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á é sabido que quanto mais
se tem, mais se quer. Com
dados corporativos não é
diferente. Afinal, eles são

cobiçados pelas empresas como ati-
vos estratégicos. Naturalmente, o
crescimento do volume de informa-
ções armazenadas se mostra inevi-
tável - e não é o tipo de coisa que
deva ser evitada. Mas, o que o dita-
do não diz é que maiores as quanti-
dades, maiores as dificuldades de
administrá-las. Em 2000, havia sete
hexabytes (sete quintilhões de
bytes) de conteúdo digital no mun-
do. A previsão, segundo estudos da
consultoria especializada em arma-
zenamento de dados Horison Infor-
mation Strategies, é que, em 2005,
esse número chegue a 99,5 EB.

Uma das maiores conseqüências
da necessidade de manipular essas
informações no mundo corporativo
tem sido o aumento das vendas de
software de gerenciamento de stora-
ge, que passaram de 5,3 bilhões de
dólares, em 2000, para 8,5 bilhões,
no último ano, e que devem atingir
os 16,7 bilhões mundialmente, em
2005, prevê o instituto de pesquisa
Gartner Dataquest. No Brasil, essa
demanda ainda é embrionária: pou-
cas corporações - como a Tnext, o

Banco Santos e o Pão de Açúcar -
já aderiram.

Na Tnext, empresa de data cen-
ter da Telemar, uma complexa arqui-
tetura comporta hoje cerca de 45
clientes e mais de 9 terabytes de
dados, aos quais são somados apro-
ximadamente l TB a cada três
meses. "Não consigo imaginar nossa
operação, nem de nenhum data cen-
ter ou de bancos de dados de gran-



des e médias empresas, sem softwa-
res de gerenciamento de storage",
assinala José Luiz Ribeiro Filho,
diretor de tecnologia. O entendi-
mento das vantagens que essas solu-
ções trazem é componente decisi-
vo para que o mercado deslanche.
Do lado das fornecedoras, que fica-
ram anos estacionadas na oferta de
hardware, o intuito é se mexer e
abocanhar grandes fatias do setor.

Os preparativos estão a todo vapor.
Na StorageTek, atualmente,

os rendimentos vêm na maior
parte da comercialização de hard-
ware - algo entre 45% e 50%. Os
serviços participam com 30% e os
softwares com apenas 15%. "A ten-
dência é que as áreas de software
e de serviços cresçam", antecipa o
gerente geral José Maria Ferreira.
Essa propensão está apoiada no
movimento estratégico tomado,
em 1999, pela fornecedora, que
decidiu ampliar sua verba de pes-
quisa e desenvolvimento para 12%
do faturamento. Desde então, a
empresa patenteia de 180 a 250
novos produtos por ano. Muitos
deles, softwares.

A EMC segue a mesma linha,
mas a área de software já corres-
ponde a 20% da sua receita. "Até
o fim de 2003, a participação deve
chegar a 30%", anuncia Hermann
Pais, diretor de tecnologia. A apos-
ta da empresa também é alta em
pesquisa e desenvolvimento de
programas, que, em 2002, recebeu
75% dos 800 milhões investidos em
P&D. "Software é o filé do merca-
do. Como dominamos bem a área
de hardware, precisamos então
subir nesse ecossistema, oferecen-
do soluções de grande valor agre-
gado para o cliente", discursa. Não
por menos, a mais importante
estratégia da fornecedora é a
AutoIS, de gerenciamento automa-
tizado do armazenamento de infor-
mações em ambiente com diferen-
tes fornecedores.

Outras duas fornecedoras do
segmento de storage, a Sun
Microsystems e a Hitachi Data

Systems (HDS), tradicionalmente
associadas a equipamentos, também
olham com cobiça para o segmen-
to de software, em especial para
gerenciamento. Na Sun, 70% dos
ganhos da área de storage são fruto
das vendas de hardware e 30% vêm
dos programas. Já no caso da
Hitachi, os programas estão entre
os quatro pilares de apoio para o
crescimento deste ano - software,
serviços, storage distribuído de
middle market e NAS (network
attached storage). "Queremos cres-
cer a participação do software den-
tro das nossas vendas - que hoje é
de 15%. Até o fim do ano, devemos
chegar a 25% ou até 30%", revela
Cláudio Nascimento, diretor
comercial da HDS Brasil.

O crescimento da sofisticação
dos softwares de gerenciamento de
storage é uma resposta à demanda
dos gerentes de tecnologia por
maior controle sobre seus dados. O
que por sua vez responde à neces-
sidade de possibilitar à alta gerên-
cia que decisões sejam baseadas em
informações mais consistentes. A
Millenium Chemicals, companhia
de produtos químicos com mais de
quatro mil funcionários, começou
a experimentar essa sensação gra-
ças à aquisição do software de
gerenciamento da fornecedora OSI
Software, que substituiu as planilhas
do Excel utilizadas para gravar e
compartilhar dados de produção
nos relatórios gerados mensalmen-
te. "Os diretores queriam relatórios
diários que pudessem consultar
antes de dar as coordenadas à fábri-
ca", lembra Steve Sarnecki, diretor
global de controle de processos.

35



Com o sistema, é possível coletar e
replicar os dados, que alimentam o
SAP R/3. "Agora, engenheiros,
operadores e gerentes de fábrica
partilham informações e podem
tomar decisões mais precisas e
moldadas na hora certa", relata.

E mais funções estão por vir. A
Millenium e sua fornecedora estão
trabalhando juntas para desenvolver
funcionalidades que monitorem os
custos de produção em tempo real
e disparem alarmes quando há risco
de que os sistemas saiam do ar. Um
exemplo que denota a tendência dos
softwares de gerenciamento moni-
torar mais que os dados.

Para acompanhar essa movi-
mentação do mercado, a Veritas
Software, a Sun, a IBM e a Legato
Systems garantiram a expansão

das funções exercidas por seus pro-
dutos e a ampliação de seus port-
fólios por meio de aquisições. No
último ano, a Veritas investiu cerca
de 600 milhões de dólares na
obtenção de novas funcionalidades
e produtos. "Segmentamos nossa
oferta em gerenciamento para sto-
rage, servidor e aplicação sob o
ponto de vista de performance,
automação e disponibilidade. Até
então, nosso foco era mais o geren-
ciamento de performance", explica
Christopher Cook, gerente de mar-
keting da companhia. Com a com-
pra da Precise Software Solutions
foram acrescentados ao portfólio
softwares para gerenciamento de
performance de aplicações e de ser-
vidores. Já a aquisição da Jareva
Technologies, que era uma empre-

sa menor, agregou programas de
automação de servidores.

Também em 2002, a Sun, por
sua vez, comprou a empresa norte-
americana de software de automa-
ção para gerenciamento e contro-
le de centro de dados Terraspring.
Seus produtos vieram reforçar a
iniciativa N1 de criar gerenciamen-
to integrado de centros de dados
em um único framework, que tra-
balhe inclusive com produtos de
outras fornecedoras. "Com o N1
visamos a parte lógica do armaze-
namento e o processamento hete-
rogêneo. Nossa proposta é gerar
uma prática de gerenciamento
centralizada para reduzir os cus-
tos", expõe Paulo Bosco, especia-
lista de produto.

Ainda no campo das aquisições,
foi a compra da TrelliSoft pela Big
Blue que permitiu a criação do IBM
Tivoli Storage Resource Manager,
que mede quanto há efetivamente
de espaço ocupado e livre, quais
dados estão armazenados e quais
deles precisam ou não ficar online.
Segundo a empresa, essa é uma
arma para diminuir gastos, já que
o custo de manter dados desneces-
sários online é extremamente alto.

Ao contrário dos rumores de
que a Legato estaria à venda, as ati-
tudes recentes da fabricante
demonstraram que ela ainda quer
andar com suas próprias pernas,
que ficaram mais firmes com a aqui-
sição da OTG. José Valecillos,
country-manager das subsidiárias
no País e na Venezuela, reforça essa
intenção. O executivo desmente as
especulações sobre uma suposta
venda e diz que espera um forte
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crescimento em 2003. A OTG,
conhecida fornecedora de hierar-
chical storage manager (HSM),
já compunha a solução
DiskXtender da Legato em regi-
me OEM, e foi incorporada de
vez à solução.

Levando em conta suas
peculiaridades, a HP não pode
ser descartada do grupo de
empresas que ampliou seu leque
de opções de produtos e funcio-
nalidades com a compra de
uma empresa. Após a fusão
com a Compaq, a fornecedora
disponibiliza duas soluções de
gerenciamento: a família de soft-
wares OpenView, uma suíte de
gerenciamento SAM (storage
area management), que já era da
HP, e um pequeno equipamen-
to, que levava sobrenome
Compaq, para gerenciamento
de plataforma SAN (storage
area network). "Até o momento,
essa controladora possui softwa-
re específico. Mas a tendência é
fundir os dois produtos, uma vez
que nosso objetivo é ter módu-

los do OpenView rodando nessa
máquina", adianta João Carlos
Lopes, gerente de marketing em
storage.

O OpenView é outro exem-
plo de software que passa por um
upgrade de funcionalidades.
Recentemente, ganhou mais um
módulo, batizado pela empresa
de provisioner. "Ele cria cami-
nhos entre servidores e discos,
automatiza operações e disponi-
biliza áreas adicionais para arma-
zenamento", elucida Lopes.

Novas ferramentas e caracte-
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capa

rísticas também ajudam os execu-
tivos a analisar como o storage tra-
balha em aplicações específicas.
Entretanto, essas novidades estão
surgindo nos últimos meses e para
um usuário que aderiu há mais
tempo ao SRM a saída para obter
todas as funcionalidades necessárias
era combinar sistemas. ATnext, por
exemplo, iniciou suas operações,
cerca de dois anos atrás, já com a
estrutura herdada da operadora de
telefonia Telemar, que trabalhava
com ferramentas complementares
de diferentes fornecedoras. O que-
bra-cabeça se mostrou eficiente e
permanece. Na parte de hardware,
a plataforma Symmetrix, da EMC,
com variados modelos da família
80xx, e a biblioteca de fitas da
StorageTek são gerenciadas por
camadas de software da EMC, da
Veritas, e da HP.

"O Volume Manager, da Veritas,
esconde do servidor como o siste-
ma de arquivos está organizado e faz
com que ele opere nos componen-
tes físicos sem se confundir com a
complexidade do ambiente. Com
ele também enxergo onde estão os
pedaços de armazenamento de
cada cliente", explica Ribeiro Filho.
É este software que faz a ligação
entre os equipamentos de armaze-
namento e o sistema da HP que
monitora, além do storage, os ser-
vidores, o banco de dados e os sis-
temas operacionais.

A proposta do SRM - e da evo-
lução dessa categoria de produtos
- é fazer storage menos caro, mais
fácil de ser manejado, mais útil em
prover informação em tempo real,

mais rápido em restaurar os siste-
mas depois de um desastre ou tur-
bulência e mais eficiente em guar-
dar dados e entregar a informação
certa para a pessoa certa, na hora
certa. A visão da StorageTek vislum-
bra, além disso, o preço certo.
"Nossa linha de trabalho prega:
coloque a informação certa, no
lugar certo, pelo custo certo. E isso
soa como música para o ouvido dos
clientes, porque todos estão com o
budget estável ou até menor e pre-
cisam investir em armazenamento",
diz Ferreira.

custos ao fazer com que os sistemas
de armazenamento funcionem de
forma mais eficiente. "As necessi-
dades de armazenamento crescem
mais rapidamente que os equipa-
mentos ficam mais baratos. E os
recursos de storage aumentam mais
velozmente que a produtividade do
gerenciamento de dados está sendo
aperfeiçoado", avalia Rob Nieboer,
diretor de gerenciamento de negó-
cio para crescimento de mercado.

E é o fato do volume de dados
aumentar expressivamente que cria
a necessidade de administrá-los de

AS VENDAS DE S O F T W A R E S DE

G E S T Ã O D E ARMAZENAMENTO

DEVEM C R E S C E R PARA 16.7

B I L H Õ E S DE D Ó L A R E S , EM 2005

Baseados nas pesquisas da
Horison, fundada por um ex-execu-
tivo da StorageTek, a fabricante
desenvolveu o conceito de gerencia-
mento do ciclo de vida da informa-
ção (IML, information lifecycle
management). "Nos primeiros três
ou quatro dias, a informação gera
renda para a empresa. Daí até ao
15° dia, esses dados ainda são
importantes, mas não geram renda.
Depois do primeiro mês, eles já
podem ser arquivados", descreve o
gerente geral.

O que acontece no mercado de
storage reflete duas supertendên-
cias: a demanda por melhor infor-
mação entregue próxima do tempo
real e uma pressão contínua sobre
os departamentos de TI para baixar

forma eficiente, fazendo com que o
interesse dos fornecedores em soft-
wares sobrepuje a importância
estratégica do hardware. Apesar
dessa propensão do mercado, em
muitos casos ainda é o hardware
que alavanca a venda do software.
Afinal, o círculo se inicia com a
necessidade crescente de espaço físi-
co para armazenar os dados. E se
perpetua em decorrência do exten-
so volume de informações, que
requer softwares de gerenciamento.

No Banco Santos, instituição
financeira focada no público corpo-
rativo, por exemplo, a aquisição de
duas CX600, plataforma de stora-
ge da Dell/EMC, levou para den-
tro da empresa a solução de geren-
ciamento EMC ControlCenter
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Open Edition. Os equipamentos,
comprados em janeiro deste ano,
estão tomando o lugar das outras
máquinas que o banco usava e ao
mesmo tempo estão centralizando
o armazenamento e o gerenciamen-
to do storage. "A migração está
ocorrendo gradualmente. Dentro de
no máximo 60 dias todo o ambien-
te já estará na nova estrutura", afir-
ma o CIO Maurício Ghetler. A pro-
jeção inicial é que o investimento se
pague em três anos, mas Ghetler crê
que esse prazo seja menor.

Os 750 GB de informações que
antes estavam distribuídos por diver-
sos ambientes que não se comuni-
cavam agora começam a ocupar
uma parte dos 2,6 TB adquiridos.
É evidente que os equipamentos
trouxeram o desejado aumento da
performance do ambiente. Mas
foram os módulos MirrowView e
SnapView, do ControlCenter, que
tornaram possível realizar a sincro-
nização dos storages em produção
e do site backup e ampliar a janela

de backup sem alterar a performan-
ce do ambiente. Além da adminis-
tração, monitoramento, configura-
ção e acompanhamento do desem-
penho por meio de relatórios reali-
zados pelo módulo Navisphere. "O
funcionamento do hardware foi o
item mais importante para nós no
momento da escolha da marca,
sendo a ferramenta de gerenciamen-
to uma questão secundária", lembra
Ghetler. Na verdade, o software era
parte integrante do pacote.

Essa atitude comum entre os
executivos de TI pode ser uma bar-
reira para empresas como a
Computer Associates, fabricante
de software. A fornecedora partici-
pa desse mercado com a solução
BrightStor Storage Resource
Management, que gerencia, gera
relatórios, programa e automatiza de
forma centralizada os recursos de
armazenamento nos sistemas distri-
buídos e de mainframes. Para dri-
blar esse problema, a proposta da
empresa é o gerenciamento de sto-

rage sem fronteiras, o que significa
um ponto único de administração
de todas as soluções de armazena-
mento existentes em uma empresa.

Enquanto fornecedoras inves-
tem no mercado de gerenciamento
de storage e munem seus sistemas
de novas funcionalidades para se
tornarem mais competitivas, a BMC
está se afastando do grande banque-
te de 16,7 bilhões de dólares. O pre-
sidente da empresa no Brasil,
Márcio Mattos, faz questão de res-
saltar que não está descontinuando
a linha de softwares de gerencia-
mento de storage Patrol, que teve
sua última versão (PSM v2.2) lan-
çada em 17 de janeiro de 2003.
Entretanto, ela está sendo colocada
de lado. "Vamos manter os produ-
tos existentes assim como o supor-
te a eles. Mas não vamos soltar
novas versões por enquanto", com-
plementa o executivo.

Sem dúvida, a competição está
acirrada. O futuro está nas mãos dos
fornecedores, que se preparam para
atender a demanda e, até mesmo, a
convencer potenciais clientes das
vantagens oferecidas pelas ferramen-
tas de SRM. Da parte dos executi-
vos usuários, a nova postura que têm
tomado promete a adoção dos sis-
temas de gerenciamento: o storage,
que era somente parte do hardwa-
re que vinha junto com os compu-
tadores, hoje é visto como parte inte-
grante da arquitetura de TI.
Estrutura essa que, quando traba-
lha com grandes quantidades de
dados, precisa ser eficientemente
administrada.
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Text Box
Fonte: INFORMATION WEEK Brasil, ano 5, n. 89, p. 32-39, 6 março. 2003.




