
anha a guerra quem 
domina todo o campo 
de batalha. Com isso 
em mente, os grandes 
players do mercado de 
infraestrutura e gestão 

de tecnologia apostam cada vez mais 
nas ofertas de plataformas do tipo "tudo 
em um". Elas incluem servidores, 
sistemas de armazenamento, rede e 
software, entre outros elementos, de 
modo a simplificar a implantação, 
operação e gestão da infraestrutura. Elas 
apostam, sobretudo, em um mercado 
aquecido e de soluções cuja 
complexidade dos equipamentos tende a 
torná-los quase impenetráveis. 

A Hitachi Data Systems (HDS), por 
exemplo, subsidiária da japonesa Hitachi, 
e que é normalmente associada ao 
segmento de storage, anunciou 
recentemente um portfólio de soluções 
de infraestrutura que combina os 
principais elementos de infraestrutura de 
Tl em pacotes integrados, projetados de 
acordo com o trabalho de missão critica 
de cada empresa. 

"Há cerca de cinco anos a HDS 
passou a trazer para o portfólio de 
infraestrutura convergente servidores 
fabricados pelo Grupo. Nossa oferta é 
realmente nova, mas veio evoluindo ao 
longo dos últimos anos", explica o CTO e 
diretor de soluções e produtos da 
empresa para a América Latina, André 
Cury Vilela. 

Necessidades 
Segundo o executivo, o grande 

trunfo da HDS é o fato de as soluções 

serem pensadas de acordo com a 
aplicação do cliente. Um ambiente 
Oracle, por exemplo, precisa de uma 
configuração distinta de um ambiente 
SAP ou VMware. Assim, cada uma das 
11 ofertas da família Compute Unified 
Platform (UCP) da HDS é desenvolvida 
em laboratórios, de modo que a 
arquitetura previamente testada garanta 
um pacote balanceado e otimizado para 
a aplicação específica (ou aplicações). 

"Em janeiro teremos mais sete 
ofertas, chegando a 18 no total. Mas 
ao longo do tempo serão lançadas 
mais configurações", explica Vilela. 
"Cada vez mais as empresas buscam 
soluções que atendam suas 
necessidades e deixem a equipe 
interna de Tl dedicada a administrar e 

garantir que o negócio ande." 
Assim, uma das grandes 

vantagens das soluções "tudo em 
um" é que elas são desenvolvidas por 
um conjunto de especialistas 
dificilmente encontrados em 
departamentos de Tl. Além disso, com 
as ferramentas de gestão previamente 
integradas ao sistema (e às 
aplicações), a complexidade do 
gerenciamento cai muito. 

Ganha-se também em custo ao 
evitar o comum superdimensionamento, 
quando o responsável pela aquisição 
dos equipamentos, na dúvida, compra 
uma infraestrutura maior que a 
necessária. Afinal, nem sempre ter 
capacidade ociosa significa ganhos 
diretos em eficiência. 

Um último ponto defendido como 
primordial pela HDS é a flexibilidade da 
infraestrutura. "O grande diferencial da 
família UCP é a flexibilidade que ela dá 
aos clientes, que podem integrar 
diferentes soluções de infraestrutura e ter 
um gerenciamento verdadeiramente 
unificado", garante Vilela. "Nossa 
intenção, como provedores, não é definir 
o que é melhor para o cliente. Vamos 
respeitar a direção que ele quiser seguir. 
Nossa oferta é flexível, e até os servidores 
que não sejam nossos são admitidos." 

Interoperabilidade 
Outro fabricante que aposta 

fortemente na interoperabilidade é 
Hewlett-Packard. A política da 
empresa é fornecer soluções que 
obedeçam a padrões de mercado, 
dispensando qualquer iniciativa 
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proprietária, que "prenda o cliente a 
determinado fornecedor, caso ele 
queira expandir a infraestrutura", 
explica Antonio Couto, estrategista de 
cloud computing da HP no Brasil. 

"É importante dar essa opção ao 
cliente. Esse é um ponto forte das 
nossas soluções, ou seja, permitir um 
crescimento modular, com 
ferramentas de orquestração que 
conseguem conversar com os 
componentes e trazer agilidade no 
provisionamento dos serviços." 

Atualmente a HP possui um portfólio 
completo de hardware para 
infraestrutura, incluindo servidores para 
missão crítica, em padrão de mercado 
(x86) e Itanium (arquitetura EPIC); 
storages de tamanhos e aplicações 
variadas; e networking - switches 
wireless, de borda, topo de hack, 
grandes servidores core etc. Tudo 
encaixado sob uma visão de 
convergência, que fornece visibilidade de 
todos os elementos em um pool de 
recursos tratados unificadamente. Essa 
estrutura serve de base para as soluções 
de nuvem da empresa. 

Esse tipo de solução não só se 
adequa a necessidade específica de 
cada cliente como também traz 
benefícios em termos de custo, que ao 
final cai drasticamente graças ao 
gerenciamento unificado dos produtos. 

"Ter um portfólio completo é uma 
tendência do setor", pondera Couto. 
"Cada vez mais as grandes empresas 
tentam endereçar de forma completa 
as necessidades dos clientes. A grande 
diferença está em quão não proprietária 
é a arquitetura. É um grande diferencial 

dar liberdade para que o cliente 
consiga trabalhar com equipamentos 
de várias fabricantes." 

Sistema puro 
Claro que a interoperabilidade não 

é um fator fundamental para todos os 
fabricantes. A visão da IBM é ter 
sistemas fechados, mas que combinem 
a longa experiência da empresa em 
implantação de infraestrutura com a 
dos próprios desenvolvedores de 
aplicações. A linha de produtos 
resultante desta visão, chamada de 
Pure Systems, levou três anos para ser 
desenvolvida e consumiu US$ 2 
bilhões. A ideia é combinar as 
vantagens das formas de 
comercialização mais comuns no 
mercado: sistemas tunados, appliances 
e cloud computing. 

"Sentamos com os fornecedores -
entre eles SAP, Totvs, CPqD, entre 
muitos outros - e criamos padrões de 
conhecimento", explica o executivo de 
vendas de hardware da IBM Brasil, 
Aníbal Strianese. "A instalação da 
funcionalidade para rodas essas 
aplicações, ao invés de exigir 
configuração física, é comprada em 
uma loja virtual, parecida com a App 
Store, no qual o cliente baixa o padrão 
e faz o deployment na console de 
gerenciamento. A implementação é 
feita em minutos." 

A infraestrutura totalmente aberta 
permite, assim, rodar qualquer 
aplicação. Outra vantagem, segundo o 
executivo, é a entrega de um sistema 
inteiramente desenvolvido pela própria 
IBM, sem necessidade de montagem, 

bastando ao cliente "ligar o cabo na 
tomada". Além disso, diversos 
sensores instalados nas máquinas 
permitem adaptações dinâmicas à 
mudança de ambiente, o que aumenta 
a disponibilidade. O console gráfico 
que gerencia o sistema se comunica 
com todos os componentes de 
hardware e software em um painel de 
controle único. 

Dentro a família Pure Systems, 
vários diferentes equipamentos estão 
sendo lançados, de acordo com as 
necessidades dos clientes. A Pure Flex, 
por exemplo, promete unificar ilhas 
computacionais, rondando diferentes 
hypervisors e sistemas operacionais 
isolados, em uma central única de 
gerenciamento. Outras soluções da 
empresa prometem atender a 
necessidades ainda mais específicas. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 28-29, nov. 2012.




