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Em busca de manter o crescimento acelerado, aumentar sua participação de mercado e 
conquistar mais clientes, principalmente do segmento corporativo, a estratégia de algumas 
empresas, como a Locaweb e a Diveo, passa a ter base em investimentos na construção e 
expansão de data centers — hospedagens de servidores —, assim como em novas tecnologias 
e em aquisições. 
 
A Diveo, empresa de soluções de telecomunicações e Tecnologia da Informação (TI) com 
atuação no México, no Brasil e na Colômbia, fará um investimento de US$ 30 milhões na sua 
operação no Brasil, que representa 65% das receitas totais. Desses, US$ 22 milhões serão 
aportados na expansão do seu data center, que ganhará cinco mil metros quadrados de 
espaço, passando a somar 22 mil metros quadrados. A expansão, que será concluída até o 
início de 2009, é a principal estratégia para a Diveo atingir a meta de crescer entre 25% e 
30% neste ano e 30% em 2009. 
 
"A nova expansão do data center é fundamental para o crescimento da empresa nos próximos 
dois anos. O mercado está bastante comprador e nossa meta é crescer em cima dos clientes 
que já temos e conquistar novos", avaliou Marco Américo, vice-presidente de Data Center da 
Diveo. Mas, como a demanda está aquecida, o executivo acredita que novos investimentos 
podem chegar antes. "Se continuarmos vendendo desse jeito, é provável que no final do ano 
que vem já sejam necessários novos investimentos em data center." A Diveo foca seu data 
center em grandes e médias empresas e tem 1,8 mil clientes. 
 
Os outros US$ 8 milhões que a empresa investirá no Brasil serão destinados à migração para 
uma plataforma de multisserviços de sua rede de telecomunicações. Mas os planos de 
crescimento da Diveo não miram só na expansão orgânica, e, para acelerar seu crescimento 
no mercado, a empresa prevê fazer aquisições, para as quais utilizará recursos próprios. 
"Temos interesse em comprar outras empresas que completem nosso portfólio, o que auxilia a 
disputa pelo mercado", concluiu Américo.  
 
Com crescimento anual na casa dos 40%, a Locaweb investiu R$ 18,7 milhões na compra de 
um terreno de 26 mil metros quadrados que será utilizado para a construção de um novo data 
center, além de também ser o local que acomodará a sede da companhia. E para aumentar 
sua capacidade de atendimento a clientes, o segundo data center da Locaweb, que será 
inaugurado em junho de 2009, será extremamente maior que o seu atual e terá capacidade 
superior a 100 mil servidores —ante capacidade de 4 mil servidores do atual—, e com ele a 
empresa mirará no segmento corporativo, principalmente de grandes empresas. No entanto, a 
empresa ainda não definiu quanto gastará com todo o projeto. 
 
"Com o novo data center, podemos oferecer serviços que requerem redundância de site, 
replicação dinâmica de dados, que são importantes para vários grandes clientes corporativos. 
Queremos ser o maior provedor cloud computing da América Latina", afirmou o CEO da 
Locaweb, Gilberto Mautner, estimando que a demanda será acelerada.  
 
A previsão é de que a nova capacidade sustente 10 anos de crescimento da empresa. "Há uma 
demanda elevada por data centers, muitos dos disponíveis no mercado estão chegando ao 
limite, e, como as empresas da nossa área não estão investindo em novos espaços, vemos 
isso como uma grande oportunidade de mercado", frisou Mautner, dizendo que a soma de data 
center com as possibilidades da web tendem a fazer seus serviços serem mais atrativos para 
as empresas. "O foco será no gerenciamento, não só no aluguel de infra-estrutura, e usaremos 
os recursos da web, o que TI aproveita pouco." 
 
A Locaweb também investe na primeira etapa de virtualização da infra-estrutura, e, até o final 
do ano, objetiva trocar 500 servidores por 50 e reduzir o consumo de energia até 20 vezes. 
Além disso, aquisições para acelerar o crescimento fazem parte da estratégia: depois de adiar 
a abertura de capital, a empresa, que está avaliada em R$ 1 bilhão, deve buscar recursos com 



fundos de private equity ou emitir dívida. "Nossos planos incluem expansão dentro e fora do 
Brasil. Estamos analisando mercados da América Latina que vemos como atraentes." 
 
Impulso 
 
A Crivo, desenvolvedora de software para análise de crédito e risco, fechou o primeiro 
semestre deste ano com faturamento acima de R$ 6,5 milhões, alta de 135% ante o mesmo 
período de 2007 e valor próximo ao total do ano passado, de R$ 7,2 milhões. O resultado é 
fruto de 25 novos contratos no 1º semestre, com o que a expectativa é de encerrar este ano 
com faturamento de R$ 15 milhões. E a empresa diversificou: fora clientes do mercado 
financeiro e de telecomunicações, fechou negócio com setores como o atacadista e o de 
construção. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 set. 2008. Empresas & Negócios, p. B1. 


