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E como fazer medidas ou apresentar resultados da adoção da tecnologia 

 

Até recentemente, quase nenhum fornecedor da indústria de TI ou analista questionou a ideia 

de que quase todo tipo de virtualização proporciona cortes de custos de forma rápida e 

significante comparada à computação concentrada no mundo físico. 

 

A virtualização de servidores, em particular, cria um retorno muito rápido em seu início, de 

acordo com o analista da IDC, Ian Song. “As pessoas têm uma impressão muito boa da 

virtualização de servidores por conta disso. “A virtualização de desktops, a nuvem, aplicativos 

em streaming e outros modelos tendem a sofrer com a comparação”, completa. 

 

Há boas razões para a virtualização ser usada tão extensivamente pela maioria dos data 

centers corporativos: ela oferece uma economia atraente em hardware, uso de energia, custos 

de gestão, e suporta grande tolerância a falhas. Se você ainda não está usando virtualização, 

comece a pensar seriamente a respeito. Veja os motivos. 

 

1. Permite obter máximo proveito do seu servidor. 

 

Normalmente, muitos servidores operam na maior parte do dia em níveis muito baixos de 

utilização. Adicionando múltiplos SOs e aplicativos, é possível tirar o máximo proveito dos 

recursos do servidor. Uma vez que muitas máquinas virtuais podem ser executadas em um 

servidor, você reduz substancialmente a despesa total com hardware. 

 

2. Permitirá a configuração de servidores redundantes para melhorar a tolerância a 

falhas. 

 

Hipervisors permitem migrar sistemas operacionais e seus aplicativos de um sistema para 

outro. Se um servidor de hardware ou de sistemas operacionais e aplicativos rodando sobre 

ele falhar, os sistemas operacionais e aplicativos podem ser movidos para outro hypervisor 

rodando em um servidor físico diferente. 

 

Grandes servidores são configurados normalmente para melhor tolerância a falhas do que os 

servidores de pequeno porte. Dois servidores de grande porte, por exemplo, podem permitir a 

migração de aplicações e fornecer tolerância a falhas melhor do que uma dúzia de servidores 

de pequeno porte. E ainda usam menos energia e são mais fáceis de gerenciar. 

 

3. Gerenciamento é simplificado. 

 

Já que todos os sistemas operacionais em um hypervisor podem ser administrados por meio 

de uma interface única, e podem usar mais recursos de computação, conforme necessário, 

pode ser muito mais fácil gerenciar uma dúzia de servidores virtuais do que uma dúzia de 

sistemas físicos separados. Cada sistema operacional deve continuar a ser gerido 

separadamente. Feramentas add-on estão disponíveis para simplificar esse processo. 

 

4. Você pode definir partições em sistemas operacionais separados para maior 

confiabilidade. 

 

Normalmente, um servidor físico será executado em um sistema operacional, que terá vários 

servidores de aplicações instalados nele - um servidor Web, um servidor de e-mail, um 

servidor de banco de dados, e assim por diante. 

 

No entanto, a execução de vários servidores de aplicações em um único sistema operacional 

aumenta a possibilidade de que uma aplicação interfira na outra, causando gargalos ou mesmo 

acidentes. Com o particionamento, e as aplicações rodando em diferentes máquinas virtuais, 

cada uma tem seu próprio sistema operacional e recursos, e é menos provável que interfira 

em outras aplicações. 
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5. Provisionamento de novos servidores para testes de protótipos, e migração 

simplificada. 

 

Com a virtualização, a criação de um servidor adicional para testes demora alguns minutos e 

não requer nenhum hardware adicional. Em contraste, a compra de um novo servidor físico 

(ou a manutenção de servidores extras para testes) é mais cara e a instalação de sistema 

operacionais e aplicativos também bastante demorada. 

 

Já as máquinas virtuais existentes podem ser clonadas com todas as configurações do sistema 

operacional e aplicações, em um processo muito simples de duplicação de um sistema de 

produção para teste de novos patches ou uma nova versão de um aplicativo. 

 

6. Você pode economizar energia. 

 

Embora avanços tenham sido feitos em eficiência energética para servidores, ainda é mais 

barato executar um ou dois grandes servidores do que uma dúzia ou mais de servidores 

tradicionais. Sem contar que servidores virtuais permitem que os recursos sejam desligados 

quando não estiverem em uso, reduzindo ainda mais o uso de energia. Um grande servidor 

que hospeda dezenas de VMs pode substituir dezenas de servidores de pequeno porte e gastar 

menos energia. 

 

7. Com a virtualização de desktops você pode economizar uma fortuna em PCs 

. 

Além de virtualizar sistemas operacionais e aplicativos de servidor, você pode querer 

considerar a virtualização de desktops. A VDI permite que você execute um thin client em 

desktops existentes ou hardware novo, e tenha acesso virtual ao Windows 7 ou outro sistema 

operacional. Isso significa que você pode oferecer desktops Windows 7 para usuários cujos 

sistemas existentes não suportam o Windows 7 rodando localmente. A gestão também pode 

ser simplificada, uma vez que os patches para o Windows e os aplicativos podem ser aplicados 

uma só vez e estarem disponíveis para todos no servidor VDI. 

 

Como calcular o ROI? 

 

O grande problema é que parece que a maioria dos gerentes de TI sequer sabe como fazer 

medidas ou apresentar resultados de projetos de virtualização. 

 

Há quatro abordagens básicas, recomendadas pela indústria e por analistas. São elas: 

 

1 – Custo baseado em atividade 

 

Trata-se essencialmente de custo baseado em consumo, no qual o custo total de TI é dividido 

de acordo com o volume de transações, número de servidores, número de usuários e outros 

padrões de medida do volume do trabalho da TI consumido por uma unidade de negócios em 

particular. 

 

Esse método funciona se a análise e o monitoramento forem claros mesmo em um ambiente 

virtualizado e se houver uma forma de contabilizar capacidade ociosa. Que unidade de 

negócios paga por máquinas virtuais dedicadas a aplicações que ninguém está usando? 

 

A abordagem de custo por minuto pura é atrativa vinda de um provedor de serviços externos, 

mas só é possível porque outros clientes pagam pela capacidade quando você não a está 

utilizando. 

 

2 – Níveis de preços 

 

Filiais da empresa que não precisam de um grande volume de storage, largura de banda ou 

suportes adicionais podem pagar uma taxa básica mais baixa que as unidades de negócios que 

demandem mais serviços. Aqueles que lidam com o próprio suporte, que conseguem 
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provisionar e gerenciar seus próprios servidores e gerenciar outras tarefas que, se não 

gerenciassem, cairiam no colo da TI, merecem descontos e tratamento diferenciado. 

 

3 – Custos de serviço contra custos de infraestrutura 

 

Uma forma de contabilizar capacidade ociosa é separar custos base como largura de banda ou 

espaços no data center, acesso à rede ou outros serviços que a unidade de negócios utilize. O 

custo base para a unidade de negócios permaneceria relativamente estável, enquanto os 

custos dos serviços variariam de acordo com o consumo. 

 

A densidade do servidor virtual – o custo de toda a infraestrutura requerida para operar a 

infraestrutura virtual, como licenças, servidores, armazenamento, largura de banda, salários 

dos profissionais, espaço físico, custo de energia, etc – pode ser totalizada e dividida de acordo 

com o número de servidores virtuais que uma unidade de negócios vai requer. 

 

Ou, então, os custos podem ser divididos de acordo com os requisitos de cada aplicação: os 

mesmos elementos entrariam na conta para cálculos da densidade do servidor virtual, mas os 

custos seriam divididos de acordo com os requisitos requeridos para cada aplicação. Custos 

para uma unidade de negócios são determinados também dependendo de a unidade ser única 

a usar o software ou poder dividir esse custo com outras unidades de negócios. 

 

4 – Medidas 

 

Atribuir medidas diretas ou indiretas é uma forma de dividir custos de acordo com um cálculo 

externo das demandas de uma unidade de negócios. Isso pode envolver calcular o custo do 

departamento de acordo com um percentual do orçamento operacional total da companhia, 

por exemplo. 

 

Qual método é o mais adequado para você? 

  

 

Vai depender da cultura da empresa e das estruturas contábeis. Mas ter os custos bem 

determinados é mais do que um jogo de contabilidade. “Até que as unidades de negócios 

saibam que recursos usam e consigam se basear nisso para mudar as próprias necessidades 

de uso, elas não verão nenhum benefício direto na virtualização”, finaliza o analista da IDC, 

Gary Chen. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/tecnologia/2013/10/25/sete-motivos-para-apostar-em-

virtualizacao/>. Acesso em: 25 out. 2013. 
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