
Locaweb planeja construir centro de dados para atrair grandes clientes  
André Borges 
 
A internet ainda era um território árido para muita gente quando os primos Claudio Gora e 
Gilberto Mautner, então com 25 e 27 anos de idade, decidiram criar uma empresa para 
oferecer hospedagem de sites, no início de 1998. No boca-a-boca, a dupla saía às ruas 
vendendo promessas de terras digitais e voltava para casa com um ou outro contrato fechado. 
Foram precisos seis meses de labuta para que a dupla da Locaweb pudesse comemorar a 
marca de 100 clientes, todos dividindo espaço no único computador central, ou servidor, de 
que a companhia dispunha.   
 
Hoje, Gora e Mautner já não gastam tanta saliva para vender seus serviços, a maior parte 
deles usada administrar e armazenar domínios de internet. Na semana passada, em apenas 
um dia, a Locaweb fechou 340 novos contratos de hospedagem. Ao ritmo de dez anos atrás, 
esse volume de negócios levaria ao menos um ano e meio para ser alcançado.   
 
O interesse das pequenas e médios empresas em fincar pé na rede mundial de computadores 
é o que transformou a Locaweb em uma companhia com faturamento de R$ 74,5 milhões em 
2007, dona de uma carteira de 133 mil clientes. Por mês, cerca de 5 mil novos contratos são 
fechados, o que levou a companhia a decidir erguer um novo centro de dados em São Paulo. 
"Entre seis e doze meses teremos um novo centro montado e operando, o que vai ajudar a 
buscar clientes de grande porte", diz Mautner.   
 
Os sócios não divulgam quanto a companhia planeja investir nas instalações, mas dão uma 
idéia do que está por vir. O plano é que o novo centro de dados tenha pelo menos o dobro da 
capacidade do atual, que ocupa uma área de 800 metros quadrados no bairro da Vila Olímpia, 
em São Paulo, com mais de 2,5 mil servidores em funcionamento. Em operação desde o fim de 
2006, a estrutura consumiu um investimento de US$ 10 milhões e permitiu à a empresa 
abandonar o espaço alugado que mantinham no centro de dados da Embratel. "A gente não 
tinha outra opção a não ser deixar o aluguel das instalações", comenta Gora. "Quando 
contratamos o centro de dados da Embratel, em 1999, eram cinco servidores. Em 2006, já 
eram 650 máquinas."   
 
A decisão de montar um segundo centro de dados não se deve à limitação de espaço da 
estrutura atual. O local, diz Mautner, terá capacidade para receber até 4 mil servidores. O que 
está por trás do novo empreendimento é a meta de alcançar clientes de grande porte - o que 
inclui contratos internacionais -, que normalmente exigem a duplicação de suas transações 
digitais em locais diferentes, um medida de segurança no caso de uma catástrofe ocorrer em 
umas das instalações.   
 
A Locaweb quer atrair usuários interessados não só em hospedar suas páginas de internet, 
mas rodar nas suas máquinas sistemas empresariais complexos, como os programas de 
gestão empresarial. A lista de serviços também passou a incluir a chamada virtualização, uma 
técnica que criar servidores virtuais independentes dentro de uma mesma máquina física para 
aproveitar ao máximo o equipamento e diminuir os custos de energia.   
 
A companhia acaba de fechar um acordo com a americana VMWare para levar às pequenas 
empresas o chamado "cloud server", um serviço de aluguel de servidores pelo qual o usuário 
poderá configurar o perfil do que precisa, sem ter que alugar uma máquina. "A cloud 
computing (ou computação nas nuvens, conceito segundo o qual os todos programas que hoje 
rodam no computador vão migrar para a internet) não é só mais uma idéia difundida por 
especialistas", diz Mautner. "Ela já está acontecendo e permite que a gente ofereça para 
pequenos negócios o que há de mais novo em tecnologia."   
 
Enquanto procuram um espaço para construir as novas instalações, Gora e Mautner avaliam o 
melhor caminho para financiar os planos da companhia. "Hoje temos capital para construir o 
segundo data center e tocar os projetos", diz Mautner. "A entrada de recursos pode acelerar 
outro plano nosso, que é o de aquisições."   
 



No fim do ano passado, a Locaweb foi transformada em S/A e entrou com pedido de registro 
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta pública inicial de ações. Foi 
formado um conselho "atuante", diz Gora, apoiado por executivos como Flavio Jansen, ex-
presidente do site de comércio eletrônico Submarino; e Luiz Kaufmann, presidente da Medial 
Saúde.   
 
O clima tenso do mercado financeiro, porém, fez com que a Locaweb decidisse adiar a oferta 
de ações, uma medida adotada por várias empresas. "A verdade é que atualmente a bolsa não 
parece ser o atalho mais curto para obtermos financiamento", diz Mautner, que admite avaliar 
a entrada de fundos de investimento ou a captação em bancos, como o BNDES. Seria a 
primeira vez que um sócio externo entraria no negócio: desde sua fundação, a Locaweb nunca 
teve outros investidores além dos primos e de suas famílias.   
 

 
Leia mais: 
 
Idéia nasceu de projeto anterior malsucedido  
 
Até um ano antes de fundar uma empresa para oferecer hospedagem e criação de sites, 
Claudio Gora não fazia a menor idéia do que significava o "www" que via estampado nos 
ônibus que cruzavam as ruas de San Diego (EUA), onde viveu uma temporada durante o ano 
de 1996. Foi Gilberto Mautner, engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia da 
Aeronáutica (ITA), que fez a cabeça do primo para que voltasse ao Brasil para tentar a sorte 
na internet.   
 
Juntos, compraram um servidor que ficava hospedado em um centro de dados na Califórnia e 
lançaram o Intermoda, um site que seria usado para promover o comércio eletrônico entre 
empresas do setor têxtil. Contava a favor do plano o fato de o pai de Claudio, Michel Gora, 
atuar há anos no ramo, com uma fábrica e uma loja de roupas. A experiência, porém, foi um 
fracasso.   
 
Depois de quatro meses, o jeito encontrado para pagar as despesas foi alugar o servidor dos 
EUA para outros negócios que começavam a entrar na internet. Ali nasceu a idéia de montar a 
Locaweb. Entusiasmado, Claudio Gora voltou a procurar o pai, dessa vez para levantar um 
empréstimo. Conseguiu obter R$ 30 mil de Michel Gora. "Ele diz que foi mais, mas não foi 
não", brinca Gilberto Mautner. "O senhor Michel foi nosso investidor anjo."   
 
De lá para cá, dizem os sócios, a Locaweb nunca mais recebeu recursos externos para tocar 
suas operações. "Foi o único aporte que tivemos até hoje", comenta Claudio Gora.   
 
Hoje, de acordo com o relatório HostMapper, que elabora um ranking com as 50 maiores 
companhias de hospedagem de sites do país, a Locaweb segue na liderança do setor.   
 
Em maio, a empresa detinha 18,11% do mercado nacional de hospedagem. As rivais mais 
próximas detêm participações de 5,13% e 1,8%, respectivamente.   
 
A empresa, que fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 13,3 milhões, tem 
aproximadamente 400 funcionários. Cerca de 100 deles estão dedicados às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento de novos serviços, como o PABX virtual, uma tecnologia que 
substitui os tradicionais ramais telefônicos por ligações via internet.   
 
Michel Gora, depois de tantos anos dedicados à sua fábrica de roupas, acabou abandonando os 
negócios do setor têxtil para aceitar um cargo na companhia de internet. "Ele trouxe a gestão 
de negócios que faltava para nós", afirma Mautner. Hoje, o senhor Michel atua como 
presidente do conselho da Locaweb.   
 

 
Leia mais: 
 



Investimento altera disputa interna na Atos Origin 
Martin Arnold 
 
A PAI Partners, empresa especializada em comprar participação em outras companhias, 
adquiriu, na sexta-feira, 17,9% da Atos Origin, tornando-se sua maior acionista e um possível 
contrapeso a dois fundos multimercado que pressionam pela rápida venda da empresa de 
serviços de tecnologia. 
 
O investimento da PAI reacendeu as dúvidas sobre o futuro da Atos Origin, apenas duas 
semanas depois de a empresa acertar uma trégua com a Pardus e a Centaurus Capital, que 
juntas detêm 23% do negócio. 
 
A PAI, que ajudou a criar a Atos Origin com um investimento feito há quase duas décadas, 
disse que apóia o plano de reestruturação da diretoria da empresa e que não pretende assumir 
seu controle. As ações da Atos subiram 7%, para € 39,39, atribuindo à companhia um valor de 
mercado de € 2,7 bilhões (US$ 4,2 bilhões). 
 
O grupo de participação disse que não está acuando em conjunto com nenhum outro acionista 
e deixou uma porta aberta para futuras compras de ações. A chegada da PAI poderá gerar 
tensão com os fundos multimercado, que pressionam por uma venda rápida da empresa. 
 
O movimento pode indicar que o propósito da Atos Origin é evitar que a Pardus e a Centaurus 
assumam seu controle e removam a alta direção da empresa, forçando uma venda a uma rival 
estrangeira em troca de um lucro rápido. 
 
A Atos Origin pode ser considerada um ativo estratégico pelo governo francês, já que fornece e 
opera os sistemas de tecnologia que controlam as operações de fiscalização e segurança de 59 
estações nucleares do país. 
 
A empresa, fornecedora dos sistemas de tecnologia de informação para a Olimpíada de Pequim 
deste ano, acertou um armistício com a Pardus e a Centaurus Capital, no mês passado, ao 
conferir aos fundos dois assentos em um conselho de administração reformulado e sob um 
novo presidente. 
 
A PAI informou que vai exigir assentos no novo conselho supervisor, de nove membros. Ela 
também tentará ingressar no novo comitê estratégico do conselho, estabelecido como parte da 
trégua obtida no mês passado e controlado por representantes da Pardus e da Centaurus. 
 
Apesar de controlar um grande bloco de ações na Atos Origin, a PAI manteve-se oculta por 
vários   semanas,   operando   por Apesar de controlar um grande bloco de ações na Atos 
Origin, a PAI manteve-se oculta por vários semanas, operando por meio de corretoras, como o 
Deutsche Bank. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


