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Depois de três anos de discussões com o governo e muita especulação no mercado de tecnologia, 
a americana EMC finalmente anunciou a fabricação no país de alguns de seus equipamentos 
usados para armazenar dados. A produção brasileira ficará a cargo da Celestica, uma 
multinacional canadense especializada em terceirizar a fabricação de equipamentos de 
informática.   
 
As empresas não divulgaram o valor do investimento. A Celestica, presente no Brasil há oito anos, 
é responsável pela produção de componentes de informática e telefones celulares para empresas 
como Kennex, HTC e Palm. Toda a produção fica concentrada em Campinas (SP), de onde 
também sairão os equipamentos da EMC. Nos últimos meses, informaram as empresas, 
funcionários da Celestica passaram por treinamentos e uma bateria de testes nas unidades de 
produção da EMC, nos EUA.   
 
No fim de março, o governo brasileiro concedeu à EMC o registro do Processo Produtivo Básico 
(PPB) para a fabricação dos equipamentos de armazenagem. O PPB prevê isenção de impostos 
para empresas que montam equipamentos no país, desde que alguns de seus componentes sejam 
produzidos localmente. Com a nacionalização, disse Carlos Cunha, gerente geral da EMC no Brasil, 
o preço dos produtos da subsidiária terão uma queda em torno de 10%.   
 
Segundo Joel Schwartz, vice-presidente mundial para produtos de armazenamento da EMC, a 
iniciativa representa "um recomeço" no país. A EMC abriu seu primeiro escritório no Brasil em 
1996, então com cinco funcionários. Até 2002, vendia produtos de forma direta, sem o apoio de 
intermediários. Em 2003, começou a apostar na parceria com canais de distribuição e revendas 
especializadas. Hoje, metade do faturamento no país vem dessas parcerias. Com 300 funcionários 
diretos, a EMC Brasil fechou o ano passado com mais de 1 mil clientes no país.   
 
O acordo de produção fechado com a Celestica não é inédito. As companhias já trabalham juntas 
em países da Ásia e do Leste Europeu. "Isso não significa que pegamos o telefone e fomos logo 
dizendo para a Celestica começar o trabalho", disse Schwartz, em entrevista ao Valor. "Passamos 
meses analisando propostas; a proximidade com parceiros como a Dell [que no ano passado 
iniciou a produção de PCs em Hortolândia] também influenciou em nossa decisão."   
 
Paralelamente, a EMC firmou parceria com o Instituto Eldorado, também de Campinas, para 
apoiar o desenvolvimento de sistemas na área de software de código aberto e de gestão de 
recursos de informática. "Decidimos pelo software livre devido ao forte apoio que o governo 
brasileiro dá a essas iniciativas."   
 
Schwartz é um dos nomes de peso da EMC. É ele quem define os rumos das operações do dia-a-
dia, ao lado de Joe Tucci, o executivo-chefe. Ele também foi o responsável pela aproximação da 
companhia com a Dell, uma de suas maiores parceiras na venda casada de equipamentos.   
 
"Tive a oportunidade de acompanhar de perto a abertura de várias fábricas da EMC pelo mundo", 
comentou. "No Brasil ou na China [onde a empresa também terceirizou a produção], os negócios 
sempre começam pequenos, mas têm tudo para crescer rapidamente."   
 
O primeiro produto que a EMC produzirá no país é a linha ClariiOn. O equipamento - composto 
basicamente por um rack onde são instaladas dezenas de discos com alta capacidade de 
armazenamento - terá quatro versões. O preço depende da configuração final, mas uma versão 
mais popular, diz Carlos Cunha, tem preço de entrada em torno de US$ 10 mil.   
 
O movimento da EMC no Brasil tem tudo para provocar reações entre seus principais 
concorrentes. Companhias como IBM e Sun Microsystems mantêm, há anos, centros de 



desenvolvimento e pesquisa no Brasil. A fabricação desses produtos, no entanto, fica a cargo de 
outros países. O Brasil, calcula a EMC, movimenta por ano US$ 500 milhões em produtos de 
armazenamento, cifra que não inclui os discos rígidos usados em computadores - apenas 
máquinas criadas exclusivamente para guardar, gerenciar e proteger informações.   
 
A previsão é de que o próximo passo da EMC será na área de financiamento. O plano é trazer ao 
país um tipo de leasing, a exemplo do que já oferecem empresas como IBM e Hewlett-Packard 
(HP).   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mai. 2008, Tecnologia&Telecom, p. B2. 


