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Ela permite melhor utilização da capacidade física dos equipamentos. Fala-se em virtualização 
desde que os mainframes dominavam absolutos o negócio de armazenamento de dados. O 
conceito, porém, voltou à tona e agora adiciona valor aos equipamentos de storage e aos 
servidores em geral. Com o argumento de redução do Custo Total de Propriedade (TCO) e da 
otimização dos recursos de informática disponíveis, empresas como Hitachi, HP e a fabricante de 
softwares Veritas colhem bons resultados com a venda de tecnologias de virtualização.  
 
A idéia de virtualização está associada ao acesso lógico aos dados e a melhor utilização da 
capacidade física dos equipamentos. É algo atraente em um momento em que se fala bastante em 
reduzir os custos de tecnologia de informação, compatibilizar diferentes plataformas e em 
aproveitar melhor os investimentos já realizados.  
 
"Para nossos clientes, virtualização é economia", afirma Gabriela Garcia, diretora de produtos da 
Hitachi para a América do Sul. "É uma nova funcionalidade do storage que só traz vantagens para 
o cliente", afirma a executiva. A nova linha de storage da Hitachi, que inclui os modelos 9500V e 
9900V se beneficia da solução.  
 
A virtualização envolve uma reorganização da capacidade disponível com a criação de um 
"servidor virtual" que agrupa os focos de ociosidade no sistema e permite, por exemplo, que a 
capacidade de discos até então isolados se some. Permite, também, que plataformas diferentes se 
integrem.  
 
Com essa solução, os dados ficam acessíveis e isso é mais importante do que saber a sua origem 
física. Os gargalos na infra-estrutura são identificados e servem de peças para um novo ambiente 
de armazenamento de dados.  
 
"O problema é que existe uma grande capacidade em servidores e equipamentos de storage que 
nem sempre é utilizada", afirma Bruno Lobo, diretor geral da Veritas, que vende uma solução de 
software para virtualização, o Sanpoint Control. "E existem tecnologias que permitem a colocação 
de toda infra-estrutura de hardware trabalhando com uma só nuvem de informação."  
 
Os equipamentos de storage e os servidores tradicionais apresentam um problema de 
subaproveitamento, e é isso que as empresas pretendem neutralizar com a essa solução. "Com a 
virtualização, o cliente usa, de fato, a capacidade de armazenamento pela qual pagou", afirma 
Edyson Polistchuk, arquiteto de soluções da HP. "E consegue um gerenciamento muito mais 
eficiente". Em muitos casos, consegue também limitar novos investimentos em hardware.  
 
A HP oferece alguns softwares de virtualização. Há o Open View Casa, que já está na quinta 
geração. Há também o VersaStor, que ela herdou da Compaq. Polistchuk diz que o TCO das 
soluções de storage da HP que utilizam tecnologia de virtualização chega a cair 25% em relação a 
um equipamento tradicional. Essa redução é possível porque as perdas são menores e o preço do 
gigabyte utilizado em um modelo virtualizado cai.  
 
A HP oferece soluções desse tipo há cinco anos e já vendeu mais de oito mil produtos de 
virtualização de storage. O apelo para o cliente é o da utilização máxima e eficiente dos recursos 
de armazenamento de dados existentes. O cliente também é atraído pela possibilidade de 
administrar de uma maneira homogênea equipamentos diferentes, de vários fabricantes.  
 
A virtualização foi tema de algumas apresentações ontem durante a IT Conference, que se realiza 
nesta semana em Salvador.  
 
kicker: É uma solução atraente em um momento em que se fala em reduzir os custos de TI  
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