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Infraestrutura Companhia abre
seu 4 o centro de dados no país

Equinix, dos
EUA, reforça
atuação
no Brasil
Gustavo Brigatto
De São Paulo
A companhia de centros de dados Alog planeja investir
R$ 85 milhões para ampliar sua
infraestrutura na cidade do Rio
em até três anos. Os recursos vão
se somar aos R$ 45 milhões que a
companhia já investiu em uma
unidade que será inaugurada
hoje, a segunda da empresa no
município. A estrutura começou
a ser construída no ano passado e
tem como objetivo atender à demanda de empresas dos setor de
gás e petróleo.
De acordo com Eduardo Carvalho, diretor da companhia,
também estão na mira companhias de mídia, que precisarão
de infraestrutura para a cobertura da Copa do Mundo de 2014 e
da Olimpíada em 2016. No centro de dados foi reservada uma
área específica para a instalação
de unidades provisórias de outras companhias. “As empresas
de mídia precisam de espaço para instalar os contêineres com
seus próprios centros de dados”,
disse o executivo.
O investimento faz parte da
estratégia da americana Equinix,
dona da Alog, de ampliar suas
operações no país. “O Brasil é
um dos dez mercados mais importantes para a companhia. É
dos países emergentes que virá
nosso crescimento nos próximos anos”, disse Steve Smith,
executivo-chefe da Equinix, ao
Valor. Há dois anos e meio, a
companhia americana comprou
90% do capital da Alog, em associação com o fundo de investimento Riverwood Capital, numa
operação de US$ 126 milhões.

Desde que o negócio foi concretizado, foram investidos cerca de R$ 130 milhões na ampliação da estrutura no país, onde a
Alog tem quatro centros de dados, dois em São Paulo e dois no
Rio, incluída a unidade que será
aberta oficialmente hoje.
Nos próximos três anos, o objetivo é investir mais R$ 130 milhões no país. Na conta já estão os

Steve Smith, executivo-chefe da Equinix, que controla a Alog: crescimento de 30% e investimento previsto de R$ 130 milhões nos próximos três anos

R$ 85 milhões previstos para o
Rio no período. “Estamos contentes com o crescimento na faixa de 30% que temos tido aqui”,
disse Smith.

Em abril, quando o negócio
envolvendo a Alog completar
três anos, a Equinix terá a opção
de comprar a parte do fundo Riverwood no negócio. Há inten-

ção de exercer esse direito, mas
será preciso negociar os termos
com o fundo, afirma o executivo.
Com ações negociadas na
Nasdaq, em Nova York, e uma

receita anual de US$ 2 bilhões, a
Equinix é considerada uma das
maiores empresas independentes de centros de dados. Em 15
anos, a Equinix incorporou nove
companhias, chegando a 100
centros de dados em funcionamento em 35 grandes cidades
ao redor do mundo. A lista de
4,5 mil clientes inclui operadoras de telefonia e companhias de
internet como Google, Amazon
e Netflix. As operações fora dos
Estados Unidos representam
quase dois terços da receita total
(62%). Segundo Smith, 95% da
receita da Equinix é recorrente,
ou seja, vem de contratos de longo prazo, o que dá previsibilidade às operações da companhia.
No Brasil, a Alog disputa espaço
com outras grandes empresas que
atuam na área, brasileiras e internacionais, como UOL Diveo, Tivit,
IBM e Hewlett-Packard (HP).
O modelo de negócio das empresas de centros de dados não é
idêntico. Muitas companhias
costumam oferecer serviços que
incluem a administração direta
da infraestrutura utilizada e a
terceirização de processos de negócio do cliente. A Equinix prefere concentrar-se na oferta de infraestrutura e interconexão entre
redes de operadoras e companhias de internet. “Não queremos competir com os provedores de serviços, que são nossos
clientes. Queremos ser um ponto
de encontro para as companhias”, disse Smith.
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O modelo de shopping virtual
provocou um movimento intenso
no varejo digital. Com o conceito
de vitrine para outras lojas, companhias como Amazon, eBay, Rakuten e Mercado Livre ajudaram a
ampliar o número de pessoas que
fazem compras pela internet,
abrindo caminho para uma rápida
expansão das operações.
Agora, a companhia brasileira
Globalweb pretende aplicar o
conceito ao mundo das compras
empresariais. Com o site Vouclicar.com, que entra no ar hoje, o
objetivo é oferecer a empresas de
pequeno porte a possibilidade
de adquirir tecnologias de email, antivírus e sistema de gestão, entre outros itens, de uma
maneira que lembra o que o consumidor comum faz na web: basta clicar no item selecionado e
pagar com cartão de crédito.
O modelo é o da computação
em nuvem, pelo qual os sistemas
são acessados pela internet e não
precisam ser instalados no computador. As ofertas serão dividas
em 14 segmentos de negócio —
do setor automotivo ao de saúde
— e em infraestrutura de tecnologia. “A forma como a tecnologia é
vendida hoje limita o acesso da
pequena empresa. Queremos
ajudar a melhorar isso” disse
Cristina Boner, presidente do
conselho da Globalweb, ao Valor.
O site funcionará como uma empresa separada da Globalweb,
com estrutura independente.
Os produtos serão oferecidos
tanto por empresas iniciantes

tégias de computação em nuvem,
ajudando a atingir empresas de
porte pequeno, que não são atendidas por equipes comerciais diretas. Para os fornecedores iniciantes, que não têm recursos para investir em marketing, o site
pode funcionar como uma ferramenta de divulgação dos produtos, disseram Guilherme Afonso
Tavares Ribeiro, executivo da Gat
Tecnologia, criadora de um
software de gestão, e Pedro Hastings, da Hastings Informática, de
sistemas para a área jurídica.
A meta do Vouclicar é chegar a
seis mil usuários, com receita entre
R$ 6 milhões e R$ 8 milhões até o
fim de 2014. Em 2016, a meta é
mais que dobrar de tamanho, com
receita de R$ 17 milhões e 13 mil
clientes. A expectativa é que a média de gasto mensal por usuário fique na faixa de R$ 100 por mês.
A Globalweb investiu R$ 10
milhões em três anos para desenvolver a tecnologia e a estrutura
do site. A previsão é aplicar mais
R$ 24 milhões nos próximos dois
anos. Além de recursos próprios,
a Globalweb procura investidores para injetar dinheiro no negócio. A meta é criar ferramentas
de interação e estabelecer uma
espécie de rede social, para a troca de informações e o desenvolvimento de negócios em conjunto.
A corretora Brasil Plural está à
frente do processo.
A Globalweb contratou três celebridades para uma campanha
de marketing na internet e na
mídia tradicional. A primeira é a
apresentadora Adriane Galisteu.
Segundo Cristina, a ideia é mostrar que o site está acessível a
qualquer pessoa. (GB)
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Globalweb cria ‘shopping’ de sistemas A difícil tarefa de
vender servidores
a pequenos clientes

Gleydson Barbosa, do site Vouclicar, e Cristina Boner, da Globalweb: facilidade

como marcas reconhecidas, do
porta da IBM, Microsoft, Oracle,
Symantec e Trend Micro. No lançamento, serão 300 produtos de
60 companhias. Até o fim do
ano, a expectativa é chegar a 100
parceiros, disse Gleydson Barbosa, diretor de operações do Vouclicar. As companhias não gasta-

rão nada para oferecer suas ofertas no site. Em vez disso, vão pagar uma comissão sobre os gastos de cada usuário.
Na avaliação de Marcela Vairo,
gerente de alianças da IBM, e Hernán Ambruster, vice-presidente
da Trend Micro, o site funcionará
como uma extensão de suas estra-

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2013, Empresas, p. B8.

Equipamentos
De São Paulo
Os servidores — computadores potentes que administram o
tráfego das redes — são comuns
em grandes empresas e, principalmente, em centros de dados,
que oferecem serviços a terceiros. Entre as pequenas empresas,
porém, os equipamentos permanecem uma raridade. Segundo
Sílvio Campos, diretor comercial
da Accept, fabricante de servidores sediada em São Paulo, apenas 4% das mais de cinco milhões de pequenas e microempresas do país tem esse tipo de
equipamento. As demais usam
PCs comuns como servidores,
uma situação que pode criar
problemas de desempenho.
Numa tentativa de levar os servidores aos pequenos negócios, a
Accept criou um pacote de produtos em parceria com a fabricante de chips Intel e a Microsoft,
dona de softwares como o Windows e o pacote Office. A oferta
inclui um servidor com capacidade para conectar 15 usuários e
armazenar 500 gigabytes (GB) de
informações. O valor total da máquina é de R$ 2,6 mil à vista.
Quem preferir poderá alugar a
máquina por um período de 40
meses por um valor mensal.
Para as companhias que já têm

um servidor em funcionamento,
a Accept criou um programa de
recompra dos equipamentos pelo valor de R$ 200. De acordo
com Campos, os discos dos equipamentos serão destruídos para
evitar o vazamento de informações das empresas e as máquinas
serão enviadas para reciclagem.
A expectativa é que sejam vendidas 300 máquinas nesse pacote até o fim do ano. De acordo
com Campos, o volume pode parecer pequeno, mas é significativo para um segmento que não investe nesse tipo de equipamento.
De acordo com o executivo, a meta é manter a oferta em 2014.
Assim como o mercado de PCs,
as vendas de servidores em todo
o mundo têm apresentado um
desempenho fraco. Segundo a
empresa de pesquisa de pesquisa
Gartner, no segundo trimestre as
vendas cresceram 4% em número
de unidades, mas caíram praticamente na mesma proporção em
termos de receita (3,8%) na comparação com o mesmo período
do ano passado.
De acordo com a companhia, o
setor encontra-se em situação
frágil por conta da demanda enfraquecida nos países desenvolvidos e o investimentos de grandes companhias de tecnologia
como, Google e Facebook, no desenvolvimento de suas próprias
tecnologias em servidores. (GB)

