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RESUMO

A VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES COMO ALTERNATIVA PARA
ECONOMIA EM INFRAESTRUTURA TIC NO EB: DATA CENTER

AUTOR: Matheus Lopes Salinas
ORIENTADOR: 1º Ten Henrique Faller Chagas

O constante corte de gastos sofridos pelo Exército Brasileiro nesses últimos anos abriu espaço
para políticas que priorizam a economia em diversas áreas de investimento. Uma delas é a
área  da  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  que  vem  tendendo  a  prática  da
virtualização  e  o  trabalho  em nuvem híbrida  seguindo  as  diretrizes  de  racionalização  do
Estado-Maior do Exército (EME). Os objetivos deste trabalho foram explanar o conceito de
virtualização e suas aplicabilidades, além de simular o planejamento da implantação de dois
pequenos  Data Centers,  um virtualizado parcialmente  e outro com praticamente  nenhuma
virtualização, que atendam a uma OM de grande porte, para comparar a diferença de gastos
com  o  investimento  em  equipamento  e  programas  para  disponibilizar  90  serviços,  uma
amostra disponibilizada pelo 7º CTA, e comprovar as vantagens econômicas de praticar a
virtualização  na  implantação  de  servidores  do  Exército  Brasileiro.  Com  pesquisa,
levantamento,  montagem  e  análise  dos  dados  obtidos,  foram  observados  uma  série  de
equipamentos e programas que costumeiramente são utilizados para a montagem de  Data
Centers,  porém,  para  fins  de  simplificação  dos  resultados,  devido  a  série  de  fatores  que
definem a montagem de um Data Center e suas classificações como “TIER”, grande parte das
configurações, planejamento e regras foram suprimidas, dando principal enfoque do trabalho
ao gasto com equipamentos (hardware) e programas (software). Foram tabelados os gastos na
montagem fictícia do Data Center para proporcionar os 90 serviços sem virtualização alguma,
e o gasto total com o investimento foi de R$2.410.500,00, valor alto e inviável para um Data
Center sem classificação “TIER”. Foram tabelados, também, os gastos na montagem fictícia
do Data Center com virtualização parcial para proporcionar os 90 serviços, e o gasto total foi
de R$209.000,00, valor razoável para um Data Center de pequena estatura sem classificação
“TIER”.  Deste  modo  foi  possível  notar  que  os  gastos  com  hardware,  os  gastos  mais
discrepantes, na montagem do Data Center com virtualização foram aproximadamente 7% do
valor gasto com hardware para a montagem do Data Center sem virtualização.  Com esse
trabalho  foi  possível  notar  a  importância  da  técnica  da  virtualização  para  economia  e
racionalização na infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação muito utilizada
no Exército Brasileiro.

Palavras Chave:  Economia em infraestrutura TIC. Virtualização. Corte de Gastos no EB.
Gastos com equipamentos e programas para virtualizar.



ABSTRACT

THE VIRTUALIZATION OF SERVERS AS AN ALTERNATIVE TO TIC
INFRASTRUCTURE ECONOMY IN THE BRAZILIAN’S ARMY: DATA CENTER

AUTHOR: Matheus Lopes Salinas
ADVISOR: 1º Ten Henrique Faller Chagas

The constant cut of expenses suffered by the Brazilian Army in recent years has opened space
for policies that prioritize the economy in several areas of investment. One of them is the area
of  Information  and  Communication  Technology,  which  has  been  tending  to  practice
virtualization and hybrid cloud work following the rationalization guidelines of the Army
General Staff. The objectives of this work were to explain the concept of virtualization and its
applicability, as well as to simulate the planning of the implementation of two small Data
Centers, one partially virtualized and one with virtually no virtualization, that meet a large
OM, to compare the difference of spending on equipment and software (tools) to provide 90
services, a sample made available by the 7th CTA, and to prove the economic advantages of
practicing virtualization in the deployment of Brazilian Army servers. A series of equipment
and programs that are usually used for the assembly of Data Centers have been observed, with
a view to simplifying the results, due to the series of factors that define the assembly of a Data
Center and its classifications as "TIER", most of the configurations, planning and rules were
suppressed, giving the main focus of the work to the expenditure with hardware and software.
Expenses  were  tabulated  in  the  fictional  assembly  of  the  Data  Center  to  provide  the  90
services  without  any  virtualization,  and  the  total  expense  with  the  investment  was  R  $
2,410,500.00, high and unfeasible value for a Data Center without classification "TIER". It
was also tabulated the expenses in the fictitious assembly of the Data Center with partial
virtualization to provide the 90 services, and the total cost was R $ 209,000.00, reasonable
value for a Data Center of small stature without classification "TIER". In this way, it was
possible to notice that the expenses with hardware, the most discrepant costs, in the assembly
of Data Center with virtualization were approximately 7% of the amount spent with hardware
for the assembly of Data Center without virtualization. With this work it was possible to note
the  importance  of  the  technique  of  virtualization  for  economy  and  rationalization  in  the
Infrastructure of Information and Communication Technology widely used in the Brazilian
Army.

 Keywords: Economics  in  TIC  infrastructure.  Virtualization.  Cut  of  Expenses  in  EB.
Expenses with equipment and programs to virtualize.
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1 INTRODUÇÃO

Como  o  Exército  Brasileiro  pode  manter  seu  aperfeiçoamento  e  até  mesmo  avanço

tecnológico com os recentes cortes orçamentais recorrentes desde o ano de 2017(Monteiro, TÂNIA

e Nossa, Leonencio, 2017)? Muito utilizada por empresas, a virtualização tem um potencial grande

no quis diz respeito a economia em infraestrutura sem perder a eficiência. Sendo dividida de várias

formas e tipos a serem explanados mais adiante, seu conceito pode ser definido como: mais de um

Sistema Operacional compartilhando o mesmo hardware. 

O assunto não é novidade no mundo computacional, apesar de não ter uma data inicial bem

definida, a IBM utilizou essa técnica para o “Time Sharing” dos seus mainframes na década de 60,

separando um ambiente monousuário para cada usuário, seu sistema operacional e aplicações, sendo

extremamente bem-sucedida.

No Exército Brasileiro (EB), onde a sua infraestrutura computacional é muito semelhante ao

de  uma  empresa  e  suas  filiais,  devido  a  sua  divisão  hierárquica  de  setores,  as  aplicações  da

virtualização se fazem necessárias em várias áreas, como servidores, honeynets, e o aproveitamento

de softwares legados, no qual o usuário pode ao mesmo tempo que possuir o seu espaço privado

para utilização, ter acesso as aplicações e serviços disponibilizadas pelo Exército.

A virtualização pode reduzir gastos com hardware, energia e segurança, em âmbito Força

Terrestre ou Organização Militar.  Além de ser uma forma inteligente de utilização de espaço e

recursos,  torna-se  uma  maneira  eficaz  de  detecção  de  erros  no  sistema,  prevenindo  muitos

problemas antes de se efetivarem.
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1.1 PROBLEMA

           O Exército Brasileiro sofreu um corte de 44% de seus discursos discricionários de 2012 até

2017  deixando  claro  que  a  autonomia  em  áreas  como  pesquisa,  extensão  e  tecnologia  seria

prejudicada. Visando a otimização e o uso de infraestrutura e de recursos humanos de Tecnologia

de Informação e Comunicações (TIC) a Portaria Nº 454 – EME, de 6 de Novembro de 2017 possui

objetivos como reduzir custos de TIC para atender as necessidades dos órgãos de direção no Quartel

General do Exército (QGEx) e promover uma maior segurança da Informação e comunicações no

uso de recursos TIC.

           Em sua metodologia de execução, a Portaria deixa clara a necessidade de redução de custos

sem  perder  a  qualidade  em  serviços  e  a  otimização  de  recursos  disponíveis  e  não  utilizados

(ociosos) para que o Exército Brasileiro venha a passar por essa situação de corte de verba.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Entender  como a virtualização  pode causar  economia  sem ônus ao desempenho quando

utilizada para complementar a infraestrutura TIC âmbito Exército.

1.2.2 Objetivos específicos

Entender o conceito de virtualização e suas aplicabilidades gerais.

Compreender  como  esta  técnica  pode  ser  empregada  no  Exército  para  economia  em

infraestrutura TIC, dando ênfase no custo em equipamentos e programas utilizados na montagem de

um servidor.

Simular o planejamento de um pequeno Data Center que atenda a uma Organização Militar,

demonstrando  em  escala  reduzida  o  que  pode  ser  utilizado  em  visão  macro  (âmbito  Exército

Brasileiro).

Comparar os custos da implementação de um pequeno Data Center virtualizado com uma

vSphere, ferramentas usadas pelo EB, com os custos de implementação de servidores dedicados.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 VIRTUALIZAÇÃO E MÁQUINA VIRTUAL

           Existem muitos conceitos a cerca do que é virtualização e sobre suas aplicabilidades, simular

sistemas operacionais por completo ou em partes, proporcionar compatibilidade entre aplicações e

sistemas  operacionais  diversos,  porém  todas  giram  ao  redor  de  uma  técnica  que  consiste  em

particionar um único sistema computacional em vários outros denominados máquinas virtuais, ou,

ao menos, dar essa ideia ao usuário.

O conceito de máquina virtual não é novo, suas origens remetem ao início da história dos

computadores,  no  final  da  década  de  50  e  início  dos  anos  60.  As  máquinas  virtuais  foram

desenvolvidas para centralizar os sistemas de computador utilizados no ambiente VM/370 da IBM.

Naquele sistema, cada máquina virtual simula uma réplica física da máquina real e os usuários têm

a ilusão que o sistema está disponível para o seu uso exclusivo (LAUREANO, 2006)

A criação dessas “máquinas virtuais” dá-se através do VMM (Virtual Machine Monitor) que

nada mais  é  que  um “sistema operacional  de  sistemas  operacionais”,  componente  de  Software

responsável  por  gerenciar  os  recursos  compartilhados  pelas  máquinas,  real  e  virtuais,  como  o

processador, periféricos, memória e armazenagem (MATTOS, DIOGO).

           Figura1 – Disposição do VMM em relação as máquinas virtuais.

Aplicações

…

Aplicações

Sistema Operacional (SO) Sistema Operacional (SO)

Máquina Virtual (1) Máquina Virtual (n)

VMM

Hardware 

          FONTE: AUTOR (2019). 
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2.1.1. Porque virtualizar?

           A aplicação da virtualização pode ser feita para atender qualquer demanda do usuário. Sendo

este uma Organização Militar, por exemplo, as aplicações vão desde segurança para a rede interna

da OM até a economia com infraestrutura TIC. Dependendo dos objetivos do usuário,  pode se

tornar uma grande aliada a nova era que a Força Terrestre vem enfrentando que é acompanhada por

frequentes cortes de gasto.

           No quesito segurança, essa tecnologia se destaca por proporcionar um ambiente de teste para

executar  cada  serviço,  oferecendo  diferentes  sistemas  operacionais  para  alcançar  melhor

desempenho e um isolamento  completo,  permitindo que as vulnerabilidades  de um serviço não

interfiram nos demais.

           Quando os tópicos  custo e  economia  são citados,  a técnica  traz como alternativa  a

consolidação  de  pequenos  servidores  em  servidores  mais  potentes,  visto  que  a  maioria  das

aplicações utilizadas em nível empresarial  são hospedadas em um servidor específico para cada

uma, e gastam entre 5% e 15%, apenas, de toda capacidade do seu CPU. (VMware,2007/Mattos,

Diogo)

2.2 SUBUTILIZAÇÃO DE SERVIDORES

A  maioria  dos  servidores  dedicados  garantem  uma  qualidade  maior  nos  serviços

hospedados,  pois  são  especificamente  desenvolvidos  para  tal,  porém,  nem  todo  potencial

computacional  é  utilizado,  deixando  ociosa  grande  parte  da  capacidade  de  processamento  da

máquina.

Em  meados  dos  anos  2000,  as  empresas  compravam  servidores  dedicados  para  cada

aplicação, o que acarretava em altos custos para manutenção de hardware, consumo de energia,

disponibilização de espaço físico, suporte, além da subutilização dos equipamentos, em média os

servidores utilizam de 5% a 15% da capacidade do processamento (VMware INC 2006).

2.2.1 Consolidação de servidores

Devido ao pensamento amplamente difundido entre os administradores de rede de que cada

serviço deve ser isolado para não causar interferência entre si, cada servidor hospeda somente um

sistema,  para que as vulnerabilidades  de uma aplicação não influenciem no funcionamento  das

outras. Todavia, fazer essa divisão de forma física, torna-se caro e até mesmo inviável.
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A consolidação de servidores é uma abordagem que consiste em utilizar uma única máquina

física  dividida  em  várias  máquinas  virtuais,  uma  para  cada  servidor,  ou  seja,  virtualizar  esse

isolamento  de  sistemas  em  uma  mesma  máquina  física,  aproveitando  a  capacidade  de

processamento do CPU. Essa técnica pode ser utilizada  desde que a soma das necessidades  de

processamentos dos serviços seja menor que a capacidade de processamento da máquina.

A economia  com a  aplicação  desta  técnica  vai  desde  espaço,  com a  utilização  de  uma

quantidade menor de máquinas físicas, até a economia com energia elétrica, visto que menos CPU

estarão  ligados  a  rede  elétrica.  Além  do  fato  da  flexibilidade  proporcionar,  em  uma  mesma

máquina,  a  utilização  dos  Sistemas  Operacionais  GNU/Linux  e  Windows,  garantindo  serviços

legados e a rápida migração de um serviço para outro, em caso de urgência ou atualização.

2.2.2 Infraestrutura de TI Virtualizada

Para  a  utilização  da  virtualização  âmbito  Exército  Brasileiro,  virtualizar,  somente,  os

servidores  não é o suficiente,  visto  que a  maioria  dos serviços  oferecidos  pela  Força Terrestre

destinam-se a Organizações Militares em todo o Brasil, logo a consolidação dá lugar a virtualização

de Infraestrutura TI.

A técnica prevê a virtualização de toda ou grande parte da estrutura da rede, com a criação

de roteadores e outros equipamentos de forma virtual para a interconexão das máquinas, levando a

uma alocação dinâmica de recursos do CPU e por sua vez uma automação da infra-estrutura TI.

Esse processo se inicia no suporte que as máquinas virtuais dão para as interfaces de redes.

As  interfaces  de  rede  virtuais  se  comportam  exatamente  como  as  reais  com  endereços  MAC

distintos.  Cada máquina tem seu IP e comporta-se como um sistema real do ponto de vista de

interconexão às redes,  logo, pode ser conectada a  switches e roteadores como máquinas  físicas

distintas.

Equipamentos como roteadores e switches não fazem parte das máquinas virtuais de forma

natural  mas  podem  ser  emuladas  com  a  mesma  qualidade  por  provedores  como  a  VMware,

Microsoft e a Citrix que o fazem através de seus produtos destinados a clientes corporativos. A

VMware fornece a vSphere e a vCenter, baseados em SDDC, datas centers definidos por software,

que são plataformas de processamento eficiente e seguro para nuvem híbrida. Estas plataformas

fornecem uma forma simplificada de organizar e gerenciar as máquinas virtuais  hospedadas em

diferentes servidores. 
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O Exército Brasileiro utiliza estes softwares para hospedar aproximadamente 800 máquinas

virtuais que vão de fins operacionais e treinamento até bibliotecas de manuais para facilitar o acesso

de usuários em qualquer lugar do Brasil.

2.3 VIRTUALIZAÇÃO E SEGURANÇA

A principal razão de utilizar as máquinas virtuais é a possibilidade de se recorrer a uma

solução de baixo custo para fornecer confiabilidade, isolamento e estabilidade ao sistema de defesa

que  se  quer  projetar,  proporcionando  ao  “cliente”  (as  diversas  Organizações  Militares  e  suas

respectivas Funções) segurança em suas ações. 

A  segurança  pode  ser  encontrada  no  aproveitamento  máximo  da  capacidade  de

processamento da máquina real, ao explorar a ociosidade da máquina física e sua praticidade  na

realização de testes em diversas áreas como novos softwares de seguranças e medidas inusitadas

para delimitação de acesso.

 A possibilidade de salvar o estado do sistema antes de realizar um teste e voltar a este ponto

de forma rápida proporciona tranquilidade na execução medidas como a simulação de ampliação da

rede,  ou a adição de algum recurso na mesma, como um  firewall,  por exemplo.  Devido a está

característica, também podemos reestabelecer a rede imediatamente caso esta seja comprometida

por algum ataque malicioso. (FRAGA, BASTOS, 2010)

2.4 CUSTOS COM A VIRTUALIZAÇÃO

Virtualizar  pode exigir  da máquina  hospedeira  uma grande quantidade  de processamento  e

memória,  visto  que um sistema operacional  é gerado para cada serviço isolando-o dos demais.

Logo, é natural que essa prática exija equipamentos mais robustos e, até mesmo, gerenciadores para

as máquinas virtualizadas.

Os investimentos  em softwares e ferramentas  que proporcionam isolamento em um mesmo

ambiente compartilhado ganharam ênfase nos últimos anos devido a sua eficiência e velocidade ao

descobrir possíveis panes, o que nos remete aos softwares que auxiliam o processo de virtualização.

Custos com a virtualização vão desde uma máquina física mais robusta até as ferramentas de

gerenciamento  de  serviços.  Um exemplo  de máquina  robusta  encontrada  no mercado  hoje  é  o

servidor “Poweredge” da Dell que possui seus próprios aplicativos bem definidos que auxiliam a

alocação dinâmica de disco em seus servidores.
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2.4.1 Softwares para a virtualização

Para auxiliar  no processo de criação e de gerenciamento de máquinas  virtuais  encontramos

várias ferramentas no mercado, algumas gratuitas como o XEN disponibilizado pela Citrix ou o

vCenter, pago, disponibilizado pela VMware.

As ferramentas disponibilizadas pela VMware, utilizadas no 7ºCTA, redefiniram o conceito de

Data Center definido  por  Software  e  apresentam ao gerente  da rede  um ambiente  virtualizado

inteiramente conectado e gerenciável a distância.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa de campo com coleta de dados para mensurar a diferença de

gastos de uma rede de servidores em parte virtualizada e uma rede com servidores dedicados. Para

tal foi montada uma rede fictícia com servidores Dell Power Edge R720, mais comuns na área de TI

e já utilizados pelo EB, que conseguem manter seu funcionamento durante 24 horas sete dias da

semana.

Esta pesquisa foi desenvolvida com as informações  cedidas por alguns integrantes do 7º

CTA em visita oportuna durante Pedido Complementar  de Instrução (PCI) no ano de 2018, no

constante, dados de estimativa aproximada como: A capacidade de cada servidor; o custo do mesmo

(hardware e software); o custo de uma rede (física e lógica); os gastos com energia; o gasto com

dissipação de calor.

Dentre e as variáveis para a avaliação de custos e economia foram analisadas: O custo de

hardware e software para hospedar determinados serviços e colocá-los em rede local; O gasto com

energia para manter a rede funcionando durante o período de 30 dias, operando 24/7; O gasto com

dissipação de calor durante o período de 24 horas.

Foram  ignorados  gastos  com  estrutura  de  instalação  com  a  finalidade  de  simplificar  e

dinamizar  os  resultados,  assim foram suprimidos  gastos  com  no breaks,  tomadas,  estrutura  de

iluminação,  estrutura  anti-incêndio,  espaço  físico  institucionalizado,  plano  de  manutenção  do

equipamento e sistemas de segurança físico para a sala hospedeira da rede

3.2 MÉTODOS

            Foi realizado um levantamento a cerca dos equipamentos  (hardware), programas (software)

e a quantidade de energia necessária para manter um  Data Center de  pequeno porte baseado na

demanda para manter determinados 90 serviços funcionando e disponibilizá-los a uma Organização

Militar durante o período de 30 dias.

           A comparação foi feita baseada na montagem fictícia de 2 (dois) Data Centers, um com a

virtualização parcial  de alguns servidores,  tomando por base a  exigência  de sua capacidade  de

armazenamento e processamento e a capacidade do próprio servidor (Poweredge R720), e outro

sem virtualização alguma onde cada serviço seria hospedado em um servidor diferente.
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             Para realizar a montagem do Data Center fictício consideraremos os 90 serviços constantes

no  ANEXO A,  cedido pelo  7º  CTA, que  serão  utilizados  como exemplo  e  terão  seus  valores

aproximados para facilitar cálculos e simplificar o resultado.

            Alguns parâmetros foram ocultados a cerca das configurações e da utilização dos servidores

e outros fixados para dinamizar e simplificar a pesquisa, consideremos assim as seguintes regras:

Ambos  os  Data  Centers possuem  ferramentas  pré-instaladas  para  virtualização  (VMM);  Não

consideraremos servidores com menor capacidade para execução de serviços que exigem menos

deste;  Não  consideremos  possíveis  licenças  de  manutenção  dos  serviços,  a  não  ser  os  de

virtualização utilizadas no servidor, por que fazem parte do “Core” da pesquisa; não consideremos a

quantidade de acessos dos clientes nem a necessidade total do serviço prestado, apenas que eles

estão sendo disponibilizados a uma unidade (OM) com a estrutura similar à de uma empresa com

filiais.

3.2.1. Avaliação de custos com infraestrutura

Foi  realizada  uma  pesquisa  sobre  o  tipo,  a  quantidade  de  equipamentos  e  programas

responsáveis pela mobiliação de um Data Center, assim como seus respectivos preços para realizar

sua montagem fictícia.  Durante a apuração foi considerada apenas a infraestrutura física e suas

particularidades,  desconsiderando  custos  com  a  infraestrutura  lógica  e  cabeamento  pois  as

dimensões da sala hipotética são variáveis. Assim, foram obtidos os seguintes dados:

Tabela 1 – Preços aproximados dos equipamentos utilizados na construção de um Data Center

HARDWARE

Equipamento Função Preço (aproximado) Capacidade

Dell Power Edge 
R720

Servidor R$25.500,00 8 Terabytes (4 slots SATA)

Dell ReadyRails 1U 
Trilho Estático

Trilho para Rack R$350,00 1U (suporta um Servidor)
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Rack Para Servidor 
42us X 600mm

Rack R$2.000,00 42U (Suporta 42 Unidades)

Roteador Cisco 
ISR4331BR 3GE 
2NIM 4G FLASH 4G
(ISR4331BR-K9) 

Roteador R$25.000,00 4G processamento 

Switch 48p 10ge 
Sfp+4 40ge Zxr10-
5960 64dl Zte-
homologado 

 Switch R$14.000,00 48 Portas

Fonte: AUTOR (2019)

Tabela 2 – Preços aproximados dos programas utilizados na construção de um Data Center 

SOFTWARE

Produto Função Preço (aproximado)

HPE ISS VMware VSphere 
Essentials Plus 

Ferramenta de suporte a 
virtualização.

R$37.000,00

Vmware Vsphere Oper. 
Management Enterprise 6.7 6.5 
6.0 5.5 5 

Licença do VMware unlimited 
para operar na legalidade

R$500,00

Dell VMware Support and 
Subscription Basic - suporte 
técnico - para VMware vSphere 
with Operations Management 
Enterprise P... - 470-ABDR - 470-
ABDR 

Suporte técnico para VMware 
VSphere

R$600,00

 
Fonte: AUTOR (2019)

           Considerando a soma da capacidade de armazenamento de todos os serviços chega a 17,8244
Terabytes. Tendo em vista que o R720 possui 4 slots com HD’s de 2 Tera SATA (8 Terabytes no
total)  e  nenhum  dos  serviços,  separadamente,  suplanta  as  necessidades  de  memória  e
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armazenamento  de  um servidor  podemos  calcular  a  necessidade  de  servidores  (X)  da  seguinte
forma:

3.2.1.1 Data Center não virtualizado

           Considerando que os servidores possuem pouca ou nenhuma virtualização, a necessidade de 
servidores é igual à de serviços. A máquina em questão rodaria apenas um serviço, o que a deixaria 
a maior parte do tempo ociosa ou sem utilidade.

             Figura 2 – Relação de igualdade entre o número de servidores e número de serviços.

    

               FONTE: AUTOR (2019)

A necessidade de equipamentos referentes a este primeiro Data Center se dá da seguinte

forma: 90 Servidores; 90 trilhos para Rack; 03 Rack; 02 Switchs; 02 roteadores.

Tabela 3 – Gastos totais com equipamento para o planejamento do Data Center sem virtualização

Equipamento  Necessidade Preço Total (por 
equipamento)

Servidores 90 R$2.295.000,00

Trilhos para Rack 90 R$31.500,00

Rack 03 R$6.000,00

Switchs 02 R$28.000,00
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Roteadores 02 R$50.000,00

Total do investimento: R$2.410.500,00

Fonte: AUTOR (2019)

3.2.1.2 Data Center parcialmente virtualizado

           A virtualização do Data Center em questão, foi feita através do VMware, criando um SDDC

com uma vSphere e um vCenter de forma a alocar dinamicamente seu espaço interno e memória e

corrigir eventuais erros no sistema.

           Considerando que a virtualização dos servidores foi feita de forma que todos os serviços

(constantes  no  ANEXO  A)  tenham  liberdade  para  utilizar  até  50%  da  sua  capacidade  de

armazenamento para sua execução segura (sem travamentos)  e que seu ambiente virtual  simula

todas as funcionalidades de um servidor dedicado, temos a necessidade da seguinte quantidade de

servidores:

      Figura  3  –  Relação  e  equação  constantes  da  necessidade,  em Terabytes,  de  espaço  de

armazenamento a ser alocado nos servidores do Data Center parcialmente virtualizado.

 

            

      FONTE: AUTOR (2019)
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A necessidade de equipamentos e ferramentas referentes a este primeiro Data Center se dá

da  seguinte  forma:  No  mínimo  04  Servidores;  04  trilhos  para  Rack;  01  Rack;  01  Switch;  02

roteadores; 01 VMware Essential Plus; 01 suporte técnico Vsphere; 04 Licenças VMware.

Tabela 4 – Gastos totais com equipamento para o planejamento do Data Center sem virtualização 

Equipamento/Ferramenta  Necessidade Preço Total

Servidores 04 R$102.000,00

Trilhos para Rack 04 R$1.400,00

Rack 01 R$2.000,00

Switchs 01 R$14.000,00

Roteadores 02 R$50.000,00

VMware Essentials 01 R$37.000,00

Licença VSphere 04 R$2.000,00

Suporte Técnico 01 R$600,00

Total do investimento: R$209.000,00

Fonte: AUTOR (2019)

3.2.2 Comparação de custos

A implementação hipotética dos Data Centers supracitados dependem de muito mais do que

a simples pesquisa sobre os preços dos serviços, ferramentas e hardwares a serem implementados.

O  calculo  conta  com  a  quantidade  de  acessos  pelos  usuários  e  o  quanto  estes  serviços  são

importantes para o funcionamento do “sistema”, no caso, os objetivos do cliente (OM), porém fica

clara a discrepância dos custos entre a implantação de um Data Center virtualizado e outro não.

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados foram previamente tabelados e tratados para a análise comparativa entre os custos

de implementação do pequeno Data Center. Foram tabelados os gastos com Hardware e Software

correspondentes apenas a parte física deste banco de dados e considerando somente sua capacidade

de memória e não de processamento para fim de dinamizar os resultados.
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4. RESULTADOS

Os  resultados  a  cerca  dos  custos  de  implementação  do  hipotético  Data  Center  foram

divididos em duas partes para esmiuçar em quais quesitos os gastos foram mais discrepantes e em

quais quesitos estes gastos podem ser flexibilizados para que não haja tal diferença.

Na primeira parte coloquemos à disposição somente os equipamentos de Hardware, com

margem  de  preços  variável  e  susceptível  a  mudanças  voláteis  devido  ao  constante  avanço

tecnológico.  Não  foram  considerados  gastos  com  backup  ou  uma  cópia  de  segurança,  pois  o

objetivo estipulado foi o de prover os serviços de forma que os usuários os dispusessem para acesso

em algum momento. Não foram seguidas fidedignamente as regras para a montagem de um Data

Center de grande volume devido à quantidade de variáveis e fatores que interferem no processo,

sendo algumas de sigilo a força, como quem acessa os serviços e a importância dos mesmos para O

Exército.

Sendo  assim,  foram  selecionados  alguns  equipamentos  que  costumeiramente  são

empregados na implementação de um Data Center como servidores, trilhos para rack, rack, switchs

e roteadores, respectivamente dispostos na tabela, obtivemos os seguintes dados:

Tabela 5 – Diferença de gastos com investimento em hardware nos dois Data Centers

GASTOS COM HARDWARE

Servidores não virtualizados Servidores virtualizados

R$2.295.000,00 R$102.000,00

R$31.500,00 R$1.400,00

R$6.000,00 R$2.000,00

R$28.000,00 R$14.000,00

R$50.000,00 R$50.000,00

Gasto aproximado com equipamentos Hardware:

R$2.410.500,00 R$169.400,00

Diferença entre gastos com implementação de Hardware:

R$2.241.100,00

Fonte: AUTOR (2019)
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A  diferença  entre  o  custo  das  duas  implementações  é  tão  grande  que  o  Data  Center

virtualizado  chega  a  7,027%  do  valor  do  Data  Center  não  virtualizado,  porém  como  foi

preestipulado, não foram utilizados servidores ou HD’s de menor capacidade de armazenamento ou

de memória para suprir serviços de baixa utilização, logo, o tempo de processamento ocioso dos

servidores não virtualizados, seria absurdamente maior, sendo impossível a implementação deste

sem um estudo mais aprofundado acerca de equipamentos que supram os serviços e possuem um

gasto de implementação menor.

Na segunda parte coloquemos a disposição somente os softwares que seriam utilizados para

fazer o processo de virtualização e gerência dos serviços, lembrando que o intuito deste trabalho é

aproximá-lo da realidade do Exército Brasileiro, logo, foi utilizada uma ferramenta já utilizada pelo

EB: O VMware.

Sendo  assim,  foram selecionadas  algumas  ferramentas  de  suporte  empregados  junto  ao

VMware (VMware Essential  Plus) como licença para operar seus programas em nuvem híbrida

(licença  vSphere)  e  o  suporte  para  o  gerenciamento  e  manutenção  dos  serviços  (suporte

Management vSphere) respectivamente, obtivemos os seguintes dados dispostos na tabela:

Tabela 6 – Diferença de gastos com investimento em Software nos dois Data Centers

GASTOS COM SOFTWARE

Servidores não virtualizados Servidores virtualizados

 _ R$37.000,00

 _ R$2.000,00

 _ R$600,00

Gasto aproximado com ferramentas software:

R$0,00 R$39.600,00

Diferença entre gastos com softwares:

R$39.600,00

Fonte: AUTOR (2019)

A  diferença  entre  gastos  com  a  aquisição  de  softwares  e  licenças  para  garantir  a

virtualização segura tal  qual  o funcionamento  constante  dos serviços é de 100% visto que não

houve gastos com tais programas no Data Center Virtualizado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos perceber que a discrepância entre os investimentos em infraestrutura TIC para a

construção de Data Centers de forma virtualizada é grande comparada aos investimentos em Data

Centers não virtualizados. A diferença em investimento de hardware é a mais chamativa, devido ao

fato dos valores serem maiores e as características de tais equipamentos serem muito específicas o

que  limita  muito  o  investimento  e  o  torna  muitas  vezes  impositivo  no  que  diz  respeito  ao

desempenho que os servidores devem proporcionar aos serviços.

Segundo a diretriz  para a Racionalização de Tecnologia da Informação e Comunicações

constante na portaria Nº455-EME, de 6 Novembro de 2017, a racionalização de tais Datas Centers

foram aprovadas visando a redução de gastos com infraestrutura, otimizando o espaço em máquinas

atuais e prevenindo futuros gastos desnecessários com equipamentos.

O Exército Brasileiro vem sofrendo constantes cortes gastos em diversas áreas e uma das

formas para garantir que todos os sistemas fossem ofertados sem que houvesse crise ou queda de

desempenho  foi  a  virtualização,  que  não  só  trouxe  uma  solução  sobre  o  contingenciamento

emergencial  de  gastos  mas  que  trouxe  uma  nova  perspectiva  acerca  da  forma  de  trabalho  do

Exército Brasileiro, sendo assim extremamente proveitosa e vantajosa.
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ANEXO A - LISTA DE SERVIÇOS

NAME STATE PROVISIONED SPACE
|VM-DGP-DAPROM-SGD-APP5-PROD-BKP Powered On 52,19
Agile-x64-W2008-desligado Powered Off 216,18
alistamento-app-prod Powered On 250,18
alistamento-app-prod-antiga-desligado Powered Off 226,17
app_SICOFA Powered Off 54,19
Backup_arq_config_serv Powered On 695,8
bd_moodle_ceadex-homol Powered On 308,17
biblioteca Powered On 413,27
brainstormingweb-app Powered On 67,97
brainstormingweb-bd Powered On 70,13
CAAPM-CEMSERV1 Powered On 406,03
CAAPM-CEMSERV2 Powered On 407,03
CAAPM-COL1 Powered On 407,03
CAAPM-COL2 Powered On 406,05
CAAPM-COL3 Powered Off 406,03
CAAPM-COL4 Powered On 406,05
CAAPM-MOM1 Powered On 510,03
CAAPM-MOM2 Powered On 579,91
CABOXI Powered On 96,16
CABSI-APP Powered On 60,16
CABSI-APP-HMG Powered On 54,18
CABSI-WEB Powered On 58,16
CABSI-WEB-HMG Powered On 54,18
CA-DOMAIN Powered On 87,55
CAEEM1 Powered On 58,16
CAEEM2 Powered On 58,16
CA-EH-CONSOLE Powered On 386,19
CA-EH-CONSOLE2 Powered On 547,22
CA-EH-SYSTEM01 Powered On 306,19
CANFACONSOLE Powered On 158,18
CANFAHARVESTER Powered On 358,16
CANFAHARVESTER_old Powered On 358,19
CANMS Powered On 158,21
CAONECLICK01 Powered On 519,72
CAONECLICK2 Powered On 162,19
CAPAM1 Powered On 66,16
CAPAM2 Powered On 66,16
CASDM-APP1 Powered On 113,23
CASDM-APP2 Powered On 112,31
CASDM-APP2-HOMOLOG Powered On 54,17
CASDM-BACKGRND Powered On 132,15
CASDM-BACKGRND-HOMOLOG Powered On 54,17
CASDM-NFS Powered On 152,18
CASDM-STANDBY Powered On 132,17
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CASDM-STANDBY-HOMOLOG Powered On 54,17
CASOICONNECTOR Powered On 158,19
CASOICONNECTOR_old2 Powered On 158,19
CASOIMANAGER Powered Off 158,2
CASOIUI Powered On 158,19
CASOIUI_old Powered On 158,03
CASPEC-BOXI Powered On 106,18
CASS1PRIMARIO Powered On 306,17
CASS1SECUNDARIO Powered On 186,16
CASS2PRIMARIO Powered On 361,4
CASS2SECUNDARIO Powered On 188,16
CASS3PRIMARIO Powered On 162,18
CASS3SECUNDARIO Powered On 162,18
CAUIM_CITEX_SNMP Powered On 88,18
CAUIM_CITEx_VMWARE Powered On 108,19
CAUIM_HUB_7CTA-desligado Powered Off 54,18
CAUIM_HUBDMZ Powered On 54,18
CAUIM_HUBMZ Powered On 54,18
CAUMP Powered On 158,19
CAXTRACTION Powered On 96,49
CAXTRACTION_2 Powered On 58,16
CITEx15 Powered On 62,16
CITEXdc1DGT-bdcitex00a Powered On 316,19
CITEXdc1DGT-mtzcitex00a Powered On 66,18
CITEXdc1DGT-mtzcitex01a Powered On 66,19
CITEXdc1DGT-mtzcitex02a Powered On 66,18
CITEXdc1DGT-mtzcitex03a Powered On 66,18
CITEXdc1DGT-mtzcitex04a Powered On 66,18
CITEXdc1DGT-mtzcitex05a Powered On 66,18
CITEXdc1DGT-orqcitex00a Powered On 66,19
CITEXdc1DGT-pabxipcitex00a Powered On 132,16
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ANEXO B – VSPHERE WEB CLIENT

   


	Rack Para Servidor 42us X 600mm

