
Quando e o que mudar para 
o armazenamento em fl ash

O armazenamento em fl ash 

tornou-se uma tecnologia 

popular, e a 451 Research 

espera que esse mercado 

alcance US$ 9,6 bilhões até 

2020

Na medida em que o custo da 
tecnologia se torna menos 
proibitivo e benefícios como 

recursos para melhora de desempe-
nho e processos simplifi cados de 
provisionamento e otimização de 
sistemas se tornam mais procurados, 
fi ca claro que o armazenamento 
em fl ash veio para fi car. Embora 
algumas organizações possam 
ter aproveitado precocemente as 
vantagens dessa tecnologia em rá-
pido desenvolvimento, uma grande 
quantidade de empresas ainda não 
fez a transição. A sua organização 
pode muito bem se enquadrar nesta 
categoria.

Para aqueles que ainda estão se 
preparando para integrar o arma-
zenamento em fl ash, apresentamos 
algumas diretrizes sobre quando e 
o que mudar para o fl ash.  

Quando mudar (e como fazê-

lo)

Se sua organização ainda não 
migrou para o fl ash, vocês devem, 
pelo menos, estar considerando 
essa possibilidade. A tecnologia 
infl uenciou o setor de tal forma, 
que a relação entre custo e desem-
penho, que costumava representar 
um obstáculo significativo para 
muitas empresas, se tornou ideal. 
E a relação continua a melhorar a 
cada dia; portanto, quanto mais você 
continua a adiar a mudança para o 
fl ash, mais custos de infraestrutura 
serão desperdiçados com armazena-
mento em disco. 

Como acontece com qualquer 
outra mudança ou atualização tec-
nológica, existem vários desafi os 
que podem complicar a adoção. Para 
garantir uma integração vantajosa 
e contínua do armazenamento em 
fl ash, você deve se preparar antes 
da compra. Para isso, incentive sua 
organização a fazer uma prova de 
conceito que analise as necessida-
des de desempenho dos aplicativos 
que serão migrados para fl ash; isso 
ajudará a entender como será a 
qualidade do desempenho mais 
adiante. 

Uma prova de conceito é espe-
cialmente importante quando sua 
organização precisa implementar 
uma infraestrutura totalmente nova 
para dar suporte ao armazenamento 
em fl ash. Se for esse o caso, o custo 
se estenderá além da simples com-
pra de um dispositivo fl ash, o que 
torna necessário um entendimento 
de como sua empresa se benefi cia-
rá do fl ash para criar um caso de 
negócio adequado e obter um ROI 
que valha a pena. 

Estas são algumas perguntas 
importantes a serem feitas ao consi-
derar uma mudança para o fl ash: 

• Quais são os requisitos de de-
sempenho do aplicativo? 
• Devo mudar tudo para o fl ash, 
ou somente algo específi co? 
• O aplicativo, código e infraes-
trutura estão otimizados para 
fl ash?
• Se eu comprar a solução de um 
novo fornecedor, como ela funcio-
nará com o que já tenho?
• Tenho as ferramentas de ge-
renciamento e monitoramento 
corretas?
• Tenho ou preciso de tecnologia 
de redução de dados?

Como quase todos os fornecedo-
res de hardware oferecem algum 
tipo de solução em fl ash, muitas 
organizações enfrentam difi culda-
des ao decidir onde comprar um 
dispositivo: com um fornecedor 
estabelecido ou uma startup? Cada 
opção apresenta seus prós e contras, 
e essa é outra faceta da migração 
para fl ash que seria melhorada com 
uma prova de conceito. 

Por exemplo, se você estiver em 
busca de uma solução de ponta, 
startups como a Nimble e a Pure 
não estão sobrecarregadas com 
infraestruturas legadas, com um 
foco em inovação de produtos que 
você não encontra em alguns dos 
fornecedores estabelecidos. Por 
outro lado, se você precisar de uma 
solução globalizada com experiência 
em monitoramento e gerenciamento 
de armazenamento, fornecedores 
estabelecidos costumam ser a me-
lhor opção, pois vêm estimulando o 
avanço da tecnologia fl ash há alguns 
anos, enquanto as startups ainda 
estão correndo atrás de recursos 
considerados mais tradicionais.  

O que mudar (e por quê)

Assim que sua organização tiver 
feito uma auditoria criteriosa em 
termos de compreender as ne-
cessidades de desempenho, como 
podem ser atendidas por uma 
implementação de fl ash e qual for-
necedor e dispositivo usar, é hora 
de considerar quais dados devem 
ser migrados. 

Em termos gerais, a capacidade 
do fl ash deve ser alocada a todos os 
aplicativos e dados associados que 
tenham altos requisitos imprevisí-
veis de E/S (talvez um aplicativo na 
Web voltado aos funcionários que 
possa ser acessado por centenas de 

pessoas em diferentes momentos do 
dia). O fl ash é especialmente útil 
em recursos como VDI, que exigem 
altos IOPs, mas pouco espaço de 
armazenamento efetivo apenas para 
proporcionar o desempenho neces-
sário para lidar com tempestades de 
inicialização. Sem o fl ash, você teria 
comprado uma matriz de armazena-
mento com centenas de unidades 
de discos rígidos, e a maior parte 
do espaço delas não seria usada. O 
fl ash proporciona essa capacidade 
de desempenho e muito mais, sem 
fazer com que a empresa desperdice 
recursos ao comprar recursos de 
armazenamento em excesso.   

O fl ash também deve ser usado 
para dar suporte a soluções de 
servidor virtualizado, por exemplo. 
Enquanto aplicativos estão sendo 
consolidados a fi m de baixar custos 
e maximizar o investimento que seu 
departamento de TI está fazendo 
em seus servidores, todos esses 
dados ainda precisam residir em 
um dispositivo de armazenamento 
compartilhado. As capacidades de 
desempenho do fl ash garantirão 
que os dados não fi quem sujeitos a 
congestionamentos ou latência. Da 
mesma forma, aplicativos e serviços 
essenciais aos negócios (como SQL 
Server, SharePoint, Oracle, o já 
citado VDI, entre outros) também 
devem ser incluídos em disposi-
tivos de armazenamento em fl ash 
para manter a produtividade e a 
efi ciência. 

Práticas recomendadas

Essas diretrizes de preparação e 
implementação de uma solução fl ash 
são um bom ponto de partida para a 
jornada da sua organização rumo ao 
fl ash. Para ajudar a garantir que sua 
empresa consiga concretizar todos 
os benefícios de uma integração de 
fl ash no futuro, aproveite as princi-
pais práticas recomendadas: 

• Entenda suas necessidades de 
desempenho. Surpreendentemente, 
é comum que os administradores 
de armazenamento e outros pro-
fi ssionais de TI se apressem para 
implementar de dispositivos fl ash, 
sem considerar o nível de desempe-
nho necessário. A resposta deve ir 
além de "preciso de uma solução de 
armazenamento mais rápida". Pense 
nos requisitos de tamanho de bloco 
de cada aplicativo e nos requisitos 
de latência associados, bem como 
nos intervalos de desempenho de 
cada um deles: você antecipa picos 
diários, semanais ou mensais? É 
por isso que um exercício de prova 
de conceito é importante, pois ele 
mostra a qualidade do desempenho 
ao longo de um período e ajuda a to-
mar decisões bem-informadas sobre 
confi guração e provisionamento.

• Prepare-se para o crescimento. 
Apesar do crescimento contínuo da 
capacidade e da funcionalidade da 
tecnologia fl ash, a quantidade de 
dados a serem armazenados de sua 
organização também aumentará. 
Tecnologias de redução de dados 
certamente ajudarão, mas a orga-
nização deve planejar quais deles 
devem ser armazenados em fl ash 
e quais podem permanecer nas 
soluções de armazenamento atuais. 
No fi m das contas, você precisa 
equilibrar o ROI de um investimento 
em fl ash com tudo o mais que está 
no data center.

• Conheça seus congestiona-
mentos. Com o armazenamento 
em flash, que proporciona um 
desempenho muito aprimorado, o 
armazenamento não será mais o 
primeiro elemento da infraestrutura 
a arcar com a culpa dos congestio-
namentos. No entanto, agora você 
precisará encontrar a nova causa 
de um congestionamento e, para 
tanto, contar com um entendimento 
fundamental da infraestrutura de 
sua organização. O problema está 
na rede ou no servidor? O aplicativo 
está otimizado? A origem pode estar 
no código do banco de dados? Um 
sistema completo e abrangente de 
monitoramento da pilha de aplica-
tivos deve ser implementado para 
oferecer uma visão detalhada da 
integridade da infraestrutura física e 
entre aplicativos e ambientes (locais 
e na nuvem), o que permitirá encon-
trar com maior facilidade a fonte de 
um novo congestionamento. 

Conclusão 

O armazenamento em fl ash conti-
nua a evoluir. Os pioneiros na adoção 
precisam se manter atualizados 
quanto a novos desenvolvimentos 
tecnológicos e a correntes de 
pensamento relacionadas ao fl ash. 
Além de unidades fl ash de maior 
capacidade, existem tecnologias 
ainda mais novas que devem ser 
consideradas, como NVMe e 3D 
Xpoint, entre outras, que podem 
ser implementadas se e quando 
os requisitos de desempenho ou 
comerciais mudarem. No entanto, 
para os que estão se preparando 
para a mudança, essas diretrizes 
sobre quando, o que e como integrar 
o fl ash, bem como as práticas reco-
mendadas que as acompanham para 
futuro gerenciamento, posicionarão 
sua empresa de forma ideal para 
iniciar as operações e se benefi ciar 
rapidamente da adoção do armaze-
namento em fl ash. 

(*) É gerente de marketing de produto 
sênior da SolarWinds
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@O Project Ariana, conceito de projetor gamer da Razer, con-
quistou o prêmio “Best of CES” na categoria “Best Gaming” da 

CES 2017. Além disso, o produto foi um dos indicados do “People’s 
Choice” (“Escolha do Público”, em tradução livre) da Engadget, par-
ceira ofi cial da feira, nas categorias “Best Home Theater Product” e 

“Best Disruption Tech”. O Project Ariana captura as informações do 
cenário dos games e os projeta de forma inteligente em ambientes 
fechados, respeitando os aspectos do local, ampliando a imersão do 
jogador no game e levando a diversão para além do monitor. A Razer 
planeja apresentar ao público um modelo fi nal do Project Ariana até 
o fi m deste ano. 

O ano de 2017 chegou e 
muitos brasileiros já voltaram 
para a rotina normal. Para 
ajudar com a falta de tempo, 
as pessoas buscam facilidades 
no mundo digital: verifi cam a 
conta bancária pelo celular, 
realizam compras online, estu-
dam e até cuidam da saúde. De 
acordo com pesquisa realizada 
pela Cheetah Mobile, o Brasil é 
o país que mais utiliza aplicati-
vos de smartphone no mundo 
todo e 41% dos internautas 
já realizaram pelo menos 
uma operação de compra de 
mercadorias físicas através de 
smartphones.

Conheça três aplicativos 
que são essenciais para quem ama os animais de estimação e 
buscam facilidade no cuidado com os cães e gatos.

Pet Booking: Agende e pague online.  Nem sempre é fácil 
encontrar pet shops, adestradores e passeadores perto de casa. 
O aplicativo Pet Booking facilita a vida dos donos de pets já que 
localiza o prestador de serviço mais próximo e ainda permite 
agendar desde tosa, banho e consultas veterinárias até day 
care e exames. Se o cliente preferir, alguns estabelecimentos 
disponibilizam o serviço “leva e traz”, que retira e entrega o 
animal em segurança. Além disso, o usuário consegue cadas-
trar as características do animal, como por exemplo, indicar 
alguma alergia, problema de saúde ou preferência de produtos, 
permitindo que o cuidado com seu pet seja mais personalizado. 
Para facilitar ainda mais, o pagamento é feito através de cartões 
de crédito direto na plataforma, que também envia lembretes 
sobre os agendamentos. Grátis

Disponível para iOS e Android
www.petbooking.com.br

Guia Pet Friendly: Esteja 

sempre com seu melhor 

amigo. Os tutores que amam 
estar sempre na companhia 
do seu pet agora têm um 
aliado na busca pelos lugares 
onde eles são bem-vindos. O 
aplicativo Guia Pet Friendly 
mostra os locais que você 
pode ir junto com seu animal 
de estimação permitindo que 
o usuário selecione sua busca 
por destino, categoria e bairro. 
No app é possível encontrar 
restaurantes, parques, sho-
ppings, hotéis e até salão de 
beleza onde os pets são acei-
tos. O guia traz informações 
importantes, como horário de 

funcionamento, descrição do espaço pet friendly e quais são os 
serviços exclusivos para os animais. Grátis

Disponível para iOS e Android
http://guiapetfriendly.com.br/
 
Cam2Pet: Monitoramento em tempo real. Sair para 

trabalhar e deixar o seu pet em casa nem sempre é fácil. A 
Cam2Pet chegou no Brasil para diminuir a preocupação dos 
tutores porque transmite ao vivo a movimentação do pet onde 
quer que ele esteja. O app sinaliza quando o animal está fazendo 
barulho e emite no ambiente sons ou mensagens gravadas pelo 
dono para chamar sua atenção e acalmá-lo. O usuário poderá 
ver, ser visto e conversar com o animal de estimação a qualquer 
momento do dia e em tempo real. Com o Cam2Pet também é 
possível capturar imagens do pet e gravar vídeos a qualquer 
momento, além de arquivar todo o histórico de atividades do 
animal. Grátis

Disponível para iOS e Android
www.cam2pet.com.br

Apps que irão facilitar a rotina com seu pet neste ano

PicPay - aplicativo que permite receber e enviar pagamentos 
para qualquer pessoa, pelo smartphone, de forma fácil, segura, 
instantânea, sem custo e usando o cartão de crédito -, está em 
constante evolução e acaba de tornar-se uma rede social em que 
essas transações são transformadas em experiências comparti-
lhadas entre os usuários do aplicativo. 

A ideia foi criada para tornar os pagamentos, até então 'frios', 
em momentos mais leves, divertidos e que valem a pena serem 
divididos com os amigos. Assim nasceu a primeira rede social de 
pagamentos do PicPay. 

Muito mais do que uma ferramenta de pagamento sem custo 
e fácil de usar, a partir de agora, quando uma pessoa paga ou 
recebe dinheiro pelo PicPay terá a opção de deixar sua transa-
ção visível para seus seguidores, assim como em qualquer rede 
social. Os pagamentos entre os usuários fi carão visíveis aos seus 
seguidores, que poderão curtir e comentar nos pagamentos. É 
importante destacar que os valores nunca são publicados para 
outras pessoas.

Com uma interface simples de usar, PicPay facilita o dia a dia 
nas mais diversas situações possíveis, seja para dividir a conta 
do bar, rachar a conta com os amigos ou cobrar de volta aquela 
grana da viagem. “Nossos usuários adoram usar o PicPay em 
qualquer hora e lugar. Com o passar do tempo, observamos que 
os pagamentos entre nossos usuários sempre envolvem experi-
ências e momentos importantes que estão sendo vividos pelas 
pessoas. Por acreditar que momentos e experiências fi cam ainda 
melhores quando compartilhadas criamos a rede social PicPay”, 
comenta Anderson Chamon, co-fundador de PicPay. 

Primeira rede social de pagamentos

Como fazer parte da rede social PicPay

Depois de baixar o app, gratuitamente em seu smatphone, 
disponível nas plataformas App Store e Google Play, as pessoas 
criam um perfi l no PicPay, que é identifi cado por um @, exata-
mente como funcionam os perfi s em qualquer outra rede social. 
Este perfi l pode ser aberto ou fechado, ou seja, perfi l aberto 
pode ser seguido por qualquer pessoa e o perfi l fechado só pode 
ser seguido quando há autorização do dono do perfi l. Caso os 
usuários não queiram que algum pagamento seja visto nem por 
seus seguidores, ele pode optar por tornar a transação privada, 
neste caso apenas os envolvidos no pagamento poderão visualizar 
a mensagem.

Bruno Barnett (*)
 

Redução de custos, muito planejamento e entrega de resul-
tados expressivos para melhorar os negócios fazem parte 
da rotina de todos os setores da indústria, independen-

temente do porte da companhia. Uma tendência em tecnologia 
que contribui com a estratégia das empresas são as soluções 
hiperconvergentes, que garantem benefícios tangíveis e vêm 
ganhando força no mercado.

A hiperconvergência permite que em uma única solução seja 
possível trabalhar de forma conjunta: virtualização, armazena-
mento, redes, segurança e processamento. Assim, a empresa 
economiza espaço físico no data center e reduz o consumo de 
energia e calor. Outro benefício da tecnologia é que, ao adquirir 
uma solução hiperconvergente, é possível reduzir o custo total de 
propriedade (Total Cost of Onwnerwhip -TCO) em pelo menos 
20% em comparação com uma tecnologia tradicional. Adicio-
nalmente, a gestão operacional é mais simplifi cada e barata a 
médio e longo prazo.

Destaco que pequenas e médias empresas têm adotado a hi-
perconvergência devido à praticidade que ela traz no dia a dia. 
Nesse sentindo, elas têm alinhado a TI com as outras áreas da 
empresa para que todos contribuam com o desenvolvimento de 
seus negócios e dos clientes. É essencial lembrar que seus clien-
tes também estão se esforçando para garantir que os negócios 
deles progridam e por isso vão propor novos desafi os para sua 
empresa. E ao investir na hiperconvergência é possível contar 
com valor agregado de um único produto, que contribui para 
melhores resultados. 

Existem no mercado, por exemplo, soluções hiperconvergentes 
que fornecem sistemas integrados para a criação de infraestrutura 
de TI de virtualização, com riscos mitigados da implantação de 
ambientes Software Defi ned Data Center (SDDC). Nesse sentido, 

O que a hiperconvergência 
pode fazer pelos seus negócios?
No Brasil, vivenciamos um cenário econômico que exige adaptação das empresas para criarem 
oportunidades e driblarem as difi culdades, a fi m de tornarem-se referências no mercado

para uma confi guração rápida de todo um ambiente é possível 
contar com uma ampla gama de servidores validados com software 
pré-instalado. Além disso, as confi gurações permitem uma maior 
personalização para atender as cargas de trabalho. Por isso, a 
nova tendência tecnológica possui um diferencial que moderni-
za o data center com gerenciamento simplifi cado, desempenho 
aperfeiçoado e efi ciência energética. 

Podemos e devemos buscar alternativas que são tendências 
mundiais que proporcionam melhor performance, automação e 
efi ciência nos processos, otimização de tempo e recursos e, redu-
ção de custos para os negócios. O mercado de hiperconvergência 
veio para fi car e superar as demandas atuais, sendo assim, sua 
empresa pode contar com essa solução inovadora para ampliar 
a sua estratégia de negócio e de seus clientes.

(*) É gerente de Canais para a América do Sul da Fujitsu do Brasil


