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Os data centers pegam carona na terceirização de serviços e acompanham um novo ciclo de 
evolução, marcado por um portfólio mais atraente para as empresas   
 
O apelo das estruturas gigantescas perdeu lugar para a oferta de serviços no discurso das 
empresas de data center. A nova onda do setor, representando uma quebra de paradigmas para 
um mercado nascido com o intuito de alugar espaço para instalação de equipamentos, pegou 
carona na terceirização de TI, a qual atrai um número cada vez maior de corporações com 
expectativas de reduzir custos e aumentar a produtividade.  
 
Zaffalon, do The Yankee Group: as empresas tiveram de aprender a falar a linguagem do CIO  
 
A lapidação do segmento teve início com a explosão da bolha da internet, em 2001. Na época, 
esses grandes centros de dados, nascidos no final da década de 90, perceberam que a tão 
sonhada demanda por hospedagem de sites estava longe de ser alcançada e, o pior, depararam-
se com estruturas ociosas e com um ciclo de lucratividade bem mais longo do que o esperado 
pelos investidores. Mas ao que tudo indica, eles estão revertendo esse quadro.  
 
Na prática, as companhias do segmento tiveram de agregar à proposta de infra-estruturas 
robustas a oferta de serviços. “O business de data center puro, ou seja, aluguel de espaço, virou 
commodity. Hoje, o que importa é o valor agregado ao oferecimento de infra-estrutura”, destaca 
Silvio Genesini, consultor da Accenture, apontando como caminhos a oferta de gerenciamento, a 
manutenção de aplicativos e softwares, além das tradicionais soluções de hospedagem e 
collocation.  
 
Os primeiros resultados de um novo momento para o mercado de data center já começam a 
refletir nas perspectivas positivas do setor. Para este ano, o The Yankee Group projeta 
crescimento de quase 20% para o setor no país, o qual deve movimentar US$ 101,7 milhões em 
2003.  
 
O fenômeno de terceirização das infra-estruturas tecnológicas contribuiu de forma definitiva para 
esse novo fôlego do mercado de centrais de processamento de dados. Desde que perceberam a 
oportunidade de compensar a ociosidade de seus negócios, os players deixaram de lado a vocação 
natural para atender as empresas pontocom, onde atuavam sob a sigla IDC (Internet Data 
Center), e focaram seus negócios no outsourcing de TI.  
 
O alinhamento a essa nova estratégia levou a mudanças profundas nos negócios dos antigos 
IDCs. “A começar pelos próprios executivos que atuam nessas empresas. Ocorreu um turn over 
por conta da necessidade de profissionais com perfis menos voltados à infra-estrutura e mais 
focados em aplicações”, detalha Ross Rexer, diretor da consultoria BearingPoint.  
 
Na prática, essas companhias também aprenderam a falar a linguagem do CIO (Chief Information 
Officer), considera Fábio Zaffalon, analista de telecom do The Yankee Group. O especialista 
lembra que, ao entrarem no mundo de tecnologia, as grandes centrais nascidas na esfera online 
tiveram de trabalhar com um novo binômio para atender as necessidades dos clientes: redução de 
custos e aumento de resultados.  
 
“Com a economia recessiva, as equipes de tecnologia sofrem uma pressão cada vez maior da 
diretoria para diminuir o valor de seus projetos e, ao mesmo tempo, contribuir para melhoria 
contínua nos resultados da corporação”, explica Zaffalon.  
 
A Nexxy Capital – grupo brasileiro que contempla dez corporações, nove delas ligadas ao mundo 
da internet – é um exemplo de mudança da postura do usuário de data center, a qual começou a 



acentuar-se em 2002. Fabrício Martins, CIO da companhia, conta que decidiu trocar de 
fornecedor, no ínicio de 2003, quando notou que a organização com a qual mantinha contrato de 
hospedagem, há dois anos, não apresentava mais a agilidade necessária para atender seu modelo 
de negócios. “Precisávamos de um parceiro e não mais de um fornecedor”, afirma Martins, 
completando: “Quando tínhamos de aumentar nossa base tecnológica fechávamos primeiro o 
acordo para depois receber o upgrade. Mas queríamos alguém que fizesse a atualização 
automática da infra-estrutura e depois mudasse o contrato.”  
 
O executivo diz que a empresa iniciou a migração de toda a estrutura instalada para a Dedalus, 
em junho deste ano, depois de um processo de seleção realizado em duas etapas. A primeira, 
voltada à análise da infra-estrutura, especialmente em relação à questão da redundância, 
segurança e localização do centro de dados, o qual deveria estar localizado próximo à matriz da 
companhia, na cidade de São Paulo.  
 
Depois dessa triagem, quando sobraram poucas organizações, lembra o CIO, a companhia avaliou 
a relação de parceria dos negócios e a redução de custos oferecida por cada um dos players. “A 
partir da contratação da Dedalus, já conseguimos uma economia de 20% e, o melhor, com mais 
equilíbrio entre a agilidade e os serviços”, avalia o executivo, referindo-se à maior aproximação 
entre as equipes técnicas das duas empresas para detecção e resolução dos problemas.  
 
Os acordos de nível de serviço (SLAs) e a relação de confiança entre fornecedor e cliente têm sido 
os fatores mais valorizados pelas corporações brasileiras na hora de contratar um provedor de 
hospedagem e collocation, de acordo com recente estudo conduzido pelo The Yankee Group (veja 
gráfico). Um movimento que aumenta proporcionalmente na medida em que as empresas 
colocam informações críticas dentro dessas centrais de processamento.  
 
Essa maturidade, gerada pela confiança, tem levado o mercado financeiro, visto até o último ano 
como um setor avesso ao outsourcing, a render-se à tendência de deixar a área de TI na mão de 
terceiros. Essa adesão ocorre de forma gradual, a partir de aplicações menos críticas, conforme 
explica Márcio Costa Souza Ponte, gerente de tecnologia do BicBanco, instituição financeira focada 
no middle market. “Hoje, mantemos todo o ambiente de relacionamento com clientes, hospedado 
e gerenciado pelo data center da IBM. No entanto, conservamos a parte de internet e de intranet 
dentro de casa”, detalha.  
 
Ponte lembra que o processo tem sido estudado há três anos, quando o banco decidiu modernizar 
sua infra-estrutura com a implementação da NAT (Nova Arquitetura Tecnológica), a qual envolve 
quatro fases: a revisão das redes LAN/WAN da instituição, o downsizing do mainframe – para o 
Unix –, a consolidação de servidores e o aprimoramento da relação com os clientes pela internet. 
Esta última fase é terceirizada para a IBM.  
 
“Há cerca de 18 meses iniciamos o processo de outsourcing dessa área de relacionamento online 
com clientes”, lembra o gerente de tecnologia, referindo-se à transferência de mais de 60 
aplicativos, conversão de 3,8 mil programas e implementação de cinco novos sistemas. “Optamos 
por realizar uma migração em etapas. Desde junho deste ano, já está no ar toda a área 
institucional do banco na internet bem como o sistema de transferência de arquivos de clientes”, 
detalha Ponte. A terceira e última fase, conduzida pela IBM, deve ser concluída em breve e 
envolve a oferta de ferramentas transacionais para relacionamento com correntistas na internet.  
 
Mesmo sem revelar os resultados referentes à terceirização, o gerente afirma que o BicBanco está 
bastante satisfeito com os resultados obtidos no processo de modernização de sua plataforma 
tecnológica, em especial financeiramente. Com o NAT, a instituição, que concentra 20 mil 
correntistas e 120 mil clientes, conseguiu redução média de 25% nos custos de TI, com economia 
anual de R$ 2,4 milhões, permitindo ao processo de migração das plataformas, estimado em R$ 2 
milhões, pagar-se em menos de 12 meses.  
 



Para Marcelo Gallotta, gerente de telecomunicações da DMR Consulting, o segredo do sucesso de 
projetos de outsourcing, como o do BicBanco, está calçado na expertise do fornecedor. Nesse 
sentido, o especialista acredita ser fundamental para a sobrevivência do setor as parcerias dos 
data centers com empresas que complementem seu negócio, como ASPs, fornecedores de 
softwares e consultorias. “Há uma necessidade emergente de incrementar o portfólio de 
hospedagem dessas corporações, o qual ainda é muito básico”, considera.  
 
Segundo Gallotta, as possibilidades de alianças com fornecedores de serviços que agreguem 
diferenciais ao setor começam a ganhar corpo e devem explodir em 2004, quando uma série de 
parcerias com desenvolvedores de softwares e consultorias será anunciada. Essa necessidade 
premente levou a própria DMR, pertencente ao grupo Fujitsu, a trazer para o país o seu braço de 
outsourcing, a Qualitas, que deve ser lançada no país até novembro.  
 
Um dos focos principais da empresa, conta o gerente de telecom da DMR Consulting, é oferecer 
serviços de manutenção de aplicativos e de softwares, complementando o portfólio tradicional de 
infra-estrutura dos data centers. "Estamos namorando dois players desse setor no Brasil para 
fecharmos uma parceria como a que já temos com uma gigante internacional", adianta Gallotta.  
 
A conjunção do conhecimento de diversos fornecedores fez com que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos optasse por contratar um consórcio composto por cinco companhias na hora 
de escolher a estrutura para hospedar todo o ambiente do CorreiosNet Shopping – projeto de 
comércio eletrônico da empresa para o mercado de varejo, operando desde agosto deste ano.  
 
No processo de terceirização, liderado pela TBA Engenharia – responsável por toda gestão e 
integração tecnológica da infra-estrutura –, a Embratel forneceu o serviço de hosting, enquanto a 
Paradigma desenvolveu toda a solução, suportada pela consultoria de comércio eletrônico da BOL 
e da Uol.  
 
Os resultados dessa verdadeira salada de fornecedores, de acordo com Alex do Nascimento, 
gerente do projeto do CorreiosNet Shopping, foi a garantia da qualidade técnica esperada pela 
companhia para atender uma demanda variável de acesso projetada inicialmente para 700 
empresas, número que deve saltar para 3 mil companhias instaladas no portal eletrônico, em três 
anos. “Os Correios têm uma marca bastante reconhecida e não poderíamos colocar isso em jogo”, 
destaca o executivo.  
 
A mesma preocupação em deixar o ambiente tecnológico nas mãos de uma organização 
preparada para atender a flutuações de acesso estimulou a fabricante de veículos Ford do Brasil a 
optar por um data center no desenho da oferta de produtos B2C e B2B. “Em 1998, começamos a 
estudar o projeto de dois carros – o novo Fiesta e o EcoSport – e veio à tona a necessidade de 
vendermos pela internet”, diz Eduardo Fagundes, gerente de infra-estrutura de TI da Ford. “A 
questão de falar 24 horas por dia e sete dias por semana era uma experiência nova para a Ford e 
por esse motivo optamos por terceirizar”, completa.  
 
No processo de escolha do fornecedor, ao contrário do caso da Nexxy Capital, Fagundes levou em 
conta empresas provedoras de sites fora de São Paulo, especialmente para backup de dados. 
“Fizemos um estudo com todos os players e, em 2001, acabamos fechando o contrato com a 
OptiGlobe, que tem uma central espelhada no Rio de Janeiro”, lembra o executivo.  
 
De acordo com ele, o contrato foi todo elaborado sobre rigorosos SLAs (acordo de nível de 
serviço), porém a equipe de TI da Ford continua a responder pelo monitoramento do ambiente, 
utilizando um sistema próprio de gerenciamento da estrutura terceirizada. “Apesar da OptiGlobe 
ser muito competente, preferimos deixar uma equipe nossa dedicada exclusivamente a controlar o 
processo, para garantir o alinhamento da nossa estratégia de negócios”, destaca o gerente.  
 



Os resultados, segundo ele, têm sido extremamente satisfatórios. Para justificar sua opinião, 
Fagundes explica que no dia do lançamento do EcoSport, em março de 2003, o site da companhia 
teve um pico de tráfego três vezes maior do que o tradicional – com uma média de 8 mil acessos 
por servidor em dois minutos –, e o sistema continuou disponível para todos os usuários. “Nossa 
grande preocupação era garantir aos clientes acesso à nossa página na internet, pois, caso 
contrário, esse incidente poderia comprometer toda a campanha para a divulgação do produto”, 
considera.  
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