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Objetivos da pesquisa
A adoção de contêineres está acelerando e, portanto, também
é o requisito para proteger adequadamente os ambientes de
contêiner e os dados contidos neles. A pesquisa do ESG indica
que, até o momento, os profissionais de TI estão adiando
a adoção de contêineres. Embora muitos reconheçam
a importância crescente dos contêineres em relação a outras
plataformas de aplicativos cruciais, os níveis de confiança na
capacidade de proteger cargas de trabalho em contêineres
estão ficando para trás. Como aconteceu com outras mudanças
turbulentas recentes no ambiente de TI, inclusive os
fenômenos da computação em nuvem e da VMware, são
necessárias abordagens mais recentes de proteção de dados.
Para obter percepções sobre essas tendências, o ESG realizou
uma pesquisa com 334 profissionais de TI em organizações
na América do Norte (EUA e Canadá), pessoalmente
responsáveis ou familiarizados com o ambiente e a estratégia
de aplicativos baseados em contêineres da organização,
inclusive as ferramentas e os processos associados de proteção
de dados. As organizações dos entrevistados deveriam ter ou
planejar implementar um ambiente de aplicativos em
contêiner. Esta pesquisa teve como objetivo entender o estado
atual das implementações de aplicativos e contêineres dos
usuários finais, identificar lacunas de gerenciamento de dados
e destacar as expectativas futuras. As metodologias de backup
de contêiner serão exploradas para determinar as práticas
atuais dos profissionais de TI e as possíveis desconexões
que podem existir ao proteger a infraestrutura do
Kubernetes/contêineres em escala, fornecendo insights
adicionais sobre a dinâmica e os contrastes do mercado.
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ESTE

eSTUDO

PROCUROU:

Avaliar o nível de adoção
de contêineres e os processos
de backup e recuperação
associados, inclusive a
dimensão da implementação.

Analisar as intenções de compra
das equipes de TI em relação
ao backup e à recuperação da
infraestrutura de contêineres.
Avaliar as estratégias existentes
e revelar as lacunas de
expectativas.

Entender os desafios e os
impulsionadores existentes
que influenciam o backup da
infraestrutura de contêineres,
inclusive os obstáculos técnicos
que abrangem ambientes no
local e na nuvem.

Avaliar as preferências do
compradores em relação às
topologias de implementação
e entender melhor os critérios
que os responsáveis pelas
decisões estão priorizando.
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Destaques da pesquisa
A adoção de contêineres está em plena aceleração e pronta para se tornar a escolha ideal para a implementação de produção em 24 meses. A adoção de
contêineres é abrangente, com mais de dois terços dos entrevistados já utilizando esses ambientes. Esse ritmo continuará nos próximos 24 meses, com
os contêineres se tornando a plataforma mais usada para implementação de produção, à frente das máquinas virtuais.
As estratégias híbridas e multicloud estão diretamente vinculadas às implementações de contêineres. A tecnologia de contêiner é essencialmente híbrida,
com a maioria dos entrevistados relatando que suas soluções serão implementadas em uma combinação de plataformas de nuvem e no local. Mais de três
quartos usam serviços em nuvem como um repositório de DR de contêiner, com 47% identificando a nuvem como o único destino para essas cópias de dados
secundárias.
Há uma exigência compartilhada além das personas de backup e recuperação quando se trata do processo de tomada de decisões para proteção de dados de
contêineres. O backup e a recuperação de contêineres são claramente uma exigência compartilhada na qual as personas de backup e recuperação são
meramente influenciadoras e, o mais importante, elas não são proprietárias do orçamento de backup de contêineres.
Embora não sejam donas do orçamento, as equipes de proteção de dados ainda mantêm uma influência significativa no processo de decisão técnica.
As estratégias híbridas e multicloud complicam o backup de contêineres, e o futuro parece estar dividido entre soluções específicas de contêiner e backup
incumbente. Ambientes de nuvem híbrida e multicloud apresentam os desafios mais urgentes para profissionais de TI focados no gerenciamento de
backup/DR para contêineres. Atualmente, a grande maioria das organizações relata o uso de seus fornecedores de backup incumbentes para proteger
o ambiente de contêineres, mas, no futuro, espera-se uma mudança para as soluções de uso específico.
Parece haver uma grande desconexão quando se trata de backup e recuperação de contêineres. É evidente que muitos profissionais de TI podem não estar
buscando as métricas certas para ajudar a definir SLAs adequados aos negócios para contêineres, quando se trata de proteção de dados. Demonstrando
ainda mais o que parece ser uma desconexão em termos de proteção de dados, a maioria dos profissionais de TI presume incorretamente que é possível
fazer backup de aplicativos baseados em contêiner da mesma forma que os aplicativos individuais são protegidos.
Ainda há muito trabalho a ser feito para alinhar as expectativas de SLA de recuperação de dados com a realidade. Nesta pesquisa, os entrevistados foram
questionados não apenas sobre o tempo de recuperação de aplicativos de contêiner e os objetivos específicos de suas organizações, mas também sobre os
resultados. Em geral, as organizações relataram sucesso em termos de tempos de recuperação de aplicativos, que estavam muito alinhados com as
expectativas, mas há uma discrepância significativa em termos de métricas de recuperação de dados.
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Tendências e estratégias de proteção de dados
para contêineres

A adoção de contêineres
está em plena aceleração
e pronta para se tornar
a escolha ideal para
a implementação de
produção em 24 meses.
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A adoção de contêineres está
em plena ascensão e prestes
a se tornar a plataforma de
produção mais escolhida
Em um cenário de aceleração da transformação digital, não
é de se surpreender que os contêineres sejam uma tecnologia
popular para aproveitar o armazenamento no local e na nuvem.
A pesquisa do ESG mostra que a adoção de contêineres está em
aceleração total, com mais de dois terços dos entrevistados já
em produção com esses ambientes. Deve-se observar também
que o restante dos entrevistados usa contêineres exclusivamente
em ambientes de teste/desenvolvimento, mas planejam
transferi-los para ambientes de produção dentro de 12 meses.
A produção significa que determinados níveis de serviço devem
ser cumpridos para atender às demandas frequentemente
rigorosas dos negócios, entre as quais estão os SLAs de proteção
de dados. Esse ritmo continuará nos próximos 24 meses, com
os contêineres se tornando a plataforma mais usada para
implementação de produção, à frente das máquinas virtuais.
Essa é uma mudança significativa e fundamental que, por sua
vez, aponta para um efeito dominó das mudanças em todo o
ambiente de TI.

67

6

67%
atualmente usam contêineres
para aplicativos de produção

DETALHAMENTO DA PORCENTAGEM APROXIMADA DOS APLICATIVOS/CARGAS
DE TRABALHO DE PRODUÇÃO EM EXECUÇÃO EM CADA TIPO DE SERVIDOR,
ATUALMENTE E EM 24 MESES.
100%
80%

Servidores
bare metal, 32%

60%
40%

Máquinas
virtuais, 41%

20%

Contêineres, 27%

Máquinas
virtuais, 36%

Contêineres, 39%

0%

Porcentagem de cargas de trabalho de
produção executadas em cada
tipo de servidor atualmente
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Servidores
bare metal, 25%

Porcentagem de cargas de trabalho
de produção executadas em cada
tipo de servidor dentro de 24 meses
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As estratégias híbridas
e multicloud estão
diretamente vinculadas
às implementações
de contêineres.
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Multicloud e nuvens híbridas
são vitais para as estratégias
de contêineres
Os contêineres podem ajudar a impulsionar os esforços
de transformação digital por meio de implementações
de aplicativos empresariais mais rápidas e ágeis que
podem acomodar rapidamente os requisitos e as evoluções
em constante mudança. No atual mundo da TI, a tecnologia
de contêiner é essencialmente híbrida, com a maioria
dos entrevistados relatando que suas soluções serão
implementadas em uma combinação de plataformas
de nuvem e no local. Essa expectativa de flexibilidade
de várias plataformas afeta diretamente as opções
de tecnologia quando se trata de suporte de backup
e recuperação de contêineres para ambientes multicloud,
tornando-a um recurso importante ou muito importante
para 90% dos entrevistados.

O suporte a backup e recuperação
de contêiner para ambientes
multicloud
foi classificado como um recurso
importante/muito importante para
90% dos entrevistados.
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COMO OS CONTÊINERES ESTÃO SENDO IMPLEMENTADOS/UTILIZADOS.
Nossos aplicativos baseados em contêiner são/serão
implementados em data center(s) no local ou em uma
instalação de localização conjunta gerenciada apenas por
nossa organização

8%

Nossos aplicativos baseados em contêiner são/serão
implementados em uma combinação de plataformas de
nuvem pública e data centers privados (ou seja, híbridos)

Nossos aplicativos baseados em contêiner são/serão
implementados apenas em um ambiente de nuvem pública

71%

21%

A IMPORTÂNCIA DE TER UMA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RECUPERAÇÃO
E BACKUP DE CONTÊINERES QUE FUNCIONE EM MÚLTIPLOS SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA DE NUVEM PÚBLICA.

45

45%
Muito importante, planejamos implementar em
múltiplos provedores de serviços de infraestrutura
em nuvem pública

45%
Importante, nossa preferência seria uma solução
de gerenciamento multicloud, mas conseguimos
continuar sem isso
Voltar ao Índice
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A nuvem é essencial para
cópias de recuperação de
desastres de contêiner
Além do fato de que as estratégias híbridas e multicloud estão intrinsecamente
vinculadas às implementações de contêineres, deve-se atentar que a nuvem
é considerada uma topologia essencial para cópias secundárias de recuperação de
desastres de contêiner. De fato, mais de três quartos dos entrevistados usam
a nuvem como um repositório de DR de contêiner, com 47% identificando a nuvem
como o único destino para essas cópias de dados secundárias.

9

LOCAL DAS CÓPIAS SECUNDÁRIAS DE
BACKUPS DE CONTÊINERES PARA FINS DE DR.

20%
Local(is) externo(s)

47%
Local(is) de serviços em nuvem

31%
Local(is) externos e de serviços em nuvem

De fato, mais de três quartos dos entrevistados
usam a nuvem como um repositório de DR de
contêiner, com 47% identificando a nuvem como
o único destino para essas cópias de dados
secundárias.
© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos os direitos reservados.

2%
Não mantemos cópias secundárias de backups
de contêineres em locais externos ou em locais
de serviços em nuvem
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Há uma exigência
compartilhada além
das personas de backup
e recuperação quando
se trata do processo de
tomada de decisões para
proteção de dados de
contêineres.
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As operações de TI executam o backup e a recuperação de contêineres
Como geralmente ocorre no espaço de backup e recuperação, várias partes interessadas influenciam as decisões, como os proprietários das cargas de trabalho,
os líderes de negócios/funcionais e a liderança de TI, encarregados de estimular as principais métricas de nível de serviço. O backup e a recuperação de contêineres
são claramente uma exigência compartilhada na qual as personas de backup e recuperação são meramente influenciadoras e, o mais importante, elas não são
proprietárias do orçamento de backup de contêineres. Por sua vez, isso significa que grupos adicionais estão desempenhando um papel no processo de tomada
de decisões para proteção de dados de contêineres. Essa pode ser uma oportunidade para que TI, DevOps e partes interessadas no backup criem uma abordagem
equilibrada para definir e permitir SLAs de proteção de dados bem-sucedidos para a infraestrutura de contêineres. Isso também apresenta um risco, pois pode
haver diferenças significativas nas prioridades e no entendimento dos processos de tecnologia e proteção de dados em diversos subgrupos de TI.
GRUPO RESPONSÁVEL POR FINANCIAR O ORÇAMENTO DE
BACKUP E RECUPERAÇÃO PARA CONTÊINERES DE
APLICATIVOS.
1%

GRUPOS RESPONSÁVEIS POR GERENCIAR O AMBIENTE DE
BACKUP E RECUPERAÇÃO EM CONTÊINERES.
Operações de TI

3%

Operações de TI

8%

56%
75%
12%
34%

Administrador de backup

Orçamento geral de TI

9%

12%
32%

Equipe de DevOps
45%

Orçamento de DevOps
Orçamento de backup
e recuperação

34%

Proprietários de
aplicativos/cargas de
trabalho
Não sei
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Administrador de contêiner
Administrador de armazenamento
Administrador de virtualização
Proprietário da carga de trabalho

8%
27%
7%
25%

O mais responsável
Todos os envolvidos

3%
22%
2%
11
%
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A responsabilidade pela proteção de dados é essencialmente
uma exigência compartilhada
A propriedade do processo de seleção de ferramentas fornece uma imagem mais precisa de como as organizações abordarão suas escolhas de tecnologia para backup
e recuperação de contêineres. Embora não sejam proprietárias do orçamento, as equipes de proteção de dados ainda mantêm uma influência significativa no processo de
decisão técnica, mas apenas um pouco mais de um a cada cinco casos é uma propriedade exclusiva de decisão. Para fornecedores e players de canal, isso destaca o fato
de que as ações de vendas e marketing exigirão um ajuste para interagir com um conjunto mais amplo de tomadores de decisões e influenciadores em comparação aos
esforços tradicionais de proteção de dados.
ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA AMBIENTE DE APLICATIVOS EM CONTÊINER.

Os recursos de proteção de dados para nosso ambiente de aplicativos em contêiner são gerenciados
diretamente pelo aplicativo
As ferramentas e os processos de proteção de dados para nosso ambiente de aplicativos em contêiner são manuseados
exclusivamente pelos responsáveis pela implementação e pelo gerenciamento da tecnologia de contêineres
As ferramentas e os processos de proteção de dados para nosso ambiente de aplicativos em contêiner são manuseados
basicamente pelos responsáveis pela implementação e pelo gerenciamento da tecnologia de contêineres, com algumas
ações realizadas por nossa equipe de proteção de dados

2%

15%

12%

As ferramentas e os processos de proteção de dados para nosso ambiente de aplicativos em contêiner são
manuseados basicamente pela nossa equipe de proteção de dados, com algumas ações realizadas pelos
responsáveis pela implementação e pelo gerenciamento da tecnologia de contêineres
As ferramentas e os processos de proteção de dados para nosso ambiente de aplicativos em contêiner são manuseados
exclusivamente pela nossa equipe de proteção de dados
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49%

22%
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As estratégias híbridas e multicloud complicam o backup de
contêineres, e o futuro parece
estar dividido entre soluções
específicas de contêiner
e backup incumbente.
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A complexidade da nuvem
e a integridade dos dados são
os impedimentos mais comuns
de backup de contêineres
Quando novas tecnologias são implementadas
na produção, invariavelmente surgem desafios
à medida que a adoção aumenta e os sistemas
assumem uma função empresarial mais crítica.
Há um “efeito dominó” natural proveniente
da implementação de novas tecnologias em produção
quando se trata de backup e recuperação. A nova
tecnologia significa que as soluções de backup
e recuperação precisam se ajustar para proteger
adequadamente o ambiente. Isso pode significar
a reformulação de processos e soluções ou dar
suporte a novos ambientes e topologias híbridas.
Ambientes de nuvem híbrida e multicloud
apresentam os desafios mais urgentes para
profissionais de TI focados no gerenciamento de
backup/DR para contêineres. Os profissionais de
TI também estão se esforçando para garantir
a integridade dos dados e dos aplicativos e cumprir
os SLAs, o que representa um problema fundamental
que deve ser corrigido. A falta de ferramentas
de backup específicas a contêineres também
é frequentemente relatada como um desafio
e pode ser um motivo para os problemas de
integridade dos dados e aplicativos mencionados.
© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos os direitos reservados.

14

PRINCIPAIS DESAFIOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE
BACKUP/RECUPERAÇÃO DE DESASTRES PARA AMBIENTES DE CONTÊINER.
Gerenciamento de backup/recuperação de
aplicativos em contêiner em um ambiente de
nuvem híbrida

44%

Gerenciamento de backup/recuperação de
aplicativos em contêiner em vários serviços
de nuvem pública

39%

Garantia da integridade dos dados e dos
aplicativos

35%

Custos

31%

Descoberta de soluções de gerenciamento
apropriadas para backup/recuperação no
local de ambientes baseados em contêiner

25%

Falta de habilidades/não sabe como fazer
backup de contêineres

18%

Falta de ferramentas unificadas de backup
para proteger ambientes conteinerizados
e não conteinerizados

18%

Falta de ferramentas exclusivas de backup
e recuperação para plataformas de
contêineres

16%

Cumprimento de RPOs

13%

Cumprimento de RTOs

13%

Há um “efeito
dominó” natural
proveniente da
implementação de
novas tecnologias em
produção quando se
trata de backup
e recuperação.
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Embora a maioria use fornecedores de backup incumbente atualmente, os
entrevistados esperam adotar uma solução específica de contêiner
Conhecendo os desafios mais comuns do backup de contêineres, inclusive os vínculos com ambientes híbridos e multicloud, os entrevistados foram questionados se
o esquema de backup de contêineres de sua organização se integra ao ambiente atual de proteção de dados. Atualmente, a grande maioria das organizações relata
usar seus fornecedores de backup incumbentes para proteger o ambiente de contêineres. No entanto, daqui para frente, espera-se uma mudança em direção
a soluções de uso específico, com 52% planejando usar a tecnologia de backup específica de contêiner.
O ESQUEMA DE BACKUP DE CONTÊINER SE INTEGRA AO AMBIENTE DE PROTEÇÃO DE DADOS ATUAL?

Espera-se uma
mudança para as
soluções de uso
específico, com 52%
planejando usar
a tecnologia de
backup específico
de contêiner.

Sim, ele é compatível com nosso fornecedor de backup atual, e esperamos manter
essa abordagem daqui para frente

46%

Sim, ele é compatível com nosso fornecedor de backup atual, mas esperamos
mudar para uma solução de backup separada e específica de contêineres dentro
de 24 meses

© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos os direitos reservados.

Não, atualmente usamos uma solução de backup separada e específica de
contêineres, e esperamos manter essa abordagem daqui para frente
Não, atualmente usamos uma solução de backup separada e específica de
contêineres, mas esperamos mudar para uma solução oferecida pelo nosso
fornecedor de backup atual (geral) dentro de 24 meses

44%

8%

2%
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Parece haver uma grande
desconexão quando
se trata de backup
e recuperação de contêineres.
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COMO OS SLAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO PARA AMBIENTES
DE CONTÊINERES SÃO DETERMINADOS.

Não há um consenso claro
sobre a determinação do SLA,
salientando ainda mais a confusão
em torno do backup de contêineres
À medida que os contêineres continuam entrando nos ambientes de
produção, os SLAs de proteção de dados se tornam mais críticos:
o tempo de inatividade é caro e prejudicial. Após uma inspeção mais
detalhada, é evidente que muitos profissionais de TI podem não estar
buscando as métricas certas para ajudar a definir SLAs adequados aos
negócios para contêineres quando se trata de proteção de dados.
Mais de um terço dos entrevistados têm uma visão limitada ao analisar
apenas dados (12%), namespace (8%), nível de pod (8%) e nível de tag
(8%), quando deveriam se concentrar na proteção de dados em nível
de aplicativo ou contêiner. Isso ocorre devido à necessidade de
obter proteção de dados coerente e completa e, portanto, oferecer
capacidade de recuperação. Em outras palavras, fazer backup apenas
dos dados não restaurará os contêineres por conta própria.

3%

Eles são determinados no nível do aplicativo

8%
8%

30%

Eles estão focados apenas nos dados
8%

Eles são determinados no nível do namespace
Eles são determinados no nível do pod

12%

Eles são determinados no nível de tag
31%

Não sei

É POSSÍVEL FAZER BACKUP DOS APLICATIVOS EM CONTÊINERES
DA MESMA FORMA QUE OS APLICATIVOS INDIVIDUAIS?
5%

20%

Demonstrando ainda mais o que parece ser uma desconexão em termos
de proteção de dados, a maioria dos profissionais de TI presume
incorretamente que é possível fazer backup de aplicativos baseados
em contêiner da mesma forma que os aplicativos individuais são
protegidos. Deve-se observar que esse tipo de desconexão também
está se apresentando em outras áreas da tecnologia, por exemplo,
recentemente com backup SaaS e há muitos anos com as máquinas
virtuais. Claramente, são necessários mais treinamento no mercado
e sistema de mensagens aprimorado.
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Eles são determinados no nível do contêiner

Sim

Não

75%

Não sei
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O clique duplo nos componentes de proteção de dados é crucial para o backup de
contêiner
Percepções adicionais sobre a compreensão técnica mais granular dos entrevistados confirmam que há um alto grau de confusão no mercado, o que pode levar à perda
de SLAs e à perda de dados se a abordagem errada for selecionada. Isso é uma oportunidade para que os fornecedores demonstrem liderança de pensamento (para
aqueles que têm uma solução) e informem ao mercado que a “maneira antiga” não funcionará e que, na verdade, ela é arriscada. Uma ênfase específica nos recursos
de orquestração seria uma área adicional na qual se concentrar, pois é essencial para backup e recuperação bem-sucedidos de ambientes de contêiner. Na verdade,
embora a orquestração seja essencial, especialmente em escala, mais de um entre dois entrevistados não veem isso dessa forma.
FUNÇÃO DA ORQUESTRAÇÃO NO BACKUP
E NA RECUPERAÇÃO DE CONTÊINER.

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PROMOVER BACKUP
E RECUPERAÇÃO BEM-SUCEDIDOS E CONSISTENTES DE
AMBIENTES DE CONTÊINERES.
Backup no nível do contêiner

47%

Backup no nível do aplicativo

45%

Dados

43%

Snapshots no nível da VM

34%

Snapshots no nível do
armazenamento

34%

Nível do Kubernetes

“mANEIRA
ANTIGA”

25%

Registro/repositório

23%

Nível do cluster

23%

Conjuntos com monitoramento
de estado

É um pouco importante
45%

50%

17%

Não desempenha
nenhuma função
Não sei

15%

Nível de pod

14%

Nível do namespace

14%

Nível da tag

É essencial

32%

Armazenamento persistente

ConfigMap

3% 2%

“MANEIRA
MODERNA”

13%
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Tendências e estratégias de proteção de dados
para contêineres

Ainda há muito trabalho a ser
feito para alinhar as expectativas
de SLA de recuperação de dados
com a realidade.
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A realidade do tempo de recuperação está de acordo com as expectativas
As métricas de nível de serviço para backup/DR são o RTO (Recovery Time Objective, objetivo de tempo de recuperação), que é por quanto tempo uma interrupção
pode durar ou quanto tempo até ser restabelecida, e o RPO (Recovery Point Objective, objetivo do ponto de recuperação), que avalia a quantidade de dados que pode
ser perdida e/ou o momento a partir do qual ela pode ser recuperada. Geralmente, são expressos em horas e minutos para corresponder à maioria das necessidades de
negócios. Nesta pesquisa, os entrevistados foram questionados não apenas sobre esses objetivos, mas também sobre os resultados (como eles se saíram em relação aos
RPOs e RTOs). Isso se chama “realidade”. Em geral, as organizações relataram sucesso em termos de tempos de recuperação de aplicativos, que estavam muito
alinhados com as expectativas.

PERÍODO DO TEMPO DE
INATIVIDADE QUE AS
ORGANIZAÇÕES PODEM
TOLERAR EM RELAÇÃO
AOS SERVIDORES QUE
EXECUTAM APLICATIVOS/
CARGAS DE TRABALHO
EM CONTÊINERES
ANTES DE TOMAR A
DECISÃO DE “FAILOVER/
RECUPERAÇÃO”.

MÉDIA ESTIMADA = 2,87 HORAS
24%
20%

17%

12%

10%
6%

2%

1%

2%

De 6 horas
a menos de
12 horas

De 12 horas
a 24

Mais de
24 horas

Não sabe

4%

Sem tempo de
inatividade

Menos de De 15 minutos De 1 hora
15 minutos
a menos de
a menos de
1 hora
2 horas

De 2 horas
a menos de
4 horas

De 4 horas
a menos de
6 horas

MÉDIA ESTIMADA = 2,61 HORAS
TEMPO APROXIMADO QUE
COSTUMA DEMORAR PARA
RETOMAR OS APLICATIVOS
BASEADOS EM CONTÊINERES.

23%

23%
19%
13%

11%

7%

Menos de
15 minutos

De 15 minutos
a menos de
1 hora
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De 1 hora
a menos de
2 horas

De 2 horas
a menos de
4 horas

De 4 horas
a menos de
6 horas

De 6 horas
a menos de
12 horas

1%

0%
0%

De 12 horas
a 24

Mais de
24 horas

3%
3%
0%

Não sabe
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A realidade do ponto de recuperação revela uma grande desconexão
do backup de contêineres
No entanto, o alinhamento RTO-RTA pode sugerir uma falsa sensação de segurança. A desconexão na tecnologia de backup de contêineres destacada anteriormente
aparece mais visivelmente nas métricas do ponto de recuperação. Embora o RPO seja, em média, de 22 minutos, o RPA (ponto de recuperação real) foi de mais de
2 horas! Essa é uma discrepância significativa. Uma coisa é colocar os contêineres e aplicativos em funcionamento novamente, mas outra coisa é obter todos os dados
de volta sem perder nenhuma transação anterior. A capacidade de atingir os dois objetivos é o que a TI deve oferecer. Há muito trabalho a ser feito em termos de RPOs
de aplicativos conteinerizados, o que deve ser uma consideração importante para implementações adicionais em nível de produção para aplicativos essenciais nessas
plataformas.
MÉDIA ESTIMADA = 22 MINUTO

QUANTIDADE DE
DADOS ASSOCIADOS
A APLICATIVOS
BASEADOS EM
CONTÊINERES QUE
PODE SER PERDIDA
SEM IMPACTO
SIGNIFICATIVO PARA
OS NEGÓCIOS.

QUANTIDADE DE
DADOS APROXIMADA
QUE COSTUMA SER
PERDIDA AO RETOMAR
OS APLICATIVOS
BASEADOS EM.
CONTÊINERES

20%

19%

16%
11%

13%

13%
5%

Sem perda
de dados

Menos de
5 minutos
de perda de
dados

De 5 minutos
De 10 minutos
a menos de
a menos de
10 minutos de
15 minutos de
perda de dados perda de dados

De 15 minutos
a menos de
30 minutos de
perda de dados

2%

De 30 minutos
De 1 hora
a menos de
a menos de
60 minutos de 2 horas de perda
perda de dados
de dados

2%

2 horas ou
mais de
perda de
dados

Não sei

MÉDIA ESTIMADA = 2,02 HORAS
19%

18%

17%

16%

13%
9%

Sem perda
de dados

Menos de
15 minutos
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De 15 minutos De 1 hora
a menos de a menos de
1 hora
2 horas

De 2 horas
a menos de
4 horas

De 4 horas
a menos de
6 horas

4%

De 6 horas
a menos de
12 horas

2%

De 12 horas
a 24

0%

Mais de
24 horas

2%

Não sabe

Voltar ao Índice

Tendências e estratégias de proteção de dados para contêineres

22

Sobre a Dell Technologies:
Com o mais amplo portfólio de soluções confiáveis de infraestrutura e proteção de dados, a Dell EMC
Technologies oferece conhecimento especializado real para segurança completa, permitindo que as empresas
de médio porte adotem tecnologias transformadoras para maximizar o desempenho, competir e crescer.

SAIBA MAIS

SOBRE O ESG
O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI
que oferece insights práticos e inteligência de mercado à comunidade global de TI.
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Entrevistados por número de funcionários

Metodologia de
pesquisa
Para coletar dados para esse relatório, o ESG
conduziu uma abrangente pesquisa on-line com
profissionais de TI de organizações dos setores
público e privado na América do Norte (Estados
Unidos e Canadá) entre 12 de junho de 2020
e 24 de junho de 2020. Para se qualificar para
esta pesquisa, os entrevistados precisavam ser
profissionais de TI pessoalmente responsáveis
ou familiarizados com o ambiente e a estratégia
de aplicativos baseados em contêineres da
organização, inclusive as ferramentas e os
processos de proteção de dados associados.
As organizações dos entrevistados deveriam
ter ou planejar implementar um ambiente
de aplicativos em contêiner. Todos os
entrevistados receberam um incentivo para
responder à pesquisa na forma de prêmios em
dinheiro e/ou equivalentes.
Depois de filtrar os entrevistados que não se
qualificavam, remover respostas duplicadas
e fazer uma triagem das respostas restantes
(de acordo com inúmeros critérios) para
garantir a integridade dos dados, restou uma
amostra total final de 334 profissionais de TI.
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Entrevistados por idade da empresa

100 a
499, 11%

20.000 ou
mais, 10%
10.000 a
19.999, 6%

Mais de
50 anos,
18%

1a5
anos, 2%
6 a 10
anos, 23%

500 a
999, 21%

5.000 a
9.999, 10%

21 a 50
anos, 25%

2.500 a
4.999, 18%

11 a 20
anos, 32%

1.000 a
2.499, 24%

Entrevistados por setor
Produção

21%

Financeiro

15%

Área da saúde

12%

Tecnologia

11%

Construção/engenharia

7%

Serviços de negócios

7%

Varejo/atacado

7%

Governo
Comunicações e mídia
Outros

4%
2%
13%
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Todos os nomes de marcas comerciais pertencem às suas respectivas empresas. As informações contidas nesta publicação foram obtidas por fontes que o Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiáveis, embora
não sejam garantidas pelo ESG. Esta publicação pode conter opiniões do ESG, as quais estão sujeitas a alterações ocasionalmente. Os direitos autorias desta publicação pertencem a The Enterprise Strategy Group, Inc.
Qualquer reprodução ou distribuição desta publicação, no todo ou em parte, seja em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro, a pessoas não autorizadas a recebê-la e sem o consentimento expresso do The
Enterprise Strategy Group, Inc., viola as leis de direitos autorais dos Estados Unidos e estará sujeita a ação por danos civis e, se aplicável, acusação criminal. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço
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O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI que oferece insights práticos e inteligência de mercado à comunidade
global de TI.
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