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RESUMO 

O presente trabalho mostra a importância da virtualização de desktops em 

ambientes corporativos. Com a utilização da virtualização de desktops nos 

ambientes corporativos é possível trabalhar com uma grande escala de sistemas 

operacionais em produção no mesmo servidor ou host. Suas vantagens e 

desvantagens do uso do VDI, seus conceitos, gerenciamento, manutenção, 

desenvolvimento, licenciamento, segurança, metodologia aplicada entre outros.  

Com o VDI foi possível a consolidação de servidores, diminuindo cada vez 

mais o custo com hardware, os softwares por sua vez continuam com mesmo 

custo para cada máquina que for virtualizada, assim como para cada aplicação 

implantada nas máquinas virtuais. Por outro lado, a diminuição com custo de 

manutenção das máquinas e com energia, se mostra bem interessante, já que 

todo esse processo agora será realizado de uma forma mais simples e com 

menos operadores nas operações diárias. 

Palavras-chave: Virtualização, VDI, Datacenter, Thin client 
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ABSTRACT 

The present work shows the importance of desktop virtualization in corporate 

environments. Using desktop virtualization in corporate environments, it is possible 

to work with a wide range of operating systems in production on the same server or 

host. Here we will also talk about some advantages and disadvantages of using 

VDI, its concepts, management, maintenance, development, licensing, security, 

applied methodology, among others. With the VDI it was possible to consolidate 

servers, decreasing more and more the cost of hardware, the software in turn 

remains at the same cost for each machine that is virtualized, as well as for each 

application deployed in the virtual machines. On the other hand, the decrease in 

the cost of maintenance of the machines and energy, is very interesting, since this 

whole process will now be carried out in a simpler way and with fewer operators in 

daily operations.  

Keywords: Virtualization, VDI, Datacenter, Thin cliente 
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1. Introdução  

A virtualização tem avanço a todo o momento e as expectativas das 

grandes empresas é que essa tecnologia ajude na segurança e melhoria das 

corporações com a diminuição de custos referente a hardwares, pois a 

virtualização que começou na IBM é hoje muito utilizada nas grandes empresas 

como Microsoft, Critrix e VMware que utilizam essa tecnologia para vender seus 

serviços. A criação de aplicativos virtuais em um servidor central não é algo novo, 

existindo muitos recursos e serviços disponíveis. (EVEO, 2018). 

O VDI (Infraestrutura de virtualização de Desktop) vem sendo implantado 

cada dia, mas nos ambientes corporativos, mesmo sendo uma tecnologia com o 

custo alto, ela vem sendo muito usada pelo fácil gerenciamento e segurança de 

dados, gerando maior mobilidade aos usuários e aumentando a padronização das 

estações.  

Esta ferramenta pode aumentar a produtividade, trazendo maiores lucros e 

transações comerciais nas empresas, mesmo no começo o investimento seja bem 

alto, O VDI pode proporciona uma ótima experiência porém o departamento de TI 

consegue que haja segurança em todos os acessos através do VDI controlando e 

averiguando cada o usuário que está acessando cada aplicativo. Existem várias 

formas de aplicar esse recurso, mas todas elas voltam ao conceito básico de 

remover o sistema operacional da máquina que o colaborador opera. (EVEO, 

2018). 

 1.1 Motivação 

A motivação para esse trabalho está no crescimento da virtualização de 

desktop no ambiente corporativo e sua segurança, O crescimento na adoção de 

dispositivos portáteis para computação corporativa impulsiona o crescimento do 

mercado. (ICROWD NEWSWIRE 2019). O VDI aumenta a cada dia com sua 

infraestrutura, melhorando e muito a T.I, Uma solução de VDI é um modelo de 

computação em que o sistema de um usuário final é separado da infraestrutura de 

TI física, mas pode acessar virtualmente todos os arquivos e dados necessários 



8 

 

em qualquer lugar com qualquer dispositivo, melhorando e muito a experiência do 

cliente final 

1.2 Justificativa  

O tema que será abordado como objetivo principal deste trabalho será a 

virtualização de Desktop (VDI) com ganhos referentes ao gerenciamento, 

segurança, disponibilidade de ambiente, modalidade, padronização e diminuição 

de custos de aquisição em manutenção de desktops.  A abordagem VDI cresce 

em diversos segmentos do mercado cada vez mais, nessa estrutura os sistemas 

operacionais rodam em servidores centralizados nos datacenters, os usuários ou 

dispositivos fazem  um conexão através de uma interface broker de conexão é um 

programa de software que permite ao usuário final se conectar a um desktop, não 

precisando de desktops de última geração nas pontas, o poder do processamento 

deverá ser concentrado no Datacenter, embora um projeto de VDI, não fique 

barato o que ocorre são migrações de investimentos em relação a infraestrutura 

da TI. 

1.3 Objetivos 

Essa pesquisa tem como objetivo fazer uma comparação entre o ambiente 

desktop virtualizado e o ambiente desktop tradicional. Dessa forma será possível 

analisar os ambientes e mostrar suas vantagens e desvantagens, podendo então 

escolher o melhor cenário para cada tipo de empresa.  

1.3.1 Objetivos Gerais 

Diante dos dados citados, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar 

os Fatores Críticos de Sucesso mais relacionados na literatura sobre o assunto, 

submetê-los à opinião de profissionais da área, e após analise das respostas, 

apresentar estratégias que fortaleçam a Gestão das empresas. 

  Desta forma, para que o objetivo principal da pesquisa possa ser 

alcançado, foram definidos os seguintes objetivos específicos, 
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1.3.2 Objetivos Específicos   

● Analisar trabalhos relacionados com o assunto proposto; 

● Relacionar os Fatores Críticos de Sucesso encontrados na literatura sobre 

o VDI; 

● Submetê-los à opinião de profissionais da área; 

● Apresentar estratégias para administrar os fatores considerados mais 

importantes; 

  

1.4 Organização do trabalho 

  

O artigo está dividido em cinco Seções; a segunda Seção apresenta o referencial 

teórico que fornece fundamento para a leitura do artigo, mostrando os conceitos 

básicos, relacionados a virtualização, Thin client. 

 A terceira demonstra a metodologia usada nessa pesquisa, a sua 

classificação, além das etapas adotadas na realização do trabalho; 

 A quarta Seção, mostra os resultados coletados, explicitando os dados 

contabilizados; o entendimento sobre eles e as sugestões sobre as atividades 

sobre VDI, Implantações persistente e não persistente, manutenção, 

gerenciamento, segurança e vantagens do VDI. 

 A quinta Seção, apresenta as considerações finais referentes aos objetivos 

do estudo, além de suas contribuições e indicação de trabalhos futuros. 

 

2. METODOLOGIA  

Esse trabalho foi criado por levantamento bibliográfico através de pesquisa 

realizada em livros, sites da internet, artigos e revistas sobre o tema de VDI. A 

metodologia que será desenvolvida é composta pela apresentação do VDI que foi 

proposto com intuito da mesma seria de forma exploratória para comparar estudos 

feitos de instituições especializadas neste assunto sobre virtualização, com 

finalidade de trazer ao leitor algo simples, para a compreensão e acrescentar valor 

ao assunto além de analisar quais serão as tecnologias que estarão sendo 

moldado para a utilização da utilização desse novo conceito em destaque o VDI. 

Assim como toda evolução tecnológica gera transformações e trazem com ela 
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essa expectativa de como será o comportamento da Virtualização de Desktop no 

ambiente corporativo. 

Os itens analisados foram coletados a partir do tema e agregar que os 

pesquisadores do mesmo e estará sendo apresentados abaixo os principais temas 

abordados pela pesquisa realizada, com objetivo de esclarecer e vim a somar com 

o aprendizado e o conhecimento que este assunto tão importante pode nos 

proporcionar. 

3. Referencial teórico 

 

 Essa seção traz um embasamento teórico a respeito da era da informação; 

Virtualização; apresentando a definição, as técnicas de virtualização e o conceito 

de thin client. 

3.1 A era da informação 

 A era da informação é um jeito de verificar os avanços atuais de 

transformação da sociedade em comparação a anteriores (PENA, 2011). 

 Com passar dos anos a internet fica cada vez mais acessível 

possibilitando que milhões de pessoas estejam conectados a rede. Isso é 

conhecido como sociedade digital. Era da Informação é um conceito utilizado que 

se referir à realidade tecnológica como mediadora das relações humanas e das 

interações entre máquinas. (GUEDES, 2019). 

A alguns anos atrás os dados eram apenas manipulados por empresas, 

polícia ou por algum órgão governamental por exemplo. Em poder desses dados é 

possível saber o nome de uma pessoa, seu endereço, fotos e onde ela trabalha. 

Com o crescimento da internet esses dados agora passam a não ser 

exclusividade de poucos. Através das redes sociais isso passou a ser difundido 

pelos próprios usuários. Quando um usuário utiliza alguma plataforma nas redes 

sociais, ela automaticamente fornece seus dados. Ao divulgar suas fotos, amigos, 

ultimas localizações, onde trabalham, lugares que frequentam, elas se expõem 

excessivamente. Para se efetuar algum tipo de inscrição, solicitar e-books, 
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participar de palestras gratuitas pela internet é necessário fornecer nossos dados. 

O século XXI se torna a era da informação. 

 

3.1.1 Evolução da informação 

 Analisando a evolução tecnológica desde 1960, houve uma grande 

mudança no cenário tecnológico. Grandes empresas direcionavam seus recursos 

para processamento de dados em mainframes (grandes computadores), esses 

recursos também eram aplicados em várias outras áreas nas empresas tais como 

faturamento, estoques, folhas de pagamento, finanças e contabilidade.  

 Segundo Guedes (2019) "O ranking é de valor de mercado, ou seja, isso 

não quer dizer que essas são as empresas que mais faturam no mundo, mas sim 

que são as empresas de capital aberto mais valiosas". 

Com passar do tempo e a evolução da tecnologia da informática, as empresas 

começaram a perceber a real importância da informação na gestão de negócios. 

Contagiadas por essa nova tecnologia, as empresas logo começaram a substituir 

o tradicional “processamento de dados”. 

Agora tendo novos recursos tecnológicos e gestão apropriadas as 

empresas precisaram de um plano de contingência e um plano de segurança de 

dados e também de informações. Dessa forma começaram a ter recursos para 

armazenamento e recuperação de dados e níveis de controle de acesso às 

informações. 

Com essa evolução foi possível trazer novas contribuições na gestão de 

negócios. Trazendo como ela também mudanças no perfil de clientes e de seus 

profissionais. Garantido assim a qualidade, produtividade e efetividade 

relacionadas a sistemas empresariais e à TI, que são requisitos fundamentais para 

o mercado de trabalho hoje exigido. 
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3.1.2 A importância da informação nas empresas 

  

Sem dúvida alguma o capitalismo sempre foi e é responsável pelo mercado 

está sempre competitivo, fazendo com que as informações das empresas tenham 

cada vez mais valor. 

Utilizando o sistema da informação é possível auxiliar uma empresa em seu 

gerenciamento. Ajudando a empresa em seu armazenamento de dados e 

transformando os dados em informações logicas. Esse sistema presenta algumas 

vantagens e desvantagens entre elas, podendo ser desde a velocidade nas 

camadas de decisões à cópia de segurança de cada arquivo e seus custos com 

operações.  

A grande desvantagem ou talvez a mais importante é a dependência da 

internet para seu funcionamento, pois vários desses sistemas são totalmente 

online. Ainda sendo a empresa responsável por todas as falhas que ocorrer em 

seu sistema, sem falar nos hackers e fraudes que estão sujeitas a ocorrer durante 

todo seu processo. Por isso a importância de ter um sistema robusto que atenda 

às necessidades do cliente, dando assim maior segurança, confiabilidade e sua 

disponibilidade de suas informações.  

 "A Era da Informação é um caminho sem volta. A solução é, portanto, 

aprender a conviver com os desafios, sem que isso prejudique nosso equilíbrio e 

principalmente nossas relações sociais." (GUEDES, 2019). 

3.1.3 História da virtualização 

O conceito de virtualização não é novo mesmo hoje em dia sendo muito 

utilizada nas empresas, sua origem veio na década de 60, quando a IBM 

desenvolveu as máquinas virtuais no sentido de utilizar de forma simultânea no 

mainframe.  
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De acordo com STRACHEY, (1959) citado por OLIVEIRA (2012) 

A Virtualização, como é conhecida hoje, surgiu de uma 
abstração computacional iniciada pelo cientista inglês Christopher 
Strachey, no ano de 1959, como uma forma de compartilhar o 
tempo de processamento nos computadores.  

Tudo entrou na prática por volta de 1965, quando um grupo de 

pesquisadores da IBM, tentava verificar os conceitos emergentes do TTS (time 

sharing System ou sistema de compartilhamento de tempo). Os pesquisadores 

precisavam fazer testes então foi desenvolvida na IBM Yonktown Reseach Center 

(Instituto de Pesquisa Cientifica do estado de Nova York da IBM).  Uma forma de 

criar uma divisão nas máquinas por partes menores, tendo por sua vez a 

capacidade de realizar o gerenciamento do seu próprio recurso.  Podendo assim 

de forma simultânea realizar testes nas mais diversas condições de uso não 

precisando alterar as partes que se encontravam no sistema, porém a versão 

oficial do TTS, o TTS/360, chegou tarde e era um sistema que usava muitos 

recursos do computador. 

De Acordo com Goldberg (1973) citado por Laureano (2008, p.1)  

 Os primeiros passos na construção de ambientes de máquinas 
virtuais começaram na década de 1960 quando a IBM 
desenvolveu o sistema operacional experimental M44/44X. A partir 
dele, a IBM desenvolveu vários sistemas comerciais suportando 
virtualização, entre os quais o famoso OS/370. 

 

A figura 1 abaixo mostra o funcionamento do M44/44x da IBM no ano de 
1969 no datacenter da IBM. 
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Figura 1: M44/44x IBM funcionamento 

 

Fonte: IBM (1969) 

 

3.2 Virtualização 

Trata-se de é o processo de criação de algo já existente virtualizado com base em 

software, ou aplicações virtuais, servidores, armazenamento e redes. 

3.2.1 Conceitos  

Virtualização é a emulação de uma versão virtual, como: um sistema 

operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento (storage) ou recurso 

de rede (SANTOS 2014). Consistindo numa emulação de ambientes isolados, 

capazes de rodar diferentes sistemas operacionais dentro de uma mesma 

máquina, aproveitando ao máximo a capacidade do hardware, que muitas vezes 

fica ociosa em determinados períodos do dia, da semana, ou do mês. Sendo que 

esse aproveitamento é maior devido à possibilidade de fornecer ambientes de 

execução independentes a diferentes usuários em um mesmo equipamento físico. 

Esse procedimento reduz o poder dos sistemas operacionais, que muitas vezes 

restringem o uso do hardware, quanto à utilização de software normalmente só 

rodam sobre o sistema operacional para qual foram projetados para rodar. Ao 

Criar múltiplos recursos de um único computador ou servidor, a virtualização 

aprimora a estabilidade e a cargas de trabalho enquanto utiliza menos servidores, 

gasta menos energia e requer menos custos de infraestrutura e manutenção. A 

virtualização como ferramenta que permite a execução de múltiplos sistemas 

operacionais dentro de um único host, seja ela um desktop ou um servidor. 

(WOLFF, 2019). 
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3.2.2 Técnicas de Virtualização  

 Umas da razão para o surgimento da virtualização é que anos atrás, na 

época em que os mainframes dominavam o cenário tecnológico e não havia 

computadores pessoais, pois não existia a praticidade de adquirir um software, 

nessa forma, muitas organizações que programava  um novo sistema se via 

obrigada adquirir um equipamento apenas para executá-lo, nessa forma foram 

criadas técnicas de virtualização que são A virtualização Completa, A 

paravirtualização e Emulação de Hardware. 

 

3.2.2.1 A virtualização Completa  

 É a forma utilizada para que seja executado qualquer software sem existir 

nenhuma alteração. Para isso, essa técnica faz uma simulação completa do 

hardware  de modo que qualquer sistema operacional possa ser utilizado. Esta 

simulação representa um conjunto de instruções de um processador, memória 

principal e acesso a diversos dispositivos existentes. 

 

3.2.2.2 A paravirtualização 

 É uma técnica de virtualização onde existe uma API (Interface de 

programação de aplicações) para as máquinas virtuais. Essa técnica de 

virtualização precisa que o sistema operacional virtualizado seja explicitamente 

capacitado a permitir sua execução. 

 

3.2.2.3 Emulação de Hardware  

 É considerada a mais complexa pelo fato de ter que emular de maneira 

idêntica o comportamento de hardware. Isto implica em emular os ciclos de tclock, 

o conjunto de instruções, os estados de execução do processador. e até mesmo 
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para memória cache. Por estas características, esse tipo de virtualização se torna 

ideal para desenvolvedores de firmwares. 

 Segundo Adelino (2010) “Os computadores da nova geração são 

poderosos o bastante para "rodar" outro sistema operacional por meio de 

máquinas virtuais, que emulam o funcionamento de um S.O.” 

3.2.3 Principais Ferramentas de Virtualização 

Hoje uma grande variedade de ferramentas que nos possibilita a trabalhar 

com a virtualização. Aqui serão citadas algumas das principais usadas no 

mercado. É inevitável que as pequenas, médias e grandes empresas não utilizem 

qualquer tipo de ferramenta para virtualização. 

A principais ferramentas do mercado são: Xenserver da Citrix, Hyper-v da 

Microsoft, KVM da Red Hat e vsphere da VMware. As ferramentas aqui citadas 

são de grande importância para uma infraestrutura mais robusta, capaz de rodar 

várias máquinas virtuais por host. Ainda com a integração ao API é possível ter 

um grande beneficio em uma implementação de virtualização de grande escala. 

Na questão de compatibilidade com sistema operacional, só a VMware tem 

suporte explícito para Mac OS X Server, FreeBSD, NetWare e Solaris. Os demais 

limitam-se às distribuições Linux e plataformas Windows. 

“. A virtualização de servidores não exige o mesmo planejamento e investimento 

em estrutura necessários em um equipamento próprio”. (BADDINI, 2016). 

  

3.3 Thin Client 

 Thin Client é muito usado na plataforma VDI, pois sua manutenção é bem 

simples comparada ao desktop convencional, Apesar de sua estrutura simples, é 

possível obter uma rede de baixo custo e de fácil manutenção, dentre outros 

benefícios (THIN CLIENT, 2016). 

3.3.1 Conceito de Thin Client 

Thin client (cliente magro ou terminal burro), É um computador com 

configuração de hardware e software enxuta conectado em um servidor que 
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hospeda aplicações e arquivos utilizados por ele, todo o processamento é feito 

pelo servidor, cabeando ao thin client apenas na tela que é executado, existem 

vários fabricantes, os mais conhecidos são: Dell, Fujitsu e HP.   

De acordo com elleven (2016) 

 Computadores tradicionais consomem muito mais energia 
do que thin clients. Ao compararmos o gasto médio de desktops e 
notebooks com thin clients como o Elleven Box, nos 
surpreendemos com uma economia drástica de 96% no consumo 
total de energia elétrica. 

 

A figura 2 mostra o thin client Fujitsu e seu designer, Portas HDMI, VGA, 

DVI, USB, Ethernet, WiFi e Áudio P2 são comuns nos equipamentos. 

Figura 2: Thin Client 

  

Fonte: HF tecnologia (2017) 

  

4 DESENVOLVIMENTO  

   Utilizando as informações da estrutura do VDI necessária para um ambiente 

corporativo que será mostrado a seguir: 
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4.1 VDI   

É definido o VDI, como armazenamento de ambientes de desktop em um 

servidor central. É um jeito de virtualização de desktop, uma vez que as ISOS de 

desktops específicos são executadas em máquinas virtuais e entregues aos 

usuários finais por rede. Esses end points podem ser PCs ou outros dispositivos, 

como Tablets ou terminais thin clients. É definido como infraestrutura de desktop 

virtual como a armazenamento de ambientes de desktop em um servidor central. 

(CITRIX, 2020). 

 4.1.1 Conceito de VDI    

A virtualização de Desktops é uma tecnologia baseado em um software que 

possibilita a execução de vários sistemas operacionais diferentes como 

convidados dentro de um único host de servidor físico. São chamadas VMs que 

realizam uma imitação virtual do hardware de servidor. (SYNNEX, 2018). Essa 

maneira representa umas das maneiras mais eficientes de reduzir os custos de 

infraestrutura de TI. Isso porque a virtualização pode ser aplicada tanto em 

servidores quantos em redes, aplicações e Data centers. (SYNNEX, 2018) Fora 

que também gera mais eficiência e agilidade para grandes empresas, com um 

investimento que não ultrapassa os orçamentos da TI tradicional.  Foi pensando 

nesse conceito que foi criada a virtualização de desktop (VDI), esse termo deu 

origem em 2006, quando a VMware deu origem ao termo que tem até hoje 

concorrentes como: Microsoft e Citrix, com excelentes equipamentos.  

De acordo com COSTA (2009)  

Várias são as justificativas para a virtualização de desktops e 
inúmeros benefícios. Empresas optaram pelo uso de thin clients ao 
invés de novos investimentos em estações de trabalho com PCs, 
devido a vários comparativos de uso das tecnologias como tempo 
de vida, economia de energia, manutenção, segurança e outros 
fatores que contribuem para a redução do TCO. 

    Equipamentos obsoletos também podem ser reaproveitados pela TI como 

clientes VDI, e quando chegar a hora de comprar equipamentos novos, a equipe 

pode comprar máquinas menos poderosos e mais baratos, realizando uma troca 

de investimentos proporcionando segurança e maior facilidade na implementação 

do VDI em ambientes corporativos.  Sendo que aplicado no ambiente corporativo 
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faz que espaços de trabalho modernos tenham acesso a inúmeros aplicativos, 

independentemente dos dispositivos que os clientes estejam utilizando, facilitando 

o acesso seguro remoto, que ajuda a aumentar a produtividade do funcionário, 

criando uma experiência incrível por meio de vários dispositivos. 

 

De acordo com Alecrim (2012) 

  Uma solução de virtualização é composta, essencialmente, 
por dois "protagonistas": o hospedeiro (host) e o hóspede ou 
convidado (guest). Podemos entender o hospedeiro como sendo o 
sistema operacional que é executado por uma máquina física. O 
hóspede, por sua vez, é o sistema virtualizado que deve ser 
executado pelo hospedeiro. A virtualização ocorre quando estes 
dois elementos existem. 

4.1.2 Implantações VDI  

  

  O VDI é uma plataforma de espaço de trabalho que contribui para 

um ambiente de trabalho sem comprometer a segurança, No entanto as maneiras 

pelas quais a VDI favorecer os usuários e a TI dependerá do tipo de implantação 

especifica. VDI permite que a equipe de TI gerencie o ambiente de desktop na 

corporação como uma oferta de um serviço dinâmico (OLIVEIRA, 2013). 

● Os Desktops residem em máquinas virtuais, em servidor centralizado. 

● Cada máquina virtual inclui a imagem do S.O 

● As máquinas virtuais são baseadas em host, ou seja, várias de suas 

solicitações podem estar guardadas no mesmo servidor, no datacenters. 

● Os Usuários devem esta conectada ao servidor de gerenciamento 

centralizado para manter os desktops.·. 

Segundo Cio (2012)”onde cada usuário tem a sua própria instalação, totalmente 
dedicada e personalizável do Windows residente numa máquina virtual alojada."  
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4.1.2.1 Persistente 

  

 Cada máquina irá rodar em um espaço em disco separado. Os dados, 

configurações e customização irão permanecer guardados. Basicamente ele se 

torna um VDI dedicado ao usuário final, onde somente o usuário assinado a tal 

VDI terá acesso e será exclusividade única. Este modelo permitir maior 

customização e personalização, mas ele querer mais espaço em SAS. 

● Um usuário recebe um desktop padronizado do pool de recursos na 

primeira vez em que faz login. 

● Depois disso, o usuário acessa o ambiente da VDI, é conectado ao mesmo 

desktop, e todas as alterações são mantidas na imagem dos sistemas 

operacional virtual, mesmo depois do reinício da conexão. 

● Para funcionários com fluxos de trabalho digitais complexos e acelerados, 

isso significa a capacidade de facilmente retomar de onde pararam e se 

beneficiar da personalização abrangente das configurações e aplicativos 

virtuais do desktop. 

  

4.1.2.2 Não Persistente  

     Quando o usuário acessa um não persistente, nenhuma de suas 

configurações é carregada e no momento do desconectar nenhuma alteração 

previamente realizada no desktop será salva. No final da sessão, o desktop é 

revertido ao seu estado original e o usuário recebe uma nova imagem no próximo 

logon. 

● O cliente final esta conectado ao mesmo desktop toda vez ou a outro 

aleatório do pool. 

● As alterações não são salvas ao reiniciar. 

● A Implantação da VDI não persistente é adequada ao acesso único a um 

desktop. 
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De acordo com a Citrix (2020) 

Com VDI persistente, um usuário sempre faz login na mesma 
imagem no desktop, com todas as alterações em seus aplicativos 
e dados retidas. Isso permite uma personalização completa. Por 
outro lado, a VDI não persistente não salva nenhuma alteração. 
(CITRIX, 2020). 

 

4.1.3 Gerenciamento VDI 

 Como Ótimo gerenciamento do VDI vem do gerenciamento centralizado, 

baixos custos de TCO (Custo total de Propriedade) e proteção contra desastres. 

Para existir um gerenciamento facilitado no VDI, toda performance depende dos 

servidores, onde o processamento deve ser concentrado nos datacenters, sendo 

que os desktops virtuais são criados a partir de templates de máquinas virtuais, 

que já possuem os softwares da empresa pré-instalados, sistemas operacionais 

atualizados, antivírus e configurações de rede, isso faz que para cada deploy 

(implantação) de um novo desktop. Se organização precisar de uma atualização 

em larga escala de desktops em um futuro próximo, a virtualização iriar adiar os 

custos associados com a substituição de lotes de equipamentos. (SYNNEX, 

2018). 

  Isso é extremamente reduzido para as equipes de TI que irá gerenciá-los, 

pois antes de realizar uma implantação teria que verificar máquina por máquina na 

hora do projeto, Isso deve a “connection broker” é uma interface que permite o 

usuário final se conectar a um desktop disponível  utilizando o RDS (anteriormente 

conhecido como terminal services) para isso ele utiliza o protocolo RDP (Protocolo 

de desktop remoto)  que faz uma validação do usuário na hora de acessar sua 

máquina virtual (VM) especifica, cliente virtual, blade e PC ou servidor de serviços 

de terminal, fornecendo a capacidade para o usuário utilizar sua máquina virtual 

sem nenhum problema, ainda com broker consegue realizar o monitoramento de 

determinadas máquinas configurando para status ativo e inativo facilitando, 

quando o cliente perde esse acesso da máquina no servidor ele faz uma varredura 

para saber o motivo que a máquina se desconectou ajudando a saber o problema 

que ocasionou a falha, manipulando a retribuição de uma máquina virtual quando 

o usuário se desconecta. Além disso, hoje em dia, não se precisa apenas 
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gerenciar os usuários e a maioria dos usuários tem acesso a internet e podem 

trabalhar em casa, indo ao trabalho de metrô e ônibus até na hora do almoço e 

mantendo a produtividade em conformidade e com o risco reduzido, manter o 

gerenciamento em várias plataformas é difícil, porém utilizando máquinas virtuais 

é possível utilizar qualquer sistemas e de qualquer plataforma. 

 Segundo Bertoch (2016) “A principal demanda do cliente é disponibilizar 

uma estrutura de desktops virtuais para os seus funcionários internos, a fim de 

prover o uso de seus recursos de qualquer lugar e a qualquer hora.”  

Segundo Falvo (2014)"A ideia fundamental por trás de uma máquina virtual é 

abstrair o hardware de um computador em vários ambientes de execução, de tal 

forma a criar a ilusão de que cada ambiente está sendo executado em seu próprio 

computador individual."  

 A figura 3 mostra as máquinas virtuais sendo gerenciada pelo servidor 

central, utilizada pela interface broker, utilizando as camadas de segurança. 

 

Figura 3: Gerenciamento VDI nas plataformas 

 

Fonte: Fernando (2014) 

4.1.3 Manutenção VDI 

 A equipe de TI na hora da manutenção e suporte consegue ter acesso de 

forma remota para realizar os reparos dos aplicativos no VDI, assim não é preciso 
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que o usuário deixe de continuar utilizando seu desktop virtual e a manutenção é 

realizada a distância. A ferramenta VDI otimiza recursos dos computadores, 

deixando o processamento mais rápido, porém Desktops tradicionais também 

estão sujeitos ao desgaste natural e à desatualização da tecnologia.  

Esses imprevistos ocorrem com muito mais frequência quando comparados 

ao de um thin client que na verdade é arquitetura mais aplicada em projetos VDI, 

que é estabelecida e uma máquina que não possui armazenamento local, servindo 

apenas como porta de acesso para a sessão virtual de desktop e ainda reduz o 

consumo de energia.  

Muitas empresas de suporte tem esse problema, máquinas que o HD 

corrompeu e existia dados importantes não podendo fazer backup e fazendo o 

cliente perderem as informações importantes da empresa, sistemas operacionais 

precisando de computadores com mais hardware na hora do processamento, a 

utilização do thin client faz que isso seja facilitado, por exemplo: um executivo está 

usando thin client, e a thin client dele queimou ou perdeu conexão com a rede, as 

informações dele não foram perdidas pois estão armazenadas no servidor de VDI, 

se introduzir outra thin client, ele irá logar na máquina através do broker e 

continuará o  trabalho de onde parou.  

Precisasse de  uma equipe de projetos para  dar um upgrade no sistemas 

operacionais da empresa,  pois alguns aplicativos só utilizados por causa do  

upgrade do Sistema operacional, com a utilização do VDI só precisa mudar a isso 

do servidor e quando a máquina for criada todos os aplicativos dos cliente vão 

estar normais e processo de trabalho continua o mesmo de onde parou, sem 

precisar trocar a máquina ou passa horas fazendo backups grande, pois estará 

tudo concentrado no servidor. 

Segundo Thin client Brasil (2020)” Com a implantação de thin clients e apenas um 

computador (host ou servidor) é possível gerar várias estações de acesso.” 
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4.1.3.1 Vantagens no uso do thin client 

● Menor custo;  

● Configuração e manutenção centralizados no servidor; 

● Economia em licenciamento de software; 

● Baixo custo de energia elétrica, muito econômica; 

● Silencioso e pequenos ocupando pouco espaço; 

● Não fica desatualizado, dispensando upgrades e substituições 

4.1.3.2 Desvantagem no uso do thin client 

● Dependência total de um servidor central para funcionamento, 

● Rede Lógica precisa está bem estruturada sem oscilações ou gargalos. 

De acordo com elleven tech (2016) 

 Computadores tradicionais consomem muito mais energia do que 
thin clients. Ao compararmos o gasto médio de desktops e 
notebooks com thin clients como o Elleven Box, nos 
surpreendemos com uma economia drástica de 96% no consumo 
total de energia elétrica. 

4.1.4 LICENCIAMENTO WINDOWS NO VDI 

 

            Uma das dúvidas mais frequente relacionadas ao licenciamento no 

que diz respeito a virtualização de VDI, isso porque muitas empresas já 

começaram a implementar parcialmente ou totalmente desktops virtuais para 

diversos cenários de uso sendo que o licenciamento de software pode ser um 

desafio em um ambiente VDI. Com licenciamento baseado em instalação 

tradicional, cada instalação em um dispositivo requer um licenciamento isso 

acontece, pois, cada máquina virtual se estiver utilizando a plataforma Microsoft 

ou qualquer aplicativo que requer licença será cobrada da mesma forma de uma 

máquina física.  

Essas licenças são contabilizadas mais de uma vez se os usuários têm 

acesso a um host ou um servidor VDI enquanto também estiverem usando um 

dispositivo com uma instalação. O VDA só é licenciado por dispositivo físico que 
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vai acessar as máquinas virtuais, e não licenciado por VM ou respectivos usuários. 

(MATIAS, 2011). 

 A maioria dos ambientes concede acesso baseado nos membros dos 

grupos do Active Directory (em caso de sistemas operacionais Windows), a 

própria Microsoft facilitou nessa parte de licenciamento utilizando licença VDA 

(dispositivo de licenciamento) destinado para oferecer direitos de virtualização de 

ambiente Windows para cenários de desktops virtuais, como licenciar desktops 

virtuais para Windows, mesmo se estiver usando uma máquina local com a 

mesma versão do Windows que está sendo executada na máquina virtual, as 

licenças OEM (corresponde ao software pré-instalado em computadores recém-

adquiridos novos ou recondicionados) não permitem o acesso remoto a uma 

máquina virtual Windows em execução em um datacenters.   

Na verdade se quiser a assinatura do Windows Desktop Acess (VDA) para 

seu dispositivo endpoint, esta licença da permissão para acessar uma área de 

trabalho virtual, esta opção não só funciona para PCs com licenças Windows OEM 

sem Software Assurance (é uma extensão de benefícios que é opcional nos 

contratos de licenciamento) mas também é a maneira correta de licenciar thin 

clients ou zero client para acessar máquinas virtuais. Lembrando que empresas 

como Citrix ou VMware cobrem somente o licenciamento pelo uso de suas 

respectivas tecnologias ainda sim, debaixo desses hypervisors, caso você usar 

licença de Windows só pode ser virtualizada contratando VDA.  A licença do 

Windows VDA não é perpetua, na verdade é uma assinatura anual que deve ser 

feita em um contrato Open value (Licenciamento Microsoft para empresas que 

precisam comprar licenças para todo o parque de máquinas ou que estão 

migrando para nuvem).·. 

As organizações geralmente têm ambientes heterogêneos com vários 

dispositivos e sistemas operacionais que são usados pelos funcionários. Para 

reduzirem custos das empresas referente ao licenciamento de sistemas 

comerciais utiliza esse tipo de infraestrutura, uma solução para áreas de trabalho 

do Linux permitirá que sua organização forneça acesso independentemente do 

dispositivo ou sistema operacional usado pelo usuário final. É uma opção para o 

retorno do investimento com áreas de trabalho virtuais compartilhadas do Linux 
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proporcionando o acesso a mais usuários na mesma infraestrutura. Ao consolidar 

recursos em um ambiente de VDI centralizado, os dispositivos de usuários finais 

não precisam ser tão poderosos, os usuários podem acessar os aplicativos do 

Linux de qualquer dispositivo (incluindo dispositivos não Linux). Empresas como 

Microsoft que usa o hyper-v, Citrix XenDesktop e VMware com Vsphere, 

conseguem lidar com essa estrutura independente do sistema operacional que 

seja usado na implementação do VDI. 

“Cada dispositivo licenciado com VDA pode acessar simultaneamente até 4 VMs, 

não importa a quantidade de máquinas virtuais que você criou/armazenou em 

servidores”. (MATIAS, 2011) 

 A figura mostra que licenciamento do VDi no servidor central, fornecendo e 

administrando as licenças dos clientes. 

Figura 4: Sistema de licenciamento VDI 

 

Fonte: Marcelo (2009) 

   

4.1.5 Segurança  

  A segurança da VDI oferece alguns crescimentos na execução de sistemas 

operacionais e tudo que as neles, todas essas informações numa conexão VDI, 

como já foi falado reside no servidor central no datacenter, e não na estação 

cliente, o que nos faz pensar que se a máquina do cliente ou seu endpoint for 

roubada não existira nenhuma informação da empresa que possa ser verificada no 

armazenamento local, pois todas essa informações estarão concentradas no 

servidor do datacenter. Sendo que o ambiente VDI é controlado total pelo servidor.  

A virtualização de desktops adiciona níveis de segurança mais altos, com mais 
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eficiência operacional e um retorno mais agilizado na atividade após uma 

interrupção involuntária. (CIO, 2011). 

“a Kaspersky Lab desenvolveu uma alternativa para garantir a proteção completa 

da infraestrutura de áreas de trabalho virtuais." (COMPUTER WORD, 2017).  

 Os administradores de sistemas podem realizar várias tarefas referente a 

segurança sem perder os três pilares da segurança da informação que são: 

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Essa facilidade de aplicar paths 

de segurança e atualizações de software requer a grande facilidade do VDI que 

consegue altera todas as configurações e estabelecer regras de segurança em 

todos os desktops de virtualização na implementação do parque da empresa. 

Dessa forma, o Administrador tem um controle aprimorado com o isolamento 

seguro das imagens do sistema operacional de um servidor central, permitindo um 

controle aprimorado com gerenciamento de sistemas operacionais. A segurança 

não pode se torna uma garantia do referente ao VDI, as imagens do sistema 

operacional devem ser gerenciadas e atualizadas corretamente, pois atualizações 

são importantes para garantir as informações sempre protegidas e evitar ataques 

de hackers, e a autenticação do cliente final deve ser rigorosa. Os resultados de 

espaços de trabalhos digitais podem ajudar via SSO (Logon único em um 

esquema de autenticação), segurança de endpoint e criptografia de dados sendo 

transitados.   

"a infraestrutura de áreas de trabalho virtuais facilita muito a proteção dos dados.” 

(COMPUTER WORD, 2017). 

 A figura 5 abaixo mostra o sistema de criptografia do VDI, protegendo as 

informações do cliente ao datacenters. 

Figura 5: Sistema de segurança VDI com criptografia  

 

Fonte: Elleven (2016)  
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4.1.6 Vantagens de usar o VDI 

 O objetivo primordial do VDI são ganhos de gerenciamento, segurança, 

disponibilidade do ambiente, modalidade, padronização e diminuição de custos de 

aquisição e manutenção dos desktops. (SANTOS, 2014). A melhoria no ganho dos 

dispositivos de qualquer lugar faz com que o VDI cresça.  

4.1.6.1 PLATAFORMAS MODIFICADAS 

O VDI modifica desktops estáticos em espaços de trabalho protegidos e virtuais 

permitindo máquinas e aplicações em uma única plataforma para ser gerenciada e 

a atribuição de direitos aos usuários seja facilitada para melhor conforto no 

ambiente de empresas.·. 

4.1.6.2 SEGURANÇAS DE DADOS 

Segurança de modo simples e dinâmico da infraestrutura da data Center e as 

cargas de trabalho fortalece o controle e a segurança de meios de processamento 

doa usuários com políticas melhoradas ao ambiente por meio de gerenciamento e 

automação. 

4.1.6.3 GERENCIAMENTOS DE DESKTOPS.  

A VDI fornece desktops de forma mais veloz, reduzindo o armazenamento e 

despesas operacionais com desktops independentes e garante a tranquilidade na 

instalação de aplicações. 

4.1.6.4 RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

  É possível repor recursos de forma dinâmica, diminuindo custos com 

operações diárias, sabendo que os custos iniciais podem ser parecidos com os de 

um ambiente de desktop tradicional. 

Com base nestes custos e em todos os benefícios para os negócios gerados pela 

solução de virtualização de desktops, de acordo com as características de cada 

empresa, é possível se realizar uma comparação real e decidir entre a melhor 

opção para o momento da empresa. 
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4.1.7 VDI X desktop convencional  

 

 Nesse ponto devem ser avaliados em um ambiente de VDI que vão desde 

os tradicionais indicadores financeiros, como TCO e ROI, até indicadores que às 

vezes fogem da atenção das áreas clientes de TI, como segurança, economia com 

licenciamento otimização do investimento. 

 Segundo Silva (2017) “outros que devem ser levados em consideração 

quando se discute a implantação de um projeto de VDI em uma corporação.” 

 

Figura 6: VDI X Desktop convencional 

 

Fonte: Silva (2017) 
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O infográfico acima mostra que em comparação da máquina virtual e o 

desktop convencional que em todos os tópicos informados a máquina virtual 

ganha do desktop convencional, mesmo sabendo que o investimento no começo 

em relação do VDI seja mais caro as empresas depois consegue ter um retorno 

maior em comparação aos desktops convencionais. 

 

Segundo Baguete (2010) “A fornecedora prevê que o novo serviço, que 

promete às companhias clientes economia de até 40% na virtualização de 

desktops, represente de 10 a 20% de suas vendas até o final deste ano.” 

 

5. Conclusão 

 De acordo com os resultados através das pesquisas realizada foi possível 

avaliar o melhor cenário hoje disponível para ambiente desktops, seja ele no 

ambiente virtual ou tradicional. O ambiente desktop se mostrou mais satisfatório 

em relação ao ambiente desktop tradicional. Foi possível avaliar alguns pontos 

importantes para que a virtualização seja vista como melhor solução para a 

implantação nas empresas, como por exemplo: diminuição, instalação e locação 

do espaço físico nas empresas. 

O ambiente desktop virtualizado em ambientes corporativo se tornou 

imprescindível para as empresas, já que a mesma possibilita ter vários sistemas 

operacionais, aplicações e ferramentas de gerenciamento em um único 

computador, proporcionando baixo custo em relação aos hardwares. Para cada 

sistema operacional instalado é cobrado uma licença, exceto para os sistemas 

operacionais livres (gratuito). O mesmo ocorrerá para cada aplicação instaladas 

nas máquinas.  

O investimento inicial de um ambiente desktop virtualizado pode ser igual a 

um ambiente desktop tradicional, levando em conta que será feito um alto 

investimento nos equipamentos, licenciamentos e aplicações. Conduto ainda será 

possível ter uma diminuição no gasto de energia, proporcionando a médio prazo 

lucro satisfatório para a empresa.  A pesquisa feita mostra a quão significativa é a 

inclusão de virtualização de desktops nos ambientes corporativos. A diminuição, 

instalação e locação do espaço físico, o próprio gerenciamento das máquinas e 
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suas aplicações. Até mesmo tendo a capacidade de rodar diversos tipos de 

sistemas operacionais em uma só máquina, ainda trazendo aplicações de 

segurança /backup. Isso traz a ideia de maior controle, de fácil gerenciamento, 

interação entre os dispositivos e uma maior segurança.    

 

5.1 Trabalhos futuros 

 Para trabalhos futuros espera um levantamento de outras ferramentas 

disponíveis para uso do VDI numa perspectiva na integração com Cloud que é a 

ferramenta, mas adequada. Assim visando economia com infraestrutura, fácil 

gerenciamento e garantindo a integridade das informações e tudo isso visando a 

economia para pequenas e grandes empresas com uso dessas ferramentas. 

         Uma vez que se foi levantado a hipótese de uma instalação conjunta com 

CLoud visando que já tem um bom funcionamento desde que haja um 

planejamento assim como VDI. Assim eliminando grandes datacenter e servidores 

com isso vem até a economia elétrica. 
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