
Em 2012, o mercado de armaze-
namento de dados crescerá cer-
ca de dois dígitos no Brasil, prevê
a consultoria IDC. O ritmo é infe-
rior ao de 2011, quando o alta foi
de 25%, influenciado por fusões
na área financeira, entre outros
fatores, mas não indica retração
na demanda. “O Brasil vai cres-
cer mais que outros países latino-
americanos e do mundo”, afir-
ma Alexandre Vargas, analista de
armazenamento da IDC para a
América Latina (AL).

O setor vive uma fase de mu-
dança, devido ao “big data” - au-
mento na produção de dados em
forma de um sem-fim de arqui-
vos digitais, como vídeos, fotos e
mídias sociais. Com isso, as em-
presas demandarão soluções não
só para guardar dados, mas que
permitam acesso rápido a eles.
Entre 2011 e 2016, a IDC prevê
que capacidade de armazena-
mento terá uma taxa média
anual de crescimento composto
de 20%. “A explosão de dados
tem feito com que as empresas in-
vistam em capacidade e em solu-
ções inteligentes”, diz Bruno Ar-
rial, analista da Frost&Sullivan.

Por outro lado, o custo dos
equipamentos tem caído, embo-
ra a capacidade de armazena-

mento seja ascendente. "É preci-
so vender mais para atingir a
mesma receita", diz Vargas.

André Cury Vilela, diretor de
tecnologia da Hitachi Data Sys-
tems para a AL, estima que o
mercado global seja de US$ 30
bilhões — de US$ 1,2 bilhão a
US$ 1,5 bilhão no Brasil. A fabri-
cante aposta em um avanço de
5% a 10% do setor do país em
2012. “Metade do negócio é
hardware. O resto é software e
serviço e cada vez mais as em-
presas precisam de soluções
com inteligência”, observa.

Rodrigo Gazzaneo, responsá-
vel pela prática de virtualização

da EMC para a AL, diz que equipa-
mentos mais inteligentes têm
crescimento mais acelerado, em-
bora soluções tradicionais ainda
respondam pelo maior volume
de vendas. “Ainda são poucos
projetos, mas a tendência do big
data começará a alavancar proje-
tos”, completa Vargas.

Carlos Toledo, diretor de stora-
ge da HP no Brasil, acrescenta à
lista de alavancas a demanda de
pequenas e médias empresas
(PME), devido à profissionaliza-
ção desses negócios. “Há dois
anos, não havia equipamentos
com preço adequado para esse
mercado”, diz Vargas. Nesse se-
tor, a HP tem crescido 30% nos
últimos anos, mas também está
de olho em grandes empresas.
"Agora, estamos crescendo mais
em equipamentos com preço aci-
ma de US$ 400 mil, que é mais
de 60% do mercado", conta Tole-
do, referindo-se a uma área na
qual a HP tem focado com equi-
pamentos inteligentes.

Em 2011, a IBM cresceu 55%,
impulsionada por PME e pela
necessidade de grandes empre-
sas se adequarem a exigências
regulatórias. “PME trouxe mais
receita e volume no primeiro
trimestre deste ano do que no
mesmo período de 2011”, con-
clui José Eduardo Braz, gerente
de storage da IBM. ■

O empresário chinês da inter-
net Jack Ma vai recomprar do
Yahoo até metade da participa-
ção de 40% que a companhia
detém no Alibaba Group, por
US$ 7,1 bilhões. O negócio dei-
xa o líder do comércio eletrôni-
co chinês perto de uma oferta
pública inicial de ações. Pelo
acordo, o Yahoo venderá meta-
de de sua participação ao Aliba-
ba por ao menos US$ 6,3 bilhões
em dinheiro e até US$ 800 mi-
lhões em novas ações preferen-
ciais da companhia.

O negócio encerra anos de es-
peculações sobre como o Aliba-
ba poderia ter de volta parte ou
toda a participação de 40% que
o Yahoo comprou por cerca de
US$ 1 bilhão, em 2005. Há al-
gum tempo, o Yahoo vem ten-
tando lucrar com seus investi-
mentos no Alibaba, mas os es-
forços foram comprometidos
por turbulências de gestão.

Jack Ma tinha um forte rela-
cionamento com Jerry Yang, co-
fundador do Yahoo que liderou
o investimento inicial no Aliba-

ba, mas os laços entre as duas
empresas se enfraqueceram
quando Yang foi substituído co-
mo CEO por Carol Bartz, que
deixou o Yahoo ano passado. No
início e 2012, houve conversas
mal-sucedidas com Ma, que
tem cerca de 7,5% do Alibaba,
para que ele comprasse de volta
a maior parte da participação
do Yahoo por US$ 9 bilhões.

O acordo foi anunciado após
outra reformulação no Yahoo,
que apontou um novo CEO inte-
rino, Ross Levinsohn, na últi-
ma semana e deu ao fundo de
investimento Third Point, de
Dan Loeb, três dos 11 lugares
no conselho de administração.
Levinsohn disse que a data do
anúncio do acordo foi uma coin-
cidência, pois as negociações le-
varam meses. E disse também
que o Yahoo considera colabo-
rar com o Alibaba em outras ini-
ciativas. ■ Reuters

A empresa de comércio eletrôni-
co B2W, controlada pela Lojas
Americanas, está buscando um
local para instalação de um cen-
tro de distribuição no Rio de Ja-
neiro, disse ontem o diretor de
Relações com Investidores da
B2W, François Bloquiau. “Agora
a gente vai trabalhar com uma
estratégia multicentro de distri-
buição”, disse. Segundo ele, a
companhia já tem um CD fun-
cionando em Recife, até o ano
passado tínhamos dois centros
de distribuição em São Paulo.
Até o final do ano teremos um
funcionando em Uberlândia, Mi-
nas Gerais, e estamos procuran-
do uma oportunidade aqui no
Rio”, afirmou o executivo após

participar do Rio Investors Day.
“Estamos buscando e nego-

ciando algumas localizações”,
disse ele acrecentando que os in-
vestimentos serão próprios.

No centro de distribuição ins-
talado em Uberlândia, a estima-
tiva de investimento é da or-
dem de R$ 150 milhões para ins-
talação de um centro de distri-
buição do grupo B2W.

Logística
O CD da cidade mineira será uti-
lizado pela B2W para armazena-
gem, manuseio e despacho de
mercadorias comercializadas
em lojas físicas, no comércio ele-
trônico e telemarketing.

Serão atendidos os merca-
dos de Minas Gerais, Distrito
Federal, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Roraima e
Acre. ■ Reuters
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Sitede classificados OLX lança versão de
seuaplicativo para novo tablet da Apple

Murillo Constantino

Falta espaço e sobra
dados para armazenar

Alibaba está ainda
mais perto de IPO

B2W busca espaço
para CD no Rio
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SEGURANÇA

Novas famílias de vírus para sistema Android
cresceram 270% no primeiro trimestre

Negócio de US$ 7,1 bilhões
envolve dinheiro e novas
ações da companhia chinesa

Estratégia da companhia é
ter um multicentro — que atenda
as diversas operações da rede

O site de classificados OLX lançou a versão do seu aplicativo gratuito
para o iPad 2 e para o novo iPad. De seus tablets, os usuários podem
anunciar ou encontrar produtos e serviços de seu interesse. Graças
ao sistema de geolocalização é possível descobrir as ofertas que
estão por perto. E os vendedores podem fotografar ou filmar usando
a câmera do tablet e postar as imagens do produto anunciado na OLX.

Um estudo da F-Secure que mapeou as principais ameaças cibernéticas
voltadas para celulares no primeiro trimestre aponta o surgimento
de 37 novos tipos de famílias de malwares para Android, número
270% maior que o registrado no mesmo período de 2011. O número
de pacotes de aplicativos maliciosos do tipo APK (Android Application
Package Files) saltou de 139 para 3.069, aumento de 2100%.

Transação é
anunciada dias após
novas mudanças
no comando da
companhia americana

Explosão na produção de dados leva a necessidades por soluções mais
inteligentes; pequenas e médias empresas impulsionam avanço do setor
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CONCENTRAÇÃO

Cinco empresas respondem 
por quase todo o setor de 
armazenamento no Brasil

Fonte: IDC – não é ranking

    Hitachi Data Systems, Dell, 
EMC, IBM e HP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




