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Segundo VP da joint venture, tempo de integração das operações levará dois anos 
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Taylor: caixinha de surpresa 

 
A estratégia de aliar tecnologia de software à de hardware desponta como uma tendência de 
mercado. Em um ambiente de fabricação no qual seja possível economizar tempo, aliar 
esforços e levar ao consumidor um produto com preço, pelo ganho de sinergia, inferior ao do 
praticado em estratégias regulares, o ganho de competição é claro.  
 
Foi com essa proposta que a Huawei Symantec – joint venture do mercado de storage formada 
pelas duas empresas homônimas que formam a marca – ao desenvolver produtos aliando o 
conhecimento de telecomunicações da chinesa ao de sistemas de anti-vírus da americana.  
 
Em entrevista concedida ao IT Web no lançamento oficial das operações no Brasil, na semana 
passada, o vice-presidente internacional de vendas e serviços da  joint venture, Kevin Taylor, 
afirmou que a estratégia pode ser benéfica se bem utilizada, mas alfinetou a alternativa 
encontrada pela Intel, que anunciou há cerca de dois meses a compra da empresa se 
segurança McAfee por US$ 7,68 bilhões ao afirmar que o mercado ainda “não compreendeu” o 
que a gigante pretende com o negócio.  
 
Confira os principais trechos da entrevista, feita por telefone.  
 
IT Web – A aliança entre empresas de software e hardware está se tornando uma tendência. 
A Symantec com a Huawei é um exemplo, assim como a Intel, que adquiriu recentemente a 
McAfee. Como o senhor avalia esse movimento?  
 
Kevin Taylor – A integração de soluções em tecnologias aplicadas é realmente mais relevante 
para o consumidor. Mas a estratégia da McAfee ainda é um mistério: o mercado não entende 
porque a Intel fez isso. É preciso pegar a segurança de tecnologia e integrar com o sistema de 
arquitetura. Esse trabalho vai levar dois anos para a Intel fazer e então, depois desse período, 
será possível saber se o negócio é de sucesso. Pode ser uma oportunidade de mercado que a 
Intel não queira.  
 
IT Web – Mas o que isso muda em relação ao trabalho que vocês fazem?  
 
Kevin Taylor – A nossa estratégia é mais mundo real e agora mesmo. Porque temos 
tecnologia de hardware e tecnologia de software, o que significa que clientes podem comprar 
agora com preço menor. Já está integrado, é fácil de gerir e há muitos benefícios imediatos. 
No caso da McAfee é um pouco mais difícil, porque ainda deverá pelo longo processo de 
integração.  
 
IT Web – E qual o ganho de preço da estratégia?  
 
Kevin Taylor – É difícil mensurar, mas digamos que  clientes que fazem uma compra cross do 
portfólio pagam entre 25% a 30% a menos. É importante lembrar que temos vantagem em 



relação ao mercado, porque a maior parte de nossa manufatura será feita na China, conhecida 
por ter custos menores.  
 
IT Web – Como Symantec e Huawei integram suas operações nesse negócio?  
 
Kevin Taylor –  Estamos no Brasil há dois anos reconhecendo terreno, mas só agora fizemos 
o lançamento oficial. Na verdade, a join venture é completamente independente de ambas as 
empresas, tem sua própria estratégia de investimentos e linha de negócios. Temos nosso 
próprio canal de consumidores e nosso portfólio de soluções integradas.  
 
IT Web – Quais são os investimentos para o Brasil? Em quais outros países vocês pretendem 
apostar?  
 
Kevin Taylor –  Não podemos falar sobre números. Mas não estamos aportando recursos em 
qualquer país. Queremos aproveitar a onda de crescimento em infraestrutura pelo qual o Brasil 
passará por conta da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – o que 
consequentemente trará investimentos em tecnologia. Mas além do Brasil estamos investindo 
na China, Rússia, Índia, África e Oriente Médio. São países nos quais os potenciais de 
crescimento são muito grandes. 
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