
Microsoft anuncia data center para sistema na nuvem 
Anderson Neco 
 
A criação de um data center que dará suporte ao Windows Azure, plataforma para 
desenvolvimento, armazenamento e gerenciamento de serviços na nuvem da empresa norte-
americana é a nova aposta da Microsoft na capital paulista. O centro é o primeiro de uma série 
de investimentos globais que deverão chegar à casa de US$ 1 bilhão até o fim do próximo ano 
fiscal da companhia, em julho de 2014.  
 
A criação do data center, que começa a operar no início de 2014, é, de acordo com a 
Microsoft, a prova da aposta da empresa no mercado brasileiro. "A Windows Brasil é uma das 
10 maiores subsidiárias da companhia", revela Mariano de Beer, presidente da Microsoft Brasil.  
Steven Martin, gerente geral de Windows Azure na Microsoft Corporation, acredita na evolução 
do negócio no Brasil. O Azure é atraente demais do ponto de vista econômico. Eu nunca vi um 
negócio crescer tão depressa. Estamos dobrando nossa potência de computação a cada seis 
meses para atender a demanda", revela.  
 
O novo data center da Microsoft no Brasil está localizado no Estado de São Paulo, mas, por 
motivos estratégicos, a empresa não revela o local exato. A expectativa da companhia é que 
os clientes brasileiros do Windowns Azure sintam uma evolução significativa no serviço, que 
deve melhorar entre 10 e 20 vezes. "O grande diferencial a partir do início desta plataforma 
será a melhora da latência", conta de Beer.  
 
O executivo usa o termo "plataforma" por acreditar que o espaço inaugurado pela Microsoft vai 
além de um data center. "O conceito de data center é ultrapassado para o que estamos 
falando", analisa. Lançado no país em 2010, o Azure hoje conta com mais de 3.500 clientes 
corporativos. "Este número cresce na casa das centenas a cada dia", revela André Echeverria, 
gerente geral da divisão de nuvem para empresas da Microsoft Brasil.  
 
E quem alavanca o aumento do número de clientes do Windows Azure no Brasil são as 
pequenas e médias empresas. De acordo com de Beer, as PMEs são extremamente 
importantes para a estratégia da Microsoft no país. "O crescimento da adesão das PMEs ao 
Azure no Brasil é cinco vezes maior que o das grandes empresas", revela.  
 
Marco Civil da Internet  
 
Um dos pontos que mais geram conflito na discussão do Marco Civil da Internet - que tramita 
na Câmara dos Deputados e deve ser votado em 2014 - é a obrigatoriedade das empresas de 
tecnologia armazenarem dados de clientes brasileiros em território nacional. De acordo com o 
presidente da Microsoft Brasil, o anuncio da criação do data center para o Windows Azure no 
Brasil prioriza a flexibilidade e não possíveis normas governamentais. "Se o cliente optar por 
ter dados armazenados no Brasil, ele terá essa opção. Respeitamos as decisões do governo, 
mas acreditamos em dar opções aos novos clientes". 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A9. 
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