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EDITORIAL

A tecnologia é ferramenta es-
sencial para que as empresas 
consigam superar as dificulda-
des do ano que começa. E o 
mercado de TI brasileiro, mais 
do que nunca, tem em 2015 o 
desafio de colaborar com as 
áreas de negócios, de maneira a 
auxiliar no aumento de produti-
vidade e competitividade. 

A VMware tem as soluções mais 
impactantes para auxiliar neste 
processo. A Cloud Híbrida, por 
exemplo, alia a capacidade de 
gerenciamento, segurança e au-
tonomia da nuvem privada com 
a elasticidade e custo reduzido 
da nuvem pública. Seu portfólio 
coloca a VMware numa posição 
de vanguarda na transforma-
ção dos Data Centers de nos-
sos clientes, trazendo o que há 
de mais moderno em termos de 
Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação. Trata-se do concei-
to de Data Center Definido por 
Software, o qual você conhece-
rá melhor na matéria de capa 
desta edição. Ele representa 

uma mudança na essência da 
atividade do Departamento de 
Tecnologia, direcionando para a 
oferta da TI como serviço, final-
mente.

A revista VMware in the Cloud 
vai levar a você nossas novida-
des tecnológicas. Também mos-
trará como essas soluções estão 
fazendo a diferença para nossos 
clientes. Vamos trilhar essa via-
gem juntos!

Boa leitura!

Fabio Costa
Presidente da VMware

Ser pioneiro. 
Criar tendênCiaS. 

eSSa é a noSSa MarCa!
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VMwARE IN ThE CLOuD: Você voltou agora do Kick-off de 2015 
da VMware, realizado em Nova Orleans. O que trouxe de destaque do 
evento?

FAbIO COsTA: A principal informação que trouxe do evento  foi a consta-
tação global de que toda a tecnologia lançada pela VMware em 2014 - e ao 
longo dos últimos anos - teve sucesso no mercado. Ou seja, nossas hipóteses 
para o mercado foram todas comprovadas. Virtualização de processador, de 
storage, de rede, gerenciamento, cloud híbrida e até mesmo cloud pública, 
todas foram, são ou serão recebidas pelo mercado. Isso é sensacional!

VMwARE IN ThE CLOuD:  A realidade do mercado de virtualização vai 
sendo construída com a ajuda da VMware?

FAbIO COsTA: Quando desenvolvemos uma nova solução para oferecer 
ao mercado, até chegar ao estágio de venda e implementação, tudo é uma 
possibilidade, não uma realidade. Mas temos observado que aquilo que cria-
mos em termos de estratégia e portfólio para o mercado é uma realidade, 
não se trata de uma hipótese. O futuro é agora! Já acontece.

ENTREVIsTA DO MÊs

AO sEu LADO EM 2015!

Este é o compromisso de Fabio Costa, 
presidente da VMware. Nesta entrevista, 
você conhecerá o que há de novo no 
universo da virtualização e o que a 
empresa está preparando para o mercado.

Para Fabio Costa, o futuro da TI
já está acontecendo agora.
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ENTREVIsTA

VMwARE IN ThE CLOuD: Os pla-
nos da empresa para o brasil estão 
alinhados com os mundiais? 

FAbIO COsTA: Hoje, com o tipo de 
tecnologia com que trabalhamos e 
a sofisticação do cliente que temos 
no Brasil para o uso de TI, a dis-
tância sobre o que é oferecido nos 
grandes mercados mundiais e aqui 
praticamente não existe. Se lança-
mos uma solução pela manhã nos 
Estados Unidos, por exemplo, de 
tarde ela já está disponível no Brasil. 

VMwARE IN ThE CLOuD: Quais 
são as estratégias da VMware para 
2015?

FAbIO COsTA: Temos que continu-
ar o caminho que passa pela virtua-
lização de redes. Quando se fala de 
Data Center Definido por Software 
(SDDC), essa é uma solução total-
mente virtualizada. 
Estamos estendendo o mesmo 
conceito que já vendemos, porém 
indo mais fundo. Um dos produtos 
em destaque é o NSX, plataforma 
de segurança e virtualização de 
rede para o Data Center definido 
por software, uma revolução equi-
valente ao que foi a virtualização 

para processamento de dados e 
que nos coloca em outro patamar, 
abrindo um mercado gigantesco.
Também estamos trabalhando com 
cloud híbrida, em parceria com 
o Uoldiveo e a Algar. Neste caso, 
existe um provedor de serviços 
público parceiro e a cloud privada 
do cliente. A híbrida permite que 
as duas conversem. Isso será uma 
revolução, pois combina os bene-
fícios da cloud privada, em termos 
de capacidade de gerenciamento, 
segurança e autonomia do cliente, 
com os benefícios da cloud privada: 
elasticidade, custo reduzido etc. 
E o mais importante: a cloud hí-
brida nos coloca em uma posição 
única!    Não existe um fornecedor 
hoje no mercado, não só Brasil, mas 
no mundo, que tenha condição de 
realmente oferecer a cloud híbrida. 
Estamos então quase sem compe-
tição - a mesma situação de anos 
atrás quando fomos a única solu-
ção viável de virtualização de ser-
vidores. 

VMwARE IN ThE CLOuD: A 
VMware acredita que o ano será 
bom para o setor de TI e virtuali-
zação, apesar dos setores econô-
micos estarem conservadores?

FAbIO COsTA: Passamos por um 
momento muito delicado, em que  
há a necessidade, em todas as 
áreas, de crescimento na produti-
vidade e diminuição de custos. O 
ano de 2015 deve ser complicado 
para o país. A proposta da VMwa-
re está totalmente alinhada com o 
momento pelo qual passa o Brasil. 
Instituição de investimento e capa-
cidade de despesas e necessidade 
de aumento de produtividade é a 
solução da VMware. Quem compra 
hardware pode nos procurar, quem 
precisa de cloud pública tem uma 
solução nossa que aproveita tudo 
que já foi realizado internamente e 
ainda pode utilizar a tecnologia de 
cloud híbrida com as mesmas van-
tagens. Eu diria que temos uma boa 
oportunidade de sair de 2015 com 
uma percepção do cliente muito 
positiva, pois em um momento de 
dificuldade orçamentária, o CIO 
pode utilizar os produtos da VMwa-
re como solução. 

VMwARE IN ThE CLOuD: Qual 
será a importância dos canais in-
tegradores em 2015?

FAbIO COsTA: A VMware sempre 
trabalha por intermédio de distri-

“Uma das premissas para a consolidação da cloud é a eficiência de custos”
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buidores e canais. A importância 
deles é enorme. Nós temos um de-
safi o no Brasil, devido ao tamanho 
do nosso mercado. Temos que es-
tar em todos os cantos de um país 
imenso e o distribuidor é quem via-
biliza a presença da VMware junto 
ao cliente. De nada adianta termos 
um excelente portfólio testado e 
que traz benefícios se o cliente não 
puder acessar o produto. O canal é 
o nosso representante. Eu diria que 
o canal é a VMware. Então em 2015 
a participação e a parceria com 
nossos distribuidores e canais con-
tinuará forte e sempre alinhada às 
necessidades do mercado.

VMwARE IN ThE CLOuD: O mer-
cado de Cloud e virtualização já 
está maduro no brasil? poderia fa-
lar um pouco sobre as suas pers-
pectivas em 2015? 

FAbIO COsTA: Esta área está ex-
tremamente madura no Brasil. Em 
todos os lugares as pessoas já utili-
zam a cloud. As empresas utilizam 
cada vez mais serviços de cloud em 

várias situações. E existem algu-
mas novidades: os clientes pensam 
muito em cloud pública e têm uma 
boa noção da cloud privada. Mas a 
grande novidade é a cloud híbrida! 

VMwARE IN ThE CLOuD: Tem 
alguma área que você tem como 
desafi o para a VMware?

FAbIO COsTA: Quando você pen-
sa em tecnologia da informação, 
de modo geral, o padrão é muito 
uniforme. As empresas compram 
os servidores, o sistema opera-
cional têm pacotes de serviço de 
comunicações e modelos de ge-
renciamento de TI. As mudanças 
são pequenas. A questão é que 
não existe um foco para desbravar, 
mas uma mudança de paradigma 
que vai acontecer com toda a TI 
ao mesmo tempo. É como se todas 
as empresas estivessem fazendo o 
mesmo movimento. Ou seja, voltar 
ao software ao invés do hardware e 
utilizar as aplicações em cloud.  

VMwARE IN ThE CLOuD: se você 

fosse escolher um tipo de cliente, 
qual seria?

FAbIO COsTA: Não temos um es-

tilo de cliente prioritário. A VMware 

trata de um problema que atinge 

a todos os clientes. Ela vai ao cen-

tro da questão. Dessa maneira, a TI 

funciona de uma forma mais efi -

ciente. Nosso foco está em ofere-

cer soluções para as companhias, 

sejam elas da área de tecnologia ou 

demais mercados. O importante é 

que a TI se torne uma alavanca de 

competitividade, seja lá qual for o 

core business.

VMwARE IN ThE CLOuD: Como 
está a VMware em 2015?

FAbIO COsTA: A VMware está ati-
va e presente no Brasil, por intermé-
dio de nossos canais e distribuido-
res. Vai estar presente na sua vida, 
levando soluções alinhadas com o 
que há de mais moderno em ter-
mos de tecnologia para Data Cen-
ters. Esse é nosso lugar em 2015.

VMware Hybrid Cloud 
Accelerate Your Time to Value



pARTNER ExChANgE 2015 
TRAz NOVIDADEs E DEsAFIOs 
pARA O ANO
Evento contou com participação de parceiros 
globais e trouxe importantes lançamentos e 
estratégias para o mundo WMware

Aconteceu em fevereiro, na cidade 
de São Francisco (EUA), o Part-
ner Exchange 2015, evento anual 
que reúne todo o ecossistema de 
parceiros da VMware, incluindo 
alianças tecnológicas, Solution 
Providers (canais de vendas), dis-
tribuidores e Service Providers do 
mundo todo para o alinhamento 
das diretrizes da empresa, estra-
tégia e lançamentos. 

Este ano, estiveram presentes 
aproximadamente quatro mil par-
ticipantes, vindos de mais de 1.300 
parceiros de mais de 80 países. O 
evento contou com a apresentação 
dos principais executivos da com-
panhia, sessões técnicas de treina-
mento e também com premiações 
de parceiros nas categorias Améri-
ca Latina, Américas e Global.

O COO Carl Eschenbach falou sobre a evolução da VMware na história:  
de uma empresa de produtos a uma provedora de serviços na nuvem, 
passando por ofertas de soluções. Ao longo de pouco mais de uma dé-
cada de existência, a companhia colabora com a introdução dos clientes 
na nova era de Mobile-Cloud.

“A VMware oferece um portfólio de soluções inovadoras que permite aos 
nossos canais auxiliar seus clientes na jornada para uma TI como serviço, 
garantindo agilidade, redução de custos, competitividade, aumento de 
produtividade e governança corporativa”, explica Kleber Oliveira, Head 
of Alliances and Partner Sales Organization - Brazil. 
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RADAR



Lançamentos
Durante o evento, o CEO Pat Gelsinger explanou sobre a prin-
cipal mensagem da VMware: One Cloud, Any Application, 
Any Device e os lançamentos de produtos e versões que dão 
suporte a este discurso.

Os participantes do Partner Exchange tiveram a oportuni-
dade de conhecer a plataforma de gerenciamento vRealize 
Management Suite, que pode ser integrada por intermédio 
de APIs com outras soluções de gerenciamento de mercado 
e com ambientes OpenStack. 

Para ambientes open source, a companhia lançou o VMwa-
re Integrated OpenStack, que se trata de uma distribuição 
OpenStack completa, que oferece aos clientes a possibili-
dade de integrar nuvens baseadas nesta plataforma própria 
com todo o stack de soluções de Data Center Definido por 
Software da VMware. 

O vSphere 6.0 chega com mais de 650 melhorias, que vão 
desde aumento de até quatro vezes no desempenho, pas-
sando pela funcionalidade Long Distance vMotion para mi-
gração de VMs entre Data Centers e Instant Clones, até a 
otimização da funcionalidade de tolerância a falhas (Fault 
Tolerance) para o suporte de até quatro vCPUs.

Para ambientes de armazenamento de dados (Storage), a 
VMware apresentou a nova versão do Virtual SAN 6.0, que 
pode agora ser implementado em um ambiente 100% flash. 

Outras melhorias são o desempenho de duas vezes mais 
IOPS em ambientes híbridos, 4,5 vezes mais IOPS em am-
bientes 100% flash, melhor desempenho em VSAN Snap-
shots e Clones.  

Outro lançamento que fortalece o posicionamento da 
VMware em SDS (Software Defined Storage) é o lança-
mento do vSphere Virtual Volumes, cujo objetivo é de sim-
plificar o gerenciamento do ambiente de armazenamento 
de dados dos clientes com melhor automação, granularida-
de, controle e com melhor integração do ambiente virtual 
de servidores.

Premiação
A edição de 2015 do PEX também premiou os principais par-
ceiros de 2014, com destaque aos brasileiros listados abaixo:

•Triple S: Solution Provider of the Year –LATAM

•SPEData: Enterprise Solution Provider of the Year –Americas

•UOL Diveo: Service Provider of the Year   –LATAM

•SoftwareOne: Solution Provider of the Year –Global

Para 2016, a VMware pretende juntar seus dois eventos 
anuais – Partner Exchange e VMWorld em único evento.

TIAgO KOgA MINIsTRA
pALEsTRA sObRE Nsx

Para atender às novas exigências do 
mercado, as organizações precisam 
implementar uma infraestrutura flexível 
que pode oferecer aplicações e servi-
ços de forma rápida e em grande esca-
la. O centro de dados definidos por sof-
tware faz exatamente isso. Mas o que é 
Software as a Service (SaaS) para uma 
organização? Ao compreender a arqui-
tetura do empreendimento pode-se 
criar o ambiente ideal para executar e 
gerenciar todos os seus aplicativos.

Tiago Koga, engenheiro de sistemas da 
VMware, apresentará o tema “NSX – Am-
pliando a segurança do Datacenter por in-
termédio do conceito de Micro–segmen-
tação” no dia 3 de abril, às 10h, no Vmlive 
Brasil . Quem tiver interesse na palestra 
online deve se cadastrar no site www.
VMware.com para assistir ao seminário.

O guRu DA VIRTuALIzAçãO 
ChRIs wOLF pARTICIpA DO 
gLObAL ONLINE VMug 2015

O diretor de Tecnologia da VMware na 
América Latina, Cris Wolf, foi  o con-
selheiro dos clientes que participaram 
do evento Global Online VMUG 2015. 
Os assuntos abordados no encontro 
foram cloud computing, mobile, virtu-
alização, data center e estratégias de 
modernização.  Chris Wolf ressaltou a 
importância do trabalho em conjunto 
com as equipes da VMware para ga-
rantir futuras inovações e alinhamento 
com as necessidades  do mercado. O 
evento levou aos participantes uma 
maneira de adquirir conhecimento e 
certificações para melhorar habilida-
des, com a realização de treinamento 
sobre os produtos da VMware.

wEbINAR E pALEsTRA VIRTu-
AL sObRE O VsAN sãO DEs-
TAQuEs pARA ApRIMORAR 
CONhECIMENTOs

A VMware vai  oferecer um webinar 
sobre  Software as a Service (SaaS) 
com VMware Virtual SAN, em 19 de 
março, às 10h. O seminário trará infor-
mações sobre como entregar um bai-
xo TCO aos clientes. Além disso, no dia 
2 de abril, às 10h, será disponibilizado 
o Webinar sobre o Virtual SAN, o pri-
meiro produto projetado para ambien-
tes vSphere que simplifica e agiliza o 
aprovisionamento e o gerenciamento 
do armazenamento. Usando as políti-
cas de armazenamento no nível da VM, 
o Virtual SAN atende aos requisitos de 
modo automático e dinâmico com re-
cursos subjacentes.
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Para mais informações, acesse: 
www.vmware.com/br/eventos
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ARTIgO

A virtualização é um tema que faz parte da agenda de qualquer profis-
sional de TI, especialmente os da alta camada estratégica. A aplicação 
e uso de máquinas virtuais na atualidade é uma novidade. O conceito 
existe desde a década de 70, quando era possível executar, ou migrar, 
a aplicação de uma plataforma para outra, desde que houvesse uma 
versão de máquina virtual para a plataforma alvo. Uma máquina virtual 
nada mais é que uma camada de software que oferece um ambiente 
completo muito similar a uma máquina física.

Cada máquina virtual pode ter seu próprio sistema operacional, biblio-
tecas e aplicativos. Com o aumento do poder computacional dos atuais 
processadores, a disseminação de sistemas distribuídos e a onipresen-
ça das redes de computadores causaram, por várias razões, o retorno 
massificado e de forma mais proativa, inteligente e especialmente do 
ponto de redução de custos da virtualização.

A ampla conectividade faz com que os CIOs e seus times de infraestru-
tura sejam responsáveis por manter um conjunto grande de servidores, 
cada um executando uma tarefa ou aplicação diferente, que podem ser 
acessadas por clientes de qualquer parte do planeta e também em am-
bientes diferentes dos inicialmente programados. Isso traz uma gama 
de escalabilidade, segurança, confidencialidade e especialmente alta 
produtividade e torna a rotina das empresas e dos profissionais mais 
dinâmica e proativa.

Parceira da VMware, a distribuidora tem 
em 2015 o desafio de integrar seus clientes 
com a mais moderna ferramenta de 
virtualização do mercado: 
o Data Center Definido por Software

VIRTuALIzAçãO COM A 
AçãO INFORMáTICA
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A AÇÃO Informática, por intermédio de seus ca-
nais especializados, vem oferecendo, de forma 
estratégica, o processo de virtualização aos seus 
clientes. A empresa possui um leque de soluções 
que vai do Data Center e infraestrutura de nuvem 
à virtualização avançada dos servidores, passando 
por serviços de rede, armazenamento eficiente e 
segurança. A distribuidora maximiza o tempo de 
atividade do sistema, com redução do tempo de 
inatividade planejado para a manutenção de servi-
dor e armazenamento. 

“Nosso objetivo estratégico é reduzir os custos ope-
racionais, minimizar falhas e simplificar tarefas de 
rotina. Para isso, contamos com o leque de soluções 
da VMware”, afirma Mauricio Conceição, diretor de 
Brand da AÇÃO Informática.

A AÇÃO trabalha e possui recursos estratégicos de 
TI em toda a família de produtos VMware. 

Data Center Definido por Software

Já é possível provisionar e completar a nuvem pri-
vada com o gerenciamento automatizado, com 
projetos customizados, levando em consideração 
as necessidades do cliente. Em um segundo mo-
mento, pode-se evoluir para a arquitetura de um 
Data Center Definido por Software (SDDC) total-
mente virtualizado, o grande e principal conceito 
da VMware em 2015.

“Acreditamos que as soluções da VMware dei-
xam nosso portfólio bastante competitivo. Levar 
eficiência, controle e flexibilidade para os clien-
tes por meio dos canais é um de nossos compro-
missos”, afirma Conceição.

O grande ganho do Data Center Definido por Sof-
tware é a simplificação do provisionamento de apli-
cativos e recursos de TI e disponibilizá-los para uso 

em minutos. Uma tarefa que até pouco tempo atrás 
poderia levar meses. 

Com esse novo viés estratégico, em conjunto com a 
Vmware, a AÇÃO coloca em prática um novo con-
ceito que vai revolucionar o mercado. Ou seja: por 
intermédio das soluções VMware será possível vir-
tualizar a área computacional, incluindo hardware, 
rede e segurança.

Com todos os desafios organizacionais e a engenha-
ria econômica em um ano de ajuste micro e macro 
econômicos, soluções inteligentes que proporcio-
nam escalabilidade e ganhos de produtividade, a 
união entre AÇÃO e VMware será um grande passo 
para que as companhias adotem a soluções que ge-
ram diferenciais competitivos para os negócios.
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CAsOs DE suCEssO

O Detran-BA estava enfrentando problemas com seus desktops no início de 
2014, o que dificultava os colaboradores internos do setor de atendimento 
e os usuários externos, que prestam o exame teórico para obter a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 

A autarquia precisava garantir a melhoria dos serviços para entregar recursos 
computacionais mais eficientes aos cidadãos soteropolitanos. Além de en-
frentar o desafio de garantir a redução dos custos operacionais e aplicações 
para ambientes físicos e virtuais.

Para auxiliar o Detran-BA com essa demanda, a  Unitech, integradora das 
soluções VMware, e parceira da Westcon, teve um papel fundamental garan-
tindo que todas essas necessidades fossem atendidas. 

“A autarquia precisava ainda de uma solução que fosse ágil no provisionamen-
to de desktops, tivesse alta disponibilidade de uso e, em caso de parada, de-
veria dar continuidade ao atendimento dos usuários evitando a interrupção 
do serviço”, comenta Cristiano Schimit, VMware Business Manager na Unitech.

Projeto é pioneiro no país. A idéia é criar um 
modelo baseado na virtualização dos desktops 
para replicar aos demais Departamentos de 
Trânsito espalhados pelo Brasil

DETRAN-bA IMpLEMENTA
sOLuçãO DE VIRTuALIzAçãO 
DE DEsKTOps DA
INTEgRADORA uNITECh
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Diante dessa necessidade, a Unitech 
realizou diversas atividades incluin-
do uma prova de conceito para a 
implantação do Horizon 6 Standard 
Edition, que permite a entrega de 
desktops e aplicações para ambien-
tes físicos e virtuais, que facilita a 
automação e gerenciamento da in-
fraestrutura de TI.

De acordo com José Arruda, CIO do  
Detran-BA, a preocupação sempre 
foi mitigar os problemas associa-
dos a arquitetura (desktops físicos), 
além de garantir maior qualidade no 
atendimento ao público. 

“O índice de problemas relaciona-
dos aos desktops físicos tinham 
um impacto bastante negativo na 
organização. Por exemplo, quando 
um equipamento apresentava de-
feito durante uma prova eletrônica 
o cidadão precisava reagendar para 
outro dia”.

O projeto está em fase inicial e nem 
todas as estações passaram pelo 
processo de virtualização, mas o 
Detran-BA estima que o ambiente 
de dekstops virtuais já apresenta 
eficiência mínima na ordem de 60% 
em relação ao ambiente físico. 

Com a facilidade de provisionamen-

to dos desktops virtuais, criados com 
base no perfil específico de cada 
usuário, foi possível dar recursos para 
os colaboradores do Detran-Ba tra-
balharem com mais agilidade e me-
lhorar o atendimento ao público. 
Outro grande benefício do Ho-
rizon 6 Standard Edition foi a 
continuidade da prova eletrônica 
do Detran, mesmo com falhas de 
hardware basta conectar um novo 
dispositivo para a sessão do usu-
ário retornar na mesma tela em 
que ele estava quando o proble-
ma aconteceu. 

“O termômetro que uso para me-
dir o grau de melhoria é o feed-
back da minha equipe, e eu posso 
afirmar que  tem sido bastante 
positivo! Eles estão muito satisfei-
tos com a estabilidade e a facilida-
de no gerenciamento da solução”, 
disse Arruda.

Atualmente o Data Center passa 
por readequações elétricas e lógi-
cas para permitir a instalação de 
todos os componentes da solução 
(que incluiu servidores, storages e 
switches 10Gbps). 

Depois da implementação total da 
virtualização será possível obter ga-
nhos significativos, principalmen-

te relacionados à diminuição dos 
custos operacionais causados pelo 
deslocamento de técnicos pela ca-
pital e interior do estado para ma-
nutenção de equipamentos. 

“Sabemos da força que as solu-
ções da VMware têm nesse mer-
cado, além disso, nossa equipe 
técnica já domina o ambiente de 
virtualização de servidores base-
ado na plataforma vSphere, o que 
contribui para um rápido e eficien-
te aprendizado em plataformas si-
milares do fabricante, como o pró-
prio Horizon 6 Standard Edition”, 
finaliza Arruda.

Sobre a Unitech

A Unitech iniciou atividades co-
merciais de remarketing, provendo 
venda, locação e manutenção de 
máquinas e periféricos, como alter-
nativa aos fabricantes, atuando nas 
linhas IBM, SUN, HP, entre outras.

Sobre o DETRAN

O DETRAN tem por finalidade pla-

nejar, dirigir, controlar, fiscalizar, dis-

ciplinar e executar os serviços relati-

vos ao trânsito, além das atribuições 

definidas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB e pelas Resoluções 

e Deliberações do CONTRAN.

Sobre a Westcon

A Westcon Brasil,  empresa do Wes-
tcon Group, é um distribuidor de va-
lor agregado, líder em distribuição 
de soluções para data centers, re-
des, convergência, segurança e mo-
bilidade em todo o mundo, através 
de canais de venda especializados.
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CAsOs DE suCEssO

A Maxion Contagem, fábrica de peças automotivas que atua des-
de 1974, transformou-se na Divisão de Componentes Automotivos 
da Iochpe-Maxion quando foi adquirida em 1994. A empresa contou 
com o apoio tecnológico e administrativo de sua controladora e evo-
luiu de maneira constante na manufatura de aço.

No período de 2009-2012, quando houve aumento substancial da 
área fabril, com a instalação de prensas de grandes dimensões, a 
empresa investiu em novas soluções de TI para continuar crescen-
do. Desde 2003, a Maxion tem uma parceria com a empresa IT-One, 
quando implantaram um Storage EMC Clarion CX-500. 

Devido ao crescimento da companhia (core business) e à limitação 
da vida útil dos equipamentos para a área de TI, a empresa precisava 
de uma solução para continuar crescendo sem depender de novas 
aquisições de hardware, já que a companhia sentiu o impacto para 
sanar problemas em um curto espaço de tempo. 

Por essa razão, a IT-One foi acionada para otimizar o parque de ser-
vidores da Maxion, favorecendo o crescimento dos negócios da em-
presa, de acordo com Marcelo Moreira, Gerente de Contas da IT-One. 
“A solução ideal para a Maxion foi virtualizar todo o ambiente, inclusi-
ve o sistema de gestão. Após esse primeiro processo houve também 
a simplificação do gerenciamento com uma solução VMware para 

A IT-One concluiu implantação de soluções 
VMware para a empresa de peças automotiva 
Maxion Contagem tornando  a área de TI mais 
moderna e ágil com um ambiente 100% virtual

IT-ONE IMpLEMENTA pROjETO 
DE VIRTuALIzAçãO pARA 
MAxION CONTAgEM



aumentar o nível de alta disponi-
bilidade entre sites e, com isso, a 
redução de custos operacionais”, 
comentou Marcelo.

Com a alta disponibilidade, aces-
so fácil a informação e manuten-
ção no centro de processamento 
de dados da Maxion, os resul-
tados foram notados pelos fun-
cionários da área de TI da em-
presa. “Sem dúvida, houve uma 
grande melhora no desempenho 
e disponibilidade. Principalmen-
te depois da migração do ERP, 
pois não tivemos mais custos de 
hardware, devido a virtualização, 
comentou Warley Ribeiro, Ana-
lista de Sistemas da Maxion.

As soluções da VMware foram 
de vital importância para o cres-
cimento da operação da com-
panhia. De acordo com Agnal-
do Antônio Ferreira, Analista de 
Sistemas da Maxion, a equipe 
de TI tem o papel de solucio-
nar rapidamente os problemas, 
uma vez que a empresa tem 
prazos curtos a serem cumpri-
dos. “Trabalhamos diretamente 
com montadoras de veículos 
que têm janelas de coberturas 
pequenas, portanto, a respos-
ta tem que ser rápida, ou seja, 
antes da falta de peças na linha 
de produção”, comentou Agnal-
do Antônio Ferreira, Analista de 
Sistemas da Maxion.

Para suprir as necessidades da área 
de TI, foram comercializados pela 
IT-One as seguintes soluções da 
VMware: VMware vSphere Enterpri-
se Plus, VMware vCenter e VMware 
Site Recovery Manager (SRM). Em 
três meses a execução do proje-
to foi concluída e todo o sistema 
da empresa virtualizado.  “Em um 
primeiro projeto, tivemos três me-
ses de trabalho do ambiente, além 
da implementação do SRM em um 
ambiente já estável”, disse Marcelo. 

De acordo com Agnaldo Ferrei-
ra, mesmo com a operação da 
empresa de 24/7, a implantação 
foi bem sucedida, todo o am-
biente foi migrado de maneira 
rápida. “Podemos dizer que di-
minuímos em 50% as necessi-
dades de investimento em dois 
novos servidores que entrariam 
como DevOps (Desenvolvedor 
e Operador) e posteriormente 
como PRD (Plano de Recupera-
ção de Desastres) e também no 
menor tempo de paradas e vira-
das, procedendo a uma atualiza-
ção técnica em 23 horas conse-
cutivas”, comenta.   

A equipe formada por dois pro-
fissionais da IT-One e três da Ma-
xion concluiu a implementação do 
SRM e a virtualização do ambien-
te em três meses de trabalho. “Um 
projeto de referência para nós, por 
todos os benefícios perceptíveis. 
Como muitas empresas possuem 
problemas de custo e limitação 
de quantidade de pessoas para 
gerenciar o parque de TI, com as 
soluções da VMware implantadas, 
os colaboradores possuem mais 
tempo e tranquilidade para pen-
sar em inovações e no negócio 
Maxion”, comenta Marcelo.

Jesiel Ribeiro, Analista de Sis-
temas da Maxion, comentou 
sobre a diminuição dos gastos 
que foi visível para a área de TI 
da empresa. “Economizamos 
na manutenção, energia e pra-
ticidade. Além disso, obtivemos 
agilidade e fácil acesso ao ser-
vidor e ao backup. Antigamente 
esses processos levavam apro-
ximadamente seis horas, hoje 
em menos de duas horas fina-
lizamos essas demandas”, co-
menta Jesiel.    

O projeto se tornou referência 
para a IT-One por todos os be-
nefícios perceptíveis ao cliente. 

Como muitas empresas pos-
suem problemas de custo e de 
limitação na quantidade de pes-
soas para gerenciar o parque de 
TI, com a implantação das solu-
ções da VMware hoje os cola-
boradores possuem mais tempo 
e tranqüilidade para pensar em 
inovações e, principalmente, no 
negócio Maxion Contagem.

Sobre a IT-One

A IT-One foi fundada em  ou-
tubro de 2002 por três profis-
sionais originários de empresas 
líderes do mercado de tecno-
logia. Focada inicialmente em 
soluções de armazenamento e 
backup corporativo, a empre-
sa caminhou para a integração, 
venda, implementação e supor-
te de soluções corporativas. 

Sobre  a Maxion
 
Atuando em Contagem/MG des-
de 1974, originalmente com a ra-
zão social de Eluma Autopeças, 
a Maxion transformou-se na Di-
visão de Componentes Automo-
tivos da Iochpe. Contando com 
todo apoio tecnológico e admi-
nistrativo de sua controladora. A 
empresa fabrica componentes 
automotivos para todo o País. 
No início de 2000, 50% do ne-
gócio de equipamentos ferrovi-
ários foi alienado para a Amsted 
Industries, o que originou a for-
mação da joint venture Amsted 
Maxion. Em 1998, a Companhia 
passou a conduzir seus negó-
cios através de duas empresas, 
a controlada AmstedMaxion no 
segmento ferroviário, e a Maxion 
Sistemas Automotivos com duas 
divisões, a Rodas e Chassis e a 
Componentes Automotivos.
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MATéRIA DE CApA

O Data Center Definido por Software (SDDC) é uma nova solução que 
promete revolucionar a TI. O termo, cunhado pela VMware e utilizado 
por todo o mercado, traduz uma solução que leva a virtualização a ní-
veis extremos. Não apenas virtualizar a área computacional, mas tam-
bém hardware, rede, segurança e armazenamento.

Com essa solução, o cliente tem mais agilidade, com escalabilidade e 
segurança. Time to market agressivo a um custo reduzido. Isso acon-
tece porque o provisionamento de uma máquina virtual dentro de um 
Data Center é muito rápido, mas depois da entrega, há a necessidade 
de formatação para que tenha a função final ativa: storage, rede, defini-
ção de parâmetros de segurança e inserção de gerenciamento. 

Com o SDDC, todas essas funções são pré-configuradas na camada de 
software. A solução VMware realiza todo o trabalho que seria moroso e 
demorado para a equipe de TI do cliente, por intermédio de políticas de 
gerenciamento e automação. Quando houver necessidade de inserção 
de uma nova máquina dentro do Data Center Virtual, ela automatica-
mente incorpora esses parâmetros por intermédio das predefinições. 
Enfim, tudo o que era feito manualmente é automatizado.

“Provisionamos uma máquina virtual em alguns minutos, mas finalizar ati-
vidades para que ela trabalhe com CRM, ERP ou correio eletrônico, por 
exemplo, leva muito mais tempo. Com o Data Center Definido por Softwa-
re (SDDC) nós trazemos a agilidade para a escala de minutos novamente. 

Tecnologia traz a possibilidade de diminuir cus-
tos com infraestrutura de TI, além de otimizar 
e agilizar processos de empresas de todos os 
setores e tamanhos. Conheça o conceito e as 
soluções da VMware

O pRóxIMO pAssO DA 
VIRTuALIzAçãO pAssA pELO 
DATA CENTER DEFINIDO 
pOR sOFTwARE

Fabio Costa: aumento da produtividade



Porque não colocamos somente 
mais uma máquina virtual dentro 
da estrutura, mas serviços e siste-
mas, automaticamente customiza-
dos, para que sejam entregues ao 
cliente com o que ele deseja”, expli-
ca Anderson Germano, Sr. Manager 
Systems Engineers da VMware.

Competitividade

Essa é a agilidade do Data Center 
Definido por Software (SDDC) que 
traz também a possibilidade de ex-
pansão da infraestrutura, não só no 
Data Center doméstico, mas além. 
Ao formatar a cloud privada, por 
exemplo, é possível também co-
nectar outros Data Centers e criar 
comunicação entre eles. 

Tudo isso muda o modelo de con-
sumo de TI, já que há a possibilida-
de de alocar espaço extra para um 
projeto específico ou uma campa-
nha pontual, sem necessidade de 
investimentos em mais infraestru-
tura. Basta apenas consumir ele-
mentos, tradicionalmente físicos, 
como serviço.

“Uma questão fundamental para o 

Brasil é a competitividade. Para se 
manter competitivo no mercado 
internacional, a dinâmica do país 
precisa ser eficiente. Nessa linha, 
entendemos que existem várias 
formas de buscar a competitivi-
dade. A principal hoje, não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro, é o 
uso de tecnologia”, explica Fabio 
Costa, Presidente da VMware. 

Para ele, o desafio da TI é buscar 
essa produtividade que resulta em 
competitividade. E a tecnologia li-
gada à infraestrutura é a que de-
manda a maior parte do orçamento 
de tecnologia da Informação den-
tro das empresas. Máquinas, stora-
ges, dispositivos de rede, sistemas 
de gerenciamento, segurança etc. 
Para manter a eficiência, essa área 
precisa reduzir seus custos. Por 
isso, existe uma revolução aconte-
cendo, na qual se busca fazer toda 
a TI de infraestrutura ser regulada 
pelo software, passando a ser a sua 
alma e o seu executor. 

Jornada

O conceito de TI como serviço 
é uma jornada. Primeiramente, é 
necessário preparar os alicerces 
nas empresas. O caminho passa 
por algumas etapas. Começando 
por consolidação de infraestrutura, 
na qual a área de TI começa a 
pensar em virtualização. Num 
segundo momento, melhora-se a 
confiabilidade da infraestrutura 
instalada: tempo de resposta, 
retorno, se o Service Level 
Agreement (SLA) está de acordo 
com o combinado com a área de 
negócios. À continuação, há a 
necessidade de gerenciamento 
saudável e confiável e finalmente a 
virtualização completa, que leva a 
empresa à TI como serviço.

“Dentro do nosso mercado hoje 
temos clientes em todas as etapas 
desse processo. O mais interes-
sante é que há grandes empresas 
na primeira fase e outras de me-
nor porte que têm um foco muito 
grande em tecnologia, já na últi-
ma etapa da jornada. Todos estão 
buscando a agilidade e confiabili-
dade da sua infraestrutura”, explica 
Anderson Germano. 

Um ponto de destaque nessa nova 
revolução é que não há mais ne-
cessidade de investir em hardware, 
infraestrutura e rede, por exemplo. 
Basta apenas melhorar a eficiência 
daquilo que já existe. O departa-
mento de TI tem a missão de ter 
controle do inventário interno, ca-
pacidade de entender o comporta-
mento desses recursos para poder 
entregar essa TI mais eficiente.

Soluções VMware

A VMware possui as soluções ne-
cessárias para a implementação da 
TI como serviço.  O vCloud Suite 
possui gerenciamento, automação 
e gestão do negócio. Complemen-
tando a linha, há o vSphere with 
Operation Management, que ofe-
rece a virtualização do storage, e 
o NSX, que é a plataforma de se-
gurança e virtualização de rede 
para o Data Center Definido por 
Software. 

“Hoje ninguém possui e entrega o 
que oferecemos e da forma que 
entregamos. Nenhum player con-
segue proporcionar uma solução 
como um portal de provisionamen-
to de recursos com infraestrutura, 
armazenamento, rede, gerenciado 
e controlado, não só no mundo vir-
tual, mas também no físico, diag-
nosticando e dando uma visão do
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consumo racional da TI e do próprio 
negócio”, diz Anderson Germano. 

Em uma visão de nuvem o custo 
é algo muito relevante. Então o 
Departamento de TI precisa ter a 
visão da infraestrutura: está sendo 
bem operada? A performance está 
“aderente”? O ambiente tem o SLA 
adequado? A visão completa, além 
de micro segmentação e de rede 
virtual, é algo que só a VMware 
traz ao mercado com maturidade 
e eficiência. 

Empresas de todos os tamanhos e 
nichos estão habilitadas para utili-
zar o Data Center Definido por Sof-
tware. Clientes em todas as etapas 
da virtualização podem adentrar ao 

mundo de soluções da VMware. 

Também não há silos de infraestru-
tura e de soluções. É possível provi-
sionar, dentro da plataforma VMwa-
re, não apenas recursos próprios, 
mas também de terceiros. É possí-
vel que o profissional responsável 
veja a relevância e eficácia do pro-
duto contratado em tempo real. O 
controle, a visão, o gerenciamento e 
todas as demais etapas dos proces-
sos ficam nas mãos do cliente. E os 
custos estão sob controle para usar 
como achar necessário.

Essa revolução faz com que a em-
presa passe a enxergar TI realmente 
como um diferencial competitivo. 
Uma empresa com Data Center De-

finido por Software tem uma veloci-
dade muito maior, da utilização da 
infraestrutura de TI por um lado, e 
um custo muito menor, comparado 
ao convencional. O grande apelo 
desse modelo é ter mais velocidade, 
pagando menos TI, o que é a pro-
posta da VMware. 

“O Data Center como Software che-
ga em uma situação em que temos 
que aumentar dramaticamente a 
competitividade do Brasil no merca-
do internacional, exportar mais, ter 
modelos mais rápidos. Sabendo que 
tudo depende de tecnologia, é uma 
solução irresistível para a situação 
das empresas brasileiras. Na atu-
al conjuntura, o SDDC passa a ser 
prioritário”, finaliza Fabio Costa.
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MODO DE VIDA

VMwARE MOTIVA 
ENgAjAMENTO 
DE COLAbORADOREs EM 
CAusAs sOCIAIs
Ações inspiram funcionários a pensar de 
forma criativa para apoiar organizações 
sociais, por meio de quatro plataformas 
de colaboração

A VMware Foundation foi criada em 2010, com intenção de forma-
lizar a longa tradição de participação dos colaboradores em causas 
sociais, contribuindo com a comunidade onde estão inseridos. Faz 
parte da cultura corporativa a noção de que é necessário dar algo de 
volta à sociedade. Sendo assim, a companhia incentiva o engajamen-
to social dos colaboradores, e acredita que cada um pode escolher 
as atividades que mais lhes interessam.

De acordo com Luciana Depieri, gerente sênior de RH da VMware 
para America Latina, a intenção das ações é criar uma cultura onde 
cada colaborador coopere de maneira espontânea e de acordo com 
seus interesses. “O objetivo é mostrar que cada funcionário pode 
desenvolver, escolher e participar de  projetos sociais com o auxilio 
da VMware”.
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Plataformas de 
colaboração social

Entre as opções, a empresa ofere-
ce o Service Learning, que disponi-
biliza 40 horas por ano para cada 
funcionário contribuir em projetos 
sociais durante o expediente de 
trabalho. “A intenção é motivar a 
colaboração, seja por meio de ati-
vidades diversas, tais como aulas 
ou mutirões para ajudar comunida-
des carentes”, lembra Luciana.

Dessa maneira, o colaborador pode 
sair uma vez por semana para dar 
aulas de informática em comuni-
dades carentes, ou tirar uma sema-
na pra ajudar em atividades jurídi-
cas de uma ONG, ou se ausentar 
por um dia, durante cinco meses, 
para ajudar em uma instituição que 
cuida de animais. Esses são alguns 

exemplos de atuação por meio do 
Service Learning.

“Este é um dos projetos no qual 
sou mais engajado. Com ele, tenho 
a possibilidade de ajudar e viven-
ciar momentos com as pessoas 
com quem estamos colaborando: 
crianças, idosos ou ONGs que au-
xiliam cachorros ou gatos. Com 
isso, fica clara a importância do 
nosso engajamento para a vida da-
queles cidadãos e animais”, disse 
Filipe Abud, Estagiário da VMware.    

Outro pilar é o MatchingGift, que 
acontece em parceria com um site 
global de arrecadação de fundos. 
O colaborador da VMware entra no 
site, se cadastra e escolhe um pro-
jeto para apoiar. Escolhe um valor 
entre US$ 31,41 e US$ 3.141.59 para 
contribuir e a empresa faz uma do-
ação no mesmo montante. Ou seja, 
a instituição ganha em dobro. 

O terceiro pilar oferecido pela 
VMware Foundation chama-se 
Milestone Awards. A iniciativa dis-
ponibiliza ao funcionário um valor 
para celebrar o tempo de serviço 
com doações a entidades sociais 
cadastradas no site parceiro de ar-
recadação. No primeiro dia de tra-
balho, o colaborador recebe US$ 
25; quando completa 1 ano, US$ 50 
ao completar 12 anos de empresa 
o valor resulta em um montante 
de US$ 12.000 para contribuir com 
uma instituição escolhida pelo co-
laborador.  Ao final de cada ano, 
os funcionários também recebem 
US$ 100 para doação, ação dentro 
dos Milestones Award que chama-
mos de Gift of Giving.

O Social Investments também faz 
parte do portfólio da empresa para 
causas sociais. Os colaboradores 
podem criar um projeto junto a 
uma associação e a VMware ajuda 
na realização do plano. “Os funcio-
nários precisam criar um trabalho 
que realmente faça a diferença em 
longo prazo e usar seu tempo e 
seus conhecimentos de uma for-
ma única, em projetos que toquem 
seus corações. Caso o projeto seja 
relevante, a VMware investirá em 
conjunto com o colaborador”, in-
forma Luciana Depieri.

Engajamento

Os resultados das ações da VMwa-

re Foundation são visíveis na cultu-

ra da empresa. Na América Latina, 

88% dos funcionários fizeram uma 

doação dos US$ 100 que recebe-

ram em dezembro de 2014. No 

caso do Brasil, o resultado foi ainda 

maior, 98%. As entidades ajudadas 

foram escolhidas pelos colabora-

dores. Em ocasiões como Dia das 

Crianças e Natal, há campanhas 

específicas para ajudar institui-

ções carentes. A cada nova ação, 

que geralmente é escolhida pelos 

funcionários, mais participantes se 

juntam à causa.

“Sempre gostei de me envolver 
com atividades do terceiro setor. 
E quando soube que a empresa 
disponibilizava esse tipo de ação, 
eu achei ótimo. É uma coisa que 
vem naturalmente, o fato de ajudar 
as pessoas me traz uma sensação 
de bem estar”, comentou Cristina 
Mota, analista de RH da VMware.
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ANDERsON gERMANO,
Sr. Manager Systems Engineers VMware

As VANTAgENs DE sE 
uTILIzAR O NOVO pRODuTO 
DA VMwARE, EVO: RAIL

ARTIgO

Quem faz parte da rotina diária de um ambiente virtualizado, com certe-
za já imaginou como seria uma interface de usuário altamente intuitiva, 
projetada, para simplificar a implantação, a configuração e o gerencia-
mento de um ambiente virtual. Essas possibilidades já são realidade. Se 
a busca é por simplicidade, essa é a palavra que resume a mais nova 
solução de hiperconvergência da VMware em 2015, o EVO:RAIL.

Essa nova ferramenta oferece o primeiro appliance de infraestrutura hi-
perconvergente 100% fornecido com software VMware e vendido através 
de seus parceiros de Hardware. O EVO:RAIL inclui pacotes comprovados 
das principais soluções da VMware, que são usados com a infraestrutura 
virtual na maioria dos data centers no mundo. 

O diferencial começa pela implantação, do acionamento inicial à criação 
da máquina virtual, que é feita em minutos.  “Em implementações de 
infraestruturas convencionais antes mesmo da criação de máquinas vir-
tuais, são gastos horas ou dias para configurar o hardware, aguardando 
o carregamento de software, etapas manuais de configuração e scripts. 
Com o EVO:RAIL a implementação dura apenas alguns minutos, como 
se fosse plug and play”, comentou Anderson Germano, Manager Systems 
Engineers VMware.

Facilite a implantação, a configuração
e o gerenciamento da interface com a
nova solução de Hiperconvergência
da VMware  
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Inúmeras empresas têm implan-
tado soluções de Infraestrutura 
Convergente oferecidos por uma 
variedade de parceiros VMware. 
Por isso, a oferta de hiperconver-
gência do EVO: RAIL não deve ser 
vista como um substituto das solu-
ções de infraestrutura da VMware, 
mas sim como um complemento. 
Com a nova solução, os clientes 
podem aproveitar a tradicional ar-
quitetura de infraestrutura da em-
presa, tais como armazenamento 
em rede e potencializar as solu-
ções da VMware como o vSphere 
e o VSAN. 

“Os modelos de consumo de TI 
mudaram com a adoção da nu-
vem e o Data Center definido por 
software. A expectativa atual é de 
que a TI possa dimensionar sob 
demanda e implantar rapidamente 
novos aplicativos no Data Center 
e em sites remotos”, diz Germano.

A infraestrutura hiperconvergente 

dessa solução é um componen-
te de última geração que fornece 
recursos de processamento, siste-
ma de rede e armazenamento. A 
consolidação desses recursos em 
um appliance único elimina a ne-
cessidade de integração complexa 
e acelera a disponibilização de no-
vos aplicativos online.

Lembrando que o EVO:RAIL é 
uma solução completa que inclui 
hardware, software e suporte por 
meio de parceiros do ecossistema 
de canais da VMware. Cada ap-
pliance consiste em uma matriz de 
hardware prescritiva que é confi-
gurada na plataforma de hardware 
do parceiro, que fornece serviços 
de valor agregado, software e re-
cursos ao longo do tempo, com 
isso o cliente tem a opção de esco-
lher a solução que melhor atenda 
às necessidades da empresa.

Por essa razão, a VMware con-
tinuará sua parceria com os ca-

nais para a comercialização do 
EVO:RAIL. A venda será feita por 
intermédio de sistema OEM. Além 
disso, os canais terão treinamen-
to, um plano de capacitação e um 
suporte para a instalação. “Existe 
muita demanda para a solução de 
hiperconvergência em 2015, será 
um ano de amadurecimento dessa 
tecnologia. A área de TI que pre-
tende atuar como um brocker de 
serviço para seu cliente, precisará 
de agilidade e segurança. Esses 
benefícios você só ganha com ge-
renciamento e automação”, co-
menta Anderson Germano.

O EVO:RIAL oferece a redução do 
OpEx para que a área de TI das ins-
tituições possa se concentrar em 
iniciativas estratégicas, aplicativos 
e crescimento dos negócios,“as 
empresas que comercializam ou 
pretendem se tornar um player da 
VMware, podem aguardar o lança-
mento da solução em breve”, fina-
liza Germano.
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ARTIgO

VsphERE: O sOFTwARE QuE 
EsCREVEu uM CApÍTuLO 
IMpORTANTE NA hIsTóRIA 
DA VIRTuALIzAçãO

O mais famoso produto da VMware vem 
ajudando as empresas em suas metas de 
redução de custo e aumento de agilidade 
por meio de uma camada de virtualização 
resiliente e de alto desempenho, capaz de 
abstrair os recursos de hardware e torná-los 
compartilhados para uma grande variedade 
de máquinas virtuais

Que o VMware vSphere é a principal plataforma de virtualização de 
servidores do mundo todos nós já sabemos. Mas você sabe como 
essa solução se tornou uma das ferramentas mais utilizadas pelas 
grandes, médias e pequenas empresas?

Tudo começou em 1998, com a fundação da VMware. A empresa en-
trou no mercado com o produto Workstation, criado para ser ins-
talado em sistemas operacionais Windows ou Linux. A solução era 
normalmente utilizada em ambientes de desenvolvimento e desktops 
de desenvolvedores.

A partir do sucesso da virtualização no ambiente de desenvolvimen-
to, a VMware percebeu que poderia desenvolver um produto com 
características mais robustas, para atender também as demandas 

RODRIgO MIELKE, 
Manager Systems Engineers VMware Brasil
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de servidores, não só com a vir-
tualização mas também com um 
gerenciamento centralizado. Nas-
ce então em 2005 o conceito de 
Virtual Infrastructure, com os pro-
dutos ESX e Virtual Center.

A evolução continuou em 2008. 
Dez anos depois de entrar no 
mercado da virtualização, a 
VMware lançou a primeira versão 
do vSphere. O software surpreen-
deu o mercado, porque trabalha-
va com mais escala e entrega de 
recursos, se comparado aos seus 
antecessores.  “A empresa nunca 
deixou de investir em pesquisas e 
sempre teve o intuito de não vir-
tualizar apenas o mais simples, 
mas sim toda a infraestrutura 
de TI”, comenta Rodrigo Mielke, 
Manager Systems Engineers da 
VMware Brasil. 

Evolução

O lançamento do vSphere, nas 
versões 4 e em 2011 com a versão 
5, foram um grande passo para 
a consolidação da empresa no 
mercado, já que a versão trouxe 
escalabilidade, mais performance 
e capacidade de armazenamento 
para atender as demandas mais 
críticas das áreas de TI. “Para se 
ter uma noção da importância, o 
software deu respaldo ao mer-
cado de virtualização. Antes do 
lançamento, apenas 30% ou 40% 
das empresas tinham optado por 
virtualização em larga escala, o 
que gerava mais custos às com-
panhias por causa da necessidade 
de aquisição de mais servidores 
físicos”, explica Rodrigo Mielke.

A importância do vSphere é ta-
manha que muitas empresas 
passaram a virtualizar e migrar 
aplicações críticas e complexas, 
quebrando barreiras, diminuin-
do custos, reduzindo a comple-
xidade da TI e aumentando sua 
agilidade.

Essa utilização da virtualização 
em larga escala vem crescendo 
exponencialmente e hoje pode-
mos observar que várias em-
presas dos mais variados portes 
contam com seus ambientes pra-
ticamente 100% virtualizados.

Além disso, as empresas perce-
beram que com a virtualização 
passaram também a contribuir 
para a chamada TI verde, devido à 
diminuição do consumo de ener-
gia gerada pela consolidação de 
servidores. “Os CIOS perceberam 
que o mercado não ia voltar atrás, 
que a virtualização era uma reali-
dade”, diz Mielke.

Por essas razões, a VMware con-
solidou-se como líder neste setor, 
com cerca de 80% do mercado. 

Quando  a  VMware  l ançou  o 
vSphere 5.5, se deparou com uma 
nova realidade no mercado: a po-
pularização do CloudComputing. 
E como trabalhar em nuvem sem 
virtualização? “A empresa sempre 
caminhou apostando na importân-
cia de ambientes cada vez mais 
virtualizados e continua trabalhan-
do para desenvolver tecnologias 
mais inovadoras sempre atentos 
as demandas de nossos clientes”, 
explica Mielke.

vSphere 6.0

Em Fevereiro a VMware lançou o 
vSphere 6.0. A nova versão traz 
algumas novidades, como melho-
rias importantes nas funcionalida-
des de vMotion agora disponível 
entre Data Centers e o aumento 
do limite de processadores virtu-
ais do FaultTolerance de um para 
quatro, além de um aumento con-
siderável de escalabilidade nos li-
mites de Hosts, Processador, Me-
mória, entre outros recursos.

A nova versão também vem com 
novas funcionalidades de geren-
ciamento de Storage além de me-
lhorias para atender as demandas 
de Virtualização de Desktops, 
novos padrões de aplicação e 
Big Data.

Mais informações sobre as novi-
dades do vSphere 6 você encon-
tra em no site da VMware 
(www.VMware.com)

Importante lembrar que todo 
cliente que possui o vSphere com 
suporte ativo tem direito às novas 
versões que são lançadas. Basta 
entrar no portal My VMware e fa-
zer o upgrade.

“A história do vSphere acompa-
nha a evolução da virtualização 
e da Cloud Computing no mun-
do. Nosso objetivo é sempre o 
de oferecer as melhores soluções 
de infraestrutura que tragam aos 
nossos clientes maior eficiência 
e agilidade não só para a TI, mas 
também para o seu negócio”, fi-
naliza Rodrigo Mielke.
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REDE DE supERMERCADOs 
VIRTuALIzA AMbIENTE DE TI 
COM CONsuLTORIA DA 
spE DATA

CAsOs DE suCEssO

Em 32 anos de atividade, a empre-

sa de comércio varejista Bahamas, 

uma das maiores Redes de super-

mercados do interior de Minas, teve 

seu crescimento acompanhado de 

um planejamento tecnológico sig-

nificativo para a companhia. A Rede 

se desenvolveu de forma considerá-

vel e, atualmente, emprega mais de 

seis mil colaboradores diretos e gera 

centenas de empregos indiretos.

Com o crescimento, a empresa sen-

tiu a necessidade de ter um parceiro 

para ajudar a dimensionar a infraes-

trutura, que garantisse a alta deman-

da de serviços absorvida pela área 

de tecnologia. De acordo com Luís 

Jairo, gerente de TI do Grupo Baha-

mas, a varejista já conhecia a SPE 

Data de outro projeto. ”Tive oportu-

nidade de desenvolver e sabia que 

poderíamos contar com a parceria e, 

sobretudo, com o comprometimen-

O Grupo Bahamas, por meio das soluções da 
VMware, diminuiu custos e aperfeiçoou 
as operações de TI com a virtualização 
dos servidores 

Fachada virtual do Empório Uberlândia
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to de um trabalho de longo prazo”, 

diz Luis Jairo. 

Depois da elaboração do projeto, 

foi comprovado que a virtualiza-

ção dos servidores, por meio do 

vSphere Enterprise, seria a melhor 

opção para a Rede varejista. 

Conforme Luís Jairo, as solu-

ções da VMware aperfeiçoaram 

os processos da empresa. “Nossa 

capacidade de prover soluções 

tornou-se mais rápida e dinâmica. 

Passamos a controlar nossa es-

trutura de maneira centralizada e 

com dimensionamento inteligen-

te de recursos”. O processo de 

implementação foi finalizado em 

menos de 30 dias e toda a equipe 

foi capacitada para administrar o 

novo ambiente virtual.

De acordo com Marcelo Leal, dire-

tor Comercial da SPE DATA, com 

o crescimento do Grupo Bahamas 

foi necessário a aquisição de no-

vos hardwares, mas o ambien-

te físico legado foi preservado e 

continua ótimo mesmo após sete 

anos da primeira aquisição, e hoje 

fazem parte de um ambiente de 

contingência e desenvolvimento.

A primeira aquisição do projeto 

ocorreu em 2008 e, atualmente, 

o Grupo Bahamas continua utili-

zando o mesmo hardware, promo-

vendo apenas algumas pequenas 

melhorias, como a aquisição de 

memórias para os servidores. “A 

parceria do cliente e a confiança, 

além da disponibilidade para par-

ticipar do desenvolvimento e ela-

boração do projeto foi fundamen-

tal para a parceria de sete anos e 

demonstra o comprometimento 

de ambas as partes com o suces-

so e crescimento da empresa”, co-

menta Jairo.

Hoje os sistemas de software do 

Bahamas são compostos também 

pelas soluções: vSphere Opera-

tions e Manager (vSOM), que per-

mitem a gestão desassistida do 

ambiente de servidores físicos e 

virtuais promovendo alertas de 

falhas, garantindo balanceamento 

e a alta disponibilidade, além do 

planejamento de capacidade. A 

Rede de Supermercados também 

investiu em 30 desktops virtuais 

no ano de 2014.

Sobre o Bahamas

O Grupo Bahamas é formado por 

33 lojas. A previsão para 2015 é 

inaugurar mais 5 lojas. Devido ao 

crescimento em 2014, a Rede pre-

tende continuar a investir em so-

luções que agilizem ainda mais a 

área de TI da empresa.  

Sobre a SPE DATA

A SPE Data tem 27 anos de atua-

ção no mercado, e é uma empresa

de soluções de infraestrutura de 

Ti  com forte atuação no mercado 

SMB e público. A partir de 2010, 

a companhia se especializou no 

segmento de virtualização para 

promover soluções, principalmen-

te, para atender a demanda deste 

mercado.
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CAsOs DE suCEssO

sEsT sENAT REALIzA 
pROCEssO DE VIRTuALIzAçãO 
DE DEsKTOps pARA 
AgILIzAR ATENDIMENTO

Com uma estrutura que abrange unidades em todo o país, a SEST SENAT 
desenvolve projetos sociais desde 14 de setembro de 1993, promovendo a 
melhoria da qualidade de vida para os profissionais da área de transpor-
tes. A instituição já atendeu mais de 47 milhões de pessoas em consultas 
médicas, odontológicas e atividades de promoção social.

Com o aumento do número de serviços prestados, a SEST SENAT perce-
beu a necessidade de acelerar o atendimento dos diversos perfis de usu-
ários, tanto na administração central quanto nas regionais, para garantir 
maior nível de segurança e disponibilidade para as aplicações de TI. 

Outra dificuldade da instituição foi a falta de flexibilidade para utilizar dife-
rentes soluções em pequenos espaços de tempo nas unidades de treina-
mento, além de ter o desafio de reduzir os investimentos na de TI.  

Para vencer esses desafios, o SEST SENAT, via processo licitatório, contra-
tou os serviços de virtualização da empresa PPN Tecnologia e Informática, 
que realizou um trabalho de prospecção e mapeamento dos interesses de 
atuação da organização. 

Instituição fez parceria com a PPN Tecnologia 
e Informática para implantação das soluções 
da VMware

Eduardo Matoso,
Gerente de infraestrutura e 
suporte em TI do SEST SENAT 

“Temos certeza que a longo 
prazo a redução de custos 
será ainda maior”



“A partir deste estudo realizamos 
o que chamamos de “formatar a 
oferta”, que se traduz em criar so-
luções para as principais necessi-
dades do cliente. A confiança foi 
o que levou o SEST SENAT a nos 
permitir demonstrar o valor da 
solução de virtualização de desk-
tops”, comentou Eduardo Matoso, 
diretor executivo da PPN.

Após o diagnóstico, a empresa 
chegou à conclusão de que o de-
safio era melhorar a disponibilida-
de, o gerenciamento e o controle 
de desktops, além de aumentar a 
flexibilidade para aplicação de so-
lução no ambiente de treinamento 
dos usuários do SEST SENAT. 

Para atender a esta demanda, a 
PPN implantou o Horizon Enterpri-
se Edition, uma solução de virtu-

alização projetada para ampliar o 
poder de virtualização e reduzir os 
custos a partir de dispositivos que 
otimizam a capacidade dos desk-
tops virtuais.  

De acordo com Henrique Mizael, 
gerente de infraestrutura e supor-
te em TI do SEST SENAT, mesmo 
com o curto período de tempo de 
implantação, houve redução do 
Total Cost of Ownership (TCO).

“Temos certeza que a longo pra-
zo a redução de custos será ainda 
maior. Além disso, estamos utili-
zando a virtualização para atender 
todas as unidades no Brasil, já que 
o mercado da VMware não se res-
tringe apenas a desktops”, disse 
Henrique. 

“Esse foi o primeiro projeto de vir-

tualização de desktops implemen-
tado pela PPN Tecnologia e Infor-
mática, que contou com a parceria 
da Officer, com um suporte que 
nos auxiliou com aspectos de 
identificação de soluções para 
determinadas demandas e no en-
tendimento das funcionalidades 
e aplicabilidades dos produtos 
VMware”, finaliza Eduardo Matoso. 

Sobre o SEST SENAT

O Serviço Social do Transpor-
te (Sest) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Se-
nat) são entidades civis sem fins 
lucrativos criadas com o objetivo 
de valorizar os trabalhadores do 
setor de transporte.

PPN Tecnologia e 
Informática

Criada em maio de 2003, a PPN 
Tecnologia e Informática se espe-
cializou em virtualização, o que 
levou a empresa a firmar parceria 
com a VMware. Atualmente, aten-
de diversas empresas públicas e 
privadas na implantação de solu-
ções de virtualização, levando ao 
cliente a redução de custos, me-
lhor aproveitamento da infraes-
trutura de processamento, flexibi-
lidade, portabilidade, segurança e 
garantia de performance.

Sobre a Officer

Com 28 anos de história, forte atu-
ação no mercado nacional e alta 
capacidade logística, a Officer é 
um distribuidor líder de TI no Bra-
sil. São 12 mil revendedores e mais 
de 270 mil entregas/ano em todo o 
Brasil. Além disso, a Officer possui 
dois centros de distribuição locali-
zados em São Paulo e Paraná.
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CAsOs DE suCEssO

bANRIsuL VIRTuALIzA
AMbIENTE DE TECNOLOgIA 
COM AuxÍLIO DA sERVICE IT 
O banco aperfeiçoou suas operações com 
soluções da VMware para servidores e 
recuperação de desastres 

Há mais ou menos cinco anos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
(Banrisul), iniciou sua trajetória em direção à virtualização de servidores. 
Naquela época, um dos pilares para a adoção desta tecnologia foi o 
trabalho de conclusão da pós-graduação que um dos funcionários havia 
realizado. Tal trabalho foi utilizado como insumo em algumas das neces-
sidades que a instituição tentava solucionar. 

O desafio era a consolidação dos servidores e a redução do tempo de re-
cuperação de desastres. O ambiente do Banco era pouco consolidado, ou 
seja, cada sistema operacional e aplicação tinha o seu próprio hardware 
físico, o que dificultava a operação de TI.

O Banrisul, via processo licitatório, contratou os serviços da Service IT, 
empresa especializada em desenvolver recursos de infraestrutura de TI 
com componentes dos principais fabricantes de tecnologia do mundo, 
que tem como parceiro a  empresa CNT,  especializada em cloud com-
puting e suporte de pré e pós-venda de virtualização. 
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“Uma vez adotando a virtualiza-
ção, pode-se consolidar a carga de 
trabalho em poucos servidores fí-
sicos, reduzindo assim o consumo 
de energia, o espaço físico do Data 
Center e a quantidade de horas 
para gestão, dentre outros. Em ou-
tras palavras, isto quer dizer eco-
nomia e gestão mais eficiente dos 
investimentos realizados”, comen-
tou Eduardo Reck Farias, arquiteto 
de Soluções da Service IT.

Disponibilidade

Além dos benefícios da consoli-
dação de servidores, a virtualiza-
ção, devido a propriedades como 
o desacoplamento entre sistema 
operacional e hardware, trouxe ao 
Banrisul novas formas de garantir 
a disponibilidade dos serviços aos 
seus clientes. Com isto, o tempo 
de movimentação da carga de tra-
balho entre os Data Centers foi re-
duzido.

“Durante todos esses processos 
e atualizações tecnológicas, a so-
lução de virtualização se mostrou 
robusta e confiável, mantendo o 
ambiente de servidores com altís-
simo nível de disponibilidade”, co-
mentou Narceu Menezes Scremin, 
coordenador de Suporte de Siste-
mas Virtualizados da Unidade de 
Infraestrutura de TI do Banrisul.

A tecnologia de virtualização da 
VMware, aliada às equipes de pro-
fissionais do Banrisul e da Service 
IT reunidas para a implementação, 
propiciou a otimização do parque 
de servidores do Banco, a redução 
no custo de manutenção dos equi-
pamentos e significativos aumen-
tos nos índices de confiabilidade e 
disponibilidade. 

Além dos ganhos diretos da tec-
nologia de virtualização, o Banrisul 
contribui para o meio ambiente 
por meio da redução do consumo 
de energia elétrica, numa ordem 
de nove vezes em comparação a 
um modelo convencional.

Muitas foram as soluções de virtu-
alização adotadas pela equipe do 
Banco durante os últimos cinco 
anos. Dentre elas destacam-se o 
VMware vSphere with Operation 
Manager (vSOM) e o VMware Site 
Recovery Manager (SRM).

“Nesse período, passamos por 
várias atualizações tecnológicas. 
Substituímos nossa rede SAN e 
nossos hosts de virtualização, al-
teramos o designer de nossa rede 
LAN e substituímos nossas solu-
ções de storage mais de uma vez. 
Na última, deixamos de usar o 
SRM, passando a utilizar o VMware 
vCenter como solução de recupe-
ração de desastres. 

Agora, na ocorrência de perda de 
um dos Data Centers, o tempo de 
recuperação dos servidores pas-
sou de horas para poucos minutos 
e se tornou totalmente automati-
zada”, finalizou Narceu Scremin.

Sobre a Service IT

Empresa fundada em 1994, a Ser-
vice IT começou a implementar 
os softwares de virtualização da 
VMware em 2001.  A parceria deu 
tão certo que a empresa recebeu 
o prêmio Solution Provider of the 
Year – Latin America 2009 e 2011.

Sobre a Banrisul

Como banco múltiplo, o Banrisul 
oferece ampla variedade de produ-
tos e serviços financeiros, incluin-
do operações de crédito pessoal, 
crédito imobiliário, financiamentos 
de longo prazo com recursos pró-
prios e com recursos obtidos de 
instituições governamentais, linhas 
de crédito para agricultura e pecu-
ária, linhas de crédito.

Sobre a CNT Brasil

Fundada em 1994 em São Paulo 
(SP), a distribuidora de valor agre-
gado CNT Brasil, que foi adquirida 
pela Arrow Eletronics, é uma das 
principais do país para soluções 
de Virtualização, Cloud Service, 
Infraestrutura, Data Center, Ne-
tworking, Vigilância e Segurança. 
A empresa atende todo o território 
nacional com base em cinco áreas 
de atuação: Redes, Conectividade, 
Segurança, Virtualização e Arma-
zenamento (storage). A empresa 
possui também outra unidade de 
negócios especializada em treina-
mento, a CNT Treinamento.

“Narceu Menezes Scremin, 
Coordenador de Sistemas do Banrisul, 

“O tempo de recuperação dos 
servidores passou de horas para 
poucos minutos e se tornou 
totalmente automatizada”






