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O crescimento das empresas, o acesso à rede mundial e as novas tecnologias aumentam cada 
vez mais a quantidade de dados nas corporações. Muitos desses dados serão consultados 
apenas nos primeiros dias de vida, mas outros, por legislação ou por necessidade, precisam 
ser armazenados por mais tempo.  
 
Pesquisas mostram que a maior parte dos dados são utilizados nos primeiros seis meses, 
depois o número de acessos cai drasticamente e com tendência a zero após um ano de vida do 
dado. Se esse é o comportamento na maioria das empresas, por que usar mídias de alto custo 
para armazenar dados que não serão mais utilizados? 
 
O gerenciamento do ciclo de vida da informação tem como  principal objetivo racionalizar o uso 
do hardware e evitar desperdícios. Em outras palavras, aumentar o retorno do investimento e 
reduzir o custo da operação. Por isso, é necessário hierarquizar essas informações e definir o 
que deve ser mantido online , nearline ou offline. 
 
Para que um projeto de gerenciamento do ciclo de vida da informação seja bem sucedido é 
necessário um conjunto de soluções, incluindo hardware e software, além de um elevado 
volume de serviços, com o objetivo de implementar e dimensionar as soluções adequadas para 
cada estágio do dado dentro do ciclo de vida das informações corporativas. Estas 
implementações devem considerar como os dados serão utilizados, protegidos, replicados, 
armazenados, recuperados e disponibilizados aos usuários. 
 
Acúmulo de dados não significa informação e o acúmulo de informação não representa 
conhecimento. Por isso, cada vez mais é preciso que as empresas tenham disponíveis 
informações que facilitem o processo de tomada de decisão, que sejam úteis no dia-a-dia, 
enquanto as outras, como informações históricas, por exemplo, não precisam estar disponíveis 
o tempo todo, mas sempre que necessário.  
 
Gerenciar as informações não é uma tarefa fácil e acabamos por armazenar excessivamente 
documentos que jamais serão utilizados, o que causa um custo desnecessário para a empresa. 
Nos útlimos anos, uma das principais preocupações dos administradores de TI é o alto custo 
com discos rígidos e outros sistemas e serviços relacionados à storage. O volume de dados 
gerados por uma empresa cresce numa progressão geométrica, o que obriga as empresas a 
adotarem uma politica de armazenagem inteligente e a utilização de ferramentas automáticas 
de controle.  
 
Hoje, o mercado oferece moderníssimas ferramentas que fazem esse gerenciamento, 
auxiliando as empresas a reduzir em até cem vezes os custos de armazenamento de dados e, 
da mesma forma, se preocupar apenas com seu core business. Apesar disso, as empresas 
ainda não atinaram para a importância do gerenciamento do ciclo de vida da informação e 
continuam acumulando dados em suas redes. 
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