planejado, com 
decisões amplamente discutidas e 
orçamentos estabelecidos, para um 
espaço em que os usuários escolhem o 
querem, quando e como utilizam. 

Em paralelo, a área de TI também 
observa que a ampla disponibilidade de 
tablets, smartphones e outros 
dispositivos portáteis e conectados à 
internet também faz surgir uma nova era 
de produção de informações, batizada 
de big data. São dados não estruturados 
que podem ou não servir de informações 
para as empresas e que, portanto, não 
podem ser desprezados. Um cenário 
que, a moda antiga, exigiria um alto 
controle estratégico, mas que nos dias 
atuais podem se perder, caso as 
empresas não estejam preparadas para 
dominá-los. 

Está aí, então, o atual desafio dos 
sistemas de gerenciamento de 
ambientes de TI: suportar o CIO e sua 
equipe no entendimento, nas decisões e 
nas correções de falhas de um ambiente 
extremamente ativo e alheio aos muros 
da empresa. Dados corporativos podem 
estar no servidor local, mas também na 
nuvem ou mesmo o smartphone do 
executivo de vendas, por exemplo, e 
isso precisa ser controlado de alguma 
forma, reconhecem os três maiores 
fornecedores de software de gestão de 
TI ouvidos para essa reportagem: CA, 
HP e IBM. 

"Há um outro fenômeno em curso, a 

virtuallzação, que está aumentando a 
complexidade da TI. O mundo virtual 
demanda uma gestão maior, porque as 
empresas passam a não enxergar aquilo 
que gerencia", afirma Silvio Maemura, 
diretor da unidade HP Software. 
Segundo ele, o Gartner estima que o 
crescimento médio desse segmento seja 
de 14% ao ano, com forte tendência de 
desempenho ainda maior a medida que 
a adesão à computação em nuvem se 
consolida. 

"Antes a TI ditava as regras do que 
seria ou não usado dentro das empresas. 
Hoje, ao contrário, com a 
consumerização, vemos usuários, 
funcionários e executivos, demandando 
da TI. Quer usar iPad e se vira para isso", 
resume Mario de Figueiredo Costa, 
gerente de soluções de colaboração e 
social business da IBM Brasil. "Enquanto 
era possível controlar, TI padronizava em 
poucos dispositivos. Agora há a demanda 
de um software único para controle de 
end points, seja ele qual for", relata. 

E não apenas isso. Os sistemas 
precisam monitorar o desempenho das 
conexões, a qualidade e a performance 
dos aplicativos, emitir alertas de 
segurança, além de todas as funções 
que já desenvolviam no passado. Um 
desafio que a CA Technologies começou 
a encarar em junho de 2005, quando 
iniciou a compra de empresas 
especializadas em seus segmentos para 
compor a plataforma substituta do CA 
Unicenter, a Infrastructure Management, 
hoje na versão 2.0. 

"O Unicenter morreu dentro da CA 
depois dessas aquisições. Hoje temos 
share, segundo a IDC, porque essas 
soluções incluem mobilidade, 
consumerização, big data, redes sociais, 
e tudo isso trabalha tentando entender 
vontades do usuário/consumidor e 
orientar produtos a essas vontades", diz 
Rosano Moraes, vice presidente da 
unidade de negócios enterprise 
management da empresa. 

Os esforços renderam frutos e 
agora, em 2012, a IDC reconheceu a CA 
Technologies como líder mundial no 
segmento de gestão de infraestrutura de 
TI e também de telecomunicações. No 
estudo "Worldwide Network 
Management Software and Appliance 
2012-2017 Forecast and 2010 and 
1H11 Vendor Shares*, a consultoria 
calcula que a receita mundial do 
mercado de software e aplicações de 
gerenciamento de redes em 2011 foi da 
ordem de US$2,5 bilhões, o que 
significou um crescimento de 9,1 % em 
relação a 2010. 

A estimativa é que este segmento 
da TI cresça a uma taxa CAGR 
(Compound Annual Growth Rate) de 
7,5% - de 2012 a 2017, alcançando 
US$ 4 bilhões. Neste segmento, a CA 
Technologies alcançou um market share 
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de 14,1% em 2010; e de 13,1% no 
primeiro semestre de 2011. 

R e c o n h e c i m e n t o 

O autor do relatório, Lee Doyle, 
gerente geral e vice-presidente de 
Produtos e Serviços de Infraestrutura e 
Segurança de Rede na IDC, assim 
resumiu a oferta da CA: "a CA 
Technologies acredita que a relação 
entre desempenho e disponibilidade de 
infraestruturas e aplicações é a peça 
fundamental para assegurar o 
gerenciamento consistente e de alta 
qualidade das operações de serviços 
de negócios. Assim, a oferta de gestão 
de rede/infraestrutura da empresa 
concentra-se fortemente no 
gerenciamento unificado e proativo de 
desempenho, no isolamento inteligente 
de falhas na infraestrutura e na análise 
de causa raiz, na análise do fluxo da 
rede, na entrega de aplicações, no 
gerenciamento de sistemas físicos e 
virtuais, e no monitoramento unificado 
da comunicação. Em conjunto com o 
CA Application Performance 
Management (para o gerenciamento da 
experiência do usuário final, o 
monitoramento de transações e da 
nuvem, e para as análise profundas de 
aplicações), o CA Infrastructure 
Management é um marco para o 
portfolio de soluções de Service 
Assurance da CA Technologies". 

Para a HP, segundo Maemura, a 

alternativa para garantir qualidade de 
desempenho e, consequentemente, boa 
experiência ao usuário, independente de 
onde ele esteja - ou seja, mesmo 
estando conectados a redes com baixo 
controle - é dar foco à aplicação, não 
simplesmente à infraestrutura. 
Igualmente Importante, Maemura pontua 
a segurança, de modo a evitar que 
comportamentos "maliciosos" na rede 
degradem o desempenho do acesso. 

"Mesmo com todos esses cuidados, 
o usuário pode descobrir que há coisas 
que precisam ser corrigidas. E as vezes 
vamos constatar que o problema está 
no código da aplicação", pondera. 

Pensando nessas nuances, a 

fabricante criou um conjunto de software 
dedicado a gerir serviços de tecnologia. 
Uma espécie de ERP para tecnologia, 
composto de diversos módulos - gestão 
de mobilidade, da segurança e da 
operação. E assim, como o produto da 
CA Technologies, o novo portfolio tem 
forte influência de sistemas 
desenvolvidos por empresas 
incorporadas pela HP. 

Maemura conta que o IT 
Performance Suite foi configurado nos 
últimos quatro anos, com forte esforço 
de integração no último biênio. A 
plataforma incorporou o OpenView -
dedicado à gestão de rede e hoje 
representante de algo como 1 % do 
pacote. Segundo ele, os segmentos de 
serviços de TI - provedores de serviços 
gerenciados e data centers, por 
exemplo, são atualmente os maiores 
consumidores dessas soluções, 
juntamente com o segmento financeiro 
que, cada vez mais, convive com 
mobilidade e virtualização e já observa o 
fenômeno cloud computing com bons 
olhos. 

"O terceiro segmento é telecom, 
porque cada vez mais os serviços nessa 
área são dominados por dados e não 
mais voz. As empresas, assim, têm que 
garantir que o serviço de transporte da 
informação sejam eficientes", diz 
Maemura. O quarto segmento, na visão 
dele, é governo, que gradativamente 
migra serviços para a internet. "O Serpro 
é um dos grandes clientes da HP no 
Brasil. Usa toda a suíte, porque provê 
serviços para vários órgãos públicos", 
conta o executivo, reforçando que 
quanto mais complexo é o ambiente de 
TI, maior a necessidade de gestão. 

R0SAN0 MORAES, 
DA CA 
TECHNOLOGIES: 
SOLUÇÕES 
INCLUEM 
MOBILIDADE, 
CONSUMERIZAÇÃO, 
BIG DATA, REDES 
SOCIAIS, E TUD0 
ISSO TRABALHA 
TENTANDO 
ENTENDER 
VONTADES DO 
USUÁRIO/ 
CONSUMIDOR E 
ORIENTAR 
PRODUTOS A 
ESSAS VONTADES 

"Antes a TI ditava 
as regras do que 
seria ou não usado 
dentro das 
empresas. Hoje, ao 
contrário, com a 
consumerização, 
vemos usuários, 
funcionários e 
executivos, 
demandando da TI. 
Quer usar iPad e 
se vira para isso" 

MARIO DE 
FIGUEIREDO COSTA, 
DA IBM A ut
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 82, p. 12-13, ago. 2012.




