
Storage é desafio para empresas brasileiras  
Camila Fusco  
 
Lidar com o grande volume de informações e documentos produzidos por empresas brasileiras 
tem se tornado uma das tarefas mais árduas para os CIOs no País. 
 
De acordo com um levantamento da IDC Brasil, a cada ano que passa, documentos, arquivos, 
imagens e outros materiais digitais consomem mais espaço dentro dos sistemas de 
armazenamento das companhias e o grande desafio está justamente em saber como dosar a 
utilização da capacidade instalada e a aquisição de novos equipamentos. 
 
"Em média as empresas utilizam metade de sua capacidade. Por exemplo, se existe um espaço de 
1 terabyte disponível, geralmente a companhia está utilizando 500 Gigabytes (GB). O segredo 
está justamente em procurar um processo que melhore o aproveitamento do armazenamento de 
dados e que evite o sobreinvestimento de recursos", declara Reinaldo Roveri, especialista para o 
mercado de storage da IDC Brasil. 
 
A forte demanda por equipamentos de armazenamento pode ser refletida nos números. Segundo 
a IDC, em 2004 o volume dos equipamentos de armazenamento corporativo em disco vendidos 
no País somou cerca de sete petabytes ou, mais precisamente, 6.850 terabytes.  
 
O volume representou crescimento de mais de 107% frente a 2002, quando o volume vendido 
totalizou 3.300 terabytes. A partir de 2009, o mercado brasileiro consumirá volumes superiores a 
30.000 terabytes ao ano. "Até 2009, o mercado brasileiro venderá, em média, 35% a mais de 
capacidade do que no ano", informa Roveri.  
 
A IDC estima que o mercado de soluções de armazenamento total no Brasil - incluindo discos, 
fitas e softwares de storage - superou a marca dos 400 milhões de dólares em 2004, e prevê 
aquecimento nos próximos dois anos. 
 
"Para 2005 esperamos crescimento das cifras. Vimos que o mercado de storage vinha um pouco 
menos acelerado nos anos anteriores, mas que deverá vivenciar uma fase aquecida em 2005, 
2006 e 2007 em função de projetos de consolidação, reaquecimento da economia, aumento na 
geração de dados e também em virtude dos processos de compliance, como a Sarbanes-Oxley", 
diz. 
 
Na avaliação do especialista, a palavra de ordem atual para os CIOs em termos de 
armazenamento é organização, principalmente no que diz respeito às soluções consolidadas, que 
conseguem reunir em um equipamento central as informações necessárias para a companhia, 
economizando em gastos com funcionários, mídia e espaço físico. 
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