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EDITORIAL

Prezados leitores,

Revisora
Aileen Otomi Nakamura
anakamura@linuxmagazine.com.br

Empresas de tecnologia enfrentam com frequência o problema
da separação entre os setores de desenvolvimento e marketing.
Nem sempre as novas tecnologias anunciadas como “revolucionárias” pelo departamento de marketing são, de fato, tão
inovadoras. Um exemplo de tecnologia que não sofre disso, no
entanto, é a virtualização.
Usada comercialmente desde 1972, a virtualização é uma tecnologia que ganha força com o aumento da disponibilidade de
poder computacional para as empresas. Somente com sua última onda de valorização, a partir do final do século passado, a
virtualização conseguiu chamar atenção dos departamentos de
marketing para suas vantagens, e com isso chegou às manchetes. Com os computadores já inseridos no dia a dia de todo o
mundo industrializado – situação bem diferente do que ocorria
anos antes – as vantagens dessa “nova” tecnologia (ao menos na
plataforma x86) tornaram-se mais perceptíveis e atraentes para
os consumidores e empresas.
Hoje, a importância da virtualização fica clara quando o Instituto Gartner a inclui entre as dez tecnologias mais estratégicas
para 2009, após afirmar, alguns meses antes, que seria a tendência
de maior impacto sobre a Tecnologia da Informação até 2012.
No entanto, nenhuma tecnologia é a panaceia universal. Embora gerenciar parques de servidores e desktops virtuais seja bastante diferente da administração de servidores físicos, os novos
desafios introduzidos nesse processo também são significativos,
especialmente em decorrência do próprio aumento das expectativas de agilidade por parte da diretoria. Não apenas há uma nova
camada a ser gerenciada (a das interconexões virtuais), como o
dimensionamento dos recursos físicos muda completamente em
relação às métricas “legadas”.
Enquanto os profissionais de TI, continuamente bombardeados por novidades e outros estímulos, aprendem a superar os
novos desafios profissionais, alguns compartilham, no melhor
estilo do Software Livre, novas técnicas, aplicativos e informações para restaurar a paz ao departamento de TI.
Na busca do aperfeiçoamento profissional – além da paz no
trabalho diário, evidentemente –, a
Linux Magazine mais uma vez oferece informações atualizadas para você
se manter à frente das armadilhas que
certamente surgirão. n
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