
resce a cada dia a quantidade de in-
formações que armazenamos e

consultamos. São agendas eletrônicas,
celulares e PCs com capacidades cada vez
maiores, mas que ficam obsoletos rapi-
damente. Isso sem contar instituições
como wikipedias, jornais ou revistas, que
oferecem informações atualizadas a cada
minuto e se somam aos gigabytes de da-
dos que já estão nos computadores.

Dentro das empresas, a situação é
ainda mais dramática. Além de possuí-
rem muitos equipamentos de uso pessoal,
elas ainda precisam administrar aplica-
tivos, servidores e sistemas que armaze-
nam os dados corporativos. Ao mesmo
tempo, o estoque de informações arma-
zenadas na empresa vem avançando com
mais rapidez do que a sua capacidade de
processamento. E é natural que seja as-
sim. Há pouco tempo, nós nos satisfazía-
mos com um extrato do banco que infor-
masse a data, o valor c o número de um
cheque depositado. Hoje, porém, faze-
mos questão de ver a fotografia do tal

cheque, numa evolução que parece não
ter mais volta.

Já que a modernidade nos obriga ao
avanço, o que podemos fazer para tor-
nar mais eficiente o uso e o armazena-
mento de dados? A resposta para isso está
em uma técnica conhecida como I LM -
de Information Lifecycle Management, ou
"gestão do ciclo de vida da informação"
Os ganhos resultantes de um bom proje-
to de I LM são vários, a começar pela cria-
ção de processos nos quais se racionaliza
o uso de software1; e equipamentos. Esses
processos, por exemplo, buscam usar de
forma mais inteligente o espaço e a ener-
gia elétrica da empresa - itens que vêm
se tornando cada vez mais caros.

Dados costumam estar armazenados
em discos magnéticos, uma mídia de alto
desempenho e disponibilidade imediata.
Quanto mais densa for a gravação dos
dados e mais rápido girar o disco, mais
rápida será a operação. Mas também sa-
bemos que, pelas leis da natureza, girar
mais rápido consome mais energia. Bom,
o disco rápido é ótimo para aqueles da-
dos consultados e atualizados freqüente-
mente. Por outro lado, o que acontece se

esse dado só for necessário daqui a mui-
to tempo? Bom, os tais dados passarão
dias "passeando num carrossel" de
altíssima velocidade, 24 horas por dia.
Quão eficiente ou necessário parece isso?
Por que não armazenar os dados desse
usuário em algum meio mais econômico,
como discos mais lentos, por exemplo?

A idéia de ILM é estratificar o arma-
zenamento dos dados em categorias, uti-
lizando técnicas como virtualizaçào,
automação, gestão racional de processos
e recursos, Com um bom projeto de ILM,
as empresas podem eliminar ineficiência
de TI, aumentar sua produtividade e pre-
servar o meio ambiente. Afinal, quanto
menos energia elétrica se gastar cm TI,
menor será a dissipação térmica (que gera
aquecimento global) e maior será o seu
ganho institucional em sustentabilidade.
Ao mesmo tempo, otimizar recursos de
TI pode representar um menor desper-
dício de dinheiro. É uma maneira de ob-
ter lucros em duas tonalidades: o "verde-
árvore" e o "verde-dolar"

*Roberto Diniz é executivo de otimização de Ti
da IBM Brasil
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