
desenhadas para os requerimentos de 
computação em nuvem. 

"Os desbravadores da computação 
em nuvem e os novos líderes no 
segmento usam uma Tl completamente 
diferente da convencional: altamente 
virtualizada, automatizada e orquestrada, 
para fazer mais com menos e mais 
rápido", comenta o executivo. 

No entanto, por ser "tão bom, tão 
eficiente e tão mais produtivo", na visão 
de Hermann Pais, diretor de pré-venda 
da Oracle, o ambiente traz consigo o 
desafio do gerenciamento e da 
necessidade de escalabilidade constante 
para não se esgotar rapidamente. 

Para solucionar esse impasse, ele 
explica ser importante que empresas e 
provedores de serviços baseados em 
nuvem tenham estratégias de 
implantação e gestão do armazenamento 
bem claras. "Você pode gerir limitando, o 
que os provedores gratuitos fazem", 
comenta, exemplificando o caso do 
iCloud. Outras estratégias estão 
relacionadas às tradicionais soluções 
tecnológicas, como a adoção da técnica 
de compressão. 

As soluções do momento 
Mas as tecnologias também estão 

evoluindo para auxiliar a tarefa de 
armazenamento e resgate da 
informação. A Oracle, por exemplo, 
aposta na solução ZFS, a última a 
receber - nessa área de storage - up 
grade de memória, performance e 
processador. E o diferencial, segundo 
Pais, é a capacidade de se conectar 
por vários tipos de armazenamento, 
além de suportar diversos gêneros de 
sistemas operacionais. 

A solução Open ZFS surgiu como 
sistema de armazenamento storage de 
tecnologia aberta, no início dos anos 
2000, e ganhou compressão de 
coluna de banco de dados para ser 
capaz de comprimir de dez a oitenta 
vezes o espaço ocupado por um 
banco de dados. 

"Você usa um décimo do espaço 
em bytes que usaria em um sistema 

velocidade da era dos negócios digitais 
que vivemos". Com esta frase o 
gerente de soluções de virtualização da 
EMC para a América Latina, Rodrigo 
Gazzaneo, define a relevância do atual 
movimento de armazenamento das 
informações em nuvem. 

Como modelo anterior, ele define 
aquele baseado em uma proliferação de 
diferentes equipamentos físicos, em 
redes de plataformas variadas e 
diversos pontos de gestão, com 
equipes internas em silos. 

Como modelo atual, o gerente geral 
da NetApp no Brasil, Marcos Café, 
auxilia na explicação: "Os clientes, hoje, 
procuram a nuvem porque o volume de 
dados é exponencial e eles precisam de 
tecnologias que sejam mais baratas, 
mais flexíveis e que possam gerenciar 
grandes volumes de dados", pontua. 

Por esse motivo, as empresas 
estão se adaptando. Tanto a NetApp, 
que carrega toda sua atual tecnologia 
para gerenciar tratamento de alto 
volume, e uma disponibilidade de 
24X7, por 365 dias, quanto a EMC, 
que não foge à regra, já que Gazzaneo 
conta que todas as soluções de 
infraestrutura da empresa estão 



de storage convencional", explica Pais 
Segundo ele, esse é, inclusive, um dos 
principais motivos que levam, em 
alguns casos, o retorno do 
investimento do storage acontecer "no 
ato da implementação". 

Representando os data centers, a 
Alog extrapolou o armazenamento em 
nuvem para o conceito de storage em 
rede como serviço, ou simplesmente 
"SAN como Serviço" - de Storage 
Area Network. 

O diretor de operações da Alog, 
Nelson Mendonça, pontua que a 
flexibilidade das soluções de 
armazenamento em rede simplifica a 
implantação em qualquer tipo de 
ambiente. No entanto, lembra que 
apesar de as soluções em nuvem serem 
adaptáveis a quaisquer gêneros e 
tamanhos de empresa, em geral, 
médias e grandes têm apresentado um 
número maior de ambientes com perfil 
de consumo dos requisitos de 
disponibilidade, desempenho e 
segurança oferecidos por data centers. 

Lançada há pouco mais de seis 
meses, a versão mais recente do 
sistema da NetApp, a Cluster, assume a 
gestão dos dados evitando a formação 
de ilhas de armazenamento. "Hoje, as 
empresas vão incorporando discos em 
seus ambientes a medida que eles 
enchem. Com o Cluster você tem uma 
visão integral do armazenamento", 
esclarece Café. 

Com um portfólio voltado tanto para 
armazenamento pessoal, quanto para 
sistemas corporativos de maior porte, o 
diferencial da EMC, segundo Gazzaneo, 
são as tecnologias que permitem 
configuração e monitoração diretamente 
do software de virtualização do data 
center. "No futuro queremos que esse 
controle seja ainda mais simples e 
integrado com as aplicações", defende. 

Ele exemplifica contando que a 
integração com a API da plataforma de 
virtualização VMware vSphere para 
gerenciamento de armazenamento 
(VASA - vSphere API for Storage 
Awareness) permite ao gestor do 
ambiente virtual ter visibilidade profunda 
da configuração do sistema de 
armazenamento, o que o executivo 
valoriza, por permitir ajustar 
dinamicamente as aplicações com 
políticas de níveis de serviço e com 
muito menos passos de configuração. 

O lema, para Gazzaneo, é fazer 
mais com menos. "Mais volume, mais 
controle, mais capacidade, menos 

esforço de gestão", afirma. Ele ainda faz 
uma observação referente ao retorno 
sobre o investimento nas soluções de 
armazenamento em nuvem. "O 
benefício da virtualização se media em 
retorno de investimento. O benefício da 
computação em nuvem se mede em 

"Um servidor de arquivos corporativos 
era tudo que bastava para um usuário 
de negócio ter suas informações 
protegidas. Mas, hoje, com a mobilidade 
e a velocidade de tomada de decisões, 
se faz necessário que este usuário tenha 
acesso a informações praticamente em 
tempo real e a partir de um dispositivo 
móvel", diz. 

A EMC utiliza a si mesma como 
exemplo de sucesso na prática com o 
armazenamento na nuvem. Segundo 
Gazzaneo, a entrada da empresa em 
uma estratégia de cloud permitiu 
postergar em 4 anos a construção de 
um novo data center, uma economia 
enorme e um impacto direto ao 
negócio da empresa. 

Café acrescenta outro fator que 
deve aumentar ainda mais a 
necessidade de se armazenar em 
nuvem. O executivo lembra que grande 
parte das informações existentes ainda 
não estão em meios digitais, "tem 
muita coisa em papel, em micro filme. 
Se você imaginar que existe uma 

habilitar os negócios a operarem de 
maneira mais ágil", explica. E Pais 
concorda: "O crescimento sempre é 
geométrico, não em receita, mas em 
capacidade, em bytes", diz. 

Necessidades da mobilidade 
Segundo Gazzaneo, portanto, 

armazenar em nuvem traz, de forma 
geral, vantagens específicas. Além do 
menor custo, são concedidos aos 
usuários maior agilidade e mobilidade. 

tendência grande de conversão de 
muitos desses dados para meios 
digitais, a tendência de dados na 
nuvem é até maior", comenta. 

Cloud já é comum 
A Cisco prevê que o tráfego global 

em nuvem crescerá seis vezes até 
2016. Gazanneo explica que as 
expectativas no segmento são 
promissoras porque "nunca antes se 
gerou tanta informação, nunca antes a 
informação foi tão importante para as 
organizações, e nunca antes o mundo 
esteve tão digitalizado". "Armazenar na 
nuvem é uma tendência irreversível", 
confirma Café. 

Especificamente quanto ao Brasil, 
Mendonça, da Alog, aposta que cada 
vez mais o País tem se destacado na 
oferta de novas soluções. "Eu diria que 
temos condições de prover os mesmo 
tipos de serviço que qualquer outro local 
do mundo", afirma. 

O desafio, agora, é descobrir "como 
tirar proveito e inteligência do ponto de 
vista analítico par a tomada de decisão 
desse tsunami de dados que vão ser 
gerados", coloca Café, explicando que a 
indústria precisa encontrar uma maneira 
de fazer isso de forma cada vez mais 
barata, veloz e com maior inteligência. 
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