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EMC realizou promoção em Nova York e acomodou 26 pessoas dentro de um Mini Cooper: 
ideia é mostrar a reviravolta por que tem passado ultimamente 
 
Num evento realizado em 18 de janeiro para promover 41 novos dispositivos de 
armazenamento de dados e softwares, a EMC fez história. Vinte e seis pessoas - a maior parte 
mulheres de collants brancos insinuantes - subiram ao palco em Nova York e se espremeram 
dentro de um Mini Cooper, veículo supercompacto, estabelecendo um recorde mundial para o 
Livro Guinness dos Recordes. Posteriormente, por meio de um vídeo inserido na internet em 
Miami, o dublê Bubba Blackwell saltou com sua motocicleta por cima de 40 sistemas de 
armazenamento de dados da EMC, cada qual do tamanho de uma geladeira. A intenção por 
trás dos corpos contorcidos e da motocicleta voadora foi mostrar "o desempenho capaz de 
quebrar recordes" dos produtos da EMC. Mas a mensagem oculta foi o desejo da EMC de 
despertar mais atenção, talvez até mesmo algum respeito e afeição de seus clientes e 
investidores. 
 
Os executivos da EMC afirmam que as pessoas de fora não conseguem entender a magnitude 
da reviravolta por que passa a companhia. A EMC voou alto na década de 1990, quando se 
tornou sinônimo de construção da internet e terminou a década com a ação de melhor 
desempenho na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a companhia levou um tombo depois do 
estouro da bolha pontocom, quando os compradores de tecnologia se afastaram dos caros 
sistemas especiais de armazenagem. Parecia que a EMC caminhava para um fim desagradável. 
 
Graças a dezenas de aquisições nos últimos anos, a EMC passou por uma transformação 
radical, e silenciosa. Antes, a empresa dependia de um único produto - o sistema de 
armazenagem em disco Symmetrix, basicamente um gabinete preto cheio de discos rígidos - 
para mais de 80% de suas vendas, mas agora a consegue 60% de sua receita com softwares e 
serviços, segundo calcula Toni Sacconaghi, analista da Sanford C. Bernestein. Essa mudança 
ocorreu sob o comando do executivo-chefe Joseph M. Tucci, que direcionou a companhia para 
o aquecido mercado da computação em nuvem - quando a empresa pode fazer o 
processamento das informações remotamente e não precisa manter computadores em suas 
instalações. Apesar da mudança, o preço da ação da EMC vem se mostrando fraco na maior 
parte da gestão de Tucci. "Há momentos em que você fica frustrado", diz Tucci. "Mas quem 
sou eu para adivinhar o que o mercado pensa?" 



 
Dezenas de aquisições mudaram radicalmente a empresa, cuja receita era concentrada em 
equipamentos 
 
Tucci, que nasceu em Nova York e diz que desde adolescente queria ser o executivo-chefe de 
uma das empresas da "Fortune 500" - a lista das maiores empresas da revista "Fortune" -, 
nunca quis abraçar a teatralidade que muitos de seus pares - especialmente os do Vale do 
Silício - imprimiram ao cargo. Embora tenha feito um pequeno pronunciamento no evento de 
18 de janeiro, Tucci passou a maior parte do tempo nos bastidores, com clientes. "Joe é um 
sujeito despretensioso", afirma Kevin B. Rollins, ex-executivo-chefe da Dell. Uma consequência 
de seu comedimento é que muitos vêm subestimando a mudança de foco da EMC.  
 
Tucci tornou-se executivo-chefe em 2001. Má hora: as vendas caíram em 2002 e a EMC 
reduziu o número de funcionários de 24,5 mil para 17 mil. Quando os negócios se 
estabilizaram, Tucci começou a ampliar os negócios para além da armazenagem. Ele 
pressionou os engenheiros para que desenvolvessem uma carteira mais ampla de produtos, 
comprou duas companhias de softwares de gerenciamento de dados e, no fim de 2003, 
adquiriu a VMware, por US$ 625 milhões em dinheiro. Essa companhia iniciante fabricava os 
chamados softwares de virtualização, uma tecnologia que permite às empresas economizar 
com custos de energia e capital, possibilitando que elas rodem vários sistemas operacionais e 
aplicativos de software em um único servidor. 
 
Apesar da valorização das ações, investidores temem que compras 'devorem' o caixa e 
retardem crescimento  
 
Em 2003, o valor pago pela VMware pareceu descomunal. O mercado de virtualização era 
pequeno e, pior, a Microsoft estava lançando seus próprios produtos de virtualização, que 
eram mais baratos. De lá para cá, a compra da VMware acabou se mostrando uma das mais 
astutas já feitas no setor de tecnologia. A companhia, hoje controlada em 80% pela EMC, 
domina o mercado de virtualização, teve uma receita de US$ 2 bilhões no ano passado e está 
avaliada em US$ 39 bilhões. 
 
Desde que abocanhou a VMware, a EMC comprou uma série de companhias que a colocam em 
posição não apenas de armazenar dados de clientes, como também protegê-los, fazer backup 
e analisá-los. Sacconaghi, analista da Bernstein, afirma que fabricantes de equipamentos como 
a EMC raramente têm uma segunda chance. "Um número muito grande de companhias 
centradas em equipamentos ficou pelo caminho porque não evoluiu", diz o analista. "Mas a 
EMC, de forma muito metódica, conseguiu mudar seu portfólio de maneira habilidosa e 
decidida." 
 
Os investidores não têm demonstrado muito entusiasmo com a recuperação da EMC 
ultimamente, embora as ações da companhia tenham se valorizado nos dois últimos anos, 
junto com uma recuperação mais ampla do mercado de ações. Sacconaghi observa que a EMC 
tornou-se "de certa forma dependente" das aquisições que devoram caixa, para o seu 
crescimento. Alguns investidores têm dificuldades para avaliar adequadamente o que é 
basicamente duas companhias em uma. 
 
A EMC é uma veterana do setor de tecnologia de crescimento mais lento, mas obtém grande 
parte de seu valor com a VMware, cuja ação em fase de valorização. Cerca de 60% do valor de 
mercado da EMC, US$ 50 bilhões, vem de sua participação na VMware, que na visão de alguns 
grandes investidores da EMC está sobrevalorizada. "Acho que em termos separados a VMware 
provavelmente está sobrevalorizada", afirma Jeff Donlon, diretor-gerente de tecnologia da 
consultoria Manning & Napier Advisors. Essa consultoria era uma das dez maiores acionistas da 
EMC há dois anos, mas começou a vender sua participação na medida em que as ações da 
EMC e da VMware foram se valorizando. Mesmo assim, Donlon dá crédito a Tucci por segurar 
"algumas joias da coroa" e tentar dar à companhia um futuro brilhante. 
 
Desafio da área de vendas é acabar com a reputação de 'loja de armazenagem' e mostrar 
diversificação 



 
Como recompensa pelo seu trabalho duro, Tucci ganhou a chance de contrapor a EMC e sua 
receita anual de quase US$ 17 bilhões contra um clube formidável de concorrentes maiores, 
que incluem a Hewlett-Packard (HP), IB M , Oracle e Dell. Essas companhias estão colidindo 
umas com as outras enquanto passam de especialistas para negócios diversificados capazes de 
fornecer tecnologias importantes na medida em que as empresas mudam para a computação 
em nuvem. O redirecionamento feito por Tucci, 63, teve como objetivo preparar a companhia 
para exatamente esse tipo de batalha. "Se eu acho que haverá companhias muito grandes que 
fracassarão ou desapontarão muito aqui?", pergunta ele. "Sim. Você precisa ter convicção e 
ser forte o suficiente em suas crenças e continuar em frente." 
 
A performance no Mini Cooper e o salto de motocicleta destacam a nova e mais agressiva 
abordagem de marketing da EMC, enquanto ela tenta continuar entre os sobreviventes. No ano 
passado, a EMC contratou Jeremy Burton, um ex-executivo da Oracle conhecido como um 
vendedor experiente de tecnologias complexas, para o cargo de diretor de marketing. O 
desafio de Burton é comunicar que a EMC está além de sua antiga reputação de "loja de 
armazenagem" cara. Para Burton, quando o público começa a se cansar da publicidade, não se 
pode desistir, pois a repetição dos anúncios por um longo prazo, como dois anos, pode fazer 
com que a percepção das pessoas mude. 
 
O grisalho Tucci pretende continuar em segundo plano, longe das extravagâncias das ações de 
marketing. Ele encontrou um nicho incomum: um executivo-chefe do setor de tecnologia cujo 
ego não se alimenta da adoração do público. Conforme afirma Scott McNealy, ex-executivo-
chefe da Sun Microsystems: "Joe é estranho por não ser estranho." (Tradução de Mário 
Zamarian). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jan. 2011, Empresas, p. B3. 


