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Especial | Data centers

Complexidade torna a
segurança mais frágil
Guilherme Meirelles
Para o Valor, de São Paulo

Quando se imagina um cená-
rio de data center, uma das ima-
gens que vem à mente são as exi-
bidas no filme “Minority Report”
(2002) , de Steven Spielberg, am-
bientado no ano de 2054, com
máquinas silenciosas em uma sa-
la asséptica, dotada de total segu-
rança. Atualmente, modernas
configurações de engenharia já
permitem conceber um espaço
semelhante, com as mais rigoro-
sas especificações de proteção
aos equipamentos, tanto no aces-
so restrito de pessoas às informa-
ções armazenadas como no cum-
primento de normas que garan-
tam o funcionamento ininter-
rupto dos servidores instalados.

Todo esse aparato exige atenção
redobrada por parte dos gestores
de TI. Com o maior volume de da-
dos e novos conceitos de armaze-
namento, como “cloud computing
s y s t e m”, a preocupação dos profis-
sionais está cada vez mais concen-
trada na prevenção de ataques vir-
tuais promovidos por hackers e na
adoção de ferramentas e práticas
que minimizem panes do sistema.

Pesquisa elaborada pela Sy -
mantec com 250 empresas da
América Latina revelou que as
inovações tecnológicas trouxe-
ram maior complexidade aos da-
ta centers. O ponto mais crítico
apontado pelos gestores de TI foi
exatamente a segurança. Segun-
do Luiz Faro, especialista em se-
gurança da Symantec, a questão
envolve dois pontos fundamen-
tais. O primeiro é o controle e a
atualização constante dos softwa-
res que barrem a entrada de in-
trusos no sistema. “É um trabalho
que envolve tanto a área de TI do
data center como da companhia
que armazena os dados. As falhas
mais comuns de sistema aconte-
cem no momento da atualização
dos processos. É nestas horas que
a ação dos hackers aparece.”

No ano passado, diz Faro, hou-
ve uma série de ataques virtuais
em pequenas empresas e forne-
cedores que atingiram grandes
corporações. O golpe foi batiza-
do como Watering Hole (poço
d’água, em inglês). Partindo do
princípio que as companhias
com até 250 funcionários são

mais vulneráveis e investem me-
nos em segurança, os hackers
inoculavam vírus no site ou em
um blog constantemente visita-
do por uma grande organização.
Ao acessar a página, o vírus era
direcionado para a companhia e
buscava dados sigilosos. Em um
único dia, a gangue Elderwood
infectou 500 empresas.

Golpes desta natureza atin-
gem até mesmo grandes conglo-
merados mundiais. Em 2011, a
Sony foi alvo de um ataque na re-
de do Playstation que atingiu 77
milhões de usuários, que tiveram
seus dados pessoais divulgados
on line. A quebra de sigilo ren-
deu à Sony uma multa de 250 mil
libras no Reino Unido.

A sofisticação dos cyberpiratas
tem aberto as portas para compa-
nhias estrangeiras que atuam em
gestão de segurança de redes. A
americana FireMon desembar -
cou no Brasil trazendo na baga-
gem três softwares utilizados em
mais de mil empresas nos EUA e
Europa. Os produtos são o Securi-
ty Manager (para configuração
de dispositivos e sistemas de se-
gurança), Policy Planne (voltado
para automatizar a validação e
análise de firewalls) e Risk Analy-
zer (verifica possibilidade de
ameaças e vulnerabilidades no
sistema). Segundo Newton Mon-
teiro, diretor da FireMon no Bra-
sil, os softwares são utilizados
mundialmente pela IBM no ge-
renciamento de firewalls em data
centers. “Nosso foco são as insti-
tuições financeiras, empresas de
telecom e data centers”, afirma.

A construção de um data center
deve levar em conta condições cli-
máticas, geográficas e econômicas
de uma região. No Estado de São
Paulo, Campinas é uma das prefe-
ridas, por ser área sem grandes fe-
nômenos metereológicos e contar
com boa infraestrutura de mão de
obra, serviços e empresas de tecno-
logia. Há inclusive a possibilidade
de montar uma sala segura modu-
lar para abrigar os equipamentos.
A Redecom, de Brasília, desenvol-
veu uma solução de arquitetura
com divisórias de aço de 12,7 cm
de espessura com isolante à base
de fibras cerâmicas. O material re-
siste á temperatura de até 1.000 Cº
e sua instalação dispensa a presen-
ça de gases, umidade e poeira.

Te c n o l o g i a Busca pela eficiência leva à utilização máxima de servidores, armazenamento e dispositivos de rede

Receituário para obter alta densidade

Nelson Mendonça: Alog aplicou R$ 24 milhões na modernização de instalações no centro de SP e em Botafogo, Rio

Inaldo Cristoni
Para o Valor, de São Paulo

Em processo de expansão no
Brasil, os data centers buscam
eficiência para suprir as deman-
das de empresas que, cada vez
mais, usam esses ambientes para
rodar aplicações de missão críti-
ca. Significa, basicamente, ofere-
cer mais capacidade de proces-
samento de informações com
melhor aproveitamento do es-
paço físico, baixo consumo de
energia elétrica e redução de
pessoal técnico — que são três
dos principais fatores de custo
desse tipo de instalação.

O caminho da eficiência leva à
otimização dos recursos tecnoló-
gicos disponíveis — servidores,
sistemas de armazenamento de
dados, dispositivos de rede etc —,
que começa com a consolidação
dos equipamentos, avança para a
virtualização de tais ativos e cul-
mina com a adoção de softwares
que automatizam a gestão do
ambiente. Trata-se do receituário
para se obter o chamado data
center de alta densidade.

Uma forma de atingir tal ob-
jetivo é adotar uma configura-
ção baseada em “blader ”, no
qual é possível acomodar vários
servidores (lâminas) em uma
espécie de armário, que ocupa
menos espaço. Outros data cen-
ters, como o da ISH Te c n o l o g i a ,
por exemplo, optaram pelo sis-
tema PureFlex, da família Pure-
Systems, da IBM, que tem prati-
camente a mesma concepção,
com a diferença que é forneci-
do com dispositivos de rede,
sistemas de armazenamento de

dados e software de gerencia-
mento integrados.

Instalado em Vitória (ES), o site
entrou em operação em novembro
de 2012 e consumiu investimento
de R$ 11 milhões. Com área de 450
m2, tem capacidade para acomo-
dar mais de 1.700 servidores físi-
cos e mais de 80 mil servidores vir-
tuais, diz Moisés Littig Margotto,
gerente de data center da ISH Tec-
nologia, acrescentando que a
empresa conta com mais de 70
contratos ativos nas quatro mo-
dalidades de serviços que oferece
ao mercado: hospedagem de
aplicações, computação em nu-
vem, backup e armazenamento
de dados, e serviços agregados.

Para evitar o maior consumo
de energia elétrica, decorrente
da concentração de muitos equi-
pamentos em uma pequena área,
a empresa adotou um sistema de
contenção de ar frio em túneis,
que mantém a temperatura dos
equipamentos e proporciona
baixo índice de perda de refrige-
ração. “O data center consome
30% menos energia para entre-
gar a mesma capacidade de pro-
c e s s a m e n t o”, afirma Moisés.

Além do consumo de energia,
que, dependendo das dimensões
do site, pode representar entre
40% e 60% do seu custo operacio-
nal, outro grande desafio na bus-
ca da eficiência do data center é a
chamada escalabilidade, ou seja,
poder instalar mais equipamen-
tos sem precisar ampliar a área.
Carlos Stanis, executivo de servi-
ços da IBM Brasil, cita também a
gestão automatizada do am-
biente, que permite ajustar o vo-
lume de processamento confor-

me a demanda, aumentando a
produtividade da equipe técni-
ca. “Um profissional consegue
gerenciar 30 máquinas. Sem a
automação, ele gerencia apenas
oito equipamentos.”

A IBM possui um centro global
de entrega de serviços na cidade
de Hortolândia (SP), que possui
nove mil metros de piso elevado,
11 salas de data centers em pro-
dução e quatro edifícios inde-
pendentes que recebem energia
por fontes distintas. Nas instala-
ções, configuradas para prover
serviços no modelo de computa-
ção em nuvem, a empresa usa o
seu sistema PureFlex, que lançou
mundialmente em abril do ano
passado e em cujo desenvolvi-
mento investiu US$ 2 bilhões.

A virtualização tem contribuí-
do para reduzir a ociosidade dos
equipamentos alocados no data
center, avalia Nelson Mendonça,
diretor de operações da Alog
Data Center. “O clientes estão
acertando no dimensionamen-
to dos serviços que contratam.
Antes, eles usavam entre 10% e
15% dos recursos disponíveis
nos servidores dedicados que
contratavam. Nos últimos dois
anos, porém, a ociosidade caiu
para 55% a 60%”, afirma ele.

A companhia soma 1.500
clientes na sua carteira, dos quais
dois terços são usuários de servi-
ços de hospedagem. Mas por ne-
cessidade, muitos deles acabam
contratando servidores dedica-
dos. A expectativa de Mendonça
é manter o ritmo de crescimento
dos serviços gerenciados de hos-
pedagem e de colocation (mo-
dalidade em que o cliente insta-

la seus equipamentos no data
center), que nos últimos anos gi-
rou em torno de 50%.

Atualmente, a Alog possui três
data centers ativos, dos quais
dois estão localizados em São
Paulo e outro fica no Rio de Janei-
ro. O quarto site, também no Rio,
de Janeiro, será inaugurado entre
agosto e setembro. De acordo
com Mendonça, a empresa apli-
cou R$ 24 milhões na moderni-
zação de dois deles, instalações
antigas que funcionam na re-
gião central da capital paulista
(SP1) e em Botafogo, no Rio
(RJ1), que têm mais de dez anos
de construção. As obras contem-

plaram não apenas a infraestru-
tura básica, mas também os ati-
vos tecnológicos, como rede, sis-
temas de armazenamento de
dados e servidores “bladers”.

Além disso, a companhia con-
cluiu a segunda fase de expansão
do data center de Tamboré, na ci-
dade de Barueri (SP), que foi
inaugurado em junho de 2011 e
já está, até o momento, com
pouco mais de 10% de sua capa-
cidade ocupada. O investimento
atingiu a cifra de R$ 30 milhões,
metade do valor total já destina-
do ao empreendimento.

Com o mercado aquecido, a
expectativa gira em torno de

uma ocupação completa até fi-
nal do ano. No total, o site tem
700 racks e há espaço para mais
duas fases de expansão.

A Ativas, que aplicou R$ 50
milhões em seu data center ins-
talado em Belo Horizonte, fez a
opção pela montagem de um
ambiente de alta capacidade,
com três diferentes sistemas de
refrigeração, para permitir o
consumo racional de energia
elétrica, e configurações de ser-
vidores em racks e “bladers”, que
permitem o melhor aproveita-
mento do espaço físico, diz Jo-
natas de Oliveira Penha, especia-
listas em tecnologia da empresa.

Brasil deve centralizar os serviços
de datacenter em nuvem para AL

Helio Durigan, da Furukawa: nova versão de produtos de alta densidade

Inaldo Cristoni
Para o Valor, de São Paulo

O Brasil tem condições de ser
um hub de serviços de data cen-
ter na nuvem na América Latina
nos próximos anos, perspectiva
que faz os fornecedores de solu-
ções pensarem na expansão dos
negócios no setor com ofertas
destinadas não apenas aos sites
novos, mas também aos já exis-
tentes, que tendem a ser moder-
nizados e ampliados. A crescente
migração das aplicações para a
nuvem e o desafio da otimização
dos sites – instalação de mais
equipamentos sem aumentar a
área física – também são fatores
de estímulo aos negócios dos for-
necedores. A avaliação é de que
os data centers tendem a utilizar
cada vez mais equipamentos de
alta densidade e potentes, com
infraestrutura compatível.

A Fu r u k aw a , provedora de so-
luções de rede de telecomunica-
ções e de tecnologia da informa-
ção (TI), planeja aumentar a re-
ceita proveniente de contratos
com data centers. Os negócios
nessa área representaram entre
8% e 9% do faturamento líquido
da companhia no ano passado,
que foi de R$ 500 milhões. A pre-
visão é aumentar essa participa-
ção para 12% a 13% em 2013 .

A companhia lançou uma nova
versão de produtos de alta densi-
dade da linha ITMax, que ganhou
mais pontos de conexões e maior
nível de compactação justamente
para atender aos requisitos de oti-
mização dos data centers. A Furu-
kawa espera aumentar a fatia que
detém neste mercado para 35%.

Segundo Hélio Durigan, vice-
presidente de engenharia da Fu-
rukawa, o mercado está mais
forte este ano. “Temos visto pro-
jetos de bancos para construção
de data center espelho como
parte de uma política de disaster
recovery (recuperação de desas-
tre)”, ressalta, citando como
exemplos os sites que estão sen-
do construídos pelo Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal
na Cidade Digital, em Brasília,
com participação da empresa.

A DMI, que completa 25 anos
de atuação como provedora de

infraestrutura de telecomunica-
ções, criou há cerca de um ano
uma unidade de negócios dedi-
cada ao desenvolvimento de pro-
jetos de data centers depois que
percebeu o potencial desse tipo
de instalação como viabilizador
de negócios. Citando pesquisa da
ICMS Research, Fernanda Krish-
nan, gerente de pré-venda
networking da empresa, diz que
até o final de 2013 o mercado de
infraestrutura de data center da
América Latina deve movimen-
tar mais de US$ 1 bilhão.

“Antes, estávamos focado em
tecnologia e agora desenvolvemos
o projeto completo de infraestru-
t u r a”, comenta. Fernanda destaca a
importância de um bom planeja-
mento para acompanhar de forma
eficaz o crescimento desse merca-
do. Segundo ela, o grande desafio é
estruturar um projeto equilibra-
do, capaz de oferecer o necessário
em capacidade para a operação
atual de um data center.

Em sua abordagem, centrada
nos clientes do segmento corpo-
rativo que optaram em montar
uma infraestrutura própria em
vez de contratar data center de
terceiros, a DMI conta com uma
equipe de 30 profissionais de pré
e pós-venda. Com uma carteira
de 15 projetos, a operação repre-

senta 30% do faturamento da
empresa e a projeção é de um
crescimento de pelo menos 40%
nessa área este ano.

EMC aposta as fichas no seu
programa denominado Velocity
Service Provider para estimular a
integração de seu portfólio de so-
luções de segurança, armazena-
mento de dados e backup, entre
outras, aos serviços baseados na
nuvem oferecidos por grandes
provedores que possuem data
centers próprios. Para essa inicia-
tiva global, a companhia procura
selecionar parceiros de negócios
com posição de liderança no
mercado. “Nós incorporamos os
parceiros ao nosso time de ven-
das, oferecemos treinamento e
certificação nas nossas tecnolo-
gias e auxiliamos na construção
de suas ofertas”, explica Márcio
Kanamoru, diretor de desenvol-
vimento de negócios de cloud
service provider da EMC para a
América Latina.

A iniciativa já produziu resul-
tados positivos. No Brasil, por
exemplo, a empresa já conta
com seis parceiros e a meta é do-
brar esse número até o primeiro
semestre do próximo ano. Se-
gundo o executivo, os negócios
da EMC nos provedores de servi-
ços da América Latina que já

aderiram ao programa aumen-
taram entre 30% e 40%. Uma no-
vidade prevista para o próximo
trimestre é a implementação de
um serviço de suporte diferen-
ciado aos parceiros que partici-
pam do programa.

Atenta à evolução do mercado
nacional de data center, a integra-
dora Resource IT investiu R$ 15 mi-
lhões em aperfeiçoamentos e me-
lhorias no SiteSeeing desde o seu
lançamento no mercado, em 2003.
O software é utilizado por empre-
sas de varejo, bancos, indústria,
empresas de meio de pagamento e
sites de comércio eletrônico para
monitorar a qualidade dos servi-
ços prestados em tais ambientes.

Comercializado como um servi-
ço, no qual o cliente acessa o
software via internet e paga um va-
lor mensal correspondente ao uso,
o SiteSeeing tem uma base 40
clientes e deve gerar uma receita
de R$ 10 milhões este ano. O fatu-
ramento da Resource IT previsto
para 2013 é de R$ 400 milhões. “Es -
tamos nos preparando para am-
pliar a oferta do software na Amé-
rica Latina, o que deve elevar as
vendas”, acredita Antonio Carlos
Pereira, diretor da empresa.

A HP fortaleceu a sua estratégia
de auxiliar os clientes na constru-
ção de data centers com infraes-
trutura convergente e automatiza-
da para suportar aplicações pro-
cessadas no ambiente de compu-
tação em nuvem. Carro-chefe dos
negócios da HP , a atividade con-
templa a oferta de software de
hardware (servidores, sistemas de
armazenamento de dados, dispo-
sitivos de rede) e consultoria.

A receptividade do mercado
tem sido positiva porque “a oferta
endereça questões importantes re-
lacionadas aos negócios e à área de
tecnologia da informação (TI)”, diz
Antonio Mariano, diretor de de-
senvolvimento de negócios de
cloud service provider da HP.

A Schneider Electric também
colhe bons resultados no mercado
de data center. Com um portfólio
completo de soluções para monta-
gem de sites, os negócios na área
representam de 18% a 23% da re-
ceita da Divisão de TI da compa-
nhia. Um dos pilares nesse merca-
do é a aquisição de empresas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Especial: Data centers, p. H8.




