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A EMC é conhecida por fornecer grandes subsistemas de discos para corporações. Mas depois 
que ela foi às compras e trouxe para casa a tecnologia e o pessoal de Invista, Rainfinity e 
VMware, a sua estratégia agora é a de fornecer três recursos, todos virtualizados: 
armazenamento, processamento, conectividade.  
 
Na visão clássica, os servidores de aplicações apenas processam e seus dados são acessíveis 
por todos eles por meio de conexões de alta velocidade que ligam aos storages centrais. O 
problema surge quando as necessidades do usuário são imprevisíveis, altamente mutáveis ou 
se o parque instalado é muito complexo. Daí os custos de se manter uma administração 
adequada e os riscos de sua falta tornam-se enormes.  
 
Na visão virtual, tais questões são abstraídas por um modelo mais inteligente e simples. A 
grande vantagem de uma empresa implantar e dispor de uma infra-estrutura de informática 
virtualizada é que a soma da sua capacidade de discos, processadores, memória e rede podem 
ser gerenciados e redistribuídos de forma transparente, flexível e sem interrupção dos 
serviços.  
 
Além disso, os fornecedores de equipamentos e mesmo de sistemas operacionais passam a ser 
escolhidos com base no seu mérito técnico, evitando a manutenção de vínculos artificiais e 
predatórios. O foco na virtualização é tão importante para a EMC de hoje que, mesmo sendo 
um importante fornecedor de storage, não é uma perspectiva ameaçadora o fato de ela 
possibilitar que seus clientes comprem de seus concorrentes.  
 
Idéia do virtual facilita o troca-troca de recursos  
A virtualização dos recursos de armazenamento é uma tecnologia que permite 
provisionamento, realocação e espelhamento dinâmicos, seja de servidores completos ou de 
simples arquivos. Precisa de mais espaço aqui e tem espaço sobrando ali? Há servidores de 
arquivos ociosos e outros sobrecarregados? E se a demanda aumentar só por um período? E se 
for preciso manter backups remotos online? Nada disso é um problema real se a arquitetura de 
dados for virtual. É como se o administrador de sistemas tivesse à sua disposição um único e 
gigantesco HD que pudesse ser reparticionado, expandido e copiado a qualquer momento e “a 
quente”.  
 
No entanto, segundo o presidente da EMC, Joseph Tucci, a tecnologia que está virando a 
empresa de cabeça para baixo é a de virtualização de computadores, originada e liderada pela 
VMware, o braço da EMC que é mais independente e que tem crescido 16% ao trimestre.  
 
O VMware existe em quatro sabores: Player, Workstation, Server e ESX. O Player tem versões 
para Windows e Linux e serve para que usuários individuais rodem máquinas virtuais pré-
configuradas, como por exemplo o Browser Appliance, que é um ambiente Linux com Firefox e 
BitTorrent. Sua excepcional vantagem é prover um ambiente totalmente isolado da máquina 
hospedeira, mesmo compartilhando seus recursos de rede. Ambos podem ser baixados 
livremente de <www.vmware.com/download/player>.  
 
Versão em clima free para servir de tentação  
Já a versão Workstation permite a criação de máquinas virtuais nos mais diversos sistemas 
operacionais, além de gerencias várias VMs rodando simultaneamente. A versão Server 
recentemente também ganhou o status de free porque a EMC julga que ela é uma forma de 
atiçar o apetite das empresas pela versão corporativa, a ESX.  
 
O ESX Server roda sem precisar de sistema operacional hospedeiro e consegue prover aos 
sistemas operacionais nele virtualizados uma performance de processamento e de acesso a 
discos e rede a par dos sistemas não virtualizados. Vários servidores com o ESX, cada um 
rodando dúzias de máquinas virtuais, podem ainda ser combinados e gerenciados 
centralmente, permitindo um balanceamento de carga eficiente e automático.  
 



No mês passado a VMware lançou uma iniciativa, apoiada por mais de 60 fornecedores de 
software, que estabelece convenções para que os desktops das empresas passem a ser 
totalmente virtualizados em servidores ESX de forma eficiente e econômica, deixando nas 
mesas dos usuários apenas teclado, vídeo, mouse e um simples módulo de conexão à rede.  
 
E, finalmente, a virtualização chegou ao chip. Gigantes como Intel e AMD já oferecem 
processadores que facilitam a execução de máquinas virtuais. Segundo Raghu Raghuram, vice-
presidente de Data Centers da VMware, a solução atual é simplista e não oferece ganhos 
substanciais, mas o futuro é promissor. 
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