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A segunda investida em cerca de um ano pelo controle de uma empresa pouco conhecida de 
armazenagem de dados no Vale do Silício mostra como as grandes companhias de tecnologia 
vêm se mexendo para poder oferecer a seus maiores clientes formas de aproveitar melhor os 
imensos volumes de informações que recolhem. 
 
A Hewlett-Packard (HP) adquiriu este mês a 3PAR, empresa especializada em equipamentos de 
administração de dados de alta capacidade e baixo consumo de energia, por US$ 2,35 bilhões. 
 
"A 3PAR é, provavelmente, o melhor ativo no setor de armazenagem de alta capacidade que 
se pode conseguir no momento", disse Amit Daryanani, analista da RBC Capital. 
 
De fato, a oferta da HP também pode ser atraente em termos estratégicos. Analistas 
destacaram que as duas empresas são vizinhas geográficas e a HP tem uma força de vendas 
maior, com mais alcance para comercializar os aparelhos da 3PAR. 
 
Como as empresas de tecnologia têm atualmente mais caixa que as de outros setores, as 
líderes na área são menos dependentes dos mercados de dívidas para financiar aquisições e 
têm condições de ir atrás de acordos mesmo em meio ao mau momento econômico, segundo 
executivos de bancos. 
 
Esse cenário ficou mais evidente no segmento de armazenagem de dados, no qual a onda de 
aquisições se estende há anos. A intensificação da concorrência ficou ainda mais à vista no 
terceiro trimestre de 2009, quando no meio da recessão o grupo de armazenagem EMC 
superou a rival NetApp para comprar a Data Domain. 
 
As grandes companhias, como HP, Cisco Systems e IBM, também têm interesse em aproveitar 
a demanda por armazenagem de dados, uma vez que empresas vêm aderindo à virtualização 
e ao serviços de "computação em nuvem". 
 
À medida que a estrutura de computação dentro das grandes empresas fica maior e mais 
complexa, a armazenagem de dados vem sendo transferida dos discos rígidos para centros 
afastados específicos para a função, deixando os computadores do tipo servidor livres para 
desempenhar funções mais especializadas. 
 
Além disso, os consumidores querem ter fácil acesso aos dados estando em diferentes locais e 
que esses dados possam interagir com mais demandas analíticas, o que traz oportunidades 
para os fabricantes de programas e de equipamentos mais complexos. 
 
"A armazenagem de dados vem ficando cada vez mais importante e os grandes nomes não 
acompanharam o ritmo das inovações", diz o analista Jayson Noland, da Baird. 
 
O acúmulo total de dados dobra a cada 18 meses: as empresas de telecomunicações agora 
reúnem informações de todas as ligações, as varejistas acompanham as vendas e as bolsas de 
valores examinam cada operação. 
 
As grandes empresas de computadores querem aproveitar essa onda e aumentar suas vendas, 
oferecendo soluções de armazenagem e ferramentas analíticas para servidores, computadores 
pessoais e equipamentos de rede. 
 
O rápido crescimento do setor faz que as compras de empresas, mesmo por valores 
generosos, valham a pena, segundo analistas. Quando a Dell pagou dez vezes o valor da 
receita da EqualLogic em 2007, muitos consideraram o preço demasiado caro. Porém, desde 
então, as vendas anuais da unidade decolaram, passando de US$ 140 milhões para US$ 800 
milhões, e a compra agora parece ter sido "o [melhor] acordo da Dell no século", conta 
Noland. 
 



"Somos muito bons em trazer novas tecnologias e em desenvolvê-las com rapidez desde a 
base", afirma Dave Donatelli, chefe de serviços de rede e armazenagem da HP, ele próprio 
recentemente recrutado da EMC. 
 
O prêmio mais cobiçado no setor é a EMC, mas apenas um grupo seleto de companhias teria 
condições de comprá-la, entre as quais estão a Cisco, a IBM e, novamente, a HP.  
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