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Data centers no Brasil
Como se distribuem 

Empresa

Alog

Ativas

CentralServer

Synapsis

Localização

SP e RJ

MG

PR

CE

Área total em m2

14,2 mil

11 mil

100*

10 mil

Investimentos

R$ 85 milhões

US$ 50 milhões

R$ 2 milhões

R$ 20 milhões
Fonte: empresas  *Somente área de servidores
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2017
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2013

Fonte: Capgemini

Serviço
Redução de custo e busca por inovação levam empresas a terceirizar serviços de
infraestrutura de tecnologia da informação. Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

L
evantamento da consul-
toria Frost & Sullivan in -
dica que os negócios na
área de prestação de ser-

viços de dados em 2012 chega-
ram a US$ 2,3 bilhões na América
Latina e devem crescer 9,6% ao
ano, até 2017, alcançando US$
3,6 bilhões. Desse total, o Brasil
movimenta 58,5% e pode chegar
a 59% em quatro anos. “A tendên-
cia é que a redução de custo e a
busca por inovação pautem as
ações dos gestores de tecnologia
da informação (TI)”, diz Bruno
Tasco, analista da Frost & Sulli-
van. “Por meio da terceirização,
as empresas conseguem delegar
a gerência da infraestrutura para
especialistas e não precisam in-
vestir em mão de obra qualifica-
da para atuar em uma área que
não é o seu ‘core business’.”

A escalada desse mercado no
Brasil é alimentada, principal-
mente, por investimentos de em-
presas que inauguram e ampliam
complexos no país, além de opor-
tunidades de negócios em “cloud
computing” ou computação em
nuvem, prática de terceirização
de TI que bate às portas dos data
centers para processar sistemas e
armazenar informações. Para o
Gartner do Brasil Serviços de Pes-
quisas Ltda, os aportes nessas
unidades vão crescer, pelo me-
nos, 40% até 2016, puxados por
contratos do governo e de insti-
tuições financeiras.

A Alog Data Centers do Brasil
anunciou a injeção de R$ 24 mi-
lhões na modernização de uni-
dades em São Paulo (SP) e no Rio
de Janeiro (RJ). A empresa, com
uma carteira de 1,4 mil clientes
de médio e grande portes, tem
ainda uma central em Tamboré
(SP), resultado de investimentos
de R$ 60 milhões, e constrói um
novo complexo em Del Castilho,
na zona norte da capital flumi-
nense. Avaliado em R$ 40 mi-
lhões, terá capacidade para cerca
de 1,1 mil racks (equipamentos
que acomodam servidores e ati-
vos de redes). “Deve ficar pronto
em setembro”, diz Eduardo Car-
valho, presidente da Alog.

Há dois anos, a empresa ven-
deu 90% do seu capital para a
americana Equinix, com mais de
cem data centers em todo o
mundo. No total, os domínios
da Alog no Brasil ocupam mais
de 14 mil metros quadrados de
área construída, com capacida-
de para mais de 56 mil servido-
res. Cerca de 40% da base de
clientes utilizam algum serviço
na nuvem, segundo o executivo.
“O mercado de ‘cloud compu-
ting’ está em estágio de matura-
ção, mas a possibilidade de cres-
cimento é uma realidade.”

Com clientes como a Unimed
Rio de Janeiro e a Light, a empresa
de TI Ativas investe em tecnologias
de climatização e energia para dar
conta das atividades do data cen-
ter que mantém em Belo Horizon-

te (MG), avaliado em US$ 50 mi-
lhões. Inaugurado em 2010, tem
área total de onze mil metros qua-
drados, dos quais, 1,5 mil metros
quadrados para servidores.

Para se ter uma ideia, a climati-
zação dos equipamentos é supor-
tada por um sistema de água ge-
lada, munido de um reservatório
de 78 mil litros. “O local é alimen-
tado por duas subestações de
energia com capacidade de até 20
MVA cada uma, volume suficiente
para abastecer uma cidade de 150
mil habitantes”, garante Jonatas
Penha, especialista de TI da Ativas,
que deverá investir R$ 30 milhões,
este ano, no setor.

“A escolha da cidade foi deter-
minada pela disponibilidade de
espaço para construção e futuras
expansões”, diz. Nos próximos
anos, um dos principais desafios
da empresa será expandir ofertas
para São Paulo e região Sul. A com-
panhia dobra de tamanho desde a
sua fundação, em 2008. Em 2012,
faturou R$ 36 milhões e a prevê au-
mentar esse número em 144%.

Cerca de 60% dos contratos da
Ativas são feitos no modelo de nu-
vem e a expectativa é que, até 2015,
esse volume toque nos 90%. “Essa é
uma alternativa para empresas
com grande demanda de serviços,
que preferem se dedicar aos pró-
prios negócios.” É o que acontece
com a Fundação Roberto Marinho
(FRM) que, desde 2011 escolheu
armazenar dados na nuvem.
“Queremos reduzir custos e ga-
rantir uma melhor performance
das soluções”, explica Gustavo
Câmara Bastos, gerente de tec-
nologia da instituição.

A migração de quase todos os
servidores da fundação aconte-
ceu em três meses. “Se precisar-
mos de mais processamento, é
possível fazer um upgrade,
sem ter de trocar equipamen-
tos inteiros”, diz. “Já o armaze-
namento de dados é feito em
serviços que podem ser aces-
sados de qualquer lugar, a
qualquer hora, pela inter-
n e t .” Até o fim do ano, a fun-
dação deve iniciar a transfe-
rência de mais aplicações,
como soluções de e-mail.

Segundo Juliano Simões,
diretor de tecnologia da

C e n t r a l S e r v e r, que mantém um
data center em Curitiba (PR) com
capacidade para 30 racks e até
600 servidores físicos, não são
apenas as grandes organizações
que estão recorrendo à novidade.
“Nossos principais clientes são
pequenas e médias empresas, co-
mo desenvolvedores de software
e startups”, diz. A companhia tem
planos de atuar em mais cidades
e implantar um novo braço na ca-
pital paranaense, para atender
projetos de missão crítica.

Para Cristiano Silvério, gerente
de soluções para a América Lati-
na da Pa n d u i t , multinacional
que fornece infraestrutura para
os data centers, as companhias
buscam eficiência energética e
operacional. “Pesquisas mos-
tram que, ao longo de cinco anos,

os custos operacionais de um da-
ta center são de três a cinco vezes
superiores às despesas de sua im-
p l e m e n t a ç ã o”, diz. “E mesmo
quem já tem uma operação ins-
talada tende a modificar seu de-
senho para ganhar mais eficiên-
c i a .” Dados do Gartner indicam
que somente a refrigeração re-
presenta 50% do consumo ener-
gético de uma central de dados.

As empresas precisam investir
também na garantia da entrega
dos serviços para reter e atrair
clientes. “Confiabilidade e preço
são fundamentais na competição
do setor. Há aportes em estrutu-
ras redundantes e busca por certi-
ficações”, afirma Silvério.

Na Synapsis, que opera 12 data
centers na América Latina, com
uma unidade nacional em Eusé-

bio (CE), a 18 km de Fortaleza, os
investimentos planejados até
2014 chegam a R$ 35 milhões.
Parte da verba irá para a aquisi-
ção de softwares de gerencia-
mento de backup e de inciden-
tes, além de estratégias de gover-
nança e suporte, em conformida-
de com normas como a ISO
20000 (ITIL) e a ISO 27000.

“O data center no Ceará aten-
de mais de 60 clientes no país e
dez contratos externos, na Amé-
rica Latina”, explica Carlos Al-
berto Acero, diretor-presidente
da Synapsis no Brasil. Construí-
do em 2005 com investimentos
de mais de R$ 20 milhões, tem
10 mil metros quadrados de
área total e capacidade para 200
racks. “Estamos prospectando
novos pontos, tendo São Paulo
como prioridade.”

O setor pode ter uma nova on-
da de crescimento. No mês pas-
sado, o ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, afirmou
que o governo federal estuda
lançar uma política de incenti-
vos para trazer mais data centers
ao Brasil. A medida, que pode in-
cluir concessão de benefício fis-
cal, deve ser usada para atrair
mais atores para o mercado, e es-
timular grandes clientes a trazer
aplicações que rodam no exte-
rior para centrais no país.

A computação em nuvem é
uma das principais responsáveis
pelo aumento de data centers
no Brasil. Segundo Rodrigo Rai-
mundo dos Santos, diretor de
serviços de infraestrutura da
consultoria Capgemini, a ado-
ção do “cloud computing”
nas centrais de processamen-
to contribuem com 20% a
30% dos contratos. Até 2017,
espera-se que mais de 50%
dos serviços estejam basea-
dos no modelo.

O especialista diz que a
migração de dados avança
mais no setor privado do
que no público. Na área es-
tatal, a adoção é lenta por
conta da adequação aos
portfólios dos fornece-
dores e da aderência a
variados modelos de
contratação. “Mas não
levará mais de dois

anos para que uma grande quanti-
dade de dados seja transferida.”

No setor privado, já há nichos
totalmente instalados na nuvem,
incluindo sistemas de gestão
(ERPs), de correio eletrônico e de
uso de softwares como serviço
(SaaS). “A tendência é de acelera-
ção. As barreiras iniciais foram
rompidas e há mais certeza sobre
os benefícios da nuvem.”

Para Jonatas Penha, especialis-
ta de TI da Ativas, o número de
adeptos do “cloud computing”
ganha peso porque os gestores
estão descobrindo que é mais fá-
cil gerenciar serviços de TI de
longe do que construir, operar e
gerenciar um data center pró-
prio. “Há casos de redução de
até 40% nos custos de operação”,
diz. “Ao contratar hardware ou
software na nuvem, o usuário
não precisa investir em infraes-
trutura ou comprar licenças de
programas. Tudo é gerenciado
pelo provedor do serviço.”

Na C e n t r a l S e r v e r, de serviços
de data center, a hospedagem de
servidores virtuais na nuvem já
representa 50% do faturamento.
“A expectativa é que esse volume
cresça para 70%, até 2014”, diz o
diretor de tecnologia Juliano Si-
mões. A empresa cresceu 114%
em três anos, puxado pela venda
do modelo. Para ganhar mais
contratos, criou uma cartela de
ofertas capaz de atender contra-
tos de segmentos variados. Ofe-
rece desde hospedagem de sites e
correio eletrônico, até backup de
dados — e já mantém cerca de 20
mil domínios e mais de 90 mil
caixas de e-mail de terceiros.

Segundo Cristiano Silvério, ge-
rente da Pa n d u i t , que fornece re-
cursos para os data centers, a razão
de os clientes comprarem a ideia
da nuvem mudou. Antes, o serviço
era procurado para reduzir custos
e obter uma oferta de TI escalável,
para momentos de pico. Agora, o
principal interesse é a rapidez na
implementação de sistemas, fator
crítico para organizações que
atuam em mercados surpreendi-
dos por mudanças constantes.
“Cada vez mais, é a agilidade que
ganha espaço nessa briga.”

Silvério vê um aumento anual
de 6% nos investimentos em nu-
vens próprias e de 2% nos serviços
públicos. “O modelo preferido é o
híbrido, em que empresas distri-
buem o processamento de dados
não sensíveis em nuvens abertas,
pelos sistemas ‘p a y- p e r - u s e’, e
mantêm as informações críticas
em sistemas privados.”

Para André Andriolli, da
VMware, que opera com virtuali-
zação de sistemas, o uso de data
centers massificou-se tanto que
já é possível comparar custos en-
tre os fornecedores do setor. “As
verticais que mais adotam a prá-
tica são as que dependem de
computadores para funcionar,
como finanças, telecomunica-
ções, governo e serviços.”

Pressão de custos
favorece outsourcing,
diz Rodrigo Santos,
da Capgemini F8
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Especial | Data centers

Dos kilobytes aos terabytes, três décadas de avanços
Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

Hoje um correntista tem aces-
so aos seus dados bancários
atualizados em tempo real e rea-
liza diferentes operações onde e
quando desejar, por meio de um
simples dispositivo móvel, como
um tablet ou um smartphone.
Para alguém com menos de 30
anos é até difícil imaginar o
quanto essa operação era dife-
rente no início dos anos 80. Pa-
gamentos, transferências, con-
sultas de saldos eram realizadas
apenas nas agências bancárias.
Funcionários realizavam consul-
tas de saldos em listagens imen-
sas, anotavam em papéis cada
transação, que depois eram en-
caminhados por malotes aos
centros de processamento do

banco. Uma evolução no enca-
minhamento de dados foi o te-
lex, que permitia a transmissão
por telefone de informações es-
critas. O disquete veio em segui-
da, na mesma década.

Nos Centros de Processamento
de Dados (CPDs), as informações
eram processadas e armazena-
das em computadores gigantes,
os chamados mainframes. Como
lembra o consultor Paulo Marin,
eram formados por uma unida-
de de processamento, do tama-
nho de quatro geladeiras, uma
impressora, que ocupava o espa-
ço de uma máquina de lavar rou-
pas, mais um dispositivo para a
entrada de dados, algo como três
lavadoras de roupas, e ainda
uma máquina para perfurar car-
tão. Mas tinham memórias ínfi-
mas, contadas em kilobytes

(kb). Hoje os notebooks têm me-
mória em escala de gigabytes e
cada servidor de data center tra-
balha com potência de duas ou
três dezenas de terabytes (tb).

Apenas um rack suporta 30
servidores. Um data center de pe-
queno porte conta com dez racks.
Um médio tem de dez a cem e um
data center de grande porte atua
com mais de cem racks. Dois ter-
ços do espaço de um data center é
ocupado com servidores e equi-
pamentos de armazenamento, o
storage, e o terço restante é utili-
zado com a infraestrutura de rede
de telecomunicações, como swít-
ches e roteadores. Como diz Ma-
rin, um banco de médio porte po-
de processar e armazenar, com
folga, todas suas operações por
cinco anos em um data center
formado com 30 racks.

O termo data center começou
a ser utilizado entre 2004 e 2005.
Entre essa denominação e a anti-
ga CPD, houve uma década e
meia de grandes transformações.
Primeiro foi a evolução e popula-
rização dos computadores pes-
soais. Computadores mais po-
tentes e o desenvolvimento de re-
des locais interligando vários
PCs, levaram ao chamado down-
sizing, com grandes estruturas
de mainframes sendo substituí-
das por outras com processa-
mento e armazenamento des-
centralizados em PCs.

Na sequência surgiram os ser-
vidores, que garantiam a integri-
dade dos arquivos e permitia que
eles fossem disponibilizados pa-
ra todos os usuários das redes, e
com ele a estratégia de cliente-
servidor, com parte dos arquivos

rodando no PC do usuário e outra
parte no servidor. Outra mudan-
ça veio com a popularização da
internet, que permitiu a evolução
das redes locais para as de caráter
público, de grande alcance. Esta-
va formado o ambiente para o
conceito atual de data center.

“O conceito do data center é o
mesmo dos antigos CPDs. Abri-
gar em um ambiente seguro to-
dos os equipamentos que rodam
sistemas cruciais para uma orga-
nização. O que mudou foi a tec-
nologia disponível”, diz Marin.
Basicamente um data center pre-
cisar conter uma infraestrutura
de rede robusta e redundante,
que garanta acessibilidade aos
dados mesmo mediante falhas de
uma das conexões. Contar com
sistemas de fornecimento de
energia ininterruptos, com o

apoio de no-breaks. Como a ener-
gia aquece o ambiente, também é
necessário sistemas de refrigera-
ção que mantenham a tempera-
tura controlada e sistemas de pre-
venção e combate a incêndio,
além de estrutura que garanta se-
gurança física à operação.

Além da evolução da tecnolo-
gia, o próprio negócio de data cen-
ter tem mudado com o tempo. Co-
mo diz Anderson Figueiredo, ge-
rente de pesquisas da consultoria
IDC, no fim dos anos 90 se popula-
rizaram os provedores externos de
infraestrutura, onde os clientes ba-
sicamente queriam espaço físico
dotado de todos requisitos de se-
gurança e energia para alojar seus
próprios servidores. O passo se-
guinte foi a oferta da estrutura de
hardware pelo data center. São os
chamados sistemas hosting.

Negócios Tecnologias mais sofisticadas ainda
enfrentam resistência por parte dos consumidores

Maturidade do
mercado favorece
a área de serviços

REGIS FILHO/VALOR

Jorge Nitzan, presidente da Aceco: “A fatia dos fornecedores de serviços é a que cresce em ritmo mais intenso”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Os clientes ainda são um tanto
resistentes, principalmente a ser-
viços e tecnologias menos bási-
cos como computação em nu-
vem. Mas o segmento de presta-
dores de serviços se expande na
medida em que o mercado ga-
nha mais maturidade. Segundo a
Frost & Sullivan, a demanda geral
por serviços de outsourcing de
infraestrutura de TI deve manter
o ritmo de crescimento médio de
10% ao ano até 2017, quando o
mercado chega a US$ 2,5 bilhões.

O segmento mais expressivo
em volume é o de “hosting dedi-
c a d o”, quando o fornecedor res-
ponde até pelo equipamento e
pelas aplicações do cliente, que
pode ultrapassar US$ 1 bilhão até
lá, quase o dobro do que cravou
dois anos atrás. Em crescimento,
o destaque é o “s t o r a g e” (armaze -
namento), cujo índice de expan-
são anual deve superar 11%, mo-
vimentado pela explosão de da-
dos provocada pela expansão da
mobilidade e por big data (profu-
são de dados nos mais diversos
meios). Para “disaster recovery”, o
processo de recuperação de da-
dos depois de um desastre qual-
quer, a expectativa é de manu-
tenção do índice de crescimento
médio do mercado, enquanto
serviços mais comoditizados de

“colocation”, com fornecimento
básicamente de área, energia e
refrigeração para abrigar os ser-
vidores do cliente, tendem a
apresentar maior timidez.

A questão é que ainda é muito
grande o número de clientes que
preferem manter seus dados pro-
tegidos em casa, principalmente
em ambientes de nuvem — uma
das tecnologias que turbinam o
segmento. A supremacia do mo-
delo que soma aproveitamento
dos investimentos em infraestru-
tura interna para missão crítica e
complementação de serviços ex-
ternos para tarefas como contin-
genciamento e “disaster recove-
ry ” pode prevalecer no Brasil ain-
da por bastante tempo. “Até 2015
a maioria das grandes empresas
utilizarão nuvens privadas e
muitas utilizarão modelos híbri-
dos”, destaca Henrique Cecci,
analista do G a r t n e r. “Não vejo
migração muito forte de data
centers de médio e grande porte
para data centers públicos”, diz
Alexandre Kazuki, diretor de
marketing e vendas da H P. Mas os
papéis começam a ser trocados,
na medida em que o mercado ga-
nha cultura e confiança para en-
tregar aos parceiros camadas
mais estratégicas de seu negócio.

“A fatia dos fornecedores de
serviços não é a maior do merca-
do. Mas é a que cresce em ritmo
mais intenso”, diz Jorge Nitzan,

presidente da A c e c o, empresa
especializada na construção e
gestão de data centers, cuja ex-
pectativa é atingir em 2013 re-
sultado pelo menos 35% supe-
rior ao do ano passado.

A Ativas é um dos exemplos
deste ritmo acelerado. Ainda é
uma das pequeninas, mas prati-
camente dobra de tamanho a ca-
da ano e saiu de uma receita bru-
ta de R$ 6 milhões em 2010 para
R$ 53 milhões no ano passado,
graças à oferta de serviços geren-
ciados — segurança, em um pri-
meiro momento, e a partir de
agora, backup, tudo em nuvem,
em parceria com Symantec. Se-
gundo o CEO Alexandre Siffert, a
estratégia ajuda a atrair clientes
ainda renitentes ao outsourcing,
principal parcela do mercado a
ser conquistada. “Produtos como
esse facilitam a entrada e ajudam
o cliente a experimentar o con-
ceito de terceirização”, defende.

O executivo lembra que a ade-
rência ao outsourcing é tanto
maior quanto mais maduro — ou
dependente de tecnologia — é o
segmento ou a empresa. Na pon-
ta situam-se os serviços como te-
lecom e financeiros, principal-
mente bancos, seguidos por go-
verno e empresas públicas. A Ati-
vas, por exemplo, tem clientes
como BMG, Banco Yamaha e Pa -
n a m e r i c a n o, estimulados tam-
bém por questões regulatórias,

como as exigências do Banco
Central por planos de contingên-
cia consistentes para continuida-
de de negócios. No outro extre-
mo situa-se a manufatura primá-
ria, com baixa dependência tec-
nológica, e o agronegócio. No
meio, distribuem-se verticais co-
mo saúde, conteúdo e entreteni-
mento, educação, comércio ele-
trônico, serviços e utilities.

“Em um primeiro momento, a
expectativa era que os clientes
consumiriam data center e cloud
para sistemas de apoio. Hoje já te-
mos case até de missão crítica. To-
do mundo em fase de atualização
de infraestrutura está consideran-
do data center externo como alter-
nativa viável”, diz Carlos Testolini,
presidente da Sonda.

A empresa criou três ofertas
para tirar partido do movimen-
to. Além de disponibilizar o ERP
para pequenas e médias empre-

sas Business One, da S A P, como
serviço, criou a versão 100% na
nuvem de seu aplicativo fiscal
Comply e incluiu na oferta a pla-
taforma Hana, também da SAP
— tanto em nuvem como na es-
trutura do cliente.

Carlos Alberto Acero, presi-
dente da Synapsis, prestadora de
serviços de TI com data center
próprio em Fortaleza — com 3,6
mil m2 construídos e em fase de
homologação Tier III — que aten-
de grupos locais de áreas como
varejo e saúde, conta que as em-
presas começam a procurar
apoio fora de casa quando surge
a necessidade de upgrade ou
contingência. “Mas o modelo ge-
ralmente evolui e, com o tempo,
o ambiente produtivo fica no
nosso data center e o de contin-
gência, no do cliente”, descreve.

A Synapsis fatura US$ 200 mi-
lhões com operações em sete paí-

ses da América Latina e escolheu
Fortaleza para seu centro de pro-
cessamento para atender uma
região carente e para tirar provei-
to da conectividade, já que por lá
ingressam no país todas as fibras
de conexão de internet do Brasil.
Até 2014, a empresa deve investir
R$ 35 milhões em data center.

A Ascenty vai pelo mesmo ca-
minho e deve anunciar no mês
que vem investimentos em Forta-
leza para atender a carência do
mercado regional, diz o CEO Ch-
ris Torto. A nova estrutura vai se
somar às de Campinas, Hortolân-
dia, que entra em operação no
fim do ano, e Jundiaí, que come-
ça a ser construída em junho. As
duas últimas custaram R$ 330
milhões. Um dos investimentos
da empresa foi uma rede própria
de 1,6 mil km de fibra para co-
nectar seus data centers a outros
e aos provedores de telecom.

Operadoras de telecom ampliam oferta
De São Paulo

A limitação de receitas com te-
lefonia fixa está levando as ope-
radoras de telecom a ampliarem
seus portfólios de serviços de da-
ta center para absorver uma fatia
mais interessante do promissor
mercado de tecnologia da infor-
mação (TI), que cresce duas vezes
mais que o de telecom a cada
ano. Como grandes usuárias e
clientes deste tipo de serviço es-
tão ampliando e otimizando es-
truturas para disponibilizar des-
de “colocation”, quando o cliente
utiliza seus próprios equipamen-
tos instalados na estrutura do da-
ta center, até software como ser-
viço com base em nuvem.

No fim do ano passado, a Vivo
inaugurou seu novo data center,
com 33,6 mil m2 de área construí-
da e investimentos de R$ 400 mi-
lhões em Santana do Parnaíba, na
Grande São Paulo, para atender às
infraestruturas de TI de suas ope-
rações fixa e móvel e sustentar
serviços de “hosting”, a locação de
infraestrutura, e computação na
nuvem, a chamada “cloud”, en-
quanto mantém em Alphaville es-
trutura voltada a “c o l o c a t i o n .”

A Embratel investiu R$ 100
milhões na construção de seu
centro da Lapa, na capital pau-
lista, onde já tem 2 mil m2, me-
tade da área total, reservada pa-
ra negociações em andamento,
enquanto a Oi utiliza parte de
seus cinco data centers para
prestação de serviços distribuí-
dos entre “colocation” (40%),
“hosting” (25%), “outsourcing”
(15%) e “cloud” (5%) — no total,
a operadora dispõe de pouco
mais de 7 mil m2, com mais de 7
mil servidores para atender a si
própria. Todas as iniciativas es-
tão classificadas como Tier III.

A GVT também conta hoje
com três data centers dedicados
à venda de serviços para o merca-
do corporativo, localizados em
São Paulo, no Rio de Janeiro e em
Curitiba, somando mais de 2 mil
m2. A operadora lançou sua ofer-
ta há dois anos com serviços bási-
cos de “colocation” e “hosting”.
Agora está avança para mais ser-
viços na nuvem e quer incluir em
breve infraestrutura e software
como serviço. “A perspectiva de
crescimento é atraente”, diz o vi-
ce-presidente Marco Lopes. Se-
gundo ele, com expertise em TI

como base para seu negócio de
venda de conexão para susten-
tar as plataformas de cliente, co-
locar à disposição de clientes so-
luções completas de conectivi-
dade somada a serviços é natu-
ral. “Em cima do ‘core business’,
é possível alavancar os dois
mundos, capturando receita em
TI e capitalizando telecom.”

“A aposta é investir pesado
neste produto para complemen-
tar a oferta com solução fim a
fim, inclusive conectividade”, diz
o diretor executivo de mercado
corporativo da Vivo, Silvio Antu-
nes. A operadora oferece de “co -
location” a serviços gerenciados,
inclusive “outsourcing”, passan-
do por “hosting”, “cloud” e servi-
ços de segurança, mais atraentes
quanto mais desenvolvido é o
ambiente tecnológico do cliente.
Na base da pirâmide, criou para
pequenas empresas soluções co-
mo o posto de trabalho integra-
do, que conjuga máquina,
software como serviço como Of-
fice 365, da Microsoft, e conecti-
vidade de voz e dados.

Para Antunes, contar com a pró-
pria estrutura de conectividade é
ponto a favor das operadoras na

disputa de mercado. “Máquina eu
posso comprar”, diz o executivo,
cuja expectativa é quintuplicar os
negócios em TI nos próximos cin-
co anos. Para quebrar a resistência
dos clientes, além de produtos
atraentes, a companhia investe em
relacionamento e levou um pu-
nhado deles para Mendoza, na Ar-
gentina, para discutir tendências
como segurança da informação,
cidades inteligentes e data center.

A Embratel também tem apeti-
te no segmento. Hoje tem cinco
data centers em operação na re-
gião Sudeste, voltados a ofertas
de “hosting” gerenciado, “stora -
g e”, que é o armazenamento, “ba -
c k u p”, “cloud computing” e “out -
sourcing” de serviços de adminis-
tração de banco de dados, além
de gerenciamento de aplicações,
proteção de dados e segurança.

“Identificamos demanda con-
siderável por serviços de data
center. Nosso próximo passo se-
rá a construção de um novo pré-
dio na cidade do Rio de Janeiro”,
adianta o diretor de serviços de
valor adicionado Ney Acyr Ro-
drigues. O objetivo do novo cen-
tro é atender as demandas que
surgirão na cidade e no estado

por conta dos grandes eventos
esportivos programados para os
próximos anos, justifica.

Outra com olhos na expansão
é a Oi. De acordo com o diretor de
segmentos de varejo Eduardo As-
pesi, a operadora está buscando
um terreno para contar com no-
vo centro de processamento até
2015. A procura é direcionada
pela proximidade a demanda,
energia, conectividade de opera-
doras e mão de obra especializa-
da. “Faz sentido olhar onde estão
os atuais, formam uma nuvem”,

alega. Outro projeto em anda-
mento é a ampliação do data
center de Brasilia. O cardápio da
Oi é composto por “colocation”
básico, com remuneração por
área, energia e refrigeração;
“hosting”, que agrega infraestru-
tura de equipamentos; “hosting”
gerenciado, ou “outsourcing”,
com operação de aplicações e
monitoramento; e “cloud”, com
infraestrutura como serviço. “Te -
mos 200 clientes com aplicações
de missão crítica em nossos data
centers”, diz Aspesi. (MF)

Marco Lopes, da GVT: “É possível capturar receita em TI e capitalizar telecom”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Especial: Data centers, p. H1-H2.




