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sua arquitetura. Os projetos de 
cooperação do programa 
Technology Alliance Partners 
envolvem meses de trabalho em 
laboratório dos engenheiros mais 
especializados nas tecnologias 
líderes em seus segmentos.

VMware de promover a moderni-
zação fim a fim de toda a estru-
tura de serviços – dos servidores, 
rede e armazenamento até a 
estação de trabalho do usuário 
final – aglutina as principais 
companhias de TI em torno de 

A virtualização é hoje a premissa 
de qualquer projeto de infraestru-
tura, além de ser a tecnologia de 
sustentação para os serviços de 
cloud computing. Mais do que ser 
a principal referência nesse 
mercado, a capacidade da 

Melhores fabricantes de hardware e software otimizam 
seus produtos na arquitetura da VMware, para alavancar 
os resultados aos clientes e ampliar as oportunidades 
dos fornecedores e seus parceiros

FEITOS UM PARA O OUTRO
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Bob Vizza, executivo de aliança 
da Cisco, informa que neste 
momento os engenheiros de 
ambas as companhias trabalham 
em novos produtos, a partir da 
parceria iniciada em 2006. “O 
software da VMware é parte de 
nossa estratégia para UCS (sis-
temas de computação unifica-
dos) e networking”, diz. Ele 
lembra que a colaboração já 
resultou em vários produtos, 
como soluções de rede para fili-
ais, de virtualização de desktop, 
além dos UCSs. “Vamos juntos ao 
mercado e habilitamos nossos 
parceiros a oferecer mais valor 
aos clientes”, acrescenta.

O executivo da VMware Brasil 
esclarece que ações com 
Technology Alliance Partners se 
sustentam em três pilares: capa-
citação dos times de vendas e 
engenharia, atuação conjunta em 
clientes estratégicos e ações com 
canais de vendas específicos. “Os 
times de engenharia fazem
o trabalho em conjunto, definem 
a arquitetura de referência e
os parceiros vão juntos para o 
mercado”, resume. Ele menciona 
que foram organizados pro-
gramas para capacitar os times 
internos e também articulação 
com os fabricantes para treina-
mento conjunto dos parceiros 
comuns. “Em cada solução há 
uma estratégia”, enfatiza.

Do ponto de vista dos clientes, as 
vantagens econômicas e operaci-
onais da integração tecnológica, 
desenvolvidas globalmente, não 
são os únicos benefícios. Kleber 
Oliveira explica que, mais do que 
bundles comerciais, os produtos 
com tecnologia VMware mudam a 
forma de fazer projetos, provisio-
nar, operar e entregar serviços de 
TI, que passam a se definir a 
partir das aplicações. Os parcei-
ros, por sua vez, têm a oportuni-
dade de ultrapassar seus silos e 

CIOs já perceberam que é melhor 
olhar nossa estratégia conjunta 
do que trabalhar isoladamente 
em cada item da estrutura de 
serviços de TI. Em vez de pensar 
em estrutura física, veem os 
serviços sobre o Data Center e a 
rede virtualizados e a partir daí 
definem a melhor arquitetura. A 
implantação fica mais rápida, o 
custo cai e o resultado é mais 
efetivo”, observa Kleber Oliveira, 
executivo de alianças e parcerias 
comerciais da VMware Brasil.

Evidentemente, grande parte 
desse desenvolvimento busca 
otimizar os diversos produtos 
para um ambiente virtualizado 
(aplicações, servidores; dispo-
sitivos de armazenamento; 
elementos de rede; clients, desk-
top, workstation ou mobile; etc.) 
na plataforma VMware. A inte-
gração agrega outras facilidades, 
como deslocamento de carga de 
trabalho, visibilidade, simplici-
dade de segmentação e outras 
vantagens da automação. “Muitos 

As alianças resultaram ainda em produtos 

coassinados, que endereçam as grandes demandas 

das organizações, uma vez que a maioria das 

empresas certamente é cliente de alguns dos 

parceiros da VMware.

As ofertas incluem plataformas virtualizadas 

otimizadas para ambientes críticos como SAP HANA, 

integrados com soluções de fabricantes como Cisco, 

Dell, HP, Intel e IBM; produtos de virtualização de 

aplicações de usuário; appliances de rede, segurança 

e balanceamento com NSX, com parceiros como 

Palo Alto, F5, Check Point e Trend Micro; além de 

plataformas integradas de fabricantes como Hitachi, 

NetApp, Fujitsu, Lenovo e VCE.
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de alto poder de processamento 
gráfico. Além de estender aplica-
ções avançadas a desktops, 
tablets e outros dispositivos de 
acesso, o ambiente tem um salto 
de performance e escalabilidade 
e muda a forma de trabalho, pela 
facilidade de colaboração entre 
engenheiros e outros usuários de 
computação pesada.

A virtualização fim a fim dá
uma escalabilidade inédita a
aplicações de computação inten-
siva. Mais do que disponibilizar a 
qualquer usuário, de qualquer 
dispositivo, capacidade de
armazenamento, processamento 
gráfico e outros recursos da 
nuvem, ganha-se também facili-
dade de deslocar cargas de 
trabalho, com máquinas virtuais 
na estrutura on premise ou 
contratada de provedores tercei-
ros. Oliveira vê os implementa-
dores de projetos de Big Data e 
analytics com a plataforma SAP 
HANA como um dos segmentos 
que podem tirar proveito da 
arquitetura VMware. “A virtuali-
zação reduz os custos e viabiliza 
as iniciativas, com possibilidade 
de esquemas de contingência e 
alta disponibilidade”, resume.

Resultado de uma parceria de 
praticamente uma década, a 
plataforma de virtualização da 
VMware é a única homologada 
pela SAP. A estrutura é otimizada 
para as aplicações de ERP e se 
alinha também às melhores 
práticas de implementação, como 
na segmentação de servidores e 
de rede. No caso do HANA, um 
dos diferenciais do produto é o 
processamento in memory, que, 

como o próprio nome diz, acelera 
exponencialmente o acesso aos 
dados. Evidentemente, essa 
arquitetura consome uma deter-
minada quantidade de recursos, o 
que implica muita eficiência na 
alocação de infraestrutura, até 
para não comprometer a escala-
bilidade e o custo.

“Ao estender a plataforma da 
Capgemini e da VMware, de 
orquestração de nuvens corpora-
tivas e gerenciamento, para 
suportar as soluções SAP, vamos 
ajudar nossos clientes a reduzir 
seu TCO (custo total de proprie-
dade), acelerar a adoção do 
HANA, e, de maneira geral, 
otimizar os ganhos da atuali-
zação da infraestrutura. As apli-
cações da Capgemini sobre 
sistemas SAP agora podem 
contar com a estrutura virtuali-
zada de alta disponibilidade da 
VMware”, diz Olivier Sélillia, 
diretor para Serviços de 
Aplicações da consultoria na 
União Europeia.

O programa Technology Alliance 
Partner valoriza os diferenciais 
tecnológicos de cada parceiro, à 
medida que as funcionalidades de 
seus produtos se tornam serviços, 
dentro de uma estrutura inte-
grada. Em alguns casos, a 
inovação cria novas possibili-
dades de valor para os produtos. 
Um exemplo prático são os 
sistemas de balanceamento de 
tráfego, comuns em ambientes 
com alto volume de transações e 
agora também são ideais para 
gestão de performance em 
nuvens híbridas ou virtualização 
de desktops.

vender suas soluções dentro do 
contexto do negócio. “Hoje a 
VMware está muito presente
nos Data Centers e temos
interlocução com os gestores de
infraestrutura, rede, segurança, 
analistas de ERP e outros espe-
cialistas das organizações”, nota.

Nos últimos três anos, com a 
incorporação da AirWatch à 
plataforma Horizon, a VMware se 
consolida como a tecnologia mais 
rica e madura de virtualização de 
desktop, além da capacidade de 
entregar qualquer aplicação em 
qualquer dispositivo. Vários fabri-
cantes que fazem parte do 
programa Technology Alliance 
Partners, como Cisco, Fujitsu, HP 
e Hitachi, criaram produtos de 
End-User Computing, com base 
em software VMware. “Como 
componente central de nossa 
solução de Virtual Remote 
Desktop, os clientes podem 
padronizar, simplificar e automa-
tizar a gestão de desktops. A 
aliança proporciona aos clientes 
uma solução completa de virtuali-
zação, do Data Center à tela do 
usuário”, diz Steve Lalla, vice-
presidente de produtos para 
desktop e mobile da Dell.

A dedicação do ecossistema 
VMware ao desenvolvimento de 
produtos voltados à experiência 
do usuário final (EUC) responde a 
demandas de vários segmentos 
de mercado, como postos de 
trabalho remotos (filiais e home 
office) ou acesso móvel às aplica-
ções. Entre as alianças, um 
acordo com a NVIDIA trouxe uma 
facilidade exclusiva ao mercado, 
de virtualização de workstations 

PARA SABER MAIS SOBRE AS COMPANHIAS, PRODUTOS E SOLUÇÕES
DO GLOBAL ALLIANCE PARTNERS, CONSULTE:

www.vmware.com/partners/global-alliances/ ou em http://www.vmware.com/partners/tap-access/ 



ARTHUR CAPELLA - COUNTRY MANAGER DA PALO ALTO NETWORKS
“Nossos clientes claramente terão benefícios ao implementar soluções integradas, 
unindo todos os benefícios da virtualização com segurança da informação. 
Realizamos reuniões executivas e workshops entre os times, palestras em eventos 
para clientes e definimos uma estratégia para apresentar a solução integrada a 
nossos canais. Temos programados mais eventos, assim como a capacitação de 
parceiros e da equipe comercial.”
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MIGUEL MACEDO - DIRETOR DE MARKETING E CANAIS DA TREND MICRO
“Estamos, em conjunto, visitando clientes e parceiros para apresentar nossas novas 
soluções integradas e explicando como esta nova geração de segurança pode 
trazer uma proteção mais eficiente, simples, automatizada e, ao mesmo tempo, 
menos custosa. Também estamos desenvolvendo ações de marketing com a 
VMware, para que o mercado conheça, entenda e possa implementar essa nova 
estratégia de segurança de uma forma simples e rápida.”

O PODER DA PARCERIA
Confira o que parceiros têm a dizer sobre as expectativas em relação à aliança com a VMware 
no âmbito tecnológico, de canais e clientes, juntamente com algumas das principais iniciativas 
desenvolvidas em conjunto.

FERNANDO MUNHOZ - CHANNEL MANAGER DA BROCADE
“A parceria global existente oferece serviços para a criação de Data Centers 
virtualizados, com uso de redes inteligentes, otimizadas e altamente integradas. 
Nossas tecnologias de Fabrics Ethernet facilitam o caminho da virtualização e, 
quando combinadas com a VMware, dissolvem-se as barreiras entre os recursos 
físicos e a rede virtual. Estamos certos que tanto os canais da VMware quanto os 
nossos se beneficiarão desta parceria.”

MARCELO MEDEIROS - DIRETOR EXECUTIVO DE SOLUÇÕES EMPRESAS
DA DELL - “Parceiros já há muito tempo, estamos intensificando a colaboração 
com a VMware. Nossas equipes estão preparadas para auxiliar todos os
segmentos de indústria em projetos que vão da organização e expansão
do ambiente virtual à jornada que os levará a uma infraestrutura de nuvem
híbrida. Para tal, também contamos com nossa rede de parceiros de negócio
devidamente capacitada e comprometida com o sucesso de nossos clientes.”

MARCIO AGUIAR - ENTERPRISE LATAM MANAGER DA NVIDIA
“Desenvolvemos placas para servidores, para que profissionais possam acessá-las 
de forma remota, por meio da tecnologia VMware Horizon. Atuamos em conjunto 
em mercados como manufatura, arquitetura, engenharia e construção, óleo
e gás. Também temos oferecido treinamento para revendas VMware e feito 
apresentações em alguns clientes-chave. É uma parceria vital, pois aliamos
nosso hardware à expertise de virtualização da VMware.”

CLAUDIO BANNWART - COUNTRY MANAGER DA CHECK POINT
“A solução vSEC complementa perfeitamente o portfólio VMware e oferece maior 
segurança aos ambientes de nuvens públicas e privadas. A nova console R80 
fornece uma plataforma única de gerenciamento e visibilidade das ameaças, 
simplifica tarefas ao se integrar com infraestruturas de orquestração e abre 
caminho para controles de segurança totalmente automatizados. Também estamos 
trabalhando em uma abordagem conjunta com os parceiros em comum.”


