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Estratégia Acordo comercial
envolve uso de centros de dados

Modelo de TI
na nuvem
une EVault
e Microsoft
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em sua estratégia para sair do
modelo de venda de licenças e
tornar-se uma empresa de dispo-
sitivos e serviços, a Microsoft tem
investido em parcerias para am-
pliar suas ofertas e atender aos
seus clientes. Um dos acordos
mais recentes foi firmado com a
americana E Va u l t , braço de siste-
mas para proteção e recuperação
de dados da Seagate, fabricante
de discos rígidos.

Pelo acordo, a EVault usará os
centros de dados da Microsoft co-
mo infraestrutura para guardar
os dados de seus clientes e ofere-
cer seus serviços no modelo de
nuvem — no qual as informações
são acessadas pela internet. Esse
tipo de serviço já é prestado pela
EVault hoje, por meio de centros
de dados próprios nos Estados
Unidos, na Europa e na Ásia.

Além da infraestrutura, o acor-
do envolve um aspecto comer-
cial. Com ele, as companhias que
revendem os produtos Microsoft
em todo o mundo, os chamados
canais, também vão colocar os
produtos da EVault entre suas
ofertas. A Microsoft tem 90 mil
parceiros ao redor do mundo. Se-
gundo William da Cunha, vice-
presidente de vendas para Amé-
ricas da EVault, essa escala será
muito importante para o cresci-
mento da companhia. “Nossos
clientes já usam muitos produtos
da Microsoft, faz sentido”, disse o
executivo americano ao Va l o r .

O acordo também representará
uma redução de custos de opera-
ção de centros de dados para a
EVault. Esse tipo de estrutura ne-
cessita de investimentos constan-
tes, uma vez que precisa funcionar
24 horas e receber atualizações
constantes em termos de equipa-
mentos. No longo prazo, isso pode
virar um peso muito grande para
uma companhia como a EVault,
que tem uma atuação restrita a um
segmento de mercado bastante es-
pecífico. Já para uma companhia
como a Microsoft, que tem dife-
rentes ofertas, a manutenção de
um centro de dados tende a ser
mais eficiente em termos de inves-
timento, já que a escala global re-
duz o custo unitário das transa-
ções realizadas diariamente.

De acordo com João Alberto Si-
mões, diretor da EVault no Brasil,
os principais focos da companhia
estão nos mercados de finanças e
saúde. Segundo Cunha, novos con-
tratos serão operados desde o
princípio a partir da estrutura da
Microsoft. Para os clientes atuais —
mais de 43 mil em todo o mundo
— a migração será feita aos poucos.
“A expectativa é que no futuro pos-
samos desligar nossos centros de
dados próprios”, disse o executivo.

Nos últimos três anos, a Mi-
crosoft investiu US$ 15 bilhões
para construir centros de dados
ao redor do mundo para ofere-
cer serviços no modelo da nu-
vem. A ideia é ampliar a venda
de produtos no modelo de recei-
ta recorrente e reduzir a depen-
dência das vendas de licenças,
que são pagas uma vez.

Segundo Dewey Forrester, dire-
tor global de desenvolvedores in-
dependentes de software da Mi-
crosoft, a companhia tem 26 acor-
dos mundiais semelhantes ao da
EVault. Para ele, ter ofertas por
meio de terceiros não impede que
a Microsoft lance ofertas próprias.

Na avaliação do executivo, caso
a Microsoft decida entrar em áreas
parecidas com as de seus parcei-
ros, não há risco de concorrência
desleal. “Nunca teremos condições
de oferecer serviços com a mesma
profundidade que as empresas es-
pecializadas”, disse.
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William da Cunha, da EVault: mais de 43 mil clientes serão transferidos para os centros de dados da Microsoft; o plano é desligar os equipamentos próprios
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