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A virtualização de servidores existe no
mercado mundial há mais de 10 anos e –
embora questões como o armazenamento
e os estrangulamentos de entrada e saída
de dados causem preocupações – as van-
tagens oferecidas são reais, atingíveis e
multifacetadas. Mesmo no caso das PME,
e se os concorrentes ainda não descobri-
ram os benefícios da tecnologia, é possível
uma organização ganhar uma vantagem
competitiva significativa. 
Um estudo revelado pela IDC no início do
corrente ano, diz que em Portugal perto
de 80% das 1000 maiores organizações
inquiridas (ver quadros) estará a desen-
volver projectos de virtualização de servi-
dores. As necessidades de consolidação
são o imperativo maior, mas há outros be-
nefícios percebidos. 
Preparar as TI da organização para usu-
fruir de um modelo de cloud computing é
uma das razões mais importantes. Mas, ao
mesmo tempo, emergem outras seis com
pertinência reforçada.

1 - Aumentar a eficiência do servidor
A razão mais tradicional e mais atractiva
para a implantação de projectos de vir-
tualização de servidores é a possibilidade
de se fazer um uso mais eficiente dos re-
cursos de computação em relação aos ci-
clos de processador e memória RAM.
Além da economia nos custos de energia
e refrigeração, as empresas de pequeno e
médio porte podem cortar as suas despe-
sas de capital, conforme são necessários
menos servidores físicos para substituir
um número maior de máquinas envelhe-
cidas e em fim de serviço.

A implantação da virtualização de servi-
dores, na sua forma mais simples, evolui
em torno da consolidação do maior nú-
mero de máquinas virtuais em servidores
físicos anfitriões. À medida que os recur-
sos humanos ficam mais confortáveis com
o trabalho em máquinas virtuais, é possí-
vel adoptar uma abordagem mais simplifi-
cada.
A máquina virtual passa a ser assumida
como uma “appliance”. Pode-se fazer isso
através da criação de máquinas desse
tipo, com base nos serviços lógicos que
fornecem, em vez de simplesmente espe-
lhar servidores físicos nos virtuais.
Mesmo com todas as vantagens da virtua-
lização de servidores, ela não elimina de
forma mágica o esforço inerentes às tare-
fas de gestão de servidores físicos. Este é
um facto especialmente pertinente, cor-
rendo o risco de se cometerem erros e
gerar problemas de difícil resolução para
os departamentos de TI (ou VAR).
Na verdade, a gestão da virtualização
ainda tem mais desafios, dada a propen-
são para a "dispersão de VM", devido à fa-
cilidade com a qual as máquinas podem
ser criadas. Isso também é agravado pelo
desafio intrínseco de monitorização do trá-
fego de rede entre máquinas virtuais e a
identificação de estrangulamentos de de-
sempenho.

2 – Melhorar os mecanismos de recupera-
ção de desastres

O Disaster Recovery envolve para uma em-
presa ser capaz de restabelecer os seus
sistemas de informação para um estado
de normalidade, após um desastre. Como

se pode imaginar, o backup de uma infra-
estrutura totalmente virtualizada por fazer
cópias de arquivos de imagens de má-
quina virtuais é um processo muito mais
fácil do que tentar fazer o mesmo com ser-
vidores de hardware.
Além disso, é preciso apenas uma fracção
dos equipamentos de hardware original
para hospedar uma infra-estrutura inteira,
quando se usa a virtualização. Assim, as
PME com pouca capacidade financeira
podem dar-se ao luxo de comprar um pe-
queno número de servidores alojados num
local diferente da sede. No caso de ocor-
rer um desastre com impacto na área da
empresa, os servidores (virtualmente) em
produção podem ser realocados conforme
necessário.
Podem ser carregados com as últimas má-
quinas virtuais e entrar em funcionamento
mais rapidamente. Obviamente, o facto de
mesmo a maior infra-estrutura de TI de
uma PME poder ser contida dentro de al-
gumas unidades de disco rígido tem pro-
fundas implicações na segurança.
Por um lado, o risco de um funcionário de-
sonesto fugir com as máquinas virtuais
todas de uma empresa é uma ameaça
muito real. E, como em todas as tarefas
de backup, há sempre o risco de as má-
quinas virtuais serem perdidas em resul-
tado de erro humano.
Tendo isso em mente, usar a virtualização
como meio de recuperação de desastres
requer um pouco de reflexão e planea-
mento. A responsabilidade pela guarda
das máquinas virtuais deve ser claramente

Além de preparar as organizações para
beneficiarem de modelos de cloud computing,
existem várias formas de mesmo as pequenas
empresas ganharem uma vantagem competitiva.

Seis razões para as PME
adoptarem a estratégia

Tem projectos de virtualização de servidores a decorrer? 

Sim, temos projectos de virtualização a decorrer 81%
Não, mas vou iniciar a sua implementação 
em menos de 6 meses 4%
Não, mas vou iniciar a sua implementação 
em menos de 1 ano 3%
Não, mas vou iniciar a sua implementação 
num prazo de dois anos 2%
Não tenho planos 9%

Dados de um estudo da IDC, divulgado no início de 2012.



| 3

 a Internet nem Amazon e a Fnac não
facturava o que factura hoje. Receber
uma carta das Selecções era um
evento e tinha uma taxa de resposta
brutal. Hoje não estamos nessa reali-
dade. A concorrência é duríssima, os
nossos livros têm dscondo que foi uma
das razões que me facilitou a decisão,
entrei depois de no ano anterior terem
saído muitas 

M&P: As 'gorduras' já tinham sido cor-
tadas.
FL: Já, já. Houve três razões pelas
quais conseguimos atingir este ano o
break-even, depois de dois ou três anos
de perdas muito duras em Portugal. A
fundamental foi, claramente, o corte
na estrutura de custos, aconteceu tam-
bém noutros países, mas em Portugal
foi drástico. Saíram dezenas de pesal e
Espanha, ra fa do que prostão não é a
estrutura de custos, que não é elevada,
o problema é que a receita não é sufi-
ciente para, em condições normais,
rentabilizar essa 

M&P: Noutros mercados a RD tem lan-
çado títulos em segmentos nos quais o
grupo tem know-how. Esse tipo de es-
tratégia está a ser pensada para o mer-
cado ibérico?
FL: O mercado português em termos
publicitários é um décimo, mais coisa
menos coisa, do Espanhol. É um mer-
cado relativamente pequeno e muito
ocupado por grandes grupos de media,
portanto, não é caro lançar revistas em
Portugal o difícil é rentabilizá-las.
Agora o meu dever é analisar oportuni-
dades, ver o que faz sentido lançar ou,
eventualmente, adquirir. Do lado de
Espanha, o mercado é muito grande, 

M&P: Mas há planos concretos de au-
mentar o portfólio da RD ao nível de
imprensa?
FL: Se as oportunidades surgirem e
forem boas, sim. E ter como accionista
um fundo de investimento até facilita
as coisas. Mais facilmente vêem um

plano para investiir uns
quantos milhões num novo
prodr uns quantos milhões
num novo produto do que
meio milhão de dólares de
desvio de budget. 

M&P: Dado que têm de di-
versificar as fontes de re-
ceita, parece quase uma
inevitabilidade.

FL: Não necessariamente. Tenho várias
formas de poder crescer, uma delas é
sair da minha concha. Há um mercado
que domino muito bem, que é a venda
por correspondência. Estamos a tentar
alargar o lote de produtos que podemos
vender, já hoje vendo vitaminas, como
se fossem cum teste e vendemos vita-
minas. Nos catálogos já vendemos
jóias.

M&P: Diversificar não é necessaria-
mente na área editorial, portanto.
FL: Não é uma inevitabilidade. Ou
seja, sim tenho de analisar oportuni-
dades de investimento na área edito-
rial e revistas em concreto, depois não
sei que posso cdes é que vou investir,
não posso apostar tudo aí. Posso cres-
cer o negócio com venda de mais pro-
dumail, de anúncios nos ps países da
Europa.

M&P: E isso está a ajudar a rejuvenes-
cer o perfil de audiência da Selecções?
FL: Estamos a ter resultados de vendas
melhores do que há uns tempos, me-
lhores do que esperávamos, precisa-
mente porque estamos a conseguir
chegar a mais pessoas. A internet, as
novas formas de comunicação, estão-
nos a permitir chegar a novos clientes,
clientes diferentes, mas que, feliz-
mente, não são assim tão diferentes.
Diferradicionais compram. Eles têm
vindo e gostam dos produtos. Eu tenho
bons produtos, tenho é um problema
de percepção, as pessoas pensam RD
e imaginam logo teias de aranha.

M&P: Olhando para o perfil da Selec-
ções o Ba-
r e m e
Imprensa in-
dica…
FL: Esses nú-
meros dão
uma idade
média de 44
anos do meu
leitor - o Ba-

reme Imprensa da maneira
como é calculado vale o que
vale, mas é o que temos –
números até um pouco mais
jovens do que a idade média
do meu cliente em base de
dados, tenho de admitir. Tirando os
países da América Latina e da Ásia, a
minha revista é invulgarmente jovem,
por estranho que pareça em relação a
outros países. Depois também não é
propriamente um problema porque a
população não está a rejuvenescer,
antes pelo contrário. No limite até
tenho um mercado maior.

M&P: A percepção é que a revista é um
pouco envelhecida. Como é que se
muda?
FL: A maior parte das pessoas não
pega na revista há mais de dez anos. A
percepção depois é um ciclo vicioso,
se a minha percepção é esta não vou à
procura. Por outro lado, as vendas em
banca também têm vindo a cair. A es-
magadora maioria das vendas, 94 a 95
mil, são por assinatura e.<
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definida, tanto relativamente aos backups
para máquinas mais próximas, como para
aquelas em locais remotos.

3 – Reforço da continuidade de negócio
A solidez da continuidade de negócio - ou
Business Continuity - é diferente do Di-
saster Recovery, sendo o seu objectivo a
obtenção de um valor mínimo ou igual a
zero de tempo de interrupção das opera-
ções de negócios. A fonte mais comum de
falha no centro de dados são provavel-
mente problemas no hardware do servidor.
Este é um aspecto no qual um recurso da
virtualização de servidores, chamado de
migração em produção, ajuda a preservar
a continuidade do negócio: reduz-se a ne-
cessidade de tempo de inactividade.
Usando-se a referida funcionalidade, os
gestores de TI podem facilmente mover
máquina virtuais em funcionamento,
entre hospedeiros físicos, sem ter de as
desligar.
Esse tipo de migração desenvolve-se atra-
vés da sincronização dos estados de disco
e de memória, em segundo plano, entre
dois servidores físicos. De seguida, a má-
quina virtual é encerrada e a de destino
inicia-se no mesmo instante.
Por fim, as actualizações adequadas para
tabelas ARP são feitas para garantir que
os pacotes de dados de entrada são enca-
minhados para o destino correcto de rede.
É importante notar também que enquanto
a migração foi inicialmente concebida
para redes SAN, a Microsoft avançou com
a proposta de um recurso chamado mi-
gração SNO (Shared Nothing), em produ-
ção, demonstrada como novidade do seu
hipervisor Hyper- V.
A migração SNO torna possível mover má-
quinas virtuais entre dois servidores físi-
cos, sem a necessidade de uma SAN ou
de um meio de armazenamento parti-
lhado. O Hyper-V da Microsoft V3 está in-
tegrado no Windows Server 8. 
A migração em produção pode facilitar a
manutenção do servidor ou a actualização
do hardware sem ser preciso agendar
qualquer paragem de manutenção. Além
disso, uma máquina fortemente “carre-
gada” pode também ser transferida para

um servidor mais potente, para se alcan-
çar um melhor equilíbrio de volumes de
trabalho, ao longo de um conjunto de ser-
vidores físicos disponíveis. 
Uma extensão deste conceito passa por
realizar o equilíbrio de cargas acima men-
cionado, de forma autónoma, ou até
mesmo mudar máquinas virtuais, para um
número menor de anfitriões físicos du-
rante horários de menos trabalho – assim
os servidores redundantes podem ser co-
locados a consumir menos energia, redu-
zindo o consumo eléctrico.
Apesar do valor da virtualização para a
continuidade de negócio, ela não é ne-
nhuma solução milagrosa contra um
evento cataclísmico local, como uma
inundação ou incêndio. A implantação de
mecanismos de “fail over” - ou de passa-
gem da actividade face a falhas, para ou-
tras regiões geográficas - poderá ser
demasiado caro para a maioria das PME.
E a migração em produção exige capaci-
dades de Gigabit Ethernet (ou mais) na
rede, para funcionar.

4 – Uma ajuda ao desenvolvimento de
software

Se uma empresa fizer qualquer trabalho
de desenvolvimento de software, a virtua-
lização possibilita uma oportunidade de
reduzir custos: elimina a necessidade de
desembolsar dinheiro para obter hardware
adicional. As empresas de médio porte
também podem beneficiar desta proposta.
As equipas de desenvolvimento acabam
por economizar tempo por não terem de
suportar o longo processo de requisição de
novos servidores. Além disso, é uma ques-
tão trivial configurar um equipamento de
teste, tendo as máquinas virtuais apro-
priadas, para testar versões diferentes de
uma aplicação em todas as plataformas
suportadas.
Importa salientar que desenvolvimentos
preliminares ou pouco sensíveis à latência
também podem ser realizados em versões
de software de virtualização para desktop
– também conhecidas como hipervisores
de Tipo 2. Estes são tipicamente mais ba-
ratos e também oferecem recursos adap-
tados a uma melhor experiência de
utilização em desktop.

Os mais populares são o Oracle VM Vir-
tualBox (código aberto) e o VMware Works-
tation para Windows, bem como o VMware
Fusion e o Parallels para Mac.

5 – Testar as actualizações e “patches” de
segurança

A virtualização torna o teste de novas ac-
tualizações de software (ou “patches”) de
segurança, antes da sua implantação em
sistemas de produção, numa tarefa trivial.
As equipas de desenvolvimento interno
também serão beneficiadas quando tes-
tam aplicações “N-Tier”, numa réplica vir-
tual da infra-estrutura onde elas correm.
Nesses casos, procuram-se testar proble-
mas decorrentes de interacções inespera-
das entre os vários componentes. Mas a
habitual ressalva associada à Lei de Murphy
também se aplica aqui: mesmo os testes
mais completos podem deixar passar
“bugs” de natureza intermitente ou mais
evidentes em determinadas circunstâncias.
Além disso, as PME precisam de ser cui-
dadosas ao optarem por testar tudo desta
forma, porque pode ser um esforço caro
dado os seus recursos limitados.

6 – Avançar para a virtualização de des-
ktops

Uma faceta cada vez mais popular da vir-
tualização ocorre com os dispositivos
cliente. Isso implica a execução do am-
biente de desktop inteiro dentro de um
servidor centralizado. Todas as operações
de processamento são feitas dentro do ser-
vidor.
Os dispositivos de cliente passam a ser ti-
picamente “thin clients” ou “zero
clients”, que servem como terminal para
conectar periféricos de visualização e in-
trodução de dados ou informação – te-
clado, rato, monitor, conectores de áudio
e até mesmo portas USB – através de uma
rede LAN. Embora existam semelhanças
entre a virtualização de dispositivos
cliente e de servidores, em termos da
infra-estrutura básica necessária, as em-
presas não devem cometer o erro de mis-
turá-los. Os objectivos são diferentes,
assim como as considerações técnicas.
O termo "infra-estrutura de desktop vir-
tual" ou VDI (Virtual Desktop Infraestruc-
ture), por exemplo, é usado para descrever
o hardware e o software necessários para
suportar um tipo de implementação de vir-
tualização de desktop.<

Virtualização
Qual o fornecedor da tecnologia
de virtualização que utiliza 
ou que está a planear utilizar
para virtualizar servidores?

Vmware 77%
XenSource 9%
Microsoft (Hyper-V) 37%
Novell 1%
Red Hat 4%

Dados de um estudo da IDC, divulgado no início de 2012.

Que volumes de trabalho virtualiza?
Web 67%
Ficheiros 
e impressão 62%
Networking 45%

Dados de um estudo da IDC, divulgado no início de 2012.

Quais são as suas necessidades
de virtualização?

Consolidação 
de servidores 87%
Virtualização 
de aplicações 44%
Alta disponibilidade 57%
Disaster recovery 45%

Dados de um estudo da IDC, divulgado no início de 2012.
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“A grande maioria das PME sofre dos mes-
mos desafios das grandes empresas e ins-
tituições, apenas numa escala diferente”,
afirma Rui Soares, da HP. Enfatizando a
sua ideia, o responsável diz mesmo que
têm “maiores exigências do ponto de vista
da flexibilidade e da adaptabilidade” na
adopção de tecnologia e modelos de ges-
tão.
Importantes melhorias na facilidade de
gestão de TI são prometidas por fabrican-
tes às organizações que adoptam tecnolo-
gias e plataformas de virtualização. Mas
essa é apenas uma das vantagens.
No mesmo conjunto, são propalados be-
nefícios como a flexibilidade das infra-es-
truturas de TI na integração de novas
tecnologias ou a redução de custos ener-
géticos. Muitas vezes, os benefícios de
gestão acabam por perder-se com a proli-
feração descontrolada de máquinas vir-
tuais – tal é a facilidade de as colocar a
funcionar.
Não havendo um nível de automatização
da gestão de TI, este problema acaba por
corroer os benefícios de redução nos cus-
tos de gestão. São aspectos a ter em
conta, especialmente no tecido empresa-
rial português constituído sobretudo por
PME.
“Tipicamente estas têm o seu foco no ne-
gócio e pouca disponibilidade, quer finan-
ceira, quer de recursos humanos, para as
tarefas de implementação, organização e
gestão das infra-estruturas de TI”, refere
Henrique Mamede, da Reditus, para justi-
ficar a aposta na virtualização. Associada à
flexibilidade, há um outro benefício, com
“uma melhor utilização dos recursos den-
tro do departamento de TI”, afirma Fran-
cisco Caeiro (IBM).
“E se a flexibilidade do departamento for
usada para ajudar o negócio a crescer,
então chegámos onde a TI deve estar: a
ajudar o negócio”, acrescenta. É que a ca-
pacidade de optimização das TI é um dos
aspectos beneficiados.
“A virtualização garante uma elevada fle-
xibilidade, no sentido em que o investi-
mento em TI (servidores, desktops, por
exemplo) passa a poder ser ajustado em
qualquer momento às necessidades, au-

mentando ou diminuindo facilmente em
função da evolução do negócio, ao contrá-
rio de soluções tradicionais de TI (hard-
ware e software)”, explica Agnelo
Fernandes, da Mainroad. Ou, por outras
palavras e de outra perspectiva “permite
passar de uma gestão reactiva para uma
gestão proactiva, permitindo optimizar
infra-estruturas de TI e reduzir custos ope-
racionais”, sintetiza Luís César Correia, da
Glintt.
Segundo Paulo Mena, da Microsoft, essa
resposta às necessidades do negócio acaba
por ter um custo mais baixo e com capaci-
dade de expansão maior. No campo da
gestão de TI, as organizações conseguem
consolidar os seus servidores e geri-los a
partir de apenas uma consola, reforça o
mesmo responsável.

Mais acessível
Pelo menos na visão de alguns responsá-
veis consultados, a implantação da tecno-
logia de virtualização de servidores está
mais acessível para as PME. Na perspec-
tiva de Luís César Correia, “hoje em dia
existem soluções de virtualização especi-
ficamente desenhadas e dimensionadas
para as PME”.
Agnelo Fernandes considera que a oferta
de virtualização no mercado “é cada vez
mais diversificada e apta” e isso permite
haver preços “muito competitivos” para as
PME, reforça. 
Além de serem menos onerosas, para Rui
Soares (HP) são “mais simples de operar
bem como de gerir”. “Todos os fabricantes
apresentam opções economicamente van-
tajosas para pequenas infra-estruturas”,
diz David Fernandes, da GFI.
A virtualização acaba por ser mais um
passo evolutivo rumo a um novo modelo
de utilização da TI. Primeiro abre a
porta à externalização: as organizações
“têm a possibilidade de se abstraírem
de várias complexidades, podendo en-
tregar essas tarefas à externalização, a
parceiros capazes de as realizarem com
níveis de eficiência que de outro modo
não terão”, explica Henrique Mamede,
da Reditus.
Para este responsável, a adopção de mo-

delos nos quais as capacidades e facilida-
des de TI serão fornecidas como um ser-
viço será uma tendência cada vez mais
forte para as PME. Este responsável lem-
bra ainda que a visão implica assegurar a
empresas onde não se justifica haver “a to-
talidade das competências em TI pela sua
dimensão e estrutura”, todo o serviço ine-
rente.
Os custos de investimento perdem impor-
tância e os custos associados à respectiva
utilização (que aumentam ou diminuem

Um degrau em
direcção às “nuvens”
Na virtualização, a flexibilidade e a facilidade de gestão das TI ou a redução de custos energéticos são algumas das vantagens
particularmente úteis para as PME portuguesas, de acordo com alguns responsáveis do sector nacional das TIC.
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conforme o ritmo ou o nível de utilização)
ganham protagonismo.
“As PME estão preocupadas em cumprir
níveis de serviço de TI que sejam consen-
tâneas com as exigências do negócio”, re-
força o responsável da Glintt. E, por isso,
habilitarem-se a modelos de pagamento
por utilização de infra-estruturas é outra
das razões para as PME adoptarem a vir-
tualização, sintetiza Rui Soares, da HP.

Pode haver problemas
Avançar para um projecto de implantação
requer a análise de vários aspectos e não
pode ser um processo ligeiro. Tentar avan-
çar depressa pode ser contraproducente,
alerta Francisco Caeiro, da IBM. Arturo
Selgas, da Citrix, diz mesmo que o maior
risco é não lhe prestar a devida atenção. 
“Estamos a falar de tecnologias cuja im-
plantação é mais do que uma moda”, re-
força. Na mesma linha, Henrique Mamede
(Reditus) coloca a definição de um “busi-
ness case” de suporte como condição para

um projecto de virtualização da infra-es-
trutura.
Mas também refere a escolha de um par-
ceiro - tal como Rui Soares -, e a selecção
da tecnologia. Este último aspecto remete
para outro risco, salientado por Arturo Sel-
gas, “o de não analisar diferentes solu-
ções, esquecendo que embora funcionem
de acordo com o mesmo conceito, não são
iguais”.
Que outros factores são fundamentais? Rui
Soares (HP) assinala a capacidade de
adopção, tanto humana como financeira,
mas também as perspectivas de evolução
da solução.
As aplicações também merecem atenção,
como “a incorrecta avaliação das aplica-
ções e virtualizar, a sua compatibilidade e
viabilidade da solução e uma incorrecta
gestão de projecto”, afirma Luís Correia,
da Glintt. Além disso, o mesmo responsá-
vel lembra a possibilidade de os projectos
envolverem “mais áreas do que o habitual
num projecto de infra-estruturas (sistemas,

aplicações, redes, armazenamento, segu-
rança…)”. 
Assim, o nível de risco aumenta. “A miti-
gação de risco deverá ser feita à custa de
um correcto planeamento e controlo do
projecto, bem como de políticas de comu-
nicação interna eficazes”, defende.
E um correcto planeamento será impor-
tante para evitar o risco de “sub-dimen-
sionamento”, apontado por David
Fernandes, da GFI. As capacidades de pro-
cessamento, memória e armazenamento,
merecem e precisam de ser garantidas.

É importante clarificar necessidades
“É fundamental que as empresas perce-
bam as suas reais necessidades, incluindo
de escalabilidade futura, ao nível de soft-
ware, hardware, armazenamento, segu-
rança, suporte técnico e flexibilidade
geográfica”, resume Agnelo Fernandes
(Mainroad). Avaliar esses aspectos permite
identificar “os custos inerentes”. 
A experiência e apoio de um fornecedor
são classificados como factores para ga-
rantir a segurança da informação e a con-
tinuidade dos negócios das empresas. Para
este responsável da Mainroad, fornecedor
de serviços de outsourcing de infra-estru-
tura e cloud computing, este aspecto é
uma “grande lacuna” nas PME. 
O executivo associa o problema à pequena
dimensão ou inexistência de departamento
de TI nas PME. “Leva a optar, por exemplo,
por soluções de armazenamento erradas,
contratos de software desajustados e capa-
cidade de expansão condicionada”, diz.
Mas, além disso, acabam por não haver
“políticas e procedimentos de segurança”,
salienta. “A implementação de virtualiza-
ção, em algumas organizações, poderá exi-
gir formação específica e aumentar a
complexidade de gestão de várias peças de
software, criando mais dificuldades do que
benefícios”, alerta Paulo Mena.
O responsável da Microsoft não esquece os
benefícios da virtualização na redução dos
riscos de perda de informação (conside-
rando os mecanismos para replicar e salva-
guardar uma máquina virtual). Contudo,
uma má implementação pode criar vulnera-
bilidades capazes de ter impacto num ele-
vado número de máquinas virtuais, recorda.
“Quando o ‘host’ físico que suporta as má-
quinas virtuais tem um problema, afecta
um maior número de servidores (virtuais)”,
explica. Para Mena, na virtualização de
servidores, o risco não envolve perda de se-
gurança entre máquinas virtuais, mas há
riscos de inacessibilidade à consola de
gestão, fraca aplicação de actualizações
(patches) de segurança, configuração de-
ficiente de redes virtuais e firewalls, e de
qualidade global do serviço.<
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Com cada vez mais protagonismo, a Vir-
tual Desktop Infrastructure (VDI) é ape-
nas mais uma solução de virtualização
de infra-estrutura de ambientes de tra-
balho, lembra Arturo Selgas, da Citrix.
Com ‘zero clients’ (mais dependente da
rede), ‘thin clients’ (menos dependente)
ou com serviços de “Desktop as a Ser-
vice” (DaaS), o objectivo de virtualizar
postos de trabalho “é conseguir oferecer
um ‘dispositivo universal’ ao libertar o
hardware das amarras de um sistema
operativo em concreto e das aplicações”,
defende este responsável. 
Assim, “a VDI não deve ser vista como
um fim, deve ser uma das opções a ter
em conta numa estratégia global de
posto de trabalho”, reforça Francisco
Caeiro, da IBM. Se faz sentido ou não,
isso tem a tem a ver com a estratégia de-
finida pelas organizações para os postos
de trabalho.
No caso das PME, Henrique Mamede, da
Reditus, considera fazer “todo” o sen-
tido “particularmente” se a infra-estru-
tura de servidores já estiver virtualizada.
“A capacidade de prestação de serviço
aos clientes internos aumenta drastica-
mente em eficiência, para além do po-
tencial de redução de custos, onde se
inclui a possibilidade de alongar os pra-
zos de substituição da tecnologia de
hardware, por reaproveitamento poten-
cial de desktops”, argumenta.
Mas, para Luís César Correia, a adopção
de soluções de VDI pode ser pertinente
“até como um primeiro passo”: é realizada
antes mesmo da virtualização de servido-
res e funciona “utilizando-a em ‘back-end’
como fonte de alojamento e processa-
mento dos desktops virtuais”. Um esforço
de melhoria de gestão de “parques de PC
antigos e problemáticos ou catalisada pela
adopção corporativa de novas versões de
sistema operativo ou ainda novos requisi-
tos de mobilidade”, é um factor impor-
tante para a adopção de uma solução
desse tipo, refere o responsável da Glintt.
É precisamente a mobilidade que motiva
um comentário de Rui Soares. Na visão

deste executivo da HP, a adopção de so-
luções de VDI pode passar por alinhá-la
a uma estratégia de mobilidade e de se-
gurança. “Para o negócio, repensar a
mobilidade pode alavancar novas oportu-
nidades e repensar a segurança, pode
ajudar a mitigar muitos riscos e ajudar a
reduzir custos. Em ambos os casos, a vir-
tualização do posto de trabalho é um
factor-chave que potencia enormes be-
nefícios ao nível da gestão e da centrali-
zação, e que flexibiliza a escolha de
muitas opções que as TI têm vindo a
apresentar, nomeadamente do Desktop-
as-a-Service (em cloud computing) a so-
luções tipo VDI-in-a-box, específicas
para PME”, explica. Trata-se, segundo
Rui Soares, de uma opção pouco usada
ainda no tecido empresarial português.

Mas a necessidade de reduzir custos
pode fazer as empresas mudarem de
visão. “Nos dias que correm, com a ne-
cessidade de racionalização de recursos
que se impõe à maior parte das empre-
sas, a adopção de virtualização de des-
ktop (VDI) pode ajudar a rentabilizar
hardware antigo de modo a utilizar siste-
mas operativos e outros tipos de software
mais recentes e seguros”, considera
Paulo Mena, da Microsoft. 
A necessidade de internacionalização
dos negócios das empresas - dado ser
“tipicamente um modelo para empresas
dinâmicas e internacionalizadas com co-
laboradores em grande mobilidade”,
como lembra Agnelo Fernandes, da
Mainroad -, pode ser um factor para essa
adopção.<

Pode fazer sentido virtualizar
os desktops primeiro
Se a infra-estrutura de servidores já estiver virtualizada, a virtualização do ambiente de trabalho é o passo seguinte. Contudo
pode fazer sentido realizá-la antes, para a gestão de bases instaladas de PC problemáticas.
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As empresas portuguesas são hoje fortemente pres-
sionadas a reduzir custos e a incrementar a sua pro-
dutividade. Para responder com sucesso aos novos
desafios, têm de implementar estruturas flexíveis e
garantir mecanismos de sustentabilidade. 

A infraestrutura de TI condiciona fortemente o nível de
eficácia das empresas, pelo que a sua planificação
num contexto de crescente incerteza, coloca uma
questão crucial: como gerir o seu financiamento?
Cada vez mais, as empresas procuram desvincular-
se de investimentos iniciais avultados com infraes-
truturas, preferindo modelos de pagamento mais
flexíveis que permitam gerir custos variáveis em fun-
ção das necessidades. 

Em resposta aos novos desafios, as soluções de vir-
tualização das TI assentes no modelo de gestão de
cloud computing, vêm possibilitar às empresas di-
mensionar e gerir o seu parque de servidores e de 
desk tops com um nível superior de flexibilidade e de
sustentabilidade. 

PORQUÊ VIRTUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE 
SERVIDORES E DESKTOPS DA SUA ORGANIZAÇÃO?

Maior rapidez na implementação e no acesso ao
ambiente de trabalho 
A virtualização de TI permite à empresa libertar-se dos
processos morosos de instalação de equipamentos.
Possibilita uma dinâmica muito mais célere na distri-
buição e configuração dos postos de trabalho, facili-
tando os processos de reorganização física e
organizativa dos espaços de trabalho. Configurar e alo-
car um novo terminal (desktop) passa a ser uma tarefa
imediata. Um colaborador passa a ter acesso ao seu
novo posto de trabalho em menos de 5 minutos, bas-
tando para isso que se identifique o grupo de utiliza-
dores onde o colaborador será inserido. 

Elevada segurança da informação
O alojamento e gestão centralizados dos servidores e
dos desktops em data center, facilita a implementa-
ção de políticas globais de backup corporativo, ele-
vando o nível de segurança das aplicações e dos
dados da empresa. Por exemplo, perante o eventual
extravio ou roubo de equipamentos, o risco de perda de
informação é eliminado uma vez que todos os dados
se encontram alojados em data center. Por outro lado,
a adoção de soluções de disaster recovery é também
simplificada pela centralização da gestão do parque
informático.

Sustentabilidade económica e ambiental
Com a passagem de todo o processamento e arma-
zenamento para data center, a empresa liberta-se
da fatura de energia relativa à operação e manu-
tenção dos seus servidores físicos. Por outro lado,

pode reutilizar o parque informático existente, visto
que os desktops passam apenas a funcionar como
terminais, estando todos os componentes de CPU e
memória alojados em data center. À medida que os
equipamentos terminais vão ficando obsoletos, estes
poderão ser substituídos por equipamentos termi-
nais de baixo consumo energético (Thin Clients) que
permitem reduzir em cerca de 70 a 80% o consumo
de energia. 

Acesso multidispositivo e em mobilidade “anytime
& anywhere”
O acesso ao ambiente de trabalho e a todas as apli-
cações de negócio na cloud é imediato. Os colabora-
dores passam a aceder a todos os seus ficheiros,
aplicações e contactos a partir de qualquer lugar e a
qualquer hora, bastando para isso utilizar um PC ou
um dispositivo móvel com acesso à internet. A possi-
bilidade de aceder ao posto de trabalho a partir de
múltiplos terminais traduz-se numa importante van-
tagem em termos da mobilidade e produtividade das
equipas de trabalho.

Adaptação permanente da infraestrutura de TI à
evolução da atividade
Ao usufruir de total controlo e autonomia na provisão
dos serviços, passa a ser possível, com total flexibili-
dade, reconfigurar ou redimensionar o parque infor-
mático, assim como ampliar a capacidade dos
servidores, de acordo com as necessidades da em-
presa. A entrada de novos colaboradores, a reorgani-
zação física dos espaços ou mesmo a ocorrência de
um pico de utilização em determinada aplicação dei-
xam de ser um problema, já que é possível aumentar
os recursos contratados a qualquer momento. Esta
possibilidade de ajustamento permanente de recur-
sos potencia a agilidade da empresa, reduzindo o seu
time to market.

Gestão centralizada e integrada do ambiente de
trabalho 
A gestão integrada e centralizada de todo o parque in-
formático através de acesso remoto ao data center, per-
mite uniformizar e automatizar os procedimentos de
manutenção e atualização de sistemas de informação,
aplicações e ficheiros, sendo assegurada a distribuição
imediata de updates aos utilizadores. Desta forma, é
agilizado todo o processo de suporte e reduzem-se sig-
nificativamente os custos com a gestão de equipas de
suporte local.

Redução e flexibilização do custo em função da
utilização dos serviços
Numa infraestrutura TI tradicional, o processo de
aquisição de servidores e de desktops obedece ge-
ralmente a uma planificação com um horizonte tem-
poral alargado. Muitas vezes estas projeções têm
uma margem de incerteza elevada podendo condu-
zir à rápida desadequação dos equipamentos. Ao
adotar um ambiente virtualizado, as empresas li-
bertam-se dos custos de investimento inicial com
hardware, passando apenas a pagar uma mensali-
dade em função da utilização de recursos efetuada
em cada mês. Uma outra importante vertente de
poupança prende-se com a possibilidade de reutili-
zar equipamentos terminais existentes, eliminando
assim o seu ciclo de substituição e respetivo custo. 

Otimização de recursos, eficiência e produtividade 
A possibilidade de alocar aplicações de acordo com
as necessidades dos diferentes grupos de utilizado-
res a cada momento, permite otimizar cada posto de
trabalho, evitando a sobrecarga de recursos compu-
tacionais afetos à utilização de ferramentas de tra-
balho não necessárias a todos os colaboradores. Do
mesmo modo, é possível otimizar o processamento e
memória dos servidores de forma a alcançar o apro-
veitamento máximo necessário a cada momento. Isto
resulta numa gestão mais eficiente das necessida-
des diferenciadas dos utilizadores, promovendo a
eficiência e a produtividade. 

SmartCloudPT
A PT tem vindo a reforçar a sua aposta estratégica na
inovação como enabler de eficiência dos seus clientes.
A oferta SmartCloudPT é uma referência de pioneirismo
nacional potenciando reduções de custos TI/SI, au-
mento de produtividade e mobilidade. Uma oferta de
serviços integrada, em ambientes privado, híbrido e
público, com elevados níveis de disponibilidade, esca-
labilidade e segurança. O novo data center PT na Co-
vilhã, projeto já considerado de referência pelo nível de
eficiência energética (PUE de 1.25), sendo um dos
maiores a nível europeu, dota a PT de uma proposta de
valor diferenciadora e competitiva à escala internacio-
nal. Os serviços de gestão cloud computing da PT são
reconhecidos com a certificação ISO 20000. As ofertas
de Unified Communications e Private Cloud PT são cer-
tificadas pela Cisco, sendo a PT atualmente Managed
Services Channel Partner (MSCP) da Cisco.<

smartcloudpt.pt

EMPRESAS ÁGEIS, ROBUSTAS E SUSTENTÁVEIS
ALOJAM OS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS NA NUVEM.

PUB

David Soares - Gestão de Produto SmartCloudPT

http://www.smartcloudpt.pt
http://www.smartcloudpt.pt
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Para a virtualização de postos de trabalho
funcionar com benefícios, a Gartner sugere
que as empresas estabeleçam parcerias
consistentes com os fornecedores de ser-
viços. Quando se lida com este tipo de em-
presa, é importante manter uma relação
forte.
Mas, no caso da virtualização de desktops,
é particularmente relevante haver compa-
tibilidade entre as duas infra-estruturas
virtualizadas. Os fornecedores de serviço
têm tentado ajudar, procurando suportar
uma maior interoperacionalidade, segundo
a Gartner. E em Portugal isso está a acon-
tecer?
“Há sempre espaço para melhorar mas,
em Portugal, tanto os integradores como
os fabricantes de tecnologia têm ajudado
proactivamente todas as empresas que
querem seguir este caminho” da VDI, con-
sidera Francisco Caeiro, da IBM.
Contudo, Luís César Correia, tem uma opi-
nião diferente: “a maior parte das aborda-
gens idealizadas pelos Service Providers
no mercado nacional não tem sido devi-
damente focada no cliente e nas suas ne-
cessidades”. Segundo o mesmo responsá-
vel da Glintt, preferem uma abordagem
“objectivada nas infra-estruturas de que
dispõem (datacenters, redes e comunica-
ções) e cuja rentabilidade [dos fornecedo-
res] necessitam de assegurar”.
Assim, revela que a maior parte dos clien-
tes necessita de ajuda para encontrar o
seu equilíbrio entre o alojamento interno e
externo. Isso inclui também aspectos
como a montagem de clouds privadas, a
utilização eventual de clouds públicas, a
utilização de uma gestão própria do seu TI,
face à contratação de serviços geridos
(“managed services”).
“Ainda existe um longo caminho a percor-
rer”, diz o executivo da Glintt e Henrique
Mamede concorda. Este responsável da
Reditus considera haver ”muito espaço
para crescer na oferta nesta área”.
As melhorias não se restringem ao am-
biente do servidor, de acordo com o
mesmo, mas também nos equipamentos
clientes. Considerando que os problemas
de comunicação e largura de banda estão
“resolvidos”, para Mamede as ofertas de
virtualização de postos de trabalho já po-
deriam ter um nível muito mais maduro.
Rui Soares, responsável da HP, não foge

muito do tom do concorrente IBM. “Os
‘service providers’ em Portugal têm pro-
curado oferecer pacotes de serviço cada
vez mais integrados e direccionados, que
‘simplifiquem a vida’ aos gestores das
PME e que lhes permitam uma adopção
rápida das TI, muito orientada às exigên-
cias do seu sector de actividade”, argu-
menta.
No entanto, admite que a “concentração
de muitos serviços num único ‘service pro-
vider’, nem sempre traduzida nos melho-
res preços, acontece muitas vezes pela
valorização dos factores de simplicidade e
ponto de contacto único, considerados es-
senciais para PME e com poucas compe-
tências tecnológicas internas”.
Apesar disso, Rui Soares diz ter havido
uma explosão de ofertas em cloud com-
puting, e que estão cada vez mais alinha-
das com a capacidade de fornecer “apenas
o que seja pago”. Na sua visão, isso só
pode melhorar o posicionamento dos “ser-
vice providers” no universo das PME na-
cionais.
Contudo, alerta para a importância do par-
ceiro. Este “funciona como integrador que,
ao ser conhecedor das tecnologias e das
ofertas existentes, entrega confiança para
se darem os passos necessários”, explica.
Para Agnelo Fernandes, há dois aspectos
a ter em conta. Dada a queda acelerada do
preço da tecnologia e das telecomunica-
ções, os fornecedores de serviços em Por-
tugal “conseguem hoje” ter uma oferta já
“relevante” para as PME.

E, de outra perspectiva, “os grandes ‘ser-
vice providers’ perceberam que neste con-
texto económico não conseguem crescer
no mercado das grandes empresas, alta-
mente disputado e têm apontado cada vez
mais baterias ao mercado das PME”. Isso
tem acontecido directamente e indirecta-
mente.
Neste último modelo, têm desenvolvido,
segundo o responsável da Mainroad, “um
grande esforço nos parceiros locais, do-
tando-os de ferramentas avançadas e
apoio significativo para alargar o seu es-
pectro de intervenção e resposta”.

Clientes podiam “ajudar” mais
“O conjunto de ofertas e de sofisticação de
infra-estruturas que os ‘service providers’
nacionais oferecem está ao mesmo nível
dos mais avançados, o que significa que
não se trata de ajudarem ou não as em-
presas, mas das empresas nacionais esta-
rem disponíveis para serem ajudadas”, de-
fende Paulo Mena, da Microsoft. 
Arturo Selgas, da Citrix, atesta que a evo-
lução dos parceiros a actuarem como “ser-
vice providers” é idêntica em todo mundo.
Mas, refere Paulo Mena, em Portugal, o
número de clientes com informática alo-
jada em “service providers” “é muito me-
nor do que nos outros países da Europa”.
Isso explica-se por “questões culturais”: as
organizações nacionais continuam com
uma “enorme resistência” face à possibi-
lidade de terem servidores (físicos ou vir-
tuais) fora das suas instalações.<

Há quem defenda que a oferta de integração dos fornecedores de serviços podia ser melhor,
facilitando a vida das empresas. De outro ponto de vista, as organizações também deveriam
mudar de atitude e ceder mais confiança a fornecedores de serviços.

Interoperacionalidade ainda é desafio
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Na Reditus, Henrique Mamede diz
que foi desenvolvida uma metodologia
de abordagem capaz de demonstrar se
existem argumentos consistentes
numa empresa para esta adoptar a vir-
tualização de postos de trabalho. Ele-
mento importante é perceber o
retorno de investimento do projecto,
considerando o número de desktops a
virtualizar.
Mas o responsável escusa-se a avan-
çar com qualquer “fórmula mágica”.
Prefere uma máxima: cada caso pre-
cisa de análise específica.
E normalmente esta implica quantifi-
car o número de PC passíveis de
serem reutilizados, o aproveitamento
possível de licenciamento existente, a
disponibilidade de capacidade de ar-
mazenamento e processamento,
avança Henrique Mamede, como
exemplos. David Fernandes (GFI) ar-
risca mais: “a existência de 40 ou 50
desktops já justifica o investimento”.
E já conta com a necessidade de
haver “uma infra-estrutura própria
(servidores e armazenamento) e licen-
ciamento de software de virtualiza-
ção”. Apesar disso não deixa de
ressalvar que depende também da
“natureza do negócio e do que se vai
poupar”, em vários âmbitos. 
Não obstante, virtualizar desktops
com retorno de investimento é mais
difícil do que servidores, alerta Luís
César Correia (Glintt). Torna-se ne-
cessário garantir “o enquadramento
de variáveis adicionais”. 
A compatibilidade aplicacional é uma
delas, mas também, “o tipo de utili-
zação e os requisitos necessários para
utilizadores finais, incluindo a forma
de eles se conectarem aos seus am-
bientes, através de vários tipos de
dispositivos”. Por isso sem arriscar
um “número mágico” para haver
“break-even” do projecto em determi-
nado prazo, sempre diz que é mais
fácil alcançá-lo quando um parque
tem dezenas e ou centenas de termi-
nais. 
Mais optimista, Francisco Caeiro

(IBM) diz que o retorno é possível
mesmo com “poucos utilizadores”.
Depende da forma “como a empresa
está organizada e dos benefícios es-
perados dentro de uma estratégia de
posto de trabalho”, argumenta.
E Paulo Mena (Microsoft) reforça a
primeira ideia, salientando que não
existe número mínimo “exacto” para
garantir o ROI. Arturo Selgas (Citrix)
concorda e coloca a tónica na diversi-
dade de necessidades dos utilizado-
res.
“O conhecimento sobre os distintos
perfis de utilizadores, é a pedra filo-
sofal da implantacão de uma solução
de virtualização de postos de traba-
lho”, afirma.
A questão é complexa reconhece Ag-
nelo Fernandes (Mainroad), para
quem será importante, sobretudo ava-
liar o custo do equipamento e de su-
porte ao utilizador “face ao mesmo
racional num modelo VDI”. A Main-
road está a apostar especificamente

numa oferta de Desktop as a Service,
em ambiente Microsoft e Linux, como
parte da sua estratégia de mercado.
São serviços disponibilizados tanto
sobre redes empresariais, como atra-
vés da Internet. De acordo com Rui
Soares existem ofertas em modelo de
cloud computing com “números míni-
mos” de postos de trabalho “muito
baixos”.
Considerando este tipo de oferta e ou-
tras, para o responsável “é cada vez
mais um mito a necessidade de ter-
mos muitos utilizadores para se poder
justificar economicamente as solu-
ções de virtualização de posto de tra-
balho”. Os modelos em cloud
computing aliam as facilidades da co-
brança por utilização com soluções de
desktop integrado e são “bastante efi-
cientes”, de acordo com o mesmo.
E as “soluções de VDI-in-a-box (...) a
partir de 50 utilizadores garantem um
completo escritório virtual a custos
muito apelativos”.<

ROI dependente de inúmeras variáveis
Não há fórmulas precisas 
de avaliar se um projecto 
de virtualização de ambientes 
de trabalho faz sentido numa
empresa, embora já existam
indicadores de referência.
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Até agora, muitas das grandes empresas
no mundo têm virtualizado menos de um
terço dos seus servidores físicos, de acordo
com a VMware. A Gartner diz que 40% dos
servidores em geral foram virtualizados,
mas que a penetração vai crescer para os
75% por volta de 2015. Ela representa
mais do que apenas redução de custos. É
um activo estratégico capaz de melhorar a
eficiência do negócio.
As estratégias de virtualização devem in-
cluir a partilha de recursos em clouds pri-
vadas, complementadas por fornecedores
de serviços pagos, conforme a utilização
de recursos de fornecedores de serviços
em nuvens quando surgirem necessida-
des, diz Jeremy Burton, director de mar-
keting da EMC. É o “cloud bursting”,
como lhe chama.
"Vamos considerar um retalhista que du-
rante 11 meses do ano, usa o seu próprio
centro de dados para as suas necessidades
quotidianas. Mas durante apenas um mês,
a organização precisa de ter o dobro ou o
triplo da capacidade", propõe Joe Wein-
man, executivo da HP e fundador da Clou-
donomics.com. O recurso a um serviço de
cloud computing elimina a necessidade
de manter recursos cuja actividade é baixa
na maior parte do tempo.
Isso pode significar obter melhores níveis
de serviço que os departamentos de TI
oferecem aos seus utilizadores finais. As
empresas têm acesso a toda a capacidade
de computação e armazenamento de que
necessitam através de fornecedores de ser-
viços de cloud computing, afirma.
Por isso as empresas precisam de estabe-
lecer alianças com esses fornecedores.
Para funcionar bem, a infra-estrutura de
virtualização privada deve ser compatível
com a rede do fornecedor de serviços. As
empresas precisam de executar os traba-
lhos mais penosos para identificar os pres-
tadores mais adequados. Um dia, isso dei-
xará de ser uma preocupação, mas agora
ainda é.
Os prestadores ou fornecedores de serviços
(“service providers”) estão a tentar ajudar.
"Uma tendência chave nos ‘service provi-
ders’ é a mudança para tentarem suportar
uma melhor interoperacionalidade com as
infra-estruturas de virtualização empresa-
riais existentes", diz a Gartner no seu es-

tudo “Virtualization Magic Quadrant”. "Em
muitos casos, estão a aumentar o suporte
a tecnologias usadas pelas empresas".
Mais empresas irão considerar seriamente
a adopção de infra-estrutura de virtualiza-
ção de desktop (VDI), porque o custo de
implantação de VDI deve cair. A Citrix pre-
tende baixar o preço de virtualização de
desktop abaixo da implantação de um des-
ktop tradicional.
O fabricante diz que os fornecedores de
chips deverão ter o seu “sistema num
chip“, concebido para eliminar a necessi-
dade de haver vários chips a suportar ter-
minais “zero-client” para VDI, Ficarão as-
sim menos caros. O chip foi fabricado para
melhorar o desempenho desses dispositi-
vos e optimizar a utilização da largura de
banda disponível, diz a empresa.
A Texas Instruments e a NComputing aju-
daram a projectar esse processador, e a
NComputing tencionava apresentar um
produto “zero-client” ainda este ano.

Um dos aspectos principais para as em-
presas é a necessidade de prepararem um
plano definindo a forma como vão passar
a usar a sua infra-estrutura de virtualiza-
ção para as novas arquitecturas que ele su-
porta : clouds privadas, públicas e híbri-
das, considera Edwin Yuen, director da
Microsoft, para as estratégias de cloud
computing e virtualização. "Trata-se de sa-
ber como se eleva a virtualização para o
próximo nível", explica.
Por isso, recomenda a criação de um
plano detalhado para gerir todos os ele-
mentos de virtualização e de cloud com-
puting sobre o qual as organizações po-
dem concentrar-se para maximizarem o
desempenho das aplicações. O mesmo
permitirá às empresas adaptarem-se às
inovações vindouras, a novos tipos de ter-
minais, por exemplo. "Façam o investi-
mento certo para não terem de fazer mu-
danças significativas durante o processo
evolutivo ", diz Yuen.<

Virtualização

Com os orçamentos de TI praticamente congelados em 2012, pelo menos à escala global, a palavra de ordem é
expandir agressivamente a virtualização de servidores. As empresas mais sensíveis aos custos anteriores já
consideram mesmo a virtualização de desktops.

O passo seguinte
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As ferramentas e sistemas de virtualiza-
ção de desktops são hoje muito mais de-
senvolvidas, tanto para os utilizadores
como para quem gere a plataforma. Uma
solução com “zero clients” – que ao con-
trário dos tradicionais “thin clients”, não
tem CPU, memória, sistema operativo,
drivers, software, nem partes amovíveis –
fornece já uma experiência positiva. Al-
guns utilizadores não percebem que o seu
"computador" está no centro de dados. 
Outra boa notícia: para as empresas com
infra-estrutura de virtualização robusta,
virtualizar o ambiente de trabalho pode
ser tão simples como comprar uma solu-
ção simples de “zero client”.
Usando a capacidades de armazenamento
existente, processador e memória, a im-
plantação de uma solução de “zero
client” tem de abranger a migração de 20
a 25 desktops físicos para ter ROI – diz
Darren Schoen director de infra-estrutura
tecnológica no Broward Center for the
Performing Arts, em Fort Lauderdale. De-
pois disso, os retornos começam a acele-
rar rapidamente. 
Mas há cinco aspectos a ter em conta
para avaliar os custos desse tipo de mi-
gração: 

1 - Falhas de hardware: os desktops físi-
cos têm componentes que estragam com o
tempo. Alguns dispositivos para VDI usar
componentes de estado sólido em vez de
discos rígidos, que podem avariar, ventoí-
nhas ou “motherboards” complexas e pas-
síveis de entrar em curto-circuito. As
poupanças na manutenção podem ser
grandes.

2 – Custos de actualização: actualizar o
processador ou a memória numa máquina
virtual existente consiste num par de cli-
ques (desde que se tenham os recursos
disponíveis nos anfitriões físicos).

3 – Gestão e suporte a utilizadores finais:
a forma como se gerem os servidores vir-
tuais é a maneira de administrar os desk -
tops virtuais. Basta abrir a consola do
hipervisor e desenvolver o trabalho. Os ad-
ministradores podem interagir com a se-
quência de inicialização de qualquer
ambiente de trabalho, a partir do conforto
do seu escritório.
Os problemas podem ser resolvidos em
minutos em vez de horas e libertando re-
cursos importantes na equipa de suporte.
É preciso contar com os custos das ferra-
mentas de acesso remoto, mas também
com o tempo poupado.

4 – Capacidade de expansão: no modelo
mais tradicional colocar à disposição de
um novo empregado o seu posto de traba-
lho pode levar horas, senão dias. Com a
virtualização de desktops é apenas uma
questão de implantar um template com
todas as aplicações pré-carregadas.

Renomeia-se a máquina, adiciona-se ao
ambiente computacional e associa-se ao
“zero-client” na mesa do empregado. Num
dia um departamento de TI pode configu-
rar mais de 80 áreas de trabalho virtuais.

5 – Desempenho: com a VDI, todo o trá-
fego mais significativo evolui dentro da
rede dos centros de dados. O tráfego para
o “zero client” é apenas de entrada e
saída de dados.
Os ficheiros de 1GB abertos eventual-
mente por um utilizador no servidor de fi-
cheiros? Passa tudo pela rede central do
centro de dados.
Normalmente os utilizadores detectam um
aumento de desempenho notável e a la-
tência de rede é geralmente muito redu-
zida. Como muitos hipervisores lidam
melhor com recursos de memória e pro-
cessamento de uma melhor do que os
computadores pessoais, há melhores de-
sempenhos com menores recursos.<

Conselhos para prever ROI de VDI
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A redução de componentes resulta em menos avarias e menos dores de cabeça. Isso também conta, além da
facilidade de gestão. E os desempenhos de computação devem ser mais optimizados.
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