


As perspectivas naquela época 
apontavam para um mundo supor
tado pelos alicerces da rede mundial 
de computadores. O dinheiro corria 
solto e centros de dados precisaram 
ser construídos para suportar o uni
verso virtual projetado. Contudo, as 
paredes da bolha eram frágeis. Veio o 
estouro e aquelas estruturas trans
formaram-se em grandes "elefantes 
brancos". "Os DCs, em muitos casos, 
viraram micos porque as empresas 
não conseguiam transformar aquilo 
em lucro", pontua Hugo Zanon Jr., 
diretor-geral da Terremark no Brasil. 
Os anos que se seguiram foram 
sombrios e os grandes prédios iam 
sendo ocupados mais lentamente que 
o ímpeto dos empresários. 

Mas os ventos mudaram. Eis que 
o Brasil ingressa em um ciclo de 
crescimento acelerado; arquitetu
ras em lâmina ganham terreno; a 
virtualização traz uma camada de 
abstração; começa-se a questionar re
cursos desperdiçados na computação 
distribuída; o modelo de outsourcing 
ganha maturidade; a nuvem abre 
novos modelos de negócio. Passaram-

-se, neste ínterim, cerca de sete anos. 
Grande parte dos DCs que aten

diam ao mercado nacional foi criada 
no período pré-estouro da bolha. 
Mas apesar de estes complexos 
terem sido construídos com recursos 
sofisticados da década de 90, em 
tecnologia, tal intervalo de tempo é 
longo demais. As robustas infraes-
truturas do passado não suportam 
os requisitos atuais. "Isso acarretou 
situações onde os provedores ti
nham de preparar novas áreas para 
abrigar clientes ou informar que 
não tinha condição de atendê-los", 
avalia Zanon. Chegara a hora de se 
modernizar. E os fornecedores se 
prepararam para captar a demanda 
do acelerado ritmo de crescimento 
projetado para o País. 

Abstraindo a evolução econômica 
nacional, a necessidade de poder 
computacional pelas empresas e a 
tendência de terceirização, pode-se 
analisar a evolução do mundo dos 
DCs em três frentes: a defacilities 
(geradores e ar-condicionado mais 
robustos); a de equipamentos com
putacionais (maior desempenho 

em menos espaço, o que impacta no 
custo de energia); e a de processos. 

Cada estágio destes obedece a 
diferentes ciclos de vida. Afinal, 
se a depreciação de um gerador 
se dá em duas décadas, a de um 
servidor não leva muito mais do 
que três anos. "Nosso sentimento 
é que as empresas levaram muito 
tempo para fazer uma atualização 
da estrutura de seu data center 
e virou uma questão de negócio. 
Elas precisam disto para crescer", 
avalia Norma Garcia, responsável 
pela divisão de consultoria da HP 
Technology Services, percebendo 
uma demanda reprimida. "Es
tivemos em contato com várias 
empresas de colocatíon (compar
tilhamento de localização) que 
começaram a enfrentar grandes 
dilemas, fizeram investimentos e 
não conseguiram crescer na pro
porção da demanda. Com o aque
cimento da economia nacional, o 
que estava ocioso desapareceu, 
acarretando mudanças na quanti
dade e qualidade de equipamen
tos e tipos de serviço ofertados." 



J A N E L A S A B E R T A S 
Números globais coletados pela consultoria 

IDC apontam que o mercado de infraestrutura 
de. data center expandiu receitas em 6,9% no 
segundo trimestre de 2010 em comparação com 
o mesmo período do ano anterior. De fato, há 
um aquecimento perceptível no segmento. Prova 
disto vem do volume de investimento realizado 
pelos provedores ao longo dos últimos meses. 
Pipocaram notícias de grandes players do mer
cado nacional informando alocação de recursos 
pesados, de milhões de reais, para construção ou 
reformulação de suas estruturas. 

Quer um exemplo? A tinta ainda deve estar 
fresca nas paredes do data center de US$ 50 
milhões inaugurado em setembro, em Belo Ho
rizonte, e a Ativas já pensa no próximo passo. "O 
mercado está muito aquecido", enfatiza Antônio 
Phelipe, CTO da companhia pertencente ao 
grupo Asamar e Cemig. Enquanto prevê uma 
ocupação gradual da infraestrutura de 6 mil 
metros quadrados até 2014, o executivo revela que 
há um segundo complexo que deve começar a ser 
erguido em 2011, com previsão de conclusão no 
ano seguinte. O trabalho nesta frente consiste na 
definição de local (provavelmente fora de MG), na 
concepção do modelo e na elaboração do orça
mento para viabilizar o projeto. 

A Ativas monta sua estrutura já dentro dos pre

ceitos modernos que regem o universo dos data centers. Ou 
seja, significa trabalhar com alta densidade, o que implica 
colocar muito mais processamento em metro quadrado e, 
por sua vez, pede infraestrutura de energia e refrigeração 
robustas. De fato, a empresa nasce sem legados e foi conce
bida em um momento de ruptura tecnológica, preparando-
-se para ser virtual de fim a fim. "As pessoas se esquecem 
de ver que os DCs do passado ficaram obsoletos. A tecnolo
gia evoluiu muito. As densidades de energia e refrigeração 
subiram, assim como a velocidade dos cabeamentos, isto 
sem falar de servidores. A estrutura por trás disso precisa 
acompanhar a evolução", avalia André Almeida, diretor de 
operações da T-Systems. 

Com a verticalização do segmento, houve uma concen
tração de energia e calor, o que obrigou muitos provedores 
a refazerem planos de investimento para equalizar a in
fraestrutura de maneira organizada. Até 2006, a Locaweb 
sublocava o data center da Embratel. "Crescemos mais do 
que eles podiam proporcionar de espaço", cita Gilberto 
Mautner, CEO da companhia que se posiciona como pro
vedora de computação em nuvem. Foi a deixa para lançar 
um site próprio. 

A companhia adquiriu um prédio construído para ser 
um centro de processamento de dados (CPD) e inaugurou 
sua segunda unidade em 2009, ano em que investiu R$ 
49 milhões. O local tem capacidade de acomodar mais de 
25 mil servidores, multiplicando por oito a capacidade de 
2006. Atualmente, são mais de 2 mil servidores em fun
cionamento. "A ocupação está sendo bem rápida", diz o 
executivo, projetando alocação de mais R$ 111 milhões em 
recursos em infraestrutura até 2017. Para captar o momen
to, a T-Systems também resolveu apostar R$ 50 milhões 
em um data center em Tamboré. "É estratégico pra gente", 
sintetiza Almeida. O executivo observa a procura por 



este tipo de infraestrutura crescer 
ano a ano. "Há mais demanda do 
que espaço", define. No início de 
dezembro, a companhia inaugurou 
os primeiros 600 metros quadrados 
de piso elevado. O data center tem 
capacidade de ampliação em até 
1,8 mil metros quadrados, movi
mento previsto para ser feito em 
mais duas etapas que consumirão, 
respectivamente, R$ 25 milhões e 
R$ 20 milhões e devem começar a 
ser feitas já a partir de 2011. 

O diretor enfatiza que o apelo 
do empreendimento vincula-se 
à plataforma de computação em 
nuvem. "Colocation não é foco. Não 
se sustenta no longo prazo. Que
remos oferecer valor agregado", 
reforça. O executivo cita uma in
clinação que aparece no discurso 
de praticamente todos provedores 
de serviços de data center. Em sua 
visão, se até dois anos a nuvem era 
apenas uma novidade, já deixou 
de ser uma promessa e todo mun
do prepara-se para explorá-la. 

PÉS NO CHÃO 
Apesar de ser considerado um 

mercado commodity, a nuvem criou 
outros espaços e oportunidade 
de negócios. Hoje, consumido
res buscam serviços que, muitas 
vezes, não eram terceirizados. "O 
dinamismo das soluções oferta
das atualmente permite com que 

rapidamente você cubra gaps. Os clientes, mesmo os nacionais, estão ficando 
globais. O Brasil, diferentemente dos anos passados, vem registrando cresci
mento exponencial. Daqui a dez anos não enxergo um ambiente que não seja 
flexível" diz Norma, da HP, citando que muitos empreendedores criam negó
cios rapidamente através da nuvem. A agilidade dos provedores vai definir 
quem vai ou não competir no futuro. 

Marco Américo, gerente-geral de data center da Diveo — adquirida pelo 
UOL em dezembro —, enxerga um mercado preocupado em comprar soluções 
integradas e sob demanda, transcendendo a questão do hosting e colocation. 
"Cada dia que passa, tenta-se agregar novos Legos para que o cliente decida o 
que ele vai comprar dentro de um menu de serviços", ilustra. Com isso, surge 
uma maior necessidade de automação e provisionamento. 

A própria Terremark, uma empresa que tem entre seus sócios a VMware, 
mudou seu modelo de atuação no Brasil migrando para oferta de computação 
em nuvem. "Trouxemos uma plataforma para oferecer de infraestrutura de 
TI como serviço e ampliamos os serviços gerenciados", diz Zanon Jr., diretor-
-geral da provedora no Brasil. Em janeiro de 2010, a companhia concluiu uma 
expansão de sua infraestrutura no País em um movimento que consumiu 
investimentos da ordem de US$ 5 milhões. Segundo o executivo, a nova área já 
está 80% tomada. 

O mercado quente já direciona a empresa a planejar uma ampliação de mais 
mil metros quadrados, previsto para o segundo semestre de 2011, e que deve 
consumir recursos superiores aos alocados na empreitada recente. Afora isto, 
prevê a construção de um novo edifício no País. A corporação cresce localmen
te a taxas superiores a 50% ao ano e esperava faturar algo entre R$ 40 milhões 
e R$ 50 milhões em 2010. A ampliação que será tocada nos próximos 12 meses 
deve suportar até o novo site ficar pronto. 



CONFIANÇA 
"Com o aumento da complexidade das operações, o 

volume de informações armazenadas e o lançamento de 
aplicações faz com que os DCs sejam procurados como 
forma de prover serviços especializados com nível de 
qualidade mais alto", comenta Zanon Jr., em mais um 
indício do que justificaria o avanço dessa indústria. 
"Mercados que no passado eram resistentes em tercei
rizar infraestrutura, hoje, estão mais amigáveis, o que 

revela maturidade do outsourcing", comenta Gi l 
Toquato, diretor-corporativo do UOL. 

Peter Catta Preta, diretor de infraestrutura da 
Alog, mostra-se otimista. "Os clientes passam a 
ideia de que, quem ainda não terceirizou, irá ter
ceirizar algo em DC. A decisão é quando fará isto", 
anima-se. A provedora também vai construir mais 
um data center, seu terceiro e maior, para suportar 
a demanda que se desenha. Localizado em Barueri 
(SP), receberá investimento de R$ 60 milhões, sen
do R$ 30 milhões nos primeiros 18 meses e outros 
R$ 30 milhões nos cinco anos seguintes. 

O amadurecimento do outsourcing também 
surge no discurso defendido pela Tivit. "Sentimos 
aumento na demanda e a dinâmica baseia-se em 
uma questão de confiança por parte dos CIOs", 
define Armando Lins Neto, vice-presidente 
de ITO da provedora, citando que esta relação 
vem dentro de uma estrutura em espiral. "As 
empresas começaram a experimentar modelos 
de terceirização e, com o tempo, a espalhar boas 
experiências", acrescenta. Ele revela que os elos 
dessa relação ficaram cada vez mais sólidos nos 
últimos três anos e projeta que ainda levará entre 
cinco e dez anos para que a relação atinja seu 
ápice. "Isto mostra espaço para os provedores 
crescerem", define. 

Há ainda a aceleração econômica brasileira. Com 
as tecnologias mais disponíveis, hospedadas em 
uma infraestrutura terceirizada e adquirida sob de
manda, surge um cenário propício para explorar no
vos mercados. "Hoje, é possível montar uma empre
sa ou novo negócio sem comprar nenhum hardware 

nem software além do computador para 
acessar a internet", comenta Torquato. O 
mundo ganhou flexibilidade. No início 
de 2010, o UOL construiu um novo data 
center em São Paulo (SP) para sustentar 
o crescimento. A estrutura com mais de 
seis mil metros quadrados nasce com a 
capacidade para abrigar cerca de 30 mil 
servidores físicos. A expectativa é que, 
até o meio do ano, 50% do espaço esteja 
ocupado. 

E L E T R I C I D A D E E G E L O 
Nada será como antes. "O seu data 

center será qualquer coisa, menos 
aquilo que você enxerga nele hoje", 
aponta Cassio Dreyfuss, vice-presidente 
de pesquisa do Gartner. A consultoria 
reforça tendências importantes que 
impactam esse mercado. Uma delas é 
o extremo da virtualização. "A visão 
lógica que teremos no futuro não cor
responde a visão física dos recursos", 
acrescenta, dizendo que ainda há muita 
coisa para mudar. 

Além da virtualização extrema, for
mando essas redes virtuais que amplifi
cam recursos disponíveis, há toda uma 
nova forma de como se constrói um 
data center que também trará impacto, 
contemplando aspectos como sustenta
bilidade e expansão. "Uma das coisas 
que falamos é sobre a computação em 
todo lugar [ubíqua]. As contas estão 
sendo levadas em consideração. Até no 
ponto de projeções de carga elétrica e 
de refrigeração". 

O Gartner aponta que algumas 
tendências nos projetos de DCs ajudam 
a incrementar a capacidade das infra-
estruturas em 300% considerando um 



espaço 60% inferior. Construções modernas 
contemplam eficiências quanto a utilização de 
energia, de espaço e de capital investido. As or
ganizações começam a encarar mais seriamente 
tais questões. Isto força a explorar densidade, 
o que impacta distribuição de calor e recursos 
energéticos. A tendência de alta ocupação de 
data centers avançará até 2012. Ao que tudo 
indica, muita água ainda vai rolar por baixo 
dessa ponte. 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 13, n. 235, p. 34-41, jan. 2011.




