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REDUÇÃO DE CUSTOS, segurança e ge-
renciamento de ambientes que usam
tecnologias diferentes, eis o tripé em
que se apoia o mercado brasileiro de ar-
mazenamento de dados, ou storage. Nos
próximos cinco anos, a previsão é que
investimentos na tecnologia movimen-
tem US$ 250 milhões no País. Essa ex-
pansão é fácil de entender. De um lado,
os custos de hardware caem de forma
acelerada. Um gigabyte de dados que
custava pouco mais de US$ 60, em
2001, deve valer não mais do que US$ 8

daqui a dois anos. De outro, a quanti-
dade de informação armazenada, por
conta da implementação dos aplicativos
de gestão empresarial, CRM, Business
Intelligence, entre outros, cresce drama-
ticamente. Nos últimos cinco anos, se-
gundo uma pesquisa da consultoria
McKinsey, a taxa de crescimento anual
da demanda mundial de armazenamento
atingiu 880% - de 300 petabytes (106

terabytes), em 2000, passou para 3 mil
petabytes em 2004.

O cenário deve se manter nesse
ritmo nos próximos anos. Pesquisas de
mercado, realizadas pelo IDC Brasil com
os usuários, apontam para investimentos
altos, principalmente de empresas de
grande porte, em projetos de consoli-
dação de ativos de storage até o fim de
2005. Isso significará, de acordo com
analistas, a adoção mais intensa de soft-
ware de gerenciamento compatíveis
com as diversas plataformas existentes.
Serão capazes de rodar, sem complica-
ção, em infra-estruturas compostas de
ambientes de mainframe e dos sistemas
operacionais Unix e Windows. "A estra-
tégia de consolidação pretende acabar
com as chamadas ilhas de infra-estru-

tura de storage, ambientes com tecnolo-
gias de vários fabricantes, que não se in-
terconectam", explica Bruno Lobo, dire-
tor-geral da filial brasileira da Veritas.

Com previsão de faturamento global
da ordem de US$ 2 bilhões em 2004
(contra US$ 1,7 bilhão em 2003), a Ve -
ritas se aproveita das novas ondas de
crescimento do mercado brasileiro de
storage. Nos dois últimos anos, segundo
Lobo, a subsidiária cresceu a taxas anuais
de 30%. Para 2005, a estratégia é inves-
tir no modelo denominado Utility Com-
puting Infrastructure, destinado a prover
serviços de software sob demanda para
clientes de médio e grande porte. "Nessa
nova abordagem, o cliente paga pelo
que usar", explica.

Responsável pela maior fatia dos
negócios de software de storage no País
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(vendas de US$ 43 milhões em 2003,
algo como 30% do total), a IBM intro-
duz dois novos conceitos para o geren-
ciamento de grandes volumes de dados.
O primeiro é o Storage Resources Ma-
nagement, baseado no software Tivoli,
da própria IBM, que tem como princi-
pal característica a recuperação das in-
formações em curto intervalo de tempo.
É uma ferramenta para ser usada em si-
tuações de perda momentânea de da-
dos, tais como apagões de energia. O
outro novo conceito é o de virtualização
de storage. Com o uso de software, é
possível enxergar servidores e subsiste-
mas de discos de armazenamento de
padrões e tecnologias diferentes e ge-
renciar aplicações de forma simples e
integrada.

O foco na virtualização já rendeu
pelo menos um bom e grande negócio,
informa Antônio Celso, gerente da área
de storage da IBM Brasil: a subsidiária
brasileira da Gedas, a unidade de tecno-
logia da informação do grupo Volkswa-
gen, está integrando seus subsistemas
de discos de dados com soluções IBM. A
Gedas prepara-se para disputar, ainda
este ano, o crescente mercado de sto-
rage com a utilização da tecnologia SVC
(Storage Virtual Capability). "A inten-
ção é oferecer serviços de armazena-
mento de dados sob demanda", afirma
Luiz Hirayama, gerente de operações e
data center da Gedas.

Sistemas virtuais
A virtualização do armazenamento de da-
dos em sistemas heterogêneos é também a
aposta da Hitachi Data Systems (HDS), sub-
sidiária da japonesa Hitachi, um dos prin-
cipais fabricantes mundiais de produtos
eletrônicos. A HDS é fabricante tradicional
de hardware de storage, switches e subsis-
temas de discos, entre outros. Recente-
mente, a empresa decidiu investir forte-
mente na área de software para storage. A
partir de 2002, a Hitachi passou a atuar de
forma direta no mercado brasileiro e fez in-
vestimentos em torno de US$ l0 milhões
na operação. A receita subiu de R$ 17 mi-
lhões para R$ 23 milhões em 2003, e a
previsão é de um aumento em torno de
100% este ano, informa Oscar Clarke, dire-
tor-geral da filial brasileira.
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AS EMPRESAS do setor financeiro e de te-
lecomunicações são as que mais gastam
em software para armazenamento de da-
dos. Uma pesquisa do instituto de pesqui-
sas IDC Brasil, divulgada este ano, mostra
que esses dois segmentos contribuíram
com a metade do faturamento obtido pe-
los principais fornecedores de software
para storage em 2003, em torno de US$
140 milhões. A IBM lidera as vendas no
segmento financeiro (US$ 11,5 milhões
em 2003), enquanto a EMC se destaca em
telecomunicações, com vendas acima de
US$ 14 milhões. Ainda em 2004, apenas
uma instituição financeira, o Banco do Bra-
sil, deve realizar uma megalicitação de
storage para contratação de 260 terabytes,
num valor estimado em US$ 8 milhões.

Tanto os bancos como as operadoras
de telecomunicações trabalham com uma
quantidade fenomenal de dados e, por isso,
investem pesadamente em tecnologias de
armazenamento de informações para su-
portar seus ambientes críticos de negócios.

Nos últimos dois anos, praticamente todas
as maiores operadoras buscaram implantar
soluções nessa área, em projetos que envol-
veram valores significativos. Operadoras
como Tim e Oi são exemplos de empresas
que realizaram projetos em função da con-
solidação de suas operações, assim como a
Claro, que aumentou sua cobertura geo-
gráfica e a infra-estrutura tecnológica. "Elas
representaram grande parte dos investi-
mentos em storage", diz Bruno Rossi, ana-
lista de mercado do IDC.

Os bancos também dependem muito
da tecnologia da informação para apoiar o
negócio, mas, por questão de segurança,
são mais reservados em relação aos seus
projetos, especialmente numa área tão sen-
sível. Mas a questão do desempenho dos
sistemas de armazenamento de dados é
uma clara preocupação em todas as inicia-
tivas dos bancos. Redução de tempo de
processamento, por exemplo, foi um dos
resultados da plataforma de storage, forne-
cida pela Hitachi à Nossa Caixa. Com a apli-

Loja da Claro: expansão significa mais estrutura tecnológica
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cação, informa Antônio Martinez Carraro,
gerente de informática da Nossa Caixa, a
instituição financeira ganhou desempenho
com o tempo de resposta das aplicações re-
duzido em 30% e a disponibilidade das
informações, em 50%. "A tecnologia aten-
deu à necessidade do plano de contingên-
cia do banco, com a replicação dos dados
gravados em disco em outro site, de forma
sincronizada", afirma Carraro.

A consolidação dos ativos de storage
também proporcionou bons resultados
ao Banco WestLB do Brasil S/A. Em 2002,
para se adequar às novas exigências do
Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB), a
instituição decidiu desenvolver um novo
plano de replicação e contingência, am-
pliando a segurança do ambiente de TI.
"Nós sempre trabalhamos com um plano
de contingência, inclusive com o propó-
sito de atender às determinações da nossa
matriz, em Düsseldorf. Entretanto, a solu-
ção não era perfeita, havia ainda uma ja-
nela de back up de aproximadamente 14
horas", conta Waldemar Innocent Filho,
executivo de TI do WestLB no País. O
novo plano de replicação e contingência
incluiu a utilização de três softwares Ve-
ritas, de back up, gerenciamento de vo-
lume e replicação, além da criação de
um site de contingência e instalação de
45 novos servidores. Trata-se de um
projeto de completo sucesso, segundo
Innocent Filho. "Além de uma econo-
mia da ordem de 50%, a solução de ges-
tão de storage proporcionou um au-
mento significativo de desempenho dos
aplicativos", afirma.
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MELHORAR A GESTÃO dos softwares e
hardwares, de forma que as corporações
possam ganhar mercado, aumentar suas
receitas e produzir novos produtos, sem
ter de adicionar vultosos dispêndios de
recursos financeiros, é um desafio que
vem sendo enfrentado por algumas em-
presas brasileiras. A General Motors é um
exemplo disso. Com três fábricas — São
José dos Campos (SP), São Caetano (SP)
e Gravataí (RS) — e outras l 6 unidades e
escritórios regionais em todo o País, a
GM decidiu implantar um sistema de
gestão de infra-estrutura de TI da ameri-
cana Altiris para realizar a façanha de
controlar os softwares instalados no par-
que de computadores da empresa, em
torno de 6 mil máquinas.

Não gastou mais dinheiro com o
sistema, nem precisou abrir mão de ne-
nhum equipamento instalado. Mas mos-
trou a economia na ponta do lápis: "Ti-
vemos uma redução de 44% nos gastos

com licenças de software", resume Luiz
Alvarez, gerente de infra-estrutura de
sistemas de TI da montadora. O controle
realizado pelo software Inventor Solu-
tion foi minucioso, informa o executivo.
"Havia um determinado aplicativo insta-
lado em 3,8 mil máquinas, que era uti-
lizado apenas por apenas 3 mil pessoas.
Ou seja, tinha gente que não precisava
daquele programa", conta Alvarez. "A par-
tir desse mapeamento, conseguimos redi-
mensionar o investimento anual em soft-
ware e reduzir o orçamento do nosso
ambiente de tecnologia", afirma. Isso sig-
nificou uma diminuição dos gastos com
licenças não utilizadas em torno de US$
2 milhões em 2003, informa Francisco
Palleta, diretor-geral da Altiris no Brasil.

Não se trata de preocupação exces-
siva, portanto. "A gestão da infra-estru-
tura de TI (tecnologia da informação) é
hoje uma questão de sobrevivência, é
vital para o negócio", diz Ricardo San-

Linha de montagem da GM: tecnologia tão supervisionada quanto os carros
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tos, vice-presidente de marketing da
Computer Associates, um dos principais
fornecedores mundiais de software para
gestão integrada de TI. A CA dividiu a
gestão de TI em quatro áreas principais:
infra-estrutura, armazenamento, segu-
rança e ciclo de vida das aplicações.

A maior parte dos projetos de ges-
tão da infra-estrutura de TI vem de em-
presas que passaram a operar com os
chamados ambientes distribuídos -
Unix, Windows e, agora, Linux. É o caso
da multinacional francesa AGF Brasil Se-
guros, hoje pertencente ao grupo ale-
mão Allianz. "Tínhamos um modelo de
gestão de TI problemático, há três
anos", conta José Alberto Fernandes Per-
tence, diretor de TI da AGF. "Resolve-
mos centralizar o ambiente para garantir
disponibilidade total das informações
aos nossos funcionários e parceiros",
afirma Pertence.

O gerenciamento das tecnologias de
armazenamento dos dados funciona de
forma parecida. O objetivo é enxergar
todos os hardwares a partir de um único
ponto. Isso permite, segundo a CA, asse-
gurar que os dados estejam disponíveis
quando forem necessários. "Na AGF, isso
garantiu atendimento imediato aos cha-
mados dos clientes e deu suporte on-
line aos PCs e servidores", diz Pertence.

Na área de segurança, o objetivo é
reduzir a exposição do parque tecnoló-
gico da empresa a ameaças eletrônicas,
como ataque de hackers. A AGF bloqueia
diariamente mais de 1,2 mil e-mails
contendo vírus ou spams e faz o geren-

ciamento dos contatos de mais de 2 mil
empregados da empresa E ainda presta
socorro à rede de l O mil corretores es-
palhados por todo o País.

A gestão do ciclo de vida de aplica-
ções e de dados visa controlar o uso dos
softwares com o objetivo de aumentar a
produtividade dos funcionários envolvi-
dos com as ferramentas.

Mais com menos
Por tudo isso, a gestão da TI é compli-
cada. Mas revela uma outra tendência: as
empresas estão buscando ser mais efi-
cientes com os recursos que já dispõem.
Existe atualmente um movimento den-
tro das corporações para tirar o máximo
proveito dos seus investimentos já reali-
zados em TI. "E preciso otimizar o que
as empresas têm para evitar gastos adi-
cionais", avalia Sérgio Lozinsky, espe-
cialista da Business Consulting Service,
unidade de consultoria de negócios da
IBM do Brasil. "A intenção é garantir
que a área de TI tenha um custo opera-
cional o mais reduzido possível para so-
brar dinheiro para novos investimen-
tos", diz Lozinsky.

A IBM está preparada para ajudar as
empresas a alcançar esses objetivos, se-
gundo o executivo. Tem um amplo ferra-
mental para implantar soluções de ges-
tão variadas, como ERP, CRM, logística e
Business Intelligence. A empresa não
vende o software, isso é feito pelos par-
ceiros, mas conta com uma consultoria
especializada na sua implementação.
"São projetos que envolvem muito di-
nheiro e risco, por isso é preciso traçar
uma estratégia de negócio muito ali-
nhada com os negócios da empresa",
avalia Lozinsky.

A terceirização, por exemplo, é uma
opção para ajudar as empresas a gerir
seus recursos de tecnologia. A IBM ofe-
rece serviços desse tipo a partir de seu
centro tecnológico de Hortolândia, no
interior paulista. O serviço vai além da
pura terceirização: é o chamado BTO
Business Transformation Outsourcing,
um sistema de gestão que, além de ofe-
recer possibilidades de controlar toda a
infra-estrutura de hardware e software,
monitora a operação completa de áreas
de negócios da companhia. Pode ser um

call center, uma área financeira ou a
parte de logística, por exemplo. "É a
saída para muitas empresas buscarem o
crescimento", diz Lozinsky.

Várias empresas correm nessa dire-
ção. Desde janeiro, em um contrato
mundial, a Procter & Gamble -98 mil
empregados em 80 países - entregou

suas operações da área de recursos hu-
manos à gestão da IBM. Urna forma de
agilizar as operações de crescimento da
companhia. O contrato, de US$ 400 mi-
lhões, tem objetivos bastante definidos:
permitir à P&G melhorar os serviços e
reduzir os custos de RH, através da
transformação de processos, integração
de tecnologia e melhores práticas; oti-
mizar a tomada de decisão dos executi-
vos mediante o acesso em tempo real à
informação; e oferecer serviços aos fun-
cionários de forma mais imediata, flexí-
vel e on demand (com pagamento dos
serviços de TI pelo uso).

A terceirização, aliás, é a fórmula de
maior sucesso para gestão da infra-es-
trutura de TI das empresas com o má-
ximo de aproveitamento dos recursos.
Pelo menos é o que se depreende da ex-
periência da Gedas, empresa de TI do
grupo Volkswagen, encarregada do ge-
renciamento de todas as operações de
tecnologia da subsidiária da montadora
alemã no Brasil. O projeto envolveu, in-
clusive, a transferência do mainframe da
Volkswagen nos Estados Unidos para o
Brasil. "A migração consolidou o con-
ceito on demand e garantiu capacidade
de atendimento às novas exigências da
empresa", explica Luiz Hirayama, ge-
rente de operações de data center da Ge-
das do Brasil.




