
Para uma empresa cujo
foco de negócio não
é tecnologia, manter
e gerenciar uma
infraestrutura que
atenda às novas
demandas de TI e
negócios é cada vez
mais caro e complexo”

Antes, nossos serviços
estavam mais restritos
ao atendimento de
empresas de internet.
Hoje, essa demanda
está muito mais
pulverizada e passa
por todos os setores
do mercado”

“

Normalmente, o tempo
médio para esgotar
a capacidade de um
data center é de dois
anos. Em virtude
da demanda acima
do esperado, estamos
acelerando essas
novas unidades”

“
BrunoTasco
Analista da Frost & Sullivan

ChrisTorto
Executivo-chefe da Ascenty

“

EduardoCarvalho
Presidente da Alog

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

Campinas, Hortolândia, Barueri,
São Bernardo do Campo e Fortale-
za, além de polos tradicionais co-
mo São Paulo, Rio de Janeiro e Be-
lo Horizonte. Nos últimos três
anos, especialmente, a procura pe-
la locação de espaços nessas cida-
des tem sido alvo de um interesse
crescente por parte de empresas
dos mais variados segmentos. À
parte de qualquer especulação
imobiliária, essa busca tem um al-
vo bem definido: o aluguel de me-
tros quadrados — físicos ou vir-
tuais — nos data centers instala-
dos nesses municípios.

Em um contraponto às proje-
ções de grande parte dos segmen-
tos da economia, o mercado brasi-
leiro de serviços de centros de da-
dos está aquecido e apresenta
boas perspectivas de um cresci-
mento sustentável para os próxi-
mos anos. O pano de fundo para
esse cenário otimista encontra
um denominador comum nas mu-
danças no modelo de aquisição
de tecnologia da informação (TI)
por parte das empresas, diante
de novas tendências como a com-
putação em nuvem, o big data e
os dispositivos móveis.

“Para uma empresa cujo foco
de negócio não é tecnologia,
manter e gerenciar uma infraes-
trutura de equipamentos, siste-
mas e pessoas que atenda a esses
novos conceitos é cada vez mais
caro e complexo”, diz Bruno Tas-
co, analista sênior do mercado
de tecnologia da consultoria
Frost & Sullivan. “Gradativamen-
te, essas empresas estão buscan-
do terceirizar essa infraestrutura
e colocar esses recursos sob a res-

ponsabilidade de um provedor
externo”, acrescenta.

Segundo a Frost & Sullivan, o
mercado brasileiro de data cen-
ters movimentou US$ 1,6 bilhão
em 2012. Para esse ano, a previsão
é de uma receita de US$ 1,8 bi-
lhão. Já os serviços de computa-
ção em nuvem, entregues via cen-
tros de dados, vão fechar 2013
com uma receita de US$ 302 mi-
lhões, alta de 74% sobre 2012.

“Esse modelo faz muito senti-
do para as pequenas e médias em-
presas. Por outro lado, já temos ca-
sos de grandes empresas no Brasil
que migraram 100% de suas in-
fraestruturas para a nuvem. Essa
maturidade de adoção justificou
nosso investimento no país”, diz
José Papo, evangelista da Amazon
Web Services (AWS) — braço de
serviços de TI da Amazon — para
a América Latina. Desde 2011, a
empresa possui uma equipe no
Brasil. A estrutura de dois data
centers de parceiros, instalados
em São Paulo, centraliza o atendi-
mento da AWS na América Latina.

A chegada da AWS ao Brasil
simboliza outro movimento que
traduz a expansão do setor. Des-
de 2010, o mercado brasileiro
vem atraindo uma série de investi-
mentos de provedores estrangei-
ros e fundos de private equity. Na-
quele ano, a Locaweb recebeu um
aporte de valor não revelado do
fundo americano Silver Lake Part-
ners. A também brasileira Alog é
mais um exemplo dessa corrente.
Em 2011, a empresa teve seu con-
trole adquirido pela Equinix —
companhia americana de data
centers — por US$ 126 milhões.

A companhia ilustra bem o ci-
clo de investimentos nesse seg-
mento, marcado por projetos que
já preveem expansão em médio

prazo. A Alog acaba de inaugu-
rar seu quarto data center no
país. Instalada na zona norte do
Rio de Janeiro, a nova unidade
concentrou um investimento ini-
cial de R$ 40 milhões e já estão
prevê duas novas fases de expan-
são, com um aporte adicional de
R$ 85 milhões. Localizados em
São Paulo, Barueri e Rio de Janei-
ro, os outros três data centers da
Alog também passaram por re-
formas e ampliações, totalizan-
do R$ 150 milhões em investi-
mentos. “Já estamos estudando
uma terceira e quarta fases de ex-
pansão em Tamboré”, diz Eduar-
do Carvalho, presidente da Alog.

Com sede em Belo Horizonte
(MG), onde mantém seu data

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
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Nuvem leva
demanda por
data center
às alturas
Com um ciclo de investimentos de longo prazo, empresas que

atuam no país aceleram investimentos para dar conta da procura
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Presidente do Casino é chairman do GPA

Uma prova docenário
positivo dosetor
é o fato de que somos
constantemente
procurados por
empresas buscando
uma fusãooumesmo
com intenção
de fazer um aporte”

“

Jean-Charles Naouri, o presidente do Casino, foi eleito presidente

do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, ontem,

com mandato até a assembleia geral extraordinária, em 2014. No mês

passado, Abilio Diniz chegou a um acordo com o Casino, controlador

do GPA, e renunciou à presidência do conselho e aos seus direitos

políticos na empresa, encerrando mais de dois anos de conflitos. Reuters

Alexandre Siffert
Presidente da Ativas

center, avaliado em US$ 50 mi-
lhões, a Ativas também vem
atraindo o interesse de investido-
res estrangeiros. “Somos cons-
tantemente procurados por em-
presas buscando uma fusão ou
mesmo com intenção de fazer
um aporte”, diz Alexandre Si-
ffert, presidente da Ativas.

Segundo o executivo, parte do
salto observado no mercado bra-
sileiro de data centers encontra
explicação em questões mais
abrangentes, que extrapolam os
limites do setor. “Nos últimos
anos, muitas empresas passaram
a se preparar para entrar no mer-
cado de capitais, o que exige a
adoção de boas práticas, inclusi-
ve em suas áreas de TI. Como não

são especialistas, essas compa-
nhias passaram a procurar nos-
sos serviços”, afirma.

Como reflexo da evolução dos
negócios, a Ativas já tem no radar
a construção de um novo centro
de dados na região Sudeste. “Nos-
sa unidade ainda tem muito espa-
ço de ocupação, mas precisamos
de uma nova estrutura para apri-
morar a entrega de serviços, co-
mo por exemplo, de recuperação
de desastres”, explica.

Criada em 2012, a partir de
um aporte de R$ 250 milhões do
fundo americano Great Hill Part-
ners, a Ascenty também tem um
plano de investimentos de longo
prazo para o país. Depois de inau-
gurar seu primeiro data center

em Campinas, a companhia está
construindo outras duas unida-
des em Jundiaí e Hortolândia, no
interior de São Paulo. Somados,
os três projetos totalizaram R$
450 milhões. “O Brasil tem uma
demanda enorme e, ao mesmo
tempo, uma oferta ainda inci-
piente de data centers sofistica-
dos”, diz Chris Torto, executivo-
chefe da Ascenty. A companhia
planeja ainda a construção de
uma nova unidade em Fortaleza,
nos próximos dois anos. “Normal-
mente, o tempo médio para esgo-
tar a capacidade de um data cen-
ter é de dois anos. Em virtude da
demanda acima do esperado, es-
tamos acelerando essas novas
unidades”, acrescenta.

A alemã T-Systems também es-
tá testemunhando o crescimento
exponencial de seus negócios de
data center no país. “Vamos fechar
2013 com um crescimento de 80%
no volume de contratos de terceiri-
zação”, afirmaIdeval Munhoz,pre-
sidente da T-Systems no Brasil.

Com três unidades distribuí-
das em São Bernardo do Campo e
em São Paulo, a empresa investiu
R$ 50 milhões em um quarto data
center local, instalado em Tambo-
ré e inaugurado em 2010. “Esse úl-
timo projeto teve como objetivo
preparar a empresa para esse mo-
mento de grande expansão do
mercado, que está começando
agora. Já planejamos a ampliação
dessa unidade, em duas fases,
com investimento de R$ 10 mi-
lhões em cada uma das etapas”,
observa o executivo.

Munhoz destaca ainda que os
casos recentes de espionagem e a
intenção do governo federal de
exigir que empresas de internet
utilizem data centers locais para
prestar os seus serviços já estão
trazendo reflexos para o setor,
com o aumento do número de con-
sultas dos clientes e o crescimento
da preocupação relacionada aos
aspectos de segurança.

Com120clientesno Brasil, achi-
lena Synapsis também enxerga o
país como seu principal foco de
crescimento na América Latina. A
companhia tem um centro de da-
dos em Fortaleza, que passa por
uma segunda fase de expansão,
com um aporte de R$ 16 milhões.
“Comparado a outros mercados da
região, como Colômbia e Chile, a
compra de TI ainda é menos madu-
ra no Brasil. Essa lacuna abre mui-
tas oportunidades, o que faz com
que o volume de investimentos por
aqui seja maior”, diz Carlos Acero,
presidente da Synapsis. Como par-
tedesse plano, a companhiaestá fi-
nalizando o plano de montar um
novo data center em São Paulo, no
primeiro trimestre de 2014.

RafaelAndrade/Folhapress

NÚMEROS

MurilloConstantino

US$2,1bi
Éareceitaestimadaparao
mercadodedatacentersnoBrasil
em2013,segundoaFrost&
Sullivan.Acifraconsidera
formatostradicionaisde
terceirizaçãoeserviçosde
computaçãoemnuvem.

74%
Éocrescimentoestimadonopaís
paraosserviçosdecomputação
emnuvem.

VAREJO

Munhoz,da
T-Systems,

viuovolume
decontratos

aumentar
em80%
nesteano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Empresas, p. 12.
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