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Opere na mesma velocidade que os negócios

Forneça novos produtos e serviços com mais rapidez. Aproxime-se 
dos clientes. Aumente a produtividade dos funcionários cada vez 
mais móveis. A pressão que sua empresa sofre para inovar é maior 
do que nunca. Porém, sua infraestrutura de TI é capaz de acelerar 
o alcance das metas da empresa? 

Conforme entramos na era da nuvem móvel, seu modelo de TI 
deve ser capaz de comportar mais usuários, aplicativos e dados. 
De acordo com a IDC, o fornecimento da terceira plataforma 
para o crescimento e a inovação da TI1, além de mainframes e do 
padrão cliente-servidor, exige investimentos na computação em 
nuvem, em iniciativas sociais e móveis, bem como em tecnologias 
de Big Data. Além disso, significa realizar mudanças básicas nas 
operações de TI para permitir o acesso de autoatendimento às 
informações e aos aplicativos a qualquer momento, de qualquer 
lugar e com qualquer dispositivo.

Proporcione controle à TI para dar autonomia aos usuários
A TI como serviço (ITaaS, IT as a service) dá autonomia aos seus clientes, funcionários e ao seu 
departamento de TI. Ao personalizar o fornecimento de TI, a ITaaS reduz as despesas gerais 
com tecnologia, o treinamento e o excesso de processos, além de aumentar a agilidade, a 
flexibilidade, a capacidade de resposta e o controle da TI. A ITaaS permite que sua equipe de 
TI deixe de reagir a uma lista infinita de demandas e comece a ser uma parceira proativa da 
empresa. Como agente de serviços estratégica, a TI pode atender às demandas de forma mais 
eficaz e ajudar a adquirir vantagem competitiva. Mas como aumentar a agilidade comercial e a 
receita sem elevar os custos?

Acelere os negócios
A VMware foi uma pioneira na virtualização, que é a base da computação em nuvem, para dar 
às empresas a possibilidade de inovar e prosperar, ao mesmo tempo que economizam bilhões 
de dólares. Como os softwares de virtualização e automação da VMware® abrangem todo o data 
center e também o espaço de trabalho virtual, podemos simplificar consideravelmente a TI para 
contribuir com as metas específicas da sua empresa.

A infraestrutura da VMware é a base de alguns dos ambientes de nuvem privada, pública 
e híbrida mais bem-sucedidos do mundo. Mais de 500 mil clientes confiam no software da 
VMware para ajudá-los a reduzir os custos, aumentar significativamente a agilidade, manter 
o controle de seus ambientes de TI e melhorar consideravelmente os resultados comerciais. 
Além disso, as soluções da VMware permitem uma ITaaS eficiente, confiável e segura sem 
sacrificar a liberdade de escolha: em qualquer aplicativo ou nuvem e através do mais amplo 
ecossistema de parceiros do setor.

Inicie sua jornada com a VMware >

1 IDC. "IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform" (Previsões da IDC para 2013: como competir na plataforma terceira 
plataforma). Frank Gens, 2012.
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A jornada para a TI como serviço 
Quando sua empresa interage com a VMware e sua extensa rede de parceiros, 
você inicia uma jornada que consiste na evolução progressiva da infraestrutura de 
TI tradicional para um ambiente de computação em nuvem mais ágil, eficiente e 
virtualizado. Ao longo da jornada com a VMware, você pode extrair um valor maior e 
mais estratégico de seus investimentos em TI. 

As empresas geralmente iniciam a jornada virtualizando a infraestrutura para 
consolidar os investimentos e reduzir os custos. Em seguida, muitas delas 
virtualizam os aplicativos essenciais aos negócios e seguem uma estratégia em 
que aproveitam a automação e níveis superiores de gerenciamento para ampliar a 
virtualização da plataforma computacional para o restante da infraestrutura, incluindo 
armazenamento, sistema de rede e segurança. Esses esforços reduzem os custos 
operacionais e elevam a qualidade do serviço. Porém, sua empresa só alcançará o 
valor total da ITaaS quando a virtualização fizer parte de todo o ambiente.

As empresas aumentam o retorno sobre o investimento em virtualização conforme vão avançando 
nas fases da jornada.2 

As empresas que fornecem a ITaaS alcançam benefícios significativos ao executar suas operações 
de uma forma essencialmente diferente de seus concorrentes.3 

Caminhe para o futuro com confiança >

Os investimentos na 
jornada de três fases da 
TI geram retorno para 
as empresas em vias de 
fornecer a ITaaS.

2  VMware. "IT Evolution: Today and Tomorrow – Insights from the VMware 2013 Journey to IT as a Service Survey" (Evolução 
da TI: hoje e amanhã – dados da pesquisa 'Jornada para a TI como serviço' de 2013 da VMware). Agosto de 2013.

3  Ibid.
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Aproveite uma base comprovada
Há mais de uma década, a VMware lançou a plataforma de virtualização VMware 
vSphere® para ajudar as empresas a reduzir a complexidade e os custos de TI. 
Agora a VMware é a terceira na lista das "Empresas mais inovadoras" da Forbes.4 
Ao possibilitar o provisionamento mais fácil e rápido de aplicativos e recursos, 
as tecnologias da VMware e de seus parceiros aumentam a agilidade da TI e da 
empresa. Elas aumentam o controle da TI oferecendo um pool flexível de recursos 
de processamento, armazenamento e sistema de rede através do software. Além 
disso, elas eliminam a ineficiência operacional para que sua empresa finalmente possa 
realocar os recursos de TI dos projetos de manutenção para a inovação que contribui 
com os negócios. 

Porém, todos que dependem da tecnologia sabem que a mudança é constante. É por 
isso que a VMware e sua ampla rede de parceiros oferecem uma abordagem prática 
e evolutiva para acelerar a TI na era da nuvem móvel. Abrangendo todo o data center 
até o espaço de trabalho virtual, a VMware e seu ecossistema estão avançando nos 
seguintes requisitos essenciais da TI:

•  Data center definido por software: amplia os benefícios financeiros e operacionais 
da virtualização de servidores para toda a infraestrutura do data center 
(processamento, sistema de rede, segurança e armazenamento) através de uma 
abordagem arquitetural aberta. Além disso, usa a automação para permitir que a TI 
opere na mesma velocidade que os negócios.

•  Nuvem híbrida: oferece um modelo comum de gerenciamento, orquestração, sistema 
de rede e segurança que amplia o data center para a nuvem de forma integrada e é 
compatível com os aplicativos existentes e futuros para aumentar a agilidade. 
 
Mobilidade: traga a liberdade, a flexibilidade e as vantagens do gerenciamento da 
virtualização para as organizações que precisam oferecer suporte aos usuários que 
usam vários dispositivos enquanto estão se deslocando.

• 

A VMware oferece soluções de nuvem completas que incluem tecnologia, serviços e orientação 
para criar, operar, alocar funcionários e gerenciar sua nuvem.

Desenvolva a TI e possibilite a ITaaS >

4  Forbes. "The World's Most Innovative Companies" (As empresas mais inovadoras do mundo). 14 de agosto de 2013.
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Redefina a infraestrutura de TI: o data 
center definido por software
Se a virtualização trouxe economia financeira para sua empresa, imagine os benefícios 
adicionais que você pode alcançar ao expandir o processamento virtual para todos os 
aplicativos e, depois, para o armazenamento e o sistema de rede. Ao virtualizar com 
a VMware e seu amplo ecossistema, você conta com a arquitetura, a tecnologia e os 
serviços que possibilitam o data center definido por software. 

Transforme o 
armazenamento 
alinhando-o à demanda
dos aplicativos 

As ferramentas de 
gerenciamento dão 
lugar à automação

Expanda o
processamento virtual

para todos os aplicativos

Virtualize a rede para ter
velocidade e eficiência

No data center definido por software, toda a infraestrutura é virtualizada e fornecida como serviço.

Amplie o processamento virtual para aumentar a agilidade
Sendo a arquitetura ideal para uma nuvem privada, pública ou híbrida, o data center 
definido por software amplia a eficiência da virtualização e da automação para 
todos os serviços do data center (armazenamento, sistema de rede e segurança), 
proporcionando eficiência, agilidade e controle jamais vistos. Nesse ambiente, 
cada aplicativo essencial, banco de dados, aplicativo de Big Data e servidor físico é 
substituído pela infraestrutura virtual. O VMware vCloud® Suite e o VMware vSphere® 
with Operations Management™ são as plataformas de virtualização ideais para 
expandir o processamento para todos os aplicativos.

Transforme o armazenamento para reduzir os custos e elevar 
o desempenho
Porém, os aplicativos precisam de dados e os dados precisam ser armazenados. É 
por isso que a VMware e seus parceiros líderes de tecnologia de armazenamento 
estão oferecendo uma arquitetura de três componentes para o armazenamento 
definido por software. Ela inclui um plano de controle orientado por políticas, em que 
a TI pode definir políticas relacionadas aos requisitos de capacidade, desempenho 
e disponibilidade de cada máquina virtual individual e garantir que o restante da 
infraestrutura virtualizada siga essas políticas. Ela também inclui a virtualização do 
plano de dados, que permite à TI abstrair e criar pools dos recursos heterogêneos da 
infraestrutura de armazenamento subjacente, além de anunciar esses recursos para o 
plano de controle orientado por software. Por fim, ela inclui a virtualização de serviços 
de dados centrados nos aplicativos, que foram totalmente vinculados aos arrays de 
hardware para permitir um conjunto avançado de serviços de dados virtualizados.

Desenvolvida pela 

VMware e reconhecida 

como revolucionária 

pelo setor e por analistas 

especializados, a 

arquitetura de data center 

definido por software 

ajuda a possibilitar uma 

infraestrutura automatizada 

para qualquer aplicativo 

ou hardware, agora e 

no futuro.
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5  IDC. "Worldwide Cloud Systems Management Software 2012 Vendor Shares" (Participação de mercado de fornecedores 
mundiais de software de gerenciamento de sistemas em nuvem em 2012). Mary Johnston Turner, junho de 2013.

O VMware® Virtual SAN™ é um ambiente que amplia o hypervisor para criar 
pools de processamento e armazenamento usando o armazenamento local e 
a tecnologia Flash como uma nova camada de armazenamento de dados de 
infraestrutura convergida. Ele inclui total integração das políticas com a camada de 
virtualização. Além disso, é resiliente. O Virtual SAN de alto desempenho aproveita 
o armazenamento local e o cache local de leitura/gravação na máquina virtual para 
reduzir os custos e aumentar o desempenho do armazenamento, principalmente para 
empresas que precisam de infraestrutura de desktop virtual, conectividade com filiais 
e armazenamento de camada 3.

Virtualize a rede para aumentar a velocidade e a eficiência
Depois que o armazenamento estiver alinhado às demandas dos aplicativos, você 
poderá começar a dar autonomia aos seus clientes e funcionários virtualizando a rede 
para aumentar a velocidade e a eficiência. É possível liberar as cargas de trabalho da 
infraestrutura de rede física e livrar a equipe de TI dos processos de provisionamento 
lentos e propensos a erros abstraindo a funcionalidade de rede do hardware 
subjacente. Através de um modelo definido por software, você pode transformar o 
sistema de rede para que ele seja programático e automatizado e ajude a aumentar a 
agilidade da TI. 

O VMware NSX™ foi desenvolvido para ser compatível com qualquer aplicativo, 
sistema de gerenciamento de nuvem, hypervisor e hardware de rede. Assim como 
o VMware® ESX® revolucionou o processamento, o NSX está revolucionando as 
operações e o processamento de redes. Ao virtualizar sua rede com o NSX, você 
pode acelerar a implantação de aplicativos, reduzir os custos operacionais e com 
ativos fixos e transformar as operações de rede sem interrupção das atividades.

Automatize o ambiente para realocar os recursos para a inovação
O gerenciamento automatizado das operações de TI é essencial para esse data 
center do futuro. O gerenciamento de TI tradicional provocava a fragmentação 
das informações e da infraestrutura. O gerenciamento em nuvem automatizado 
oferece visualizações práticas em formato de painéis. A TI tem mais facilidade para 
gerenciar a segurança, a conformidade e os riscos, ao mesmo tempo, agregando 
valor para a empresa. As soluções de gerenciamento automatizado da VMware e de 
seus parceiros comportam mais máquinas virtuais, mais eventos e mais interações 
complexas com ferramentas avançadas orientadas por políticas. Elas simplificam o 
gerenciamento de TI, abrangendo a infraestrutura física, vários ambientes virtuais 
e várias nuvens, permitindo que os departamentos de TI deixem de ser meros 
implementadores e se tornem parceiros estratégicos de suas empresas. A amplitude 
e a profundidade das melhorias que a solução da VMware gera para a automação e o 
gerenciamento de TI são imbatíveis, dando à TI a oportunidade de realmente agenciar 
os serviços para toda a empresa. A IDC recentemente publicou que a VMware é a nº 1 
no gerenciamento em nuvem.5

Com o data center definido por software, sua empresa pode acelerar sua chegada 
ao futuro sem deixar seus aplicativos para trás. Você pode tirar o controle de 
sistemas operacionais dispersos e devolvê-lo às mãos da TI. E a melhor parte é que, 
durante sua jornada para a ITaaS, você pode escolher o caminho de virtualização que 
proporcionará à sua empresa os maiores benefícios.

"A flexibilidade e 
a capacidade de 
dimensionamento 
proporcionadas por 
nossa nuvem privada 
desenvolvida com 
tecnologia da VMware 
nos ajuda a atender 
às necessidades da 
empresa, acelerando 
o fornecimento de 
serviços e aplicativos 
essenciais aos negócios. 
Nosso investimento no 
gerenciamento em nuvem 
da VMware nos ajuda a 
simplificar e automatizar 
o gerenciamento de 
nossa nuvem. Essa 
combinação avançada 
permite que a Columbia 
Sportswear aproveite 
as oportunidades de 
negócios e de mercado 
com mais rapidez do 
que nunca." 

Fred Pond, 
vice-presidente e CIO, 
Columbia Sportswear
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Dois caminhos para alcançar as metas da sua empresa 
Independentemente do caminho que sua empresa seguir, a VMware oferece as soluções comprovadas necessárias para 
redefinir sua infraestrutura de TI e sua jornada para a ITaaS. 

CAMINHO COMPUTAÇÃO EM NUVEM EXPANSÃO DA VIRTUALIZAÇÃO

Empresas-alvo Empresas que optam por adotar integralmente a 
computação em nuvem.

Empresas que desejam gradualmente 
extrair mais da produção de TI.

Benefícios Expanda os resultados implantando a solução 
completa da VMware que cria as bases para o 
data center definido por software. 

Aumente a capacidade da TI em atender às 
necessidades da empresa permitindo o acesso de 
autoatendimento aos serviços de computação em 
nuvem e o provisionamento automatizado. 

Ofereça os melhores contratos de nível de 
serviço (SLAs, service-level agreements) para 
todos os aplicativos, garantindo proteção contra 
desastres e conformidade operacional e normativa 
para todas as cargas de trabalho. 

Simplifique e automatize o gerenciamento de TI, 
inclusive o provisionamento de serviços de 
computação em nuvem, de operações e de 
negócios em nuvem. 

Além disso, alcance todos os benefícios da 
expansão da virtualização (veja a próxima 
coluna).

Acelere os resultados e duplique a 
economia que o vSphere proporciona 
à TI implantando o vSphere with 
Operations Management.

Aumente em 40% a utilização da 
capacidade.6

Eleve em 37% as taxas de consolidação.7

Soluções Para criar uma nuvem privada, comece pelo 
vCloud Suite, que inclui todos os principais 
componentes (infraestrutura, gerenciamento, 
sistema de rede e segurança) para desenvolver e 
operar uma nuvem privada. Implante o NSX e o 
Virtual SAN com o vCloud Suite para acelerar o 
alcance das metas de ITaaS da sua empresa. 
Essas soluções combinam todos os elementos 
necessários para criar, administrar e manter 
uma solução de nuvem completa baseada na 
arquitetura aberta do data center definido por 
software.

Sendo a próxima versão da plataforma de 
virtualização exclusiva da VMware, o 
vSphere with Operations Management 
inclui recursos de planejamento de 
capacidade, monitoramento de integridade 
e alertas. Esses recursos dão aos usuários 
visibilidade operacional do vSphere para 
que possam recuperar a capacidade não 
utilizada, corrigir o tamanho das máquinas 
virtuais, aumentar a utilização e elevar as 
taxas de consolidação. Otimize a 
capacidade e expanda os ambientes 
virtuais com confiança, adquirindo 
visibilidade da integridade das cargas de 
trabalho para aumentar a disponibilidade e 
o desempenho. 

Se você está avaliando a nuvem pública para aumentar a agilidade da TI e da empresa, pode ampliar seu data center 
para a nuvem de forma integrada com as soluções de nuvem híbrida da VMware.

6  Management Insights. “The Benefits of VMware’s vCenter™ Operations Management Suite™: Quantifying the Incremental Value 
of the vCenter Operations Management Suite for vSphere Customers.” Sonia Sheffield, Jack Mandelbaum, September 2012.”

7  Ibid.
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Forneça a nuvem híbrida
Quando os usuários finais e executivos ignoram a TI para adquirir serviços sob 
demanda de provedores de nuvem terceirizados, o custo total e os riscos da sua 
empresa podem aumentar. Ao optar por um serviço de computação em nuvem 
híbrida comprovado, sua empresa pode preencher a lacuna de expectativas entre 
a empresa e os líderes de TI e acelerar o tempo de retorno de forma eficaz.

Os serviços de computação em nuvem da VMware e de mais de 250 provedores 
de serviços do VMware vCloud® permitem transferir os aplicativos de forma direta 
entre os ambientes locais e externos sem as preocupações com a compatibilidade 
de aplicativos ou a dependência de provedores de serviços geralmente associadas 
aos demais serviços de computação em nuvem. Você pode alcançar os benefícios 
da nuvem híbrida (portabilidade e compatibilidade) sem comprometer a 
segurança, a confiabilidade e o desempenho. Além disso, essa compatibilidade 
ajuda a proteger seus investimentos existentes em recursos de TI e capacitação, 
resultando em custos e riscos reduzidos.

O VMware® vCloud Hybrid Service™, desenvolvido a partir do vSphere e tendo 
como base uma arquitetura de data center definido por software, oferece suporte 
aos aplicativos atuais e de terceiros, bem como ao desenvolvimento de novos 
aplicativos. Implementado em mercados específicos no mundo todo, ele é o 
caminho melhor e mais rápido para a nuvem híbrida, pois permite que você amplie 
seu data center para a nuvem de forma rápida e integrada usando seus processos 
e ferramentas atuais. Não há necessidade de reprogramar códigos nem de trocar 
os aplicativos atuais. Oferecendo um novo grau de eficiência, o vCloud Hybrid 
Service permite implantar um aplicativo em qualquer lugar e a qualquer momento, 
bem como gerenciá-lo entre nuvens. Com o vCloud Hybrid Service, você pode 
reduzir o dispendioso esforço de provisionamento, acelerar o tempo de colocação 
no mercado e aumentar a inovação, lançando serviços lucrativos no mercado com 
mais rapidez. 

Ao ampliar a nuvem privada da sua empresa para a nuvem pública, o serviço 
atende aos quatro requisitos essenciais de uma nuvem híbrida:

•  Plataforma comum de gerenciamento e orquestração: com um único painel de 
controle para provisionar, gerenciar, automatizar e implantar seus aplicativos, os 
usuários da empresa têm acesso fácil e ágil aos serviços de TI sem necessidade de 
alterar o modelo operacional da TI.

•  Arquitetura de rede unificada: a transferência ou a integração direta das cargas 
de trabalho entre as nuvens privada e pública evita alterações demoradas na 
configuração de DNS e nos endereços IP. 

•  Modelo de segurança comum: a proteção abrangente entre nuvens reduz os 
riscos decorrentes de ações como "fazer furos" em vários firewalls ou zonas 
desmilitarizadas (DMZs, demilitarized zones). 

•  Uma única chamada ao suporte: com um único ponto de contato de suporte para 
todas as suas cargas de trabalho, independentemente de onde elas são executadas, 
a TI pode economizar tempo e ter menos problemas para resolver.

Independentemente de você escolher serviços em nuvem da VMware ou de um 
provedor de serviços parceiro do VMware vCloud, a abordagem de nuvem híbrida da 
VMware devolve o controle ao seu departamento de TI, tornando-o o principal agente 
de serviços fornecidos por diversos provedores. Enquanto sua equipe de TI mantém 
o controle necessário para reduzir os riscos da empresa, você pode dar liberdade de 
escolha aos usuários.

"O vCloud Hybrid 
Service fornecerá um 
ótimo ambiente de 
testes atualizado que 
pode ser facilmente 
convertido para a 
produção." 

Colby Cousens, 
Administrador de sistemas, 
Prefeitura de Melrose, 
Massachusetts, EUA
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Possibilite uma força de trabalho 
independente de dispositivos
Na era da nuvem móvel, sua infraestrutura de TI atual deve evoluir para atender 
a requisitos novos e futuros. É por isso que as soluções de computação para o 
usuário final da VMware e de seus parceiros tratam o custo e a complexidade do 
gerenciamento de PCs e de dispositivos móveis emergentes.

Na era do PC, os usuários geralmente acessavam os aplicativos e dados armazenados 
em computadores desktop. A TI normalmente concentrava a segurança na proteção 
física do desktop e do acesso à rede. Agora, os usuários operam vários dispositivos 
móveis. Eles levam os próprios dispositivos (celulares, tablets e laptops) para o 
trabalho, o que cria novos desafios para a TI.

O VMware® Horizon™ Suite é uma plataforma corporativa móvel e segura que permite 
à sua equipe de TI dar autonomia aos usuários finais. Ele possibilita programas de 
mobilidade "traga seu próprio dispositivo" (BYOD, bring your own device) e iniciativas 
de espaço de trabalho virtual, permitindo que a TI dê aos usuários o que eles 
precisam, no momento em que precisam.

O Horizon Suite é uma plataforma abrangente para a mobilidade da força de trabalho.

Com o software Horizon Suite, sua empresa conta com uma solução completa que dá 
aos usuários acesso a seus dados, aplicativos e desktops sob demanda e em vários 
dispositivos, sejam eles corporativos ou pessoais. Ele ajuda a suprir as necessidades 
da sua força de trabalho cada vez mais móvel sem sacrificar o controle e a segurança 
da TI. Além disso, o Horizon Suite simplifica as operações de TI transformando a 
infraestrutura fragmentada em serviços gerenciados. 

Elabore sua estratégia >

"Em vez de tratar os 
estilos de trabalho 
remotos como uma 
exceção, para a Jaguar 
Land Rover, sucesso 
significa criar sistemas 
e políticas levando 
em consideração 
que todos os 
funcionários são 
móveis, utilizam vários 
dispositivos pessoais 
e se conectam a redes 
locais e globais. O 
VMware Horizon Suite 
é a essência dessa 
realidade. Ele melhora 
consideravelmente 
a colaboração e 
a produtividade 
de nossa força de 
trabalho global." 

Gordon McMullan, 
CIO/CTO suplente, Jaguar  
Land Rover Automotive
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Aproveite os benefícios da 
experiência concreta 
Não importa se você está apenas começando ou se está expandindo sua área de 
cobertura de virtualização: os serviços profissionais da VMware ajudarão sua empresa 
a descobrir as oportunidades exclusivas apresentadas pelas soluções e tecnologias 
líderes do setor da VMware. A ampla comunidade de serviços da VMware engloba os 
serviços profissionais da VMware e parceiros selecionados de prestação de serviços. 
Os consultores e conselheiros combinam experiência abrangente e concreta com 
especialização imbatível em virtualização e computação em nuvem. Essas habilidades 
ajudam seu departamento de TI a tratar os aspectos de tecnologia, pessoas, 
processos e finanças da ITaaS para gerar resultados positivos, tangíveis e consistentes 
para a TI e para sua empresa.

O portfólio de serviços profissionais da VMware inclui os seguintes recursos:

•  O Accelerate Advisory Services utiliza informações e análises de projeção 
financeira e parâmetros de referência para ajudar a identificar oportunidades de 
transformação e criar estratégias e roteiros de TI práticos que contribuam com as 
metas da sua empresa.

•  O Technology Consulting Services cria, expande e aprimora os ambientes em 
nuvem, além de otimizar as tecnologias da VMware, os processos e as organizações 
para gerar resultados consistentes e positivos, bem como transferir o conhecimento 
prático que promove a autossuficiência de suas equipes.

•  O Technical Account Manager Services enriquece continuamente suas 
estratégias e táticas para permitir as mudanças ao longo do tempo, defendendo 
suas necessidades dentro da VMware e ajudando a melhorar o suporte para 
projetos da VMware.

•  O Education Services e Certification Programs ajudam a desenvolver as 
habilidades, a confiança e a experiência de que você precisa para gerenciar seu 
cenário de TI.

Continue a jornada da virtualização >
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Inove com as soluções da VMware 
Ao simplesmente aproveitar sua base atual de tecnologias da VMware, sua empresa 
pode acelerar a TI e alcançar suas metas de ITaaS. Virtualize toda a infraestrutura 
de data center usando uma abordagem arquitetural aberta definida por software. 
Forneça a nuvem híbrida sem precisar escolher entre nuvens privadas ou públicas e 
provedores. Além disso, aproveite os benefícios da virtualização para dar autonomia 
à TI e aos seus clientes e funcionários móveis, que utilizam vários dispositivos. 

Por que escolher a VMware?
Soluções comprovadas que oferecem o menor custo total de propriedade: o 
vSphere e o vCloud são as plataformas mais confiáveis do setor para virtualização 
e computação em nuvem. Mais de 500 mil clientes, incluindo 100% das empresas 
da Fortune 500 e da Fortune Global 100, além de milhares de pequenas e médias 
empresas, usam as tecnologias e os serviços da VMware. Além disso, estudos 
comprovam que a virtualização da VMware oferece um custo total de propriedade 
menor do que as outras soluções.
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Eficiência imbatível de soluções projetadas para virtualizar todo o data center: 
através da virtualização de servidores e de uma abordagem de data center 
definido por software, a VMware otimiza a TI em todo o data center até o desktop 
virtual, em um nível sem igual no setor. Agora você pode virtualizar, automatizar e 
gerenciar tudo, de aplicativos e desktops à infraestrutura de TI completa (servidores, 
armazenamento, sistema de rede e segurança), agregando valor à empresa e 
reduzindo os riscos.

Maior agilidade da TI com total segurança, confiabilidade e controle: com os 
softwares da VMware e de sua rede de parceiros, você pode ampliar sua nuvem 
privada para uma nuvem híbrida com confiança, sem modificar o sistema operacional. 
A plataforma especializada da VMware oferece uma experiência integrada, confiável 
e segura para todos os dispositivos no espaço de trabalho móvel. Além disso, nossas 
soluções preenchem a lacuna entre as necessidades da empresa e da TI, permitindo 
que a TI se torne uma agente de serviços estratégica para a empresa como todo.

Visão e metas integradas: ciente de que você tem um ambiente misto, a VMware 
supre sua necessidade de uma infraestrutura heterogênea composta por várias 
plataformas. Como existem várias nuvens no mercado, as soluções da VMware e de 
seus parceiros permitem executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, 
de acordo com suas preferências. Só a VMware oferece um portfólio de softwares 
projetados para a computação em nuvem privada, pública e híbrida para atender às 
suas necessidades, com suporte a qualquer aplicativo, nuvem e carga de trabalho, em 
qualquer lugar.

Trabalhe com a VMware para simplificar consideravelmente a TI. Virtualize e dê 
autonomia à TI e aos usuários. Permita que a ITaaS liberte seu departamento de TI 
para se tornar uma maior fonte de inovação, criando novos serviços e oportunidades 
que aumentam a receita e o diferencial estratégico da sua empresa.

Para saber mais, acesse http://www.vmware.com
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Alcance resultados que superam 
as expectativas
Como a principal usuária de seus próprios produtos, a VMware está comprometida 
em transmitir as lições aprendidas por sua divisão de TI interna no que diz respeito 
a aplicar a tecnologia de gerenciamento de virtualização e nuvem para resolver 
os desafios empresariais. Quase 12 equipes internas estão sendo beneficiadas por 
nossa nuvem privada, alcançando maior agilidade e reduzindo os custos. Confira 
um exemplo a seguir. 

TI da VMware automatiza o provisionamento de aplicativos na 
nuvem privada
Para tratar uma queda nos níveis de satisfação e produtividade dos 
desenvolvedores de aplicativos corporativos, a equipe de operações de aplicativos 
da VMware usou uma nuvem privada baseada em uma arquitetura de data 
center definido por software para automatizar o provisionamento durante todo 
o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Para alcançar resultados, foram 
necessários apoio dos executivos e investimentos para conduzir a transformação 
na arquitetura e nas operações. A TI passou por uma transição de um ambiente 
de data center tradicional para a nuvem privada e implantou recursos de 
gerenciamento e automação para provisionar pilhas complexas e fluxos de 
trabalho de várias etapas. A TI também converteu o processo de "middleware 
humano" manual em um processo completamente automatizado com o 
provisionamento via esquemas.

A solução de nuvem privada proporcionou os seguintes benefícios significativos: 

•  Reduziu o tempo de provisionamento de ambientes de aplicativos de, em média, 
quatro semanas para 36 horas; projeto de atingir a meta de 24 horas

• Aumentou em 20% a produtividade de 600 desenvolvedores

•  Aumentou a capacidade e a qualidade do serviço, de modo que a equipe 
de operações de aplicativos agora pode sempre responder "sim" a todas as 
solicitações de projetos

•  Economizou US$ 6 milhões anuais para a empresa em custos operacionais e 
com infraestrutura

•  Melhorou a qualidade das instâncias, pois o provisionamento com esquemas 
garante resultados idênticos

Moral da história
O investimento da TI corporativa em agilidade para melhor atender às necessidades 
da empresa resultou em redução de custos e maior qualidade de serviço.

"Com esse recurso, tornamos nosso modelo de 
fornecimento de serviços extremamente ágil."

Job Simon, vice-presidente, estratégia e arquitetura de TI, VMware
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