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SUZANO
Ao hospedar os servidores de
sistemas e Disaster Recovery nos
data centers da Equinix, a Suzano
reduziu sua latência em cerca de
30%

“O novo sistema foi implementado para atender uma demanda
inédita da Suzano e a interconexão que encontramos na
Platform Equinix foi essencial para garantir o alcance dos
nossos objetivos rumo a uma TI mais moderna e digital”.
Flávio dos Santos Júnior, Gerente de TI da Suzano.

Resultados

O Negócio

Infraestrutura aprimorada

Com 94 anos de existência, a Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base
florestal e tem operações em mais de 60 países. A empresa conta com uma
sede administrativa e cinco unidades industriais no Brasil, e é uma das maiores
produtoras de papel e celulose verticalmente integradas da América Latina.

Redução da latência em 30%
Ambiente mais estável, seguro,
rápido e com total redundância
Acesso totalmente seguro e eficiente
a dados críticos de negócios

O Desafio
Desde 2013, a Suzano está passando por um processo de renovação da TI com
uma estratégia voltada para a cloud. Surgiu, então, a necessidade de aprimorar sua
infraestrutura, que ficava parte em um data center externo, parte interno. Em 2015,
a Equinix foi escolhida para hospedar o Disaster Recovery da companhia no IBX SP1
em São Paulo e, na sequência, também todo seu ambiente de produção no IBX SP2
em Tamboré.
Amadurecendo cada vez mais as operações e buscando implementar novas
tecnologias, Suzano e Equinix começaram juntas em 2017 a reestruturar a
infraestrutura existente para otimizar os servidores e implementar uma nova
arquitetura que melhorasse ainda mais a experiência do usuário final e trouxesse
agilidade para as áreas de negócio.

A Solução
Por meio do Equinix Data Hub, a Suzano passou a garantir a gestão eficaz do
armazenamento dos seus dados hospedados e replicados nos sites da Equinix desde
a migração em 2015. A solução permite que as empresas desenvolvam repositórios
de dados massivos e distribuam, consumam e processem essas informações na
borda – de onde são coletadas. Isso possibilitou a redução da latência entre o data
center e as unidades da Suzano em cerca de 30%, tornando a área uma aliada na
produtividade de toda a companhia.

Equinix.com.br

Além disso, em 2017, a busca pela simplificação e aproximação às mais novas
tendências do mercado levaram à adoção do serviço de cloud da Microsoft Azure,
trazendo altos níveis de confiança e segurança para as operações. “O novo sistema
foi implementado para atender uma demanda inédita da Suzano e a interconexão
que encontramos na Platform Equinix foi essencial para garantir o alcance dos
nossos objetivos rumo a uma TI mais moderna e digital”, ressalta Flávio dos Santos
Júnior, Gerente de TI da Suzano.
Nesta segunda etapa, na prática, a Suzano ganhou agilidade com a adoção do
Microsoft Azure para atender dois grandes projetos estratégicos da companhia. “A
Suzano buscava um parceiro que apoiasse seu crescimento e inovação tecnológica
e reconheceu na Equinix uma empresa alinhada às tendências de mercado e
totalmente interconectada”, explica Rodrigo Guerrero, diretor de vendas da Equinix
no Brasil. “Hoje a Suzano tem ambiente ainda mais estável, seguro, rápido e com
total redundância. Isso lhes dá ainda mais abertura para continuar crescendo e
inovando.”
O Microsoft Azure é um dos Cloud Service Providers (CSPs) que fazem parte do
Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX™ Fabric), uma solução de interconexão
avançada que possibilita o acesso contínuo, direto e sob demanda para adoção da
cloud em qualquer rede e a qualquer recurso no mundo inteiro, e faz parte de uma
Interconnection Oriented Architecture (IOA). Juntas, essas soluções transformam
a TI, normalmente isolada e centralizada, em uma estrutura interconectada e
distribuída.
Com a IOA, as corporações podem desenvolver ambientes totalmente interligados
de forma segura, utilizando os dispositivos, canais e serviços que preferirem. “Esse
modelo permite que tanto empresas quanto provedores de solução se beneficiem
ao conectar pessoas, locais, cloud e dados de maneira direta e segura”, acrescenta
Guerrero. “Isso mostra que o ambiente da Suzano está alinhado ao que há de
mais moderno no mercado de data center e poderá apoiá-los em seus planos de
crescimento”.

Sobre a Suzano
Com 94 anos de existência,
a Suzano Papel e Celulose é
uma empresa de base florestal
e tem operações em mais de
60 países. A empresa conta
com uma sede administrativa
e cinco unidades industriais
no Brasil, e é uma das maiores
produtoras de papel e celulose
verticalmente integradas da
América Latina.
Saiba mais em Suzano.com.br

Sobre a Equinix
A Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX)
liga as principais companhias
do mundo aos seus clientes,
colaboradores e parceiros
dentro dos mais conectados
data centers. Presente em
52 mercados espalhados
pelos cinco continentes, a
Equinix é onde companhias se
reúnem para encontrar novas
oportunidades e acelerar
seus negócios, áreas de TI e
estratégias em nuvem.
Saiba mais em Equinix.com.br

Saiba mais em: https://youtu.be/OwGFgA6J2Dw
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