
entraliza.e descentraliza.
É assim que se
pode resumir o
movimento de

gestão ao longo das últimas
décadas de armazenamento
de informações. Ele foi
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conduzido pelos gestores
corporativos de áreas antes
chamadas de Centro de

Processamento de Dados
e, agora, Tecnologia da
Informação. Mesmo com

a evolução da capacidade

de processamento
das máquinas, fatores
determinantes como
a necessidade de mais

desempenho e o custo desses
equipamentos fizeram com
que houvesse ondas de

espalhamento e condensação
dos dados que resultam
em um comportamento
cíclico. Quem entende
isso, portanto, consegue
identificar o que

está para acontecer nos

próximos anos.
Para explicar melhor esse

movimento, o coordenador

dos cursos de graduação em
tecnologia da informação,
administração e negócios do
Centro Universitário Senac,

Elias Roma Neto, diz: "os
ciclos ocorrem porque à

medida que se necessita de
mais poder de processamento,
há um direcionamento à



centralização, como forma
de aumentar a capacidade

das máquinas ou do conjunto
delas", diz. Simultaneamente,
segundo o coordenador,

a evolução tecnológica e o
aumento da demanda por
máquinas mais complexas

e poderosas permitem sua
popularização com redução
de custos e decorrente
descentralização.
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Outro aspecto que pode
influenciar tais ondas é a

necessidade de as empresas
fornecedoras de tecnologia
venderem, o que é fator tanto
para que o armazenamento

se centralize, quanto para
que se descentralize. "Pode
ser interessante concentrar o
armazenamento como forma

de atrair o cliente para um
ambiente onde será possível

oferecer produtos e serviços

ou também pelo interesse
em vender dispositivos

portáteis, rápidos e de
grande capacidade", avalia
Roma Neto.

Que há a alternância
entre centralização e
descentralização de dados
o coordenador do Senac

e outros especialistas de

mercado concordam. Mas
não existe unanimidade entre
quais foram os períodos
em que os dados estavam

guardados no mesmo lugar
e também em relação a quais
máquinas forçaram esses
movimentos - excluindo o

mainframe e os PCs.

Donald Feinberg, analista
do Garmer, por exemplo,

acredita que a necessidade de
segurança vai fazer com que
as empresas se preocupem em
descentralizar dados. "E isso
não é por causa do medo de
hackers, é por causa do temor

de fenômenos físicos como
terremotos e enchentes ou falta
de energia", afirma. Segundo
o analista, a última onda de
armazenamento distribuído
começou com a internet e que

a tendência é aumentar. "O
conceito de cloud computing
mostra que as pessoas vão
colocar os dados em algum
lugar que nem sabem onde

fica", avalia.
Além disso, as grandes

empresas de terceirização vão
distribuir seus data centers
procurando os melhores
custos, sem que seus clientes
sequer sejam informados sobre

a localização. Quem discorda,
em termos, é Reinaldo Roveri,

analista sênior de infra-
estrutura e armazenamento da

IDC Brasil. Em sua opinião,
o mercado de TI pode ser

comparado a pêndulos:
agora a moda é centralizar de
novo. "Com a virtualização,
os dados se consolidam ao
mesmo tempo em que estão
descentralizados", diz.

Quem agradece - e
muitas vezes provoca esses
movimentos - é a área de

vendas. O modelo capitalista
imprime a necessidade de
vender sempre e cada vez
mais. Independentemente de
quem provoque, parece que
todos identificam que as ondas

existem. Você já sabe no que
vai apostar?
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