
^infraestrutura 

O avanço da virtualização 
do storage 
Cada vez mais, as empresas adotam a virtualização do armazenamento de dados 
não só pela economia, mas pela otimização do trabalho 

m visita ao Brasil, 
Hubert Yoshida, vice-
presidente e Chief 
Technology Officer 
(CTO) da Hitachi Data 
Systems, conversou 

com a Revista Tl INSIDE sobre 
tendências do storage, virtualização, 
Jo planejamento da HDS e o momento 
atual do mercado. 

Mais conhecido como Hu, o 
executivo está entre os dez 
blogueiros mais influentes no 
mercado de storage, segundo 
publicação norte-americana Network 
World. Em 2006, foi eleito o CTO do 
ano por Jon Toigo e em outubro do 
mesmo ano, a Byte e Switch o definiu 
como um dos maiores colaboradores 
das mídias sobre armazenamento, 
como o "Storage Networking's 
Heaviest Hitters". A seguir detalhes 
do nosso encontro com Hu. 

Tl INSIDE: Segundo o Gartner, 
a vir tual ização do armazenamento 
corporat ivo está entre as 10 
tecnolog ias estratégicas para 
2010. O que isso signif ica? 

Hu Yoshida: A virtualização, 
nada mais é do que a criação de 
computadores virtuais dentro de 
máquinas reais. A força do processo 
se deve à crescente quantidade de 
dados nas corporações, a dificuldade 
de armazenamento nos meios físicos 
só aumenta e ao custo poupado 
pelas empresas, item fundamental no 
período de recessão econômica. 
Com a substituição das 'ilhas' de 
armazenamento, torna-se possível o 
reaproveitamento do espaço físico, 
bma melhor utilização agregada, 

melhor gerenciamento do parque e 
das informações, economia do tempo 
e custos com migração baseada em 
matrizes e redução do valor de TCO. 

Tl INSIDE: Como é o processo 
para armazenamento em nuvem? 

HY: Storage frames são muito 
largos e os dados armazenados tem 
que ser atualizados constantemente. 
O trabalho é mover todos os dados 
do espaço físico para o novo meio. 
Esse processo leva uns seis meses 
para fazer a transição. Temos que ter 
um programa de calendário para não 
interferir no trabalho do colaborador. 
Aí que entra a virtualização, pois com 
o hardware virtualizado você pode 
mudar sem interferir no trabalho. E 
fazer isso, somente nos arquivos que 
tem maior utilização. 

Tl INSIDE: Quais outras 
tendências são identi f icadas para 
armazenamento corporat ivo? 

HY: Tem também a "Criação 
Dinâmica de Camadas" para arquivo, 
que permite às empresas definir 
políticas e regras para movimentação 
de dados nas camadas de 
armazenamento, facilidade de criação 
de cópias, arquivamento de dados 
estruturados e não estruturados. A 
Hitachi classifica os dados de 
algumas maneiras e prevê um 
crescimento significativo daqueles 
considerados não estruturados -
como e-maíls, informações de redes 
sociais, PDFs, dentre outros. Isso é 
uma tendência particularmente forte 
em países como o Brasil, que tem um 
uso intensivo de internet e histórico 
de uso de redes sociais expressivo. 
Outro ponto relevante é o 
"Provisionamento Dinâmico" (thin 
provisioníng), que consiste no uso 
racionalizado do espaço alocado num 
servidor de storage remoto, 
oferecendo ao cliente acesso 
escalonado ao volume de espaço; 
permite o reaproveitamento do 
espaço, ampla distribuição de dados 
e um provisionamento rapidíssimo; 
elimina desperdício alocado mas sem 
uso, alocando somente as páginas 
que são usadas; otimiza o 
desempenho do armazenamento 
distribuindo o l/O através de mais 
braços de disco. Percebo que nas 
empresas a utilização do espaço 
alocado é de 20% a 30%. 

Tl INSIDE: Como fazer para 
que os custos com energias 
sejam reduzidos e que a compra 
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de f rames e drives 
desnecessários sejam evitadas? 

HY: A questão do storage tem 
que estar nas preocupações dos 
responsáveis, não pode 
simplesmente jogar os dados lá. 
Exemplo: foram compradas quatro 
portas e só se utilizavam duas. Com 
o tempo, o sistema parou porque as 
outras duas não eram usadas. Os 
clientes viam armazenamento como 
assistência técnica e não como 
provedor de ajuda. Para resolver 
isso, a HDS abriu um centro de 
treinamento aqui no Brasil para 
formar profissionais agnósticos que 
conhecem e podem comprar melhor. 
Custos sustentáveis de Tl podem ser 
alcançados através de uma 
virtualização de arquivos e do 
armazenamento para a 
movimentação de dados, 
consolidação, migração e 
armazenamento em camadas, 
automatizar o gerenciamento e 
reduzir dados através da 
deduplicação e cópia. Verificamos 
que clientes usam 40% da 
capacidade comprada. Há dados 
que podem variar a disponibilidade, 
que não precisam ter um alto grau 
de criticidade. Exemplo, a bolsa de 
valores não pode parar um segundo 
e tem que ter um sistema de 
armazenamento muito forte. 
Informações que depois de um mês 
não são tão importantes, podem ser 
descartadas. O importante é saber 
entregar o necessário no momento 
certo, nem mais nem menos. A 
maioria dos dados não precisa do 
armazenamento, por exemplo o 
e-mail, que usa o IP. Mas isso não 
quer dizer que essas informações 
não precisam de segurança. 

Tl INSIDE: Como está a 
adoção no Brasil? Como f ica em 
comparação com outros países? 

HY: A tendência do Brasil é 
mudar para virtualização, para trazer 
mais eficiência. Como o País não 
sofreu tanto com a crise, como a 
Europa e os EUA, que usaram muito 
a virtualização por causa da 
economia, essa adoção foi mais 
lenta, mas as corporações brasileiras 
estão começando a reconhecer o 
valor da virtualização do 
armazenamento de dados. Como o 
País é um mercado em crescimento, 
essa prática será uma constante, 

Tl INSIDE: Pequenas e 
médias empresas também 
podem se beneficiar com a 
vir tual ização do armazenamento 
corporat ivo? 

HY: Vejo que pequenas 
companhias ainda têm receio de 
implementar a virtualização. É claro 
que pequenas e médias empresas 
(PMEs), as que armazenam 
aproximadamente 100 
Terabytes, também 
podem conseguir um 
retorno de 
virtualização. Podem 
comprar desde quatro 
discos e realizar 
virtualização. Para se 
ter uma idéia, entre as 
soluções que 
oferecemos no País, a maior parte 
do crescimento previsto para 2010 
virá do aumento de vendas de 
soluções modulares para empresas 
de médio porte. 

Tl INSIDE: Comente sobre o 
aumento de volume de dados 
gerado pela internet 

HY: No ano passado, o total de 
dados que circularam nas empresas 
por correio eletrônico, redes sociais 
e acesso a arquivos na internet 
cresceu 121 %. O volume desses 
dados, também conhecidos como 
não-estruturados, é cinco vezes 
maior do que há dez anos e já 
representa 75% do total de 
informações armazenadas. Como 
exemplo, posso citar a Casa 
Branca, que processa e grava todas 
as informações que passam por 
seus computadores. No governo 
Clinton, foram armazenados 8 
Terabytes em dados, já no governo 
de George W. Bush, o volume 
cresceu para 146 Terabytes, isso 
que ele nunca usou e-mail, nem 
laptop, por causa da segurança. 
Com Barack Obama, esse volume 
deverá ser de centenas de milhões 
de Terabytes, podendo ocorrer uma 
explosão de dados, já que o 
presidente está presente nas mais 
diversas ferramentas online. 

Tl INSIDE: Quais são as 
métr icas de redução de custo e 
de retorno sobre invest imento 
(ROI) do armazenamento 
virtual izado? 

HY: Virtualização de storage 

tem que ser independente, para 
trazer comodidade e preço. O 
serviço de armazenamento 
virtualizado é mais otimizado, com 
certeza. Temos que aplicar princípios 
financeiros e econômicos aos 
armazenamento. Primeiro 
identificamos o custo, conversamos 
com o cliente e analisamos quais são 
os objetivos, quais os processos. 

Temos alguns 
serviços remotos, 
baseados no 
crescimento, no 
qual as pessoas 
podem usar o 
tempo para estudar 
outras tecnologias. 
Para simplificar, a 
melhor maneira de 

analisar a redução do custo é 
analisar o ambiente do cliente 
profundamente e fazer uma entrega 
baseada em sua realidade e com um 
planejamento de médio 
e longo prazo. 

Tl INSIDE: A Hitachi t em 
intenção de formar parcer ias com 
outros players? 

HY: Estamos olhando para esta 
tendência através do que os clientes 
querem, e depois veremos se essa é 
uma boa estratégia. Não costumamos 
comprar empresas, mas estamos 
estudando algumas. Fora as parcerias 
que já possuímos, com a Oracle, IBM 
e VMWare, por exemplo. 

Tl INSIDE: Quais são as 
perspect ivas do mercado da 
Hitachi para este ano? 

HY: Em 2009, o Brasil cresceu 
muito mais que 7% (com dois 
dígitos muito expressivos ano a 
ano), respondeu no ano fiscal 
passado por 27% do faturamento 
total do grupo, de US$ 102 bilhões. 
Para este ano, a operação local 
deve expandir entre 20% e 25% e 
será nosso principal foco nos 
próximos anos. Também estamos 
estudando a possibilidade de abrir 
uma fábrica de armazenamento de 
dados por aqui. Já a nível global, 
esperamos fechar o ano fiscal de 
2010 com crescimento de 7% na 
receita mundial. No trimestre 
concluído em dezembro, crescemos 
15% em receita, variação recorde 
influenciada pelas vendas para 
China e América Latina. 
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