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Focado em storage, empresa lança oficialmente escritório no Brasil para concorrer com Dell, 
EMC e IBM 
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Taylor: "concorrentes vão nos odiar" 

 
Após dois anos de operação no Brasil, a joint venture Huwaei Symantec – que mescla 
conhecimento de telecomunicações da chinesa e de segurança da norte-americana – anunciou 
na noite desta quarta-feira (29/09) o lançamento oficial de suas atividades no Brasil. O desafio 
é grande: atingir 10% do mercado de storage, que, atualmente, na avaliação da empresa, 
encontra-se altamente pulverizado.  
 
“Nossos concorrentes irão nos odiar”, brincou o vice-presidente internacional de vendas e 
serviços da Huawei Symantec, Kevin Taylor, em entrevista ao IT Web. Segundo o executivo, 
com o conhecimento compartilhado de ambas as companhias, os clientes conseguem um preço 
entre 25% a 30% inferior à média de mercado.  
 
A empresa quer pegar carona nos investimentos em infraestrutura – e, consequemente, em 
tecnologia – que o governo deve fazer por conta da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016, ambas a serem realizadas no País. “Há dois anos, quando chegamos aqui, tínhamos 
cinco profissionais. Hoje, temos 40. este número deve passar de 50 até dezembro deste ano”, 
comentou o executivo.  
 
De acordo com Taylor, 75% da força de trabalho da empresa é formada por brasileiros, ao 
passo que os 25% são chineses. A ideia é manter esta proporção e fazer contratações à 
medida que a companhia ganhar mercado. Sem esconder o objetivo, o VP garante que quer 
lutar de igual para igual com gigantes como Dell, EMC e IBM.   
 
Além de focar o governo, a companhia pretende oferecer soluções para empresas de serviços 
financeiros, telecomunicações – até por conta da proximidade com o tema – e setor de 
manufatura, em especial óleo e gás e mineração. “Temos suíte de tecnologias apropriadas 
para economias emergentes e vantagens no mercado de armazenamento”, comentou.  
 
Em entrevista concedida ao Reseller Web em meados de agosto deste ano, Yu Dong, vice-
presidente de marketing da joint-venture anunciou o plano de faturar US$ 20 milhões pela 
operação brasileira, neste ano, enquanto os negócios globais devem chegar a US$ 500 
milhões, o que representará um salto de mais de 50%, em relação à receita global de 2009, 
fechada em US$ 320 milhões. 
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