
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ENTRA EM CENA O LINUX 

De acordo com o engenheiro-chefe de sistemas da 

Progressive, que desenvolve estratégias de TI, 

preenche lacunas na arquitetura das soluções e 

supervisiona a equipe composta por profissionais 

altamente qualificados, o Linux tornou-se um 

componente importante da infraestrutura da 

organização desde sua implementação inicial, feita há 

seis anos. A princípio, a infraestrutura Linux era usada 

para as clássicas cargas de trabalho de rede, mas com 

o passar do tempo, evoluiu para cargas de trabalho 

cada vez mais cruciais e sofisticadas. Atualmente, o 

sistema é considerado o principal “burro de carga” da 

empresa. 

 
Como ocorre em várias organizações, o Windows, com 

cerca de 5.000 servidores físicos e virtuais em uso, ainda 

responde pelo maior volume geral da Progressive. O 

Linux, por sua vez, conta com mais de 400 servidores 

físicos e virtuais, e a seguradora vem reduzindo 

gradualmente o uso do Unix, que hoje conta com apenas 

cinco servidores. 

 
De um modo geral, a Progressive, que reduziu o uso de 

tecnologias experimentais em favor da adoção das 

principais tecnologias mainstream, pretende continuar a 

migração do Unix para o Linux e, paralelamente, 

aprofundar o compromisso com a linha de software da 

Oracle. 

                                                                                

A mudança do Unix para o Linux está praticamente 

concluída e incluiu algumas migrações sofisticadas. Como 

tinha suas implementações do Oracle Database 10g no 

Unix, mas teria de reimplementar esses bancos de dados 

no Oracle Linux, a Progressive resolveu atualizar para o 

Oracle 11g. “Não vamos considerar o processo como 

concluído enquanto ambas as migrações não estiverem 

terminadas”, observa o engenheiro-chefe de sistemas. 

 
A Progressive tem duas plataformas Linux com algumas 

instâncias desse sistema executadas em servidores IBM 

z/VM. No entanto, o volume maior de instâncias do Linux 

roda em servidores x86. Atualmente, a empresa tem 422 

instâncias do Linux em x86 executadas em hipervisores 

VMware, sendo 131 máquinas físicas e 291 virtuais. O 

índice de virtualização do Linux continua inferior ao do 

Windows — um cenário comum que a IDC encontra no 

setor hoje. Além disso, cerca de 75 instâncias do Linux 

são suportadas em servidores IBM z/VM. Os mainframes 

são um efeito colateral da forte dependência das 

seguradoras nos computadores de grande porte nos 

anos 1970 — uma plataforma secundária comum que a 

IDC ainda encontra no setor de seguros, bancos e 

outros segmentos de serviços financeiros. 
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ORACLE ENTERPRISE MANAGER: 

OUTRA ESCOLHA ÓBVIA 

Há alguns anos, à medida que intensificava seus 

investimentos em Linux, a Progressive percebeu que 

precisava gerenciar os servidores desse sistema usando 

as mesmas melhores práticas empregadas em outras 

plataformas, mas não tinha os agentes de gestão de BMC 

necessários para dar suporte às instalações do Linux. 

Depois de avaliar várias opções de gestão, a empresa 

decidiu que a abordagem certa seria mudar os 

investimentos em direção ao Oracle Enterprise Manager 

por um motivo simples: eles poderiam usar a mesma 

ferramenta de gestão do Oracle Real Application Clusters 

(RAC) para administrar a infraestrutura Linux. 

 
“Como tínhamos experiência com esse produto, que vem 

incluso na assinatura de gestão do Linux, essa foi uma 

escolha óbvia. Temos o OS (sistema operacional), o 

banco de dados, o aplicativo, a camada da web e a 

mesma ferramenta de gestão — tudo do mesmo 

fornecedor. Esta abordagem é poderosa”, explica o 

engenheiro-chefe de sistemas. 

 
Como muitos outros clientes do Oracle Linux, a 

Progressive começou a usar o Red Hat Enterprise Linux e 

decidiu substituir todas as suas instalações do Linux pelo 

Oracle Linux. Como parte dessa iniciativa, a empresa 

produziu uma imagem do Oracle Linux e começou a 

testá-la com ênfase especial no desempenho dos Oracle 

Databases, ressalta o engenheiro-chefe de sistemas. 

“Enquanto acelerávamos a conclusão da infraestrutura 

para o Oracle 11g, testamos o kernel da Oracle e do Red 

Hat. Tivemos produtividade 15%–20% melhor no kernel 

da Oracle.” 
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John Dome 

Progressive Insurance 

KSPLICE: UM DIVISOR DE ÁGUAS 

A Progressive começou com a assinatura de suporte 

padrão da Oracle, que oferecia o mesmo nível de suporte 

que a empresa obtinha com o Red Hat. Contudo, a 

adoção da tecnologia Ksplice, que permite aplicar patches 

do Linux sem downtime (paralisações), foi um divisor de 

águas para a organização. “Diante disso, resolvemos 

passar nossas implementações de desenvolvimento e 

produção — cerca de 78% de nossos servidores — para 

o suporte Premier”, disse o engenheiro-chefe de 

sistemas. Ele observa que parte do dinheiro que 

costumavam gastar com os serviços de suporte para o 

Unix seria usada para arcar com os custos do suporte 

Premier, com redução líquida nas despesas para a 

seguradora como um todo. 

 
A mudança para o Linux em x86 ocasionou alguns 

sacrifícios, como a integração, a engenharia e a obtenção 

de uma única fonte de suporte para o sistema. Como 

relembra o engenheiro-chefe de sistemas, “poderíamos 

comprar um AIX pSeries e essa integração seria feita 

pela IBM. Na mudança para o Linux em x86, quando há 

alguma incompatibilidade, somos nós que absorvemos o 

esforço de integração. Para algumas organizações, isso 

não é pouca coisa e pode ficar ainda mais complicado 

dependendo do mix de aplicativos e da sensibilidade 

deles em relação ao servidor físico, kernel etc. Estamos 

tentando minimizar essas exceções.” 
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CONCLUSÃO 

O engenheiro-chefe de sistemas resume a 

experiência da Progressive da seguinte 

maneira: “Em se tratando do Linux — e tenho 

visto isso há mais de dez anos — no que diz 

respeito às distribuições, o [Oracle Linux] é um 

produto mais bem projetado. Quando vemos os 

guias dos aplicativos, a maneira como os 

produtos são implementados e como as 

configurações são validadas, concluímos que a 

Oracle tem feito um ótimo trabalho. [E] a Oracle 

também tem feito um bom trabalho na validação 

de hardware. Estamos muito satisfeitos com os 

investimentos que fizemos.” Naturalmente, 

sempre há espaço para melhorias. “Perguntei à 

Oracle sobre a possibilidade de implementar o 

Oracle Linux no mainframe”, brinca o 

engenheiro-chefe. 
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