
ânsia do Homem por sabedoria inspirou
diversos mitos sobre as dificuldades de se che-
gar ao verdadeiro conhecimento, aquele
que transforma, muda o rumo, faz evoluir.

Das lendas de relíquias escondidas nas pirâmides
do Egito às histórias sobre tesouros perdidos con-

tadas por Hollywood, quantos não foram os guar-
diões enfrentados nessas aventuras? Mas os
heróis, sempre muito espertos e ágeis, não cos-
tumavam frustrar a expectativa de um final feliz,
conseguindo escapar dos perigos, decifrar os mis-
térios e passar adiante.
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Hoje a busca ainda é pelo
conhecimento. Um tesouro que
gera oportunidades, resultados e
o que mais seu dono desejar.
Pelo menos no mundo corpora-
tivo, já não há grandes segredos
em esconderijos revelados por
velhos mapas rasgados. O que
existem são dados, gerados e
acessados por centenas ou
milhares de pessoas com as
mais diversas finalidades, que,
integrados e interpretados por
sistemas como ERP (sistema
integrado de gestão), BI (busi-
ness intelligence) e CRM (gestão
de relacionamento com clientes),
viram informações para sub-
sidiar grandes decisões. Parte
dessa riqueza deve ser, então,
"arquivada" para muitas vezes
ser reutilizada em outros negó-
cios. E os CIOs precisam ser,
mais do que heróis, bons guar-
diões, reconhecendo o que é
passível de proteção, cuidan-
do da integridade dos dados
escolhidos e acima de tudo, ex-
traindo a inteligência do que
está guardado.

A demanda por armazena-
mento cresceu, pelo menos,
45% em 2005, mas hoje o
problema não é o espaço. O
CIO gasta em média cinco
vezes mais para gerenciar o que
foi adquirido do que com a
compra de equipamento. Por
isso, as corporações levantam

cada vez mais a bandeira da
gestão dos recursos de storage
(SRM). A partir desse gerencia-
mento, é possível coordenar as
diversas plataformas de arma-
zenamento utilizadas por uma
empresa, classificando os dados
e detectando mais facilmente
arquivos que não são acessados
normalmente, para realocá-los
em dispositivos mais em conta,
como fitas (cerca de dez vezes
mais baratas que, por exemplo,
discos online, estes indicados
para informações críticas). A
demanda pelo SRM é especial-

informações (inclusive em for-
mato de e-mail) por anos.
Subsidiárias de empresas en-
quadradas nessa situação, ou
mesmo as empresas brasileiras
listadas na Bolsa de Nova York,
po estarem sujeitas às leis ame-
ricanas, também começam a
priorizar investimentos na área.

É o caso da PepsiCo do
Brasil, subsidiária da indústria
global de alimentos e bebidas,
cujas ações são negociadas na
Bolsa de Nova York. Sarbox,
continuidade de negócios, recu-
peração de desastres e seguran-
ça são as "palavras da moda" na
corporação, diz João Mendonça,
gerente de tecnologia da
PepsiCo do Brasil e gerente de
arquitetura da Pepsico Inter-
national. "Sempre nos preocu-
pamos muito com controles.
Por este motivo, além do ali-
nhamento com legislações e
requisitos regulatórios, existe
também a questão da redução
do TCO (custo total de proprie-
dade), sempre bem-vinda", diz.

Segundo Mendonça, exis-
tem várias frentes de trabalho
para tratar desse tema e pro-
cessos estão sendo mapeados
praticamente em todas as
áreas. "Muita coisa já foi posta
em prática." Dentre as inicia-
tivas, está o aumento de con-
trole de documentações, pro-
cedimentos e processos (com
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mente forte em empresas mais
expostas a constantes mudan-
ças regulatórias, como institui-
ções financeiras (as maiores
compradoras de storage), tele-
coms, companhias aéreas, em-
presas da área de saúde. E, com
atos como Sarbannes Oxley
(Sarbox), que estabelecem rígi-
das diretrizes de governança
corporativa, a demanda por
armazenamento inteligente é
ainda maior: é preciso ser trans-
parente, guardar determinadas



base em metodologias e
melhores práticas como COBIT
e ITIL), com maior refinamen-
to, seleção e hierarquização
dos conteúdos das informa-
ções armazenadas.

PRAZO DE VALIDADE

As corporações estão chegan-
do mais perto do ideal de ter um
controle efetivo das informações
armazenadas, de garantir ao
usuário rápido acesso aos dados
desejados - contanto que sejam
permitidos a ele - e de reduzir
custos de armazenamento.

Uma das maneiras que fa-
zem parte do gerenciamento de
recursos de storage e que facili-
tam essa missão pode ser o que
alguns fornecedores e institutos
chamam de ILM (gerenciamen-
to do ciclo de vida da informa-
ção), hierarquização de dados
em sistemas abertos ou storage
inteligente - todas variações de
um conceito que abrange, além
do gerenciamento dos recursos
de storage, gestão de conteúdo
e de informações. "ILM é uma
releitura do conceito HSM (ges-
tão hierárquica das informa-
ções), mas voltada para padrões
abertos, tanto para hardware
como para software e serviços",
compara Paulo Castro, executi-
vo de storage da IBM. "HSM é
usado desde a década de 80 nos
ambientes de mainframe."

A sigla ILM, antes conside-
rada buzzword, já é colocada
em prática em algumas empre-
sas - apesar de ainda ser uma
realidade inédita no Brasil no
que se refere à implementação
completa do conceito.

Com o ILM, a princípio é
possível controlar, além da infor-
mação estruturada, aquela indi-
ciada nos bancos de dados rela-
cionais, a informação semi ou
totalmente não-estruturada, co-
mo e-mails e arquivos anexos,
consideradas documentos passí-
veis de auditoria. "Poder fazer
pesquisas abrangendo esses
tipos de documento é uma
grande vantagem competitiva
para as empresas", diz João
Carlos Lopes, gerente de produ-
tos de storage da HP Brasil. De
acordo com o Gartner, o arqui-
vamento de e-mails é o motivo
número l que leva as empresas
a pensar em adotar estratégias
de gerenciamento de storage,
correspondendo a mais de 50%
dos investimentos em solu-
ções de ILM.

Na prática, implementar um
projeto de gerenciamento de
storage requer um raio-X da
organização. Primeiramente,
enumera Reinaldo Roveri, ana-
lista da IDC, serão necessários
softwares e serviços que visua-
lizem as rotinas de criação de
dados na empresa, a capacida-

de de storage ocupada por cada
tipo de arquivo e a freqüência
com que os dados são apaga-
dos. A partir daí, detectam-se os
dados mais críticos. "É impres-
cindível que TI se aproxime das
áreas de negócios para entender
os processos e montar uma
infra-estrutura que atenda às
necessidades dos usuários."

O mapeamento dos proces-
sos, além de ajudar na defini-
ção da infra-estrutura, preven-
do quais informações ficam em
quais tipos de mídia, também
estabelece por quanto tempo
deverão ser guardadas.

A General Motors do Brasil,
por exemplo, tem de arquivar
informações por vários anos
devido a requisitos regulató-
rios e montou uma estratégia
agressiva de storage. "Primeiro
fazemos query na base de da-
dos, extraímos as informações
e as jogamos para o backup",
conta Luiz Alvarez, gerente de
TI da GM Brasil, referindo-
se ao site de contingência
(Centera, da EMC) adquirido
no início do ano para garantir
a segurança das informações
de conteúdo fixo, armazena-
das no ERP (da SAP) que roda
em Plano (Texas, EUA).

O novo sistema, instalado no
centro de tecnologia da empre-
sa no Brasil, em São Caetano do
Sul (SP), terá a função de repli-
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car toda a base de dados de
outro Centera, adquirido ante-
riormente pela GM. Com isso,
Alvarez espera uma economia
de aproximadamente 35% nos
custos de armazenamento.
Também há soluções para e-
mails e documentos pessoais.
"Limpamos as caixas postais e
pastas automaticamente a cada
60 dias. As informações vão
para sistemas de colaboração ou
compartilhamento de arqui-
vos." Nesse caso, dependendo
da informação, o backup acon-
tece no software da Ventas ou
no Tivoli, da IBM.

Como o projeto atinge toda
a organização, foi preciso levar
adiante um trabalho de gestão

de mudanças. "O projeto do
arquivamento de conteúdo
fixo, por exemplo, envolve
todas as informações financei-
ras da empresa, por isso foi
realizado junto com o departa-
mento fiscal", revela. Segundo
o executivo, as pessoas enten-
deram bem a necessidade de
economizar espaço em disco,
sabendo que isso aumenta a
performance das aplicações. O
ambiente já estava preparado
para enfrentar a mudança.
"Tínhamos todos os processos,
desde o help desk, devidamen-
te mapeados por causa de
outros projetos em TI, como
nossa fábrica de software. Nos

baseamos em melhores práticas
definidas pelo ITIL."

Outra empresa que pode
servir de referência em ILM é a
seguradora ING DiBa, na
Alemanha (cujo case foi apre-
sentado a jornalistas durante
uma conferência promovida
pela EMC). A empresa, que é o
braço de seguros do grupo
holandês ING Group, presta ser-
viços financeiros para mais de 50
países, gerenciando ativos de
mais de 60 milhões de clientes.

Segundo Zeljko Kaurin,
diretor de TI da ING DiBa
naquele país, em 2002 a empre-
sa tinha 120 servidores em
DAS (direct attached storage).
O backup era realizado por

fitas nos servidores e "nunca
havia espaço suficiente para
armazenar os dados". "Era um
tipo de armazenamento com-
plexo e caro, que não resolvia
redundâncias". Encontrar uma
solução parecia urgente, consi-
derando-se ainda que 800 mil
novos clientes eram adiciona-
dos ao portifólio anualmente.
A medida foi partir para o
armazenamento em rede, SAN
(storage área network) e NAS
(network attached storage).

Hoje, a ING DiBa tem 400
servidores, dois data centers e
soluções centralizadas de back
up para cada sistema. Foi ne-
cessária uma solução que prio-
rizasse a gestão.

A saída foi implementar
plataformas para endereçar
requerimentos de performan-
ce e disponibilidade variáveis
(sistemas como Symmetrix,
CLARiiON e Centera). "O pro-
cesso de apagar dados, que
antes levava dias, agora leva
horas. Temos uma visão geral
dos dados, classificando-os de
acordo com a criticidade e alo-
cando-os nos locais apropria-
dos, definindo os níveis de
acesso de maneira adequada,
para cada usuário. Todas as
áreas da empresa foram envol-
vidas. Para os negócios, isso
significa oferecer melhores
produtos de forma mais rápi-
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da e eficiente." No Brasil, o
grupo ING está presente por
meio da aquisição de 49% das
ações da SulAmérica, em março
de 2002. Segundo a assessoria
de imprensa da SulAmérica, o
ILM ainda não está nos planos
da empresa no País.

IMPACTO CULTURAL
Tanto a história da GM no

Brasil como a da ING DiBa na
Alemanha ilustram um dos
maiores efeitos, ainda pouco
explorados, nas discussões
sobre gestão de storage: o
impacto cultural que ela causa
nos negócios e na organização.
Nesse tipo de projeto, deve
ocorrer o alinhamento entre TI
e negócios, incluindo aí comi-
tês de governança e áreas finan-
ceira e de gestão de riscos.

Representantes do merca-
do de storage são unânimes
quanto à multidisciplinaridade
dos projetos. "Envolver outras
áreas pode ser uma boa opor-
tunidade de difundir o concei-
to de gestão de informação",
observa Lopes, da HP. "É pre-
ciso ter claros os argumentos
a serem ditos na hora de con-
vencer a diretoria", diz Gerson
Gonçalves, diretor de estraté-
gia de produto da CA.

Resistências também são
comuns. "Internamente, alguns
funcionários resistem ao ILM.

Acham que vão perder poder
com menos pessoas gerencian-
do a infra-estrutura. Porém,
precisam ver que a complexida-
de do dia-a-dia diminui, sem
tocar alterações nos sistemas
nos fins de semana e, nos dias
de semana, pela madrugada",
diz Castro, da IBM. E Paulo
Castanheira, diretor geral da
HDS Brasil, acredita em limites.
"A Hitachi orienta que os pro-
cessos permaneçam inalterados
o máximo possível. A hierar-
quização deve ficar a cargo do
sistema de armazenamento,
reduzindo a necessidade de
mudanças drásticas."

No Brasil, a percepção dos
analistas e fornecedores é de
que muita gente pensa em ado-
tar o gerenciamento mais inte-
ligente e fazê-lo sair do papel
logo. Na Danone, é urgente ver
o que é mensurável dentro dos
100 giga bytes de informação
movimentados pela empresa.
No Brasil, a empresa gerencia
as informações de 850 usuá-
rios, espalhados em 13 locali-
dades. A idéia é propor, já em
2006, uma grande reestrutura-
ção, pela qual serão designados
"donos" para as informações,
conta Roberto Torresani, geren-
te de tecnologia e infra-estrutu-
ra. "Os objetivos são otimizar
processos e zelar pela seguran-
ça. Com ferramentas simples,

conseguiremos monitorar o
que está sendo armazenado."

Entre os passos para tanto
está a avaliação do tratamen-
to dado à informação. "Preten-
demos rever o ciclo de vida das
informações a cada dois anos,
pelo menos", afirma. Outra
providência é substituir o
hardware de armazenamento -
atualmente depreciado e com
alto custo de suporte. "A expec-
tativa é reduzir custos com equi-
pamento em 60%", calcula.

BARREIRAS PARA o ILM
Segundo o Gartner, com

base em entrevistas com exe-
cutivos em um evento sobre
storage promovido pelo insti-
tuto em dezembro do ano pas-
sado, 36% disseram não ter
planos para projetos contem-
plando diretrizes de ILM; 58%
admitiram intenções de adqui-
rir futuramente infra-estrutu-
ra para tanto; e apenas 6% já
haviam implementado ILM.

Um dos primeiros motivos
para a baixa adoção de ILM
pode estar relacionado ao pró-
prio entendimento do que ele
é. "Muita gente me pede soft-
ware para ILM; o mercado não
está maduro para o conceito.
Não existe uma solução empa-
cotada", diz Paulo Bosco, espe-
cialista-em soluções de gestão
de dados da Sun.

28 l 28 DE JULHO DE 2005 lwww.informationweek.com.br



"É como o carro híbrido:
todos já ouviram falar, mas pou-
cos usam, apesar de desejarem
fazê-lo", revela Hermann Pais,
diretor de novas tecnologias da
EMC. Segundo ele, hoje as
empresas estão em um passo
anterior em relação a uma estra-
tégia de ILM. Nesse estágio, o
que se tem são ambientes de sto-
rage em rede (SAN), com uso de
softwares de gerenciamento e
com os quais se começa a identi-
ficar a má utilização de recursos.

O ILM é caro e pode durar
anos, porque precisa, como já
citado, de uma arrumação pré-
via da casa: integrar soluções de
ILM com aplicações específicas
- que vão de ERPs a prontuários
eletrônicos -, construindo uma
rede de armazenamento inteli-
gente que permita acesso aos
transportes de dados e faça a
informação se mover de um
lado para o outro. Depois, é

classificar os dados conforme
regras de negócios e partir para
a automatização, usando ferra-
mentas de análises de dados dis-
tribuídas. "ILM no mainframe
era bem mais fácil. Quando
vem pra sistema aberto, é pre-
ciso buscar amplo apoio exter-
no", acredita Bosco, da Sun.

Quando a equipe de TI adqui-
re toda a solução de um mesmo
fornecedor, o trabalho pode ser
mais fácil, mas ao mesmo tempo
a empresa fica dependente de
uma só solução e tem pouca mar-
gem de manobra no caso de o
provedor aumentar preços ou
sair do mercado.

Mas se o usuário optar por
múltiplos fornecedores, há os
famosos problemas de compati-
bilidade. A Storage Management
Initiative (SMI), que une os for-
necedores em torno da unifica-
ção do processo de gerencia-
mento, procura fazer o inter-

câmbio de APIs (application
program interfaces) rumo à
interoperabilidade baseada em
padrões. Muitos fornecedores já
lançam versões obedecendo a
esses padrões. Porém, a compa-
tibilidade total pode ser uma
utopia. "Sempre existirão diver-
sos tipos de EFJP, de bancos de
dados, de softwares de backup,
e as fabricantes continuarão
adquirindo outras empresas, se
fundindo. Os sistemas precisam
conversar, mas, por esse com-
portamento de mercado, um
ambiente 100% interoperável é
bem difícil", acredita Armando
Andrade, country manager da
StorageTek no Brasil.

MERCADO PROMISSOR
A saída, segundo alguns for-

necedores, pode ser adqui-
rir soluções especializadas de
software para integrar sistemas
heterogêneos e obter um ponto
único de gerenciamento. Solu-
ções de virtualização - um con-
ceito também vindo da época do
mainframe -, alegam, seriam
um exemplo de automatização
da gestão dessa complexidade
acrescida ao ambiente de storage,
pois a partir dela os clientes cria-
riam "pools" de armazenamen-
to, obtendo uma visão unificada
e consolidada da capacidade
total de storage.

Mesmo com todas as barrei-
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ras culturais, tecnológicas e orça- poderiam ser consideradas
mentárias, não faltam oportuni- "meio" ILMs, diz o instituto.
dades aos fornecedores de solu-
ções de ILM. É um mercado
que, segundo a IDC, gerou uma
receita de 2,1 bilhões de dólares
no primeiro trimestre de 2005,
14% maior que a do mesmo
período do ano passado.

A maioria das empresas não
adota o conceito de forma inte-
gral mas já o faz em certo nível,
mesmo sem ter essa intenção
específica: pelo menos no que
depender da classificação do
Gartner, segundo o qual "quase
toda implementação de stora-
ge pode ser parte de uma
implementação ILM". De acor-
do com o instituto, proteção de
dados é parte do gerenciamen-
to do ciclo de vida das informa-
ções, dessa forma implementa-
ções de sistemas de backup

A Eletrofrio Refrigeração se
encaixa nessa situação. Para con-
trolar a manipulação das infor-
mações e proteger os dados
existentes nas aplicações, a em-
presa implementou uma nova
estrutura de armazenamento.
Adquiriu quatro servidores e
um storage (da Compwire,
revenda da distribuidora
Networkl, parceira da EMC),
colocando dois servidores de
aplicação, um servidor de e-mail
e um servidor de arquivos e
backup conectados diretamente
ao storage. Criou, em seguida,
um ambiente com configuração
em disco virtual, e um dos ser-
vidores conectados ao storage
faz a cópia do backup do disco
virtual para uma unidade de fita.

"Nossa estrutura, voltada
para 120 usuá-
rios, não supor-
tava aplicações
como banco de
dados, e-mail e
firewall. O am-
biente começou
a apresentar di-
ficuldades, prin-
cipalmente na
administração
das. informações.
Chegamos a per-
der dados da di-
retoria", revela

Deisi Valaski, coordenadora
de informática.

Futuramente, a empresa po-
derá adquirir um switch Fiber-
Channel para ampliar o núme-
ro de servidores conectados ao
storage, aumentando a capacida-
de de discos e implementando
uma unidade de backup roboti-
zada, conectada a sua SAN.

Sob a ótica de que muita coisa
pode ser um pouco de ILM,
empresas como a Eletrofrio, de
pequeno e médio, porte seriam
um prato cheio. "48% do merca-
do brasileiro é formado por
empresas desse segmento. Isso
indica que a maioria das empre-
sas utiliza disco interno e servi-
dor (DAS), mas já se preocupa
com implementações de SAN,
onde diversos discos internos são
consolidados em um só disposi-
tivo. Esse é o primeiro grande
passo para simplificar o ambien-
te de armazenamento", diz
Castro, da IBM.

O consenso é o de que,
como o conjunto de aplicações
em uma pequena empresa é res-
trito, fica mais fácil implemen-
tar uma estratégia de ILM. De
qualquer maneira, quando se
trata de conhecimento - a maior
riqueza de uma empresa -, não
importa o tamanho do baú. É
um tesouro raro e caro, e como
tal, deve ser, sempre, a priorida-
de máxima.
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