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A Microsoft prepara-se para montar um centro de dados no Brasil. As instalações, cuja 
construção ainda não tem um local definido, fará parte da estrutura global de centro de dados 
da companhia, erguida para armazenar e administrar informações de usuários de todo o 
mundo.  
 
A Microsoft ainda não tem nenhum centro de dados instalado na América Latina. Segundo 
Hernan Rincon, vice-presidente da Microsoft para a região, a criadora do Windows vai instalar 
três centros de dados na América Latina até o fim do próximo ano fiscal da companhia, que se 
encerra em junho de 2010. Os países que receberão os investimentos, afirma Rincon, ainda 
não estão definidos, mas segundo apurou o Valor com uma fonte próxima à Microsoft, a 
decisão de montar uma das estruturas no Brasil já está praticamente tomada.  
 
A Microsoft já realizou a primeira etapa de estudos técnicos em países como Brasil, México e 
Chile. Todos atenderam às exigências iniciais da empresa. "Agora, estamos na fase de analisar 
questões de segurança e de privacidade", diz Rincon. Com os centros de dados, afirma o 
executivo, a Microsoft pretende se aproximar de clientes de grande porte, principalmente 
relacionados ao poder público. 
 
Nesta semana, a Microsoft completa 20 anos de presença direta no Brasil. A subsidiária, diz 
Rincon, passa por uma fase de investimentos porque está entre as que mais crescem em todo 
o mundo. Atualmente, a Microsoft tem 2,2 mil funcionários diretos na América Latina, dos 
quais cerca de 600 estão no Brasil.  
 
Rincon não revela o investimento necessário para instalar os centros de dados na região, mas 
diz que a Microsoft provavelmente construirá suas estruturas do zero, embora não esteja 
descartada a possibilidade de, eventualmente, a empresa fazer alguma aquisição.  
 
Centros de dados costumam ser sinônimos de gastos vultosos. A Microsoft, decidida a fazer 
frente ao Google no promissor mundo da computação em nuvem, não tem poupado 
investimentos nessas estruturas, erguendo grandes centros de dados mundo afora. Apenas 
nos Estados Unidos, a companhia gastou US$ 2 bilhões nos últimos três anos para construir 
quatro centros de dados no Estado de Washington.  
 
O conceito da computação em nuvem é o de que os programas de computador estarão 
disponíveis via web, no formato de serviços. Os dados das pessoas e empresas também ficarão 
nessa "nuvem", podendo ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar. 
 
Recentemente, o estrategista-chefe da Microsoft, Craig Mundie, foi a público dizer que a 
companhia já tinha mais de um milhão de servidores (computadores com grande poder de 
processamento) instalados em seus centros de dados, o que transformava a "nuvem" da 
Microsoft em uma das maiores estruturas de computação em todo o mundo. 
 
A escolha dos locais para a instalação de um centro de dados inclui pontos como incentivos 
fiscais e vantagens logísticas, mas vai além disso. Um dos fatores que mais pesam na decisão 
da Microsoft, por exemplo, é o clima local. O fato de o Google, o Yahoo e a própria Microsoft 
serem vizinhos em uma cidade remota no interior da Islândia não é coincidência. Ali, essas 
empresas encontraram vantagens como espaço físico amplo, energia barata e clima frio, o que 
barateia o resfriamento do centro de dados. O ar-condicionado e demais equipamentos de 
refrigeração atualmente respondem por metade dos gastos regulares dessas estruturas. Isso 
significa que as chances de a Microsoft montar uma estrutura dessas na região Nordeste do 
país são remotas. 
 
A migração agressiva de dados para a internet e a tendência de as pessoas usarem cada vez 
mais serviços por meio da rede - em vez de instalarem programas em seus computadores - é 
o grande motor desse movimento. A consultoria IDC estima que, a cada ano, a massa de 
dados digitais criada pelas pessoas atinge cerca de 3 milhões de vezes a informação contida 



em todos os livros já escritos. A Microsoft, em particular, vive um forte momento de transição 
diante desse fenômeno. Depois de décadas vendendo as tradicionais licenças de software, 
modelo que a transformou na maior companhia de software do planeta, ela agora precisa 
adequar-se à oferta de "software mais serviço". 
 
Em novembro, esse discurso terá que começar a mostrar resultados práticos. É quando a 
companhia fará o lançamento do Windows Azure, seu sistema operacional "em nuvem". O 
produto vai funcionar como uma versão on-line do tradicional Windows usado no PC, só que 
apoiado por uma série de recursos disponíveis via internet.  
 
Embora grande parte da capacidade de seus centros de dados seja usada para sustentar 
serviços gratuitos, como o Hotmail e o Messenger, a Microsoft pretende conquistar clientes 
empresariais com essa infraestrutura. Nos EUA, por exemplo, empresas poderão alugar espaço 
nessas centrais de dados. Entre os modelos de oferta do Windows Azure, há a possibilidade de 
o usuário pagar uma taxa US$ 0,12 pelo uso de recursos de computador e US$ 0,15 por 
gigabyte de espaço de armazenamento usado. 
 
Os planos de investimento no Brasil não se limitam à instalação de um centro de dados. Michel 
Levy, presidente da Microsoft no país, conta que a companhia acaba de ganhar um centro de 
desenvolvimento de sistemas voltado para software de gestão empresarial. O laboratório foi 
montado em São Paulo e, atualmente, conta com cerca de 20 profissionais. 
 
O trabalho dessa equipe, diz Levy, é criar "pedaços" de software que serão integrados ao 
Microsoft Dynamics, sistema de gestão empresarial da companhia. "Não se trata de uma 
simples tradução ou localização de software. Estamos criando módulos novos, voltados às 
necessidades específicas de empresas e governos do país." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


