70% dos executivos consideram gestão de dados algo complexo
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Mais da metade dos entrevistados dizem gastar entre 6% e 75% do dia de trabalho em tarefas
relacionadas a manutenção, em vez de focarem em atividades estratégicas para a organização
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Mais de 70% dos executivos de TI – especificamente 74% deles – consideram que o
armazenamento e a gestão dos dados corporativos é algo geralmente complexo com as
soluções disponíveis atualmente. A informação consta em pesquisa da Forrester Consulting,
feita a pedido da fabricante Dell.
Ao todo, foram ouvidos 839 profissionais. Quase metade (48%) dos administradores de
storage consultados no estudo acreditam que conseguiriam exercer uma função mais
estratégica se as empresas onde trabalham adotassem tecnologias de armazenamento mais
fáceis de gerenciar.
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O desafio só tende a ser maior. Recentemente a IBM declarou que, todos os dias, usuários
criam ao redor do mundo o equivalente a 2,5 quintilhões de bytes de dados, por meio de
dispositivos móveis, transações online e redes sociais. Mais de 90% dos dados existentes,
atualmente, foram gerados nos últimos dois anos. Todos os meses, são enviadas 30 bilhões de
mensagens no Facebook e mais um bilhão de posts pelo Twitter. Ao mesmo tempo, mais de
um trilhão de dispositivos móveis estão em uso pelo mundo. “Hoje, 70% dos dados que estão
na sua companhia representarão 4% e, no futuro, apenas 1%”, pontuou, recentemente, Jeff
Jonas, cientista chefe da Entidade de Analytics da IBM.
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Atualmente, o nível de conteúdo disponível é de 2,2 zettabytes, de acordo com informações
da Symantec. Isso representa uma explosão de 63% em relação ao ano passado. “Vocês
sabem o que vem depois do zettabyte? Vocês fazem ideia? Mas é exatamente para isso que
temos que nos preparar. Vem o Yottabyte. É um numero que não conseguimos compreender”,
afirmou Dale Zabriskie, chamado de Dr. Z, evangelista da empresa. Yottabyte possui 24 zeros.
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Voltando ao estudo da Dell/ Forrester Consulting, a conclusão é de que cerca de 95% dos
entrevistados valorizam a compra do storage do mesmo fornecedor de servidores,
equipamentos de rede e serviços e sistemas para gestão de TI. O levantamento cita também
que essa complexidade dos tradicionais ambientes de armazenamento impacta na
produtividade e nos resultados entregues pelos profissionais responsáveis pela administração
de storage nas organizações. Entre os entrevistados pela pesquisa, 57% disseram que hoje
gastam entre 26% e 75% do dia de trabalho em tarefas relacionadas a manutenção, em vez
de focarem em atividades estratégicas para a organização.
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Fonte: Information Week [Portal]. Disponível em:
<http://informationweek.itweb.com.br/10964/70-dos-executivos-consideramgestao-de-dados-algo-complexo/>. Acesso em: 18 out. 2012.

