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Segundos depois que um consumidor online clica no botão de checkout, um pedido chega a um centro de 
distribuição de e-commerce e uma série de tarefas automatizadas entram em ação: escolhendo o item da 
SKU, movendo-o para um ponto de processamento de expedição, preparando para expedição, carregá-lo 
em um veículo - tudo acontece com pouca intervenção humana.  

No entanto, entre os cliques do consumidor e o atendimento do pedido, essas entradas e saídas passando por um ou 
vários data centers. Para o consumidor, o data center é outra invisível maravilha da automação e da tecnologia 
moderna - conectando-os ao mundo, trazendo-os informações (e mercadorias) em velocidades recordes. Os data 
centers estão agora em uma encruzilhada, embarcando em uma transformação digital própria, entregando nossos 
serviços digitais onipresentes. 

“Automação” é um assunto frequentemente comentado em seminários e conferências de data centers com 
discussões sobre robótica e data centers escuros em todos os canais. A indústria concorda que o futuro do data 
center está em um modelo operacional habilitado para automação. Assim como a automação reformulou a 
distribuição e a fabricação, também remodelará o centro de dados. Este futuro emocionante para nossa infraestrutura 
digital é inspirador e intimidadora. Com demanda sem precedentes por capacidade e enorme inventário de data 
center já operacional, como um operador pode ir daqui para lá? Como os líderes de data centers avaliam por onde 
começar? Que mudanças isso trará para pessoas, processos e custo total de propriedade (TCO)? Acima de tudo, 
como você pode trazer seu data center de hoje para um amanhã sem sacrificar a confiabilidade e o tempo de 
atividade?

Para proprietários e operadores de data centers, criar um caminho prático para a automação será fundamental para 
atender às necessidades do mercado, maximizando a eficiência, disponibilidade e utilidade da instalação.
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A hora é agora

Embora seja fácil imaginar um data center recém-construído possuir altos graus de automação de processos e até de 
intervenção robótica, a maioria dos imóveis de data center do mundo são galpões preexistente não projetados com 
automação em mente. Muitos data centers são projetados com sistemas de controle que podem ter de 5 a 10 anos, 
forçando os operadores a usar métodos operacionais igualmente datados. Os data centers devem mudar em direção 
a estratégias impulsionadas por escala e crescimento de negócios, alavancando tecnologia e inovação de outros 
setores.

As oportunidades que a robótica e a automação têm oferecido a setores como 
automotivo, cadeia de suprimentos e produtos farmacêuticos ainda não foram 
totalmente realizados por Data Centers, em grande parte devido a lideranças 
operacionais que adotam uma postura avessa ao risco de abordagem que levou o meio 
ambiente a continuar a ser construído principalmente para operação humana, 
contando com Sistemas de Gestão concebidos principalmente para apoiar os 
ambientes comerciais. Essa prática resultou em um ambiente que é projetado em torno 
das necessidades dos seres humanos operativos.

Em contrapartida, uma fábrica moderna, como as vistas em setores automotivos e 
farmacêuticos, é projetada em torno do resultado, o que significa que as áreas da 
fábrica são exclusivamente povoadas por sistemas robóticos de fabricação que 
realizam tarefas repetitivas ou preordenadas de forma rápida e confiável. Este design 
permite que os robôs trabalhem na velocidade máxima e com máxima eficiência 
enquanto a organização tem a garantia de que seus funcionários estão a uma distância 
segura trabalhando em outros lugares. Os benefícios da robótica e outras tecnologias 
incluem um data center que pode funcionar em uma temperatura mais alta, reduzindo 
as demandas de resfriamento, o que por sua vez reduz custos operacionais e melhora 
a sustentabilidade. 

É hora de parar de pensar no 

data center como um edifício 

de escritórios repleto de 

tecnologia, mas como uma 

instalação industrial, apoiada 

por tecnologia.
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A natureza crítica do data center significa que muitos operadores não se sentirão à vontade com um salto repentino em 
direção aos data centers operados por robôs. Mas, assim como toda empresa, os passos podem ser tomados agora para 
iniciar a jornada em direção a um futuro automatizado. 

Mesmo com esses passos em direção à automação sendo dados em um ritmo cauteloso, o mercado de data centers foi 
inundado com ofertas de tecnologia, todas prometendo oferecer recursos excepcionais. 

Muitas dessas plataformas, no entanto, não conseguiram entregar por várias razões (em ordem de significado):

1. Falta de uma visão/roteiro completo;

2. Falta de adaptação do modelo operacional;

3. Apetite limitado dos operadores pela divulgação de seus dados e informações;

4. Arquitetura fechada - difícil de integrar com outros sistemas;

5. Arquiteturas excessivamente complexas e caminho de implementação caro;

6. Projetado para outras classes de construção e não adequado para ambientes críticos complexos;

7. Falta de fontes de dados configuradas corretamente para fornecer plataforma.
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Por onde começar?
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A automação do gerenciamento de dados não é totalmente nova. Baseado em fita as soluções de backup de dados têm 
soluções robóticas há muitos anos. Como com processos de negócios corporativos, os primeiros passos para a automação 
serão baseados em software. Enquanto o estoque de data center existente permanece em operação e deve acomodar o 
pessoal, esperamos ver a gradual implantação de tecnologias que farão interface com o controle legado sistemas e 
oferecem algumas das vantagens de um estratégias de automação.

No entanto, instalações modulares de nova geração ou mesmo de grande auto-otimize e automatize o monitoramento e os 
elementos operacionais do centro de dados. Os primeiros exemplos dessas tecnologias estão sendo vistos no advento e 
proliferação do Edge. Os data centers edges são uma proposta de custo-benefício somente quando a necessidade de 
interação humana e os custos associados são virtualmente eliminados.

A automação não pode ser alcançada da noite para o dia, pois cada data center terá um ponto de partida único na jornada, 
como cada equipe operacional tem uma atitude diferente em relação a aceitação do risco.

Como resultado, a automação do data center se dará em cinco etapas:

Avaliação Operacional de Processos e Sistemas Existentes
Para iniciar qualquer jornada, é fundamental conhecer o seu ponto de partida. No caso de automação 
de data center, será essencial para os proprietários de sites existentes garantir que eles compreendam 
totalmente as capacidades e limitações dos procedimentos e sistemas já implantados no local antes 
de contemplar qualquer migração para um futuro automatizado.
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Digitalização e Otimização das Operações
Uma vez que um roteiro para a automação (total ou parcial, dependendo da condição do local, 
apetite por risco e orçamento) foi definido, o primeiro passo prático é procurar digitalizar os 
processos existentes sempre que possível. Este fornece uma entrada de baixo risco para o 
mundo das operações lideradas por tecnologia, ao mesmo tempo em que começa a coletar dados 
operacionais que será vital em qualquer futuro regime de manutenção baseado em análise (seja 
baseado em condição ou preditivo).
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Aumento dos Processos Humanos
Uma vez que dados operacionais suficientes tenham sido adquiridos e tecnologias estejam em 
vigor para permitir o controle das operações, então é hora de os humanos serem guiados pela 
automação e permitirem uma maior otimização de processos. Nossa recomendação é uma 
abordagem em fases com os sistemas de automação operando em “consultivo” modo inicial e 
passando para o controle total com a observação humana como uma segunda fase.
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Automação das Operações do Data Center
Quando a confiança na fase “consultiva” cresce e as decisões podem ser comprovadamente 
“corretas”, é então possível conectar análises e controles e permitir que os humanos recuem. Os 
controles podem ser implementados para monitorizar o novo sistema “inteligente” e validar que 
todas as decisões continuam a ser implementadas corretamente.
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Interação Robótica
Esse estado final pode não ser viável em todos os casos, mas onde estiver, o estágio final da 
jornada de automação é a implantação de tecnologias robóticas para substituir mãos e olhos 
humanos em um subconjunto de tarefas manuais. Exemplos incluem auditoria visual de 
instalações para manter registros de gestão de ativos (como já vemos em jogo para varejo 
controle de estoque em alguns pontos de venda) e simples reposição de peças.
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Para instalações legadas, essas etapas devem ser abordadas sequencialmente, e os proprietários e operadores do 
data center devem esperar que sua avaliação e execução levem tempo, especialmente nos casos em que as 
organizações são auto executadas todas as áreas de operações do data center. A automação completa pode não 
fazer sentido para todos os data centers, mas proprietários e os operadores ainda se beneficiarão de uma 
compreensão do que pode ser possível e da avaliação de seu data center contra essas etapas para que 
oportunidades de aprimoramentos singulares ou mesmo em todo o sistema possam ser identificadas e implantado.

Muitas vezes, os data centers não estão fazendo uso das tecnologias em que já fizeram investimentos 

significativos. Aproveitando os dados já disponíveis em sistemas díspares e trazendo-o para um formato coeso, 

grandes passos em direção digitalização e automação de tarefas podem ser alcançadas.
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Uma transição de baixo risco

Ao iniciar sua jornada para a automação, resista ao desejo de fazer progressos rápidos implementando novas 
tecnologias rapidamente sem antes considerar seu estado final. Tempo gasto no planejamento antecipado de como 
o site funcionará renderá enormes dividendos na simplificação do modelo futuro e na garantia de que qualquer 
futuras tecnologias adquiridas para dar suporte ao novo modelo operacional são capazes de compartilhar dados 
subjacentes comuns e interagir funcionalmente em uma forma suave e lógica. Caso haja falha na execução deste 
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Para que a automação seja bem-sucedida, as empresas são aconselhadas a aumentar a padronização em seus Data 
Centers. A padronização simplificará o processo de automação e criará repositórios mais significativos de dados 
operacionais para informar melhor a análise preditiva. Edge Data Centers, que normalmente são modulares por 
natureza, já demonstram essas características, ganhando vantagens de produção e eficiência de custos minimizando 
o de opções de configuração e maximizando a oportunidade de monitoramento e controle remoto automatizado.

À medida que essas tecnologias entram na empresa, a CBRE acredita que os braços de engenharia mecânica e 
elétrica de dados gerenciamento do DC ficará mais alinhado com as demandas estratégicas do Chief Information 
O�icer ou Chief Information O�icer Technology O�icer, e veremos uma maior integração entre a “carga útil” de TI em 
um data center e a planta que o suporta. Atualmente, as operações mecânicas e elétricas estão sob a 
responsabilidade das equipes de instalações, e em muitas organizações, existem orçamentos completamente 
independentes e, muitas vezes, alinhamento limitado entre as instalações líderes e CIO/CTOs. O alinhamento terá que 
melhorar à medida que o papel da tecnologia se torna cada vez mais vital nos negócios e seu direcionamento 
estratégico. Precisamos começar a tratar todos os componentes – sejam instalações, rede ou tecnologia – que 
suporta o resultado do negócio como um sistema único e toma decisões inteligentes em torno do investimento e 
modelos operacionais, de modo que todo o "sistema" funcione da maneira mais eficiente e eficaz possível para 
entregar resultados de negócios de forma confiável e ao melhor custo.



processo, provavelmente o levará de um mundo onde humanos estão operando um data center para um mundo onde 
assim como muitos humanos são obrigados a “operar a automação” – claramente o resultado mais caro e insatisfatório.

Implementação

Todos os serviços são modulares e construídos em torno de uma arquitetura aberta para integração com o investimento 
existente em equipamentos e Tecnologia. A implementação é feita através das seguintes fases:

Percebendo os frutos de Automação
Automatizando para auxiliar seu pessoal, não para substituí-los.

Auditoria do Local 

Revisão completa de 
ativos de M&A, medição, 
medição de documentação 
e procedimentos 
operacionais do local e 
tecnologias existentes.

1

Fase de Preparação

Modelo baseado em na 
aplicação. Links de 
dados seguros 
estabelecidos. 
Medição/software 
adicional implementado.

2

Fase de 
implementação

Os serviços existentes 
são aumentados por 
novos serviços. Serão 
operados 
paralelamente.

3

Fase de 
transferência

Serviços e 
procedimentos 
migram para novo 
modelo

4

Serviço contínuo

Monitoramento 
contínuo e manutenção 
baseada nas condições 
implementadas. 
Projetos de otimização 
de sites identificados e 
executados

5
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À medida que os data centers continuam a crescer, a eficácia do tempo de membros da equipe deve ser cuidadosamente 
gerenciada, e novas tecnologias podem ser usados para ajudar a conduzir o uso mais eficaz do tempo. Mais uma vez, a 
indústria dos Data Centers tem ficado para trás em relação a setores como engenharia. Por exemplo, líderes globais na 
fabricação e fornecimento de infraestrutura ferroviária usam análise de dados e automação para otimizar o serviço de 
manutenção que oferecem aos operadores ferroviários. Os insights obtidos com a análise de dados ajudam a prever falhas 
prováveis, garantindo que as peças de reposição certas para o material circulante estarão disponíveis no local certo na 
hora certa. Isso economiza dinheiro minimizando simultaneamente os níveis de estoque e o tempo de reparo, mantendo o 
material rodante disponível e gerando renda por mais tempo.

Uma alta proporção das interrupções atuais do data center é atribuída a fatores humanos e podem escalar rapidamente em 
problemas financeiros e riscos de perda de reputação para qualquer empresa. Quanto menor a interação humana 
necessária, o ambiente dentro do data center poderá operar de uma forma que não seja comprometida pelas limitações e 
falibilidade de humanos. Assim como a robótica permitiu que a indústria automotiva continuasse evoluindo e operando 
linhas de produção mais flexíveis, oferecendo clientes combinações de configuração quase ilimitadas enquanto contém 
custos, assim também o setor de data center será capaz de acomodar cargas de tecnologia mais dinâmicas, reduzindo o 
OpEx e melhorando credenciais de sustentabilidade.

Como ocorreu nas equipes de TI corporativas, a automação resultará em técnicos de data center subindo na cadeia de 
valor, gastando menos tempo realizar tarefas essenciais e, em vez disso, assumindo a responsabilidade pelos resultados 
que a automação sozinha não pode resolver. Esta é uma mensagem importante para suas equipes — a automação é uma 
oportunidade de evoluir suas carreiras. 

Para que a automação seja bem-sucedida, o processo de migração precisará da vontade entrada e colaboração dos 
técnicos qualificados e experientes de hoje, por isso é imperativo que os gerentes de data center invistam em educação e 
treinamento para esses indivíduos para ajudá-los na transição do núcleo funções administrativas e em novas funções de 
valor agregado.



Redução de riscos por meio de 
decisões baseadas em dados

O uso de dados para orientar seu processo de tomada de decisão pode reduzir significativamente seu risco 
operacional, passando do modelo reativo tradicional (simplesmente respondendo a alertas e alarmes e manutenção 
baseada em calendário) para um modelo de abordagem proativa. Ao medir tendências e outros dados de sensores e 
combiná-los com análises prontamente disponíveis, é perfeitamente viável mudar para um modelo baseado em 
condições. Veja o exemplo das alterações de filtro nos CRAHs: Tradicionalmente, isso seria trocado em um intervalo 
definido, dependendo das recomendações do fabricante. Ao monitorar o consumo de energia em relação a uma linha 
de base, você pode obter informações sobre a necessidade de alterar os filtros. Melhor ainda, automatize-o para que 
ele acione uma ação de trabalho somente quando os dados do medidor variarem além de um limite do valor esperado. 
Isso economizará tempo e material, mas digamos que o filtro não foi o problema e a tendência não voltaria ao normal: 
Então, um desvio adicional pode indicar uma falha iminente do motor, permitindo que a ação de manutenção 
preventiva ocorra.

A tomada de decisão orientada por dados como essa pode ser aplicada a quase qualquer classe de dispositivo e 
métrica sem sequer aplicar sistemas complicados de aprendizado de máquina (ML). No entanto, adicionar uma 
camada de ML aos dados pode permitir que você comece prever eventos futuros e diagnosticar falhas iminentes 
automaticamente, permitindo uma intervenção proativa para evitar a falha em vez de simplesmente ser capaz de 
responder mais rapidamente após o fato.
Campus de Hyperscale, onde a operação da carga de TI está vinculada ao desempenho da infraestrutura de M&A, já 
viram a adoção de um grau mais alto de automação. Isso significa que a TI pode responder dinamicamente a 
mudanças no edifício e vice-versa - por exemplo, reduzir ou descarregar tarefas de processamento durante 
paralisações de equipamentos ou aumento do resfriamento quando a demanda de TI está no pico. Essa integração 
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entre tecnologia e instalações desempenharão um papel vital na otimização futura das operações do data center e 
exigirão uma convergência de pensar entre instalações e tecnologia em termos de design e modelos operacionais - 
idealmente com um único, equipe de operações convergentes responsável por todos os serviços dentro do data 
center. Usando automação e dados processos não apenas reduz o risco, mas também possibilita que uma única 
equipe de operações simplificada tenha a conhecimento e habilidades para entregar os resultados de negócios 
esperados - poder de computação para conduzir quase tudo em nossas vidas modernas.
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entre tecnologia e instalações desempenharão um papel vital na otimização futura das operações do data center e 
exigirão uma convergência de pensar entre instalações e tecnologia em termos de design e modelos operacionais - 
idealmente com um único, equipe de operações convergentes responsável por todos os serviços dentro do data 
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equipe de operações simplificada tenha a conhecimento e habilidades para entregar os resultados de negócios 
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O sistema de monitoramento observa a variação do modelo.
Alerta é registrado no registro de risco e a equipe do local investiga.

O filtro do ventilador é alterado durante as rodadas semanais,
eliminando o risco potencial sem a necessidade de atividades
baseadas em calendário.

Exemplo ao vivo de decisões orientadas por dados

Monitorar o desempenho e a condição de seu equipamento permite que você substitua ou realize manutenção 
em equipamento quando é necessário, em oposição a um cronograma pré-determinado. Isso pode economizar 
dinheiro substituindo ou realizando a manutenção do equipamento somente quando necessário, minimizando o 
risco de interrupção devido a mau funcionamento.
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Estratégias de sustentabilidade, 
maximizadas

A maioria dos operadores de data centers tem um forte foco e  metas associadas a sustentabilidade. Os data centers 
têm melhorarado drasticamente a eficiência de seus equipamentos e instalações de TI nos últimos 10 anos, onde 
muitos as primeiras melhorias se concentraram nos diferentes aspectos das operações, desde os chips que alimentam 
os servidores até a maior infraestrutura de energia e sistemas de refrigeração cada vez mais eficientes. Esses 
esforços levaram a grandes economias no uso de água, eletricidade e impacto de carbono, mas agora muitas 
empresas pararam de focar em melhorias na eficiência energética com as vitórias fáceis já alcançadas. A automação é 
um facilitador chave da próxima fase de utilização da água e medidas de eficiência energética para usinas de energia 
e refrigeração.

A tecnologia de automação pode ser usada para verificar continuamente o ambiente e encontrar maneiras de 
economizar recursos. Pode ser tão simples quanto um sistema que desliga automaticamente a luz ou mantém um 
termostato a uma temperatura que economize energia sem comprometer a função dos servidores. Uma solução 
automatizada pode analisar milhares de ativos para ver se o data center está funcionando com desempenho máximo 
a cada momento. O controle automatizado torna prático para implantar monitoramento ambiental mais granular e 

para que o sistema de controle responda em pouco tempo a mudanças localizadas na demanda de energia ou refrigeração 
- como tal, os data centers podem ser executados muito mais próximos de seu projeto cargas, aumentando a eficiência e a 
capacidade utilizável. 

Outro aspecto em que a automação pode ajudar a impulsionar a sustentabilidade é a redução do desperdício. Quando um 
equipamento é verificado continuamente, você pode ousar operá-lo até o fim real da vida útil com base em seu 
desempenho em vez de depender exclusivamente da recomendação baseada na idade do fabricante. Isso pode levar a 
enormes economias tanto para o meio ambiente (incluindo o impacto ambiental da fabricação de novos equipamentos) e 
para o custo de operação.
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- como tal, os data centers podem ser executados muito mais próximos de seu projeto cargas, aumentando a eficiência e a 
capacidade utilizável. 

Outro aspecto em que a automação pode ajudar a impulsionar a sustentabilidade é a redução do desperdício. Quando um 
equipamento é verificado continuamente, você pode ousar operá-lo até o fim real da vida útil com base em seu 
desempenho em vez de depender exclusivamente da recomendação baseada na idade do fabricante. Isso pode levar a 
enormes economias tanto para o meio ambiente (incluindo o impacto ambiental da fabricação de novos equipamentos) e 
para o custo de operação.

A automação está configurada para transformar todos os aspectos do data center. Como empresas transformam 
digitalmente suas estratégias, o data center deve ocupar seu lugar como pilar central e, assim como o departamento de TI 
feito, torne-se orientado para o resultado do negócio. Esses edifícios técnicos não devem mais ser tratados como 
armazéns que hospedam racks, mas como fábricas digitais automatizadas para a era digital.

Embora nem todos os data centers precisem ser totalmente automatizados (talvez o seu tenha uma vida residual curta, 
pois sua tecnologia sistemas migram para a nuvem ou sites de co-localização), o sábio proprietário ou gerente do data 
center conduzirá uma avaliação hoje e estará em posição de tomar uma decisão informada sobre a estratégia apropriada 
para o site e se há um caso de negócios para a mudança.

Próximos passos e princípios 
orientadores
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Audite seu(s) site(s) e certifique-se de que esquemas, listas de ativos, processos de trabalho etc. estejam 
todos atualizados e disponíveis em um formato digital consistente. Avalie qual medição seu equipamento 
atual é capaz de fornecer e qual idioma (protocolo) que ele fala. Construir um esquema de conectividade 
mostrando o que está conectado a quê e onde seus dados atuais são armazenados e circulam entre 
dispositivos/BMSs/CMMSs/DCIMs etc. Isso ajudará a entender onde você está agora. Sempre que possível, 
este exercício deve incluir instalações e tecnologia ativos para que você tenha uma compreensão detalhada 
de toda a infraestrutura que suporta os resultados de negócios no centro de dados.

Etapa 1:
De volta ao 
básico

Conduza um estudo de tempo de trabalho de seus playbooks e pergunte a si mesmo se algum dos 
processos manuais pode ser automatizado ou até mesmo eliminado se seus sistemas de controle e 
conjuntos de dados atuais forem logicamente unidos. Onde você não tem os dados disponíveis (por 
exemplo, dispositivos não conectados a um sistema de monitoramento), descubra o que são os dados 
mínimos necessários para automatizar essa tarefa e elaborar uma estratégia para obtê-la, seja de sistemas 
existentes ou possivelmente por meio da implantação de tecnologia de sensores de Internet das Coisas 
(IoT) de baixo custo. Não caia na armadilha de instalar a medição ou coletar dados adicionais sem 
entender como você irá utilizá-lo operacionalmente.

Etapa 2:
Encontre as 
ineficiências

1. Imediatamente —Tendo realizado sua avaliação de linha de base, as instalações e as equipes de 
tecnologia devem funcionar colaborativamente para definir um roteiro para o futuro do data center. Os 
líderes das instalações devem aprender com colegas de tecnologia que trabalham em ambientes 
altamente automatizados há muitos anos e pode trazer uma experiência significativa para este processo.

2. Agora —Com o mínimo de reconfiguração da tecnologia existente, identifique os processos que podem 
ser automatizados agora usando os dados que você tem disponível.

Etapa 3:
Desenvolver um 
plano em fases



3. Curto prazo—Decida quais mudanças adicionais podem ser feitas consolidando plataformas 
em uma visualização de dados e adicionar pontos de dados úteis ao ambiente. Muitas 
soluções de software estão disponíveis e permitirá que uma ponte de dados seja construída 
entre seu controle e monitoramento legados díspares sistemas para fornecer uma visão de 
dados única e consolidada. Ou seus colegas de tecnologia ou um sistema integrador com 
experiência em automação industrial pode auxiliar muito nessa tarefa.

4. Futuro - À medida que o equipamento se aproxima do fim de sua vida útil ou se houver 
oportunidade de investimento de capital, pergunte em que nível de automação e centralização 
de recursos pode ser alcançado usando as ferramentas disponíveis e emergentes no mercado. 
Você pode juntar os resultados de M&A (energia/operações) com os resultados de TI 
(disponibilidade/potência computacional/conectividade)?

Construir um plano de gerenciamento de mudanças para entregar o roteiro da Etapa 1 (acima) 
para gerenciar novos sistemas e processos sendo colocados online em paralelo às tarefas 
manuais atuais e, em seguida, alternar para o novo processo quando pronto. Trabalhe com sua 
equipe de Recursos Humanos para garantir que você tenha os planos de transição corretos 
para o seu pessoal para que estejam preparadas para as mudanças nos modelos operacionais 
e as novas habilidades de que possam precisar.

Etapa 4:
Implementar em 
paralelo

Estabelecer um Programa de Melhoria Contínua, onde as atividades do site são rotineiramente 
revisadas e concentram-se na identificação de novas oportunidades de melhoria e automação 
e avaliam novas tecnologias como custos de implementação. O mercado de tecnologias de 
automação está evoluindo muito rapidamente, por isso é importante que permaneçam 
atualizados e tenham uma abordagem flexível para selecionar tecnologias para impulsionar a 
automação.

Etapa 5:
Não pare com 
pequenos ganhos
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Comece sua jornada em direção a 
excelência do operacional 
automatizado com a CBRE
A CBRE maximiza o tempo de atividade do data center, colocando o 
talento e o gerenciamento de risco no centro de nossa abordagem 
operacional.

Desenvolvemos um profundo conhecimento 
do seu portfólio, aplicando nossa escala global, 
experiência e poder de compra na 
configuração certa para fazer com que seu 
data center trabalhe mais para você.

Nosso foco é o tempo de atividade do seu data 
center. Nossos clientes se beneficiam da 
experiência e das melhores práticas que foram 
acumuladas ao gerenciar  ~700 data centers 
em 45 países—mais do que qualquer empresa 
no mundo.

Os serviços da CBRE se destacam onde mais 
importa: treinamento de primeira classe e 
plataformas de tecnologia proprietárias são a base 
do nosso data center de ciclo de vida Serviços. 

Nossa equipe, com mais de 3.800 pessoas, garante 
tempo de atividade e oferece desempenho máximo 
para seus clientes— com serviços que vão desde 
manutenção extensiva, operações de tecnologia, 
consultoria e projetos gerenciamento para 
otimização e análise de energia.
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O que nossos clientes esperam de nós:

Tempo de atividade – zero tempo de inatividade não planejado

Segurança – 100% de conformidade o tempo todo

Excelência Operacional – qualidade e excelência operacional

Previsibilidade – use monitoramento e análise para reduzir o risco e a capacidade de 
previsão

Acesso ao Talento – fornecimento consistente e retenção de profissionais de qualidade

Eficiência Operacional – equilibre o desempenho do local com o custo de operação e 
manutenção

Cadeia de suprimentos – aproveite nosso poder de compra global para fornecer 
resiliência e preços competitivos

Redução de custos – desbloqueie o valor máximo dos ativos do data center
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