
Tendências em armazenamento  
Celso Bonilha 
  
Em artigo, Celso Bonilha fala sobre o impacto de novas tecnologias na guarda de dados.  
  
Nos dias de hoje, os desafios enfrentados na administração dos dados são praticamente os 
mesmos para todas as organizações, independentemente do segmento onde atuam. Todas 
precisam estar preparadas para absorver o constante crescimento de dados estruturados e 
não-estruturados dentro de suas empresas. Este volume precisa estar acessível o tempo todo, 
pois a integridade e disponibilidade dos dados é fundamental para o sucesso e continuidade 
dos negócios.  
 
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na comunidade de TI e telecom? Assine a nossa 
newsletter gratuitamente e receba, todos os dias, os destaques em sua caixa de e-mail  
As soluções precisam ter cada vez mais componentes de autogerenciamento, pois os recursos 
de TI dedicam muitas horas para as tarefas de gerenciamento do ambiente de armazenamento. 
Equipes de TI precisam focar o investimento do seu tempo no conhecimento e 
desenvolvimento de soluções que atendam de forma inteligente às demandas impostas pelos 
negócios. Não é mais possível manter recursos altamente especializados dedicados somente 
para manter as luzes acesas.  
 
Algumas tecnologias no armazenamento e gerenciamento dos dados terão papel 
importantíssimo na evolução do cenário atual. O “auto-tiering” é um dos exemplos de 
tecnologia que será cada vez mais utilizada para ajudar neste processo de transformação. Os 
dados não são todos iguais para a empresa e não podem ser tratados de maneira única. A 
informação precisa ser classificada conforme sua criticidade, frequencia de acesso, entre 
outros aspectos. Soluções de gerenciamento de dados precisam ser capazes de ajudar nesta 
categorização, na distribuição e na movimentação automatizada dos dados pela infraestrutura. 
Este tratamento dos dados e armazenamento em camadas deve ser uma funcionalidade da 
própria solução, pois com isso departamentos de TI não terão o fardo de dedicar várias horas 
por dia somente para manter um ambiente controlado. O “auto-tiering” em nível de bloco da 
informação vai ser fundamental para garantir que os dados mais acessados residam na porção 
que tenha maior performance e vice-versa.  
 
A desduplicação, que ainda hoje está mais presente no ambiente de backup em disco, tende a 
permear toda a infraestrutura, diminuindo a necessidade por capacidade de armazenamento 
dos dispositivos utilizados. Com a explosão dos dados, fica evidente a proibição de guardar 
dados duplicados, o que geraria um efeito em cascata com necessidade de mais capacidade no 
armazenamento primário, secundário, nas áreas de backup e assim por diante. Este tipo de 
tecnologia habilita empresas a implementarem soluções mais enxutas para o armazenamento 
e para a proteção dos dados onde, por exemplo, soluções de contingência podem ser 
trabalhadas com dados desduplicados circulando entre sites.  
 
A tendência nas soluções de armazenamento é mover de um cenário, onde o foco de 
gerenciamento é o de manter as luzes acesas na infraestrutura para outro, onde o 
direcionamento é no gerenciamento de um dos principais ativos da empresa: o conjunto de 
seus dados armazenados estrategicamente. Este processo de transformação é uma jornada 
que não deverá ser realizada em único passo pela maioria das organizações. Este processo de 
transformação passa por entender exatamente quais dados fazem parte do acervo de cada 
empresa, desenhar soluções inteligentes para complementar a infraestutura a fim de 
armazenar de modo apropriado os diversos tipos de dados, e mantê-los de formaindependente. 
Isso contempla a escolha de soluções como a de “archiving”, que permitirá que dados possam 
ser mantidos em uma estrutura onde fiquem mais disponíveis numa solução com custo-
benefício apropriado, ao mesmo tempo em que desonera a solução de backup, que não 
trabalhará mais com dados de conteúdo fixo, por exemplo. E a solução total tem de trazer 
mecanismos inteligentes de movimentação dos dados pelos vários componentes, seguindo 
políticas que atendam as especificidades de cada negócio.  
 



Por fim, as soluções de armazenamento de dados tendem a evoluir para o campo do 
gerenciamento inteligente, onde se responsabilizará pela maior parte do gerenciamento, 
realizando funções de auto- otimização contínua, garantindo que o dado correto será 
armazenado em local especifico no momento certo e com o custo apropriado.  
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