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Especial | Data centers

E n t rev i st a Para diretor da Capgemini, demora na
entrega pode significar muitos negócios perdidos

Agilidade na oferta
de solução é um dos
atrativos da nuvem

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Santos: “Se o negócio tem perfil de sazonalidade, há vantagem enorme na utilização da nuvem terceirizada”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

A pressão por corte de custos
leva as empresas a procurarem
data centers de terceiros, atraí-
das por recursos de computação
mais flexíveis, de rápida adoção,
e pela possibilidade de pagar
apenas pelas aplicações que
usam. Quem afirma é Rodrigo
Raimundo dos Santos, diretor de
serviços de infraestrutura da
Capgemini, fornecedora mun-
dial de serviços de consultoria,
tecnologia e terceirização. Um le-
vantamento divulgado pela
companhia, com sede na França,
revelou que 78% das empresas
pesquisadas no Brasil já criaram
uma estratégia para adotar a
computação em nuvem.

Segundo o especialista, para
explorar esse interesse, as cen-
trais de dados podem oferecer
serviços mais adequados às de-
mandas dos clientes, que ga-
nham maior autonomia para
gerenciar — de longe e com des-
pesas menores — seus ambien-
tes de TI. Na entrevista a seguir,
Santos fala sobre as tendências
do setor de data center, as vanta-
gens de adotar o modelo e como
os competidores poderão ga-
nhar contratos em um mercado
cada vez mais competitivo.

Valor: Em que as empresas de da-

ta centers deverão investir mais, nos
próximos anos?

Rodrigo Raimundo dos Santos:
Há uma nova gama de produtos
de infraestrutura eficientes em
consumo de energia, que apre-
sentam grande densidade de
processamento de dados e que
possibilitam a integração de
hardware, software e gestão. O
gerenciamento dos data centers
por meio da automatização de
processos permitirá a redução do
tempo de entrega de recursos de
meses para dias, e de dias para
minutos, possibilitando aos
clientes configurarem sistemas
por meio de portais.

Valor: Uma pesquisa sobre cloud
computing divulgada pela Capge-
mini aponta que 78% das empre-
sas ouvidas no Brasil criaram uma
estratégia para adotar a computa-
ção em nuvem. Quais as vantagens
de comprar o modelo oferecido pe-
los data centers?

S a n to s : A pesquisa indicou
que as principais vantagens são
a redução no custo total de pro-
priedade, capacidade de infraes-
trutura flexível e tempo reduzi-
do de provisionamento de am-
bientes. A agilidade na disponi-
bilização de uma solução em
nuvem tem sido um dos grandes
fatores de decisão para as em-
presas. Muitos negócios podem
ser perdidos ou ter o retorno do
investimento prejudicado se

houver demora na criação de
uma aplicação. Hoje, um prazo
de entrega de 45 dias de um
equipamento pode inviabilizar
oportunidades de vendas. Negó-
cios de características sazonais,
como o varejo, ou de eventos,
como a Copa do Mundo e a
Olimpíada, demandam alta ca-
pacidade de processamento por
um período determinado. A
computação na nuvem tem um
papel fundamental no atendi-
mento dessas demandas.

Valor: Os custos da computação
em nuvem ofertada pelos data cen-
ters são menores do que a nuvem
usada “em casa”, com recursos das
empresas?

S a n to s : Não há uma resposta
simples para isso. Essa avaliação
depende do volume de dados
que serão trabalhados, caracte-
rísticas do negócio, aplicações e
modelo de contratação requeri-
dos por cada organização. A
quantidade de informações, por
exemplo, poderá viabilizar ou
não o investimento e dar um ga-
nho de escala necessário para
obter um custo menor que a nu-
vem em um data center de par-
ceiros. Nos bancos, que têm
muito volume e infraestrutura
robusta, a opção é, majoritaria-
mente, manter a nuvem ‘inter -
n a m e n t e’. Se o negócio tem per-
fil de sazonalidade, há uma van-
tagem enorme na utilização da

nuvem terceirizada. Quando ne-
cessário, os data centers pode-
rão liberar recursos de forma
mais ágil, sem comprometer in-
vestimentos, e ainda economi-
zar 20% dos custos de uma nu-
vem “em casa”.

Valor: Por que grandes institui-
ções de ensino também estão tri-
lhando o caminho do cloud com-
puting?

S a n to s : Trata-se de um setor
que se beneficiará muito dessas
tecnologias. Em épocas de ma-
trículas de alunos, a capacidade
de processar transações chega
ao auge, mas no resto do semes-
tre, ela fica bem abaixo da mé-

dia, podendo-se criar um con-
trato mais flexível, a ponto de
pagar por processamento feito
por hora ou mês, com base na
média de consumo, e não por
picos de atividade. O ensino a
distância, usado pelas escolas,
também demanda mais acesso
a informações centralizadas,
como streaming de vídeo, am-
bientes de colaboração, plata-
formas de telefonia e e-mail.

Valor: Com um mercado cada
vez mais disputado, o que os forne-
cedores de nuvem deverão fazer pa-
ra se destacar da concorrência?

S a n to s : Não há segredo nesse
mercado porque os modelos e

diferenciais são ditados pelas
empresas compradoras. Que-
rem facilidade de uso e gestão,
integração, velocidade e paga-
mentos flexíveis. Da parte dos
data centers, o que provará o
valor das soluções será a capaci-
dade de entrega, segurança, po-
der de processamento e ade-
quação às necessidades dos ne-
gócios de quem contrata. Se os
fornecedores conseguirem unir
e resolver todas essas questões,
oferecendo alternativas com-
pletas aos clientes, com um mo-
delo contratual e financeiro
simplificado, estarão à frente
dos concorrentes.

Se você busca um provedor de data center certificado Tier III que cumpre as mais
rigorosas normas locais e internacionais, não deixe de falar conosco.

Somos parte do grupo Deutsche Telekom, fornecemos soluções completas de Outsourcing de TI e Telecom,
atuando em: Consultoria, Sistemas Aplicativos e Gestão de Infraestrutura nas principais Indústrias como:
Automotiva, Manufatura, Finanças, Varejo, Energia, Saúde e Serviços. Atendemos aos mais complexos projetos
de collocation, interconexão de redes, hosting e serviços em nuvem.

Clientes do mundo todo se beneficiam das plataformas dinâmicas de nossos 90 data centers globais em nuvem
desde 2006, sendo 4 deles no Brasil.

Assista ao vídeo de nosso data center: www.youtube.com/TSystemsBrasil

www.t-systems.com.br
t-systems@t-systems.com.br
Tel.: 11 2184-2388
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Especial: Data centers, p. H10.




