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Com quase 10 anos de atuação na EMC, Carlos Cunha, que ocupa atualmente o cargo de 
diretor geral no Brasil, acompanha de perto as mudanças do mercado de TI no Brasil que, 
segundo ele, mesmo sem ter atingido a maturidade, apresenta uma forte demanda por 
soluções que agilizem os negócios e processos.  
 
“Ainda não atingimos a maturidade, serviço é um segmento muito solicitado. No Brasil, esta 
área responde por 20% de nossa atuação, enquanto no resto do mundo corresponde a 16%. 
Mas isso gera muitas oportunidades de negócios. Hardware corresponde a 44% de nossas 
operações, global e localmente e software gira em torno de 40%, globalmente, e 36% no 
Brasil”.  
 
Focada no gerenciamento da informação, por meio de hardware, software e serviços 
integrados, o maior desafio da empresa foi comprovar para o mercado que o armazenamento 
de dados, estruturado de forma a maximizar e compartilhar as informações de forma segura e 
rápida, não era simplesmente implementar um banco de dados atrelado a um servidor.  
 
“Hoje nós temos muita tranqüilidade para identificar os melhores servidores e soluções para 
cada negócio, a partir de nosso laboratório. Tudo é testado, configurações, servidores, sistema 
operacional, storage... A responsabilidade pela conectividade é da EMC. Com os testes temos 
mais segurança”, diz Cunha. “E a concorrência também agiliza o mercado, porque reduz a 
curva de aprendizado”.  
 
Receita 
 
A receita total consolidada da EMC no segundo trimestre de 2008 foi de US$ 3,67 bilhões, um 
aumento de 18% sobre os US$ 3,12 bilhões divulgados no segundo trimestre de 2007.  
 
Do ponto de vista geográfico, o faturamento nos Estados Unidos cresceu 10% comparado ao 
mesmo período de 2007. O faturamento fora dos EUA subiu 27% ano sobre ano e representou 
48% - um recorde – do faturamento total do segundo trimestre. O faturamento da EMC na 
região da Europa, Oriente Médio e Ãfrica aumentou 27%, na Ãsia-Pacífico e Japão 27% e na 
América Latina 24%, em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.  
 
“O nosso comprometimento com o Brasil é estratégico”, diz Cunha. “Com a inauguração de 
nossa fábrica e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em São Paulo, estabelecemos nossa 
presença em manufatura”. As atividades iniciais de produção estão concentradas na família de 
sistemas de armazenamento de dados em rede EMC CLARiiON, a partir das operações 
brasileiras da Celestica, fornecedora mundial de serviços de manufatura de eletrônicos. “A 
fábrica está em pleno funcionamento, já entregamos vários equipamentos. É uma área 
consolidada”.  
 
Estratégia 
 
Mesmo com a crise deflagrada nos Estados Unidos, Cunha mantém o otimismo e afirma que a 
EMC não foi pega de surpresa, já que desde o final do ano passado a empresa vem 
trabalhando com uma visão de risco no mercado, controlando custos.  
 
Joe Tucci, presidente e CEO da empresa, em julho já advertia sobre “a prolongada incerteza 
econômica no nível macro”, ao mesmo tempo em que afirmava “que os gastos com tecnologias 
e soluções de infra-estrutura da informação e infra-estrutura virtual continuarão a crescer, 
fomentados, em grande parte, pela necessidade de gerenciar o volume crescente de 
informação de maneira eficiente, segura e eficaz em termos de custos”.  
 
“É claro que o Brasil irá sofrer algum impacto, o ano que vem ainda é uma incógnita. Até o 
final deste ano, não devem acontecer grandes mudanças, os projetos já estão em 
andamento”, diz Cunha.  



 
“Mas não acredito em recessão, apenas num crescimento menor. Alguns investimentos podem 
ser postergados e talvez não entrem no budget de 2009. De qualquer maneira, as empresas 
não podem frear os investimentos em tecnologia, é uma área estratégica para os negócios, 
uma solução bem implementada é um diferencial estratégico. É hora de negociar, rever custos 
baseado em investimentos e projetos prováveis, formar alianças. Nós só não vamos mexer na 
área de pesquisa e desenvolvimento, não vamos reduzir a verba de P&D”.  
 
Uma estratégia que já vinha sendo delineada pela empresa para enfrentar a turbulência é a 
diversificação. “Deixamos de atuar apenas no mercado enterprise e agora estamos presente no 
segmento SMB, com a linha CLARiiON e também no varejo, com a aquisição da Iomega, 
fabricante de dispositivos de armazenamento de dados pessoais. Chegamos agora na base da 
cadeia e vamos ter que aprender a lidar com este novo mercado, o produto doméstico não 
requer apenas robustez, também precisa de design”.  
 
Ainda dentro da estratégia de diversificação, Cunha lembra que até alguns anos atrás a EMC 
dependia basicamente de clientes da área de telecomunicações e que agora atende a diversas 
outras verticais, como mídia e entretenimento, finanças, governo e comércio.  
 
“Tudo isso nós conseguimos através do nosso maior diferencial, que são as pessoas, o nosso 
time de engenheiros, a equipe de pré-venda. Investimos muito em treinamento e 
certificações”.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 out. 2008, Seudinheiro, p. B-11. 


