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UM BATE-PAPO COM PAT GELSINGER
O SDDC (Software-Defined Data Center) combina desempenho 
excepcional com flexibilidade sem precedentes, permitindo que os 
ativos de TI e as organizações de TI acompanhem as mudanças de 
acordo com o ritmo dos negócios. 

Para explorar as oportunidades de negócios e os recursos tecnológicos  
do SDDC, conversamos com Pat Gelsinger, CEO da VMware. Pat vem 
inovando e liderando o setor de tecnologia por mais de três décadas. 
Antes chefiar a VMware, em 2012, ele foi o primeiro CTO da Intel e foi 
presidente do setor de produtos de infraestrutura de informações da 
EMC. A VMware é reconhecida como líder nas áreas de mobilidade 
corporativa, de serviços em nuvem híbrida e, na base de tudo isso,  
de Software-Defined Data Center. PAT GELSINGER 

CEO, VMware

um ambiente que é dinâmico e fluido, no qual estruturas rígidas 
e antigas estão se desfazendo. Para prosperar nesse mundo em 
constante mudança, a TI tem que ser ágil para que a empresa possa 
se movimentar rapidamente e obter os benefícios dela conforme as 
oportunidades surgem.

Ter um ambiente de TI ágil e inovador é algo importante, mas esses 
recursos foram limitados a um grupo seleto por muito tempo — 
negócios baseados na Web, como os Facebooks que estão por aí,  
e setores como o de serviços financeiros. Parte da estratégia por trás 
do SDDC é democratizar o poder da TI rápida e flexível, para que as 
empresas em geral tenham acesso às mesmas vantagens. 

Você poderia descrever o Software-Defined Data Center?

PG: Em primeiro lugar: o datacenter como um todo é virtualizado. 
Não apenas os servidores, nos quais muitas empresas fizeram muito 
progresso, mas as outras duas pilhas tradicionais de armazenamento  
e sistema de rede também. A virtualização libera cargas de trabalho da 
conexão com um hardware específico e permite que ele seja usado de 
diversas maneiras diferentes.

Para começar, quais são os objetivos de negócios atuais da infraestrutura 
de TI?

Gelsinger: Eu acredito que Mark Zuckerberg conseguiu definir bem isso 
ao descrever a filosofia operacional do Facebook como "Movimentar-se 
rapidamente com uma infraestrutura estável". O que ele destaca nessa 
frase é a atual relação estreita entre a inovação rápida dos negócios — 
especialmente dos aplicativos que geram valor — e a base de TI que faz 
tudo se movimentar.

A parte da estabilidade inclui os objetivos tradicionais de disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e economia. Isso continua sendo importante, 
mas os negócios atuais precisam de muito mais. Eles precisam da 
flexibilidade para incorporar novas tecnologias, novas fontes de 
dados e novos serviços externos. Devem aproveitar os recursos da 
"3a plataforma", como aplicativos móveis, e, com frequência, unir tais 
aplicativos aos bancos de dados e sistemas preexistentes. Acima de 
tudo, eles precisam se movimentar com velocidade. 

Não importa em qual setor você está competindo, as coisas estão 
mudando de maneira muito mais rápida e com menos previsibilidade 
do que nunca. Referimo-nos a isso como "negócios líquidos" — 

"A ESTRATÉGIA POR 
TRÁS DO SDDC É 
DEMOCRATIZAR O 
PODER DE UMA TI 
FLEXÍVEL E RÁPIDA."
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Isso gera benefícios distintos, inclusive mais disponibilidade, maior 
utilização, menor custo, capacidade de expansão ilimitada, maior 
velocidade para desenvolver aplicativos e provisionamento de serviços de 
tecnologia, além da agilidade de reconfigurar e realocar infraestruturas 
de acordo com as necessidades dos negócios. 

Mas a essência do SDDC é a automação. A camada de software substitui 
o gerenciamento pela automação para ainda mais a simplicidade 
operacional. As coisas acontecem rapidamente e as alterações são feitas 
com o mínimo de intervenção humana. Esse alto nível de automação 
é a única maneira de fazer com que a infraestrutura acompanhe as 
diversas e dinâmicas exigências solicitadas pelos negócios. Essa é a 
única maneira da TI provisionar suas ofertas como serviços de negócios. 

Como você resume as diferenças entre o Software-Defined Data Center  
e um datacenter tradicional?

PG: A abordagem do SDDC permite que as equipes de TI ultrapassem 
as restrições rígidas do antigo modelo centrado em hardware. Isso 
se aplica a cada aspecto do ambiente de TI, do sistema de rede ao 
armazenamento, passando pela computação e chegando até à 
plataforma de gerenciamento que une tudo isso. Com a abordagem do 
SDDC, você aumenta o retorno comercial dos ativos de TI existentes, 
pois consegue vê-los e gerenciá-los por meio de software, que é 
naturalmente mais rápido e flexível do que o hardware. 

Com um verdadeiro SDDC, você liberta seu projeto de infraestrutura, 
pois ganha opções para diversos cenários de hardware. O SDDC protege 
o investimento no hardware legado, sem a necessidade de atualizá-lo, 
apenas virtualizá-lo. Ele permite que todos os aplicativos, inclusive os 
de missão crítica, aproveitem o bom desempenho e a flexibilidade do 
SDDC. Além disso, ele oferece a liberdade de escolha para incorporar as 
tecnologias de hardware mais recentes e avançadas de acordo com suas 
necessidades. 

Qual é a relação entre o SDDC e a nuvem híbrida?

PG: O SDDC é a base de arquitetura para o modelo de nuvem híbrida,  
o que permite provisionar e executar aplicativos perfeitamente em  
sua nuvem privada no local, em um serviço de nuvem pública seguro 
(como nosso serviço vCloud Air) ou em uma combinação de ambos.

Uma das coisas que mais ouvimos das equipes de TI foi: elas querem 
ampliar seus recursos para além da nuvem pública, mas querem  
fazer isso usando o mesmo conjunto de ferramentas que já são 
familiares e querem os mesmo protocolos de segurança e a mesma 
rede. A arquitetura do SDDC oferece exatamente isso. Ela é a ponte 
entre seus ativos no local e fora dele.

Não podemos confundir esse ponto. O modelo de nuvem híbrida não 
é uma estação no meio do caminho, ele é o mundo no qual viveremos 
nas próximas décadas. Basta olhar para os números: os analistas do 
setor preveem que em 2020 mais de 75% dos gastos de TI ainda serão 
baseados na nuvem privada. Portanto, em longo prazo, os negócios 
precisarão de uma solução híbrida de nível corporativo para utilização 
de um pool muito fluido dentro e fora dos recursos. Sem vantagens e 
desvantagens, e sem sacrifícios. A combinação do SDDC com a nuvem 
híbrida permite que as equipes de TI naveguem e prosperem no mundo 
híbrido. 

Como a abordagem do SDDC altera a relação entre a TI e os negócios?

PG: Quando você está preso ao modelo antigo de TI, os usuários finais 
têm que enviar uma solicitação à TI e esperar por uma solução, o que 
geralmente leva semanas ou meses. Com a abordagem do SDDC,  
os usuários obtêm acesso instantâneo aos aplicativos e serviços que 
desejam, e tudo isso é feito por meio de alguns cliques no mouse em 
um portal de autoatendimento. Essa é a essência da ITaaS (IT as a 
Service, TI como serviço) e marca uma mudança fundamental — de uma 
TI operando em um modo reativo para uma TI servindo como parceira 
estratégica e de inovação, que impulsiona constantemente os negócios.

"A ESSÊNCIA DO SDDC 
É A AUTOMAÇÃO. 
A CAMADA DE 
SOFTWARE SUBSTITUI O 
GERENCIAMENTO PELA 
AUTOMAÇÃO PARA 
AUMENTAR AINDA 
MAIS A SIMPLICIDADE 
OPERACIONAL."
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Se você for um CIO, você agora tem a oportunidade de aproveitar as 
habilidades e os recursos de sua equipe de TI e oferecer tudo isso sob 
demanda, por meio de serviços de negócios fáceis de consumir. Isso 
permite que você alterne recursos para aplicativos e serviços que criam 
um verdadeiro retorno comercial. O modelo de ITaaS é o futuro da TI,  
e a arquitetura do SDDC é um caminho comprovado para chegar lá. 

Qual é a melhor maneira de adotar a arquitetura do SDDC e obter 
retorno?

PG: Honestamente, até recentemente era muito difícil adotar a 
abordagem do SDDC. Estava claro que precisávamos encurtar o tempo 
de retorno do investimento e reduzir a complexidade e o trabalho 
envolvidos. Demos um enorme passo à frente com um conjunto de 
ofertas que combinam computação, sistema de rede e recursos de 
armazenamento em uma infraestrutura convergente, implementada 
como appliance de software ou unidade de hardware. 

O resultado final é simples e fácil de implementar. Com o appliance 
"hiperconvergente", em poucos minutos você pode ir da inicialização  
a uma máquina virtual em tempo real. Ou seja, oferecemos o caminho 
mais rápido para o SDDC. 

Esse é o verdadeiro espírito por trás do trabalho que estamos fazendo 
com a EMC e a Pivotal em torno do que chamamos de "Enterprise 
Hybrid Cloud Federation SDDC Edition". Estamos oferecendo aos clientes 
uma solução de engenharia baseada em SDDC e testada, validada, 
implementada e compatível com os parceiros da Federação. Podemos 
implementar isso no datacenter para aplicativos de missão crítica do 
cliente em até 28 dias. 

Para finalizar, quais são os principais itens que os CIOs devem saber sobre 
o SDDC?

PG: Eu destacaria três itens. 

Primeiro, o SDDC é simplesmente a melhor arquitetura de datacenter 
disponível para organizações de TI que desejam se projetar para o futuro. 
Se você quiser acelerar o oferecimento de aplicativos e, de maneira  
mais ampla, servir como parceiro estratégico para os negócios, o SDDC  
é o caminho para chegar lá. 

Segundo, eu incentivo você a pensar no SDDC como a peça principal de 
sua estratégia geral de nuvem. O SDDC foi desenvolvido desde o início 
para servir como uma ponte de nível corporativo entre o passado e o 
futuro, entre ativos no local e fora dele — e oferece um enorme valor e 
um avançado modelo híbrido de TI.

Terceiro, agora temos as soluções prontas, então você pode diminuir 
o tempo de retorno do investimento e adotar a arquitetura do SDDC 
muito mais rapidamente do que antes. 

Implementar o SDDC é, em última análise, um investimento na agilidade 
e na inovação de negócios. Para os CIOs com os quais trabalhamos, 
o objetivo do SDDC é levar a contribuição dos negócios a um novo 
patamar.

Acesse  
www.emcfederation.com
brazil.emc.com/cio

"A COMBINAÇÃO DO 
SDDC COM A NUVEM 
HÍBRIDA PERMITE 
QUE AS EQUIPES 
DE TI NAVEGUEM 
E PROSPEREM NO 
MUNDO HÍBRIDO."

http://www.emcfederation.com/solutions/software-defined-data-center.htm
http://www.brazil.emc.com/cio

