
A credibilidade de aplicações legadas, a inovação dos aplicativos em cloud 

e escolhas adequadas ao negócio se combinam em um ambiente hipercon-

vergente, para maximizar o valor dos recursos de TI, do software e do 

trabalho dos usuários. A partir da experiência com empresas de diversos 

portes e níveis de complexidade, RODRIGO MIELKE, Manager Systems 
Engineer da VMware Brasil, e ANDRÉ ANDRIOLLI, Director Systems 
Engineer da VMware para a América Latina, explicam como a inovação na 

infraestrutura endereça diferentes gerações de software aplicativo.
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VMWARE IN THE CLOUD: Por que 
sistemas em várias plataformas e 
de diferentes gerações têm que 
conviver no dia a dia dos negócios?
MIELKE: Essa visão é muito impor-
tante, aplicações legadas acumulam 
inteligência de anos de trabalho e 
sustentam as operações atuais de 
u m a  e m p r e s a .  E l a s  t a m b é m 
moldaram processos que levaram as 
empresas ao seu momento atual
de maturidade tecnológica. Por 
outro lado, as empresas vêm traba-
lhando para se modernizar através 
da entrega de serviços de TI ba-
seados em novos modelos de desen-
volvimento mais ágeis e flexíveis que 
sustentarão o futuro do negócio e 
principalmente como uma empresa 
irá interagir com seus parceiros, 
clientes e o mercado em geral. 
Sendo assim, entendemos que essas 
duas visões deverão compartilhar as 
atenções do C-LEVEL, pois da 
mesma forma que a  inovação
é importante, sustentar a operação 
da empresa e seu back-off ice 
também é essencial.

VMWARE IN THE CLOUD: A diver-
sidade de ambientes é também um 
problema comum?
MIELKE: Lembro de um caso, do 
final dos anos 90, de uma empresa 
que teve que instalar um servidor 
RISC e formar um time de suporte 
àquele ambiente somente por causa 
de uma única apl icação. Essa
situação traz para a empresa custos 
adicionais tanto de CAPEX como 
custos operacionais, além dos 
custos futuros em se manter uma 
plataforma específica. Atualmente, 
temos  t raba lhado  em vá r ios
casos, apoiando nossos clientes a 
superar estes desafios ao construir 
uma plataforma virtualizada que 
suportará qualquer tipo de aplica-
ção, trazendo muito mais flexibili-
dade e agilidade. Pelo histórico 
agnóstico da tecnologia de virtuali-
zação da VMware, e do forte rela-
cionamento com os principais 
fornecedores da indústria, nossa 
plataforma é a que suporta a maior 
gama de sistemas operacionais e 
aplicações do mercado.

ESTRATÉGIAS E PARADIGMAS



vedores e outros usuários avan-
çados já alternam entre aplicações 
de Windows, Mac e Linux, em múlti-
plas VMs em seus desktops. Essa 
versati l idade f ica ainda maior 
quando diversos perfis de desktop 
são virtualizados na nuvem. Hoje, a 
plataforma da VMware inclui a virtu-
alização de workstations de proces-
samento gráfico pesado, o que 
permite o acesso, por exemplo, a 
aplicações de cálculos de enge-
nharia em um notebook ou tablet. 
Para as áreas de negócios e usuá-
rios finais, a universalização tanto 
da infraestrutura quanto do disposi-
tivo de acesso, no conceito “One 
C loud ,  Any  App l icat ion ,  Any 
Device”, livra as escolhas de restri-
ções técnicas e colocam todos os 
recursos disponíveis dedicados à 
atividade-fim.

VMWARE IN THE CLOUD: A virtua-
l ização de desktop endereça 
também questões de segurança?
MIELKE: A segurança da infor-
mação tem sido um dos principais 
direcionadores para um projeto de 
virtualização de desktops. Em várias 
áreas temos usuários que trabalham 
com informações sensíveis, como 
por exemplo juízes e desembarga-
dores, diretores financeiros, equipes 
de pesquisa e desenvolvimento, 
entre outros. Muitas vezes essas 
informações ficam no dispositivo do 
usuário, e isso é uma brecha de 
segurança muito crítica. Hoje temos 
trabalhado com soluções de VDI 
para que a informação crítica fique 
no Data Center e o usuário final 
possa trabalhar de qualquer lugar, 
com segurança. Nesse contexto, a 
adoção do NSX com foco na segu-
rança tem sido muito importante. O 
NSX permite políticas de bloqueio 
de vulnerabilidades e ameaças, 
mesmo sem patches de correção do 
fornecedor, além da segmentação 
lógica baseada em regras de negó-
cio, e criticidade da informação apli-
cada não só para os servidores 
como também para os desktops.

mente no caso de serviços críticos 
ou sujeitos a auditoria?
ANDRIOLLI:  Há ganhos neste 
campo também. Novos paradigmas 
de construção de aplicações e infra-
estrutura em nuvem, por seu foco 
forte em agil idade, costumam 
deixar a turma do compliance de 
cabelos em pé. Mas já há remédio 
para isto: plataformas de infra-
estrutura em nuvem mais maduras, 
como a da VMware, aumentam
a visibil idade e o controle, ao 
remover processos manuais e auto-
matizar controles. É o ganho de 
agilidade com aumento de visibili-
dade. Times de segurança, gover-
nança e auditoria têm feito seu 
papel de atualização tecnológica, 
pelo que tenho visto na crescente 
interação que essas equipes têm 
tido conosco, interessadas em 
conhecer novas formas de pôr a 
nuvem a seu serviço.

VMWARE IN THE CLOUD: Quais os 
diferenciais da solução de virtuali-
zação de clientes da VMware e 
como ela afeta a experiência do 
usuário final? 
MIELKE: Há muito tempo, desenvol-

VMWARE IN THE CLOUD: A redução 
de custos e as alternativas ao 
CAPEX (investimento de capital) 
estão entre as prioridades neste 
momento. Quais as motivações 
econômicas para a atualização 
tecnológica na camada de infraes-
trutura do legado?
ANDRIOLLI: Projetos de virtualização 
simples de servidores com o vSphere 
da VMware costumam apresentar, 
aqui no Brasil, redução de CAPEX da 
ordem de 50%. Também deve-se 
esperar redução de 80% no consumo 
de energia elétrica, o que, além de 
contribuir para o objetivo econômico, 
ajuda o meio ambiente. Por último, 
nossos clientes confirmam que um 
administrador de sistemas suporta 
três vezes mais sistemas quando 
estes estão em plataforma VMware, 
em comparação com plataformas 
tradicionais. É um ganho de produti-
vidade que não pode ser ignorado: é 
fazer mais com menos, na prática. 
Com isso, nossos clientes passam a 
contar com opções de modernização 
para a maioria das tarefas relacio-
nadas à infraestrutura e extensão de 
seu ambiente para nuvens externas, 
mas com visibilidade de operações e 
de custos. E esse é o ponto chave: 
ganhar flexibilidade sem perder o 
controle. Passamos anos criando e 
integrando soluções capazes de fazer 
isso, como a suite vRealize e o 
VMware Integrated OpenStack, 
formas simples e baratas de pôr o 
OpenStack para trabalhar a seu favor.

VMWARE IN THE CLOUD:  E a 
questão da governança, principal-
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“Aplicações legadas 

acumulam inteligência 

de anos de trabalho e 

sustentam as operações 

atuais de uma empresa. 

Elas também moldaram 

processos que levaram 

as empresas ao seu 

momento atual de 

maturidade tecnológica.” 

Junto à possibi l idade de rodar
qualquer aplicação em um ambiente 
virtualizado, se passa a contar com 
novas alternativas, como cloud 
computing. À medida que a infra-
estrutura passa a ser  baseada
em uma camada de software, o 
cliente pode usar a capacidade do 
hardware disponível, sem restrições 
de compatibilidade.






