
 

Porquê Microsoft na virtualização 

Virtualizar é preciso. 

Porquê? 

Porque a virtualização está na base de dois importantes pilares nos dias da 

atualidade para qualquer empresa:  

 A virtualização permite fazer mais com menos. 

 A virtualização permite agilizar processos de negócio. 

Fazer mais com menos: não é um nice to have, é muito mais do que isso. Em 

momentos de grandes desafios como os que vivemos na atualidade, é fundamental 

que as nossas empresas otimizem o IT de forma a conseguirem poupanças. E a área 

da virtualização é sem qualquer dúvida uma área privilegiada. Porquê? Porque a 

virtualização permite a consolidação/otimização do hardware e com isso poupanças 

visíveis a vários níveis. Consolidar servidores significa que vamos ter menos 

servidores físicos, menores consumos energéticos (menos energia para alimentar os 

servidores bem como menos energia para a respetiva refrigeração), menos custos 

na manutenção pois teremos menos servidores e isso implica obviamente contratos 

de manutenção mais baixos. 

Agilizar processos de negócio: Conseguir fazer mais com menos já per si é algo 

de muito positivo, mas, os benefícios não se ficam por aqui. Fazer mais com menos 



é bom, mas não é aqui que vamos obter as vantagens competitivas mais 

importantes. Para tal, é necessário ter a capacidade de ir além da vertente dos 

custos, é fundamental avançar para a vertente dos benefícios diferenciadores num 

mercado ultra competitivo como é o nosso. É nesta área que a virtualização pode 

(deve) fazer muita diferença.  

Porque a virtualização é uma tecnologia tão potenciadora, é fundamental que seja 

utilizada da melhor forma. Deveremos ter a capacidade de aprender com os erros 

do passado, de forma a melhorar o presente para construir o melhor futuro. 

Recordo que no início da adoção da microinformática, muitas empresas 

enveredaram pala informatização apenas como forma de mecanizar processos. 

Sabemos hoje que essa não foi a melhor opção pois perdeu-se uma excelente 

oportunidade de criar fundações fortes para o futuro. Muitas as empresas 

simplesmente não aproveitaram esta oportunidade para fazer a reengenharia de 

processos e continuaram a fazer a mesma coisa que antes, só que mais rápido. 

Que lição deveremos tirar? Vamos utilizar a virtualização como alavanca para 

agilizar os processos de negócio e não apenas cortar nos custos. 

Face às ofertas que existem na atualidade na área da virtualização, que caminho 

escolher? 

Software é software e deve ser escolhido não de acordo com o modelo de 

desenvolvimento ou distribuição mas sim de acordo com a capacidade que o 

mesmo possa aportar à organização, ou seja a escolha deve recair para aquela 

solução que mais benefícios possam trazer e nem sempre isso quer dizer que a 

escolha recaia sobre a solução mais conhecida no mercado, ou seja a VMWare nem 

a solução que parece que tem um custo mais baixo, como é o caso das ofertas 

Open Source.  



 Porquê virtualização com a Microsoft? Convido a todos a verem um vídeo que, 

apenas em 30 segundos explica o porquê: http://tinyurl.com/7u63wbt  

Porque é apenas a Microsoft a entidade que consegue oferecer uma solução de 

virtualização de A a Z, com todos os componentes necessários para ajudar as 

empresas da mais pequena à de maior dimensão a tirar o melhor partido da 

virtualização como um processo que agiliza o negócio das organizações e isso 

acontece, acima de tudo por 5 motivos:  

1. Toda a infraestrutura virtualizada 

2. Menos necessidade de treino (é Windows) 

3. Corte nos custos e aumente o valor (mais faz, mais poupa) 

4. Gestão end-to-end (físico e virtual) 

5. Comprometimento com a interoperabilidade 

Na próxima edição, iremos ver o porquê Microsoft na área das soluções de 

produtividade. 
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