
O Brasil é um mercado
de investimento para
a NetApp, pois, ao
contrário de mercados
como EUA e Europa,
onde a expansão
é mais lenta, ainda
temos muito espaço
de crescimento no país”
WilsonGrava
VP da NetApp na América Latina

“
Mais conhecido como big data, o
crescimento exponencial do volu-
me de informações está abrindo
diversas oportunidades no merca-
do de tecnologia da informação
(TI). No Brasil, a consultoria IDC
prevê que essa tendência movi-
mente mais de US$ 1 bilhão em
2017. De olho nessa cifra, a ameri-
cana NetApp planeja reforçar os la-
ços com o mercado brasileiro. A
empresa está avaliando a fabrica-
ção local de seu portfólio de equi-
pamentos e sistemas de armazena-
mento e gestão de dados.

“É um passo importante e ne-
cessário para que possamos ser
mais competitivos no Brasil”, diz
Wilson Grava, vice-presidente e
diretor-geral da NetApp para a
América Latina. “Ainda não te-
mos mais detalhes, pois o projeto
está em fase inicial de estudos”,
acrescenta o executivo.

Mais que uma iniciativa isola-
da, o plano da NetApp engrossa
uma série recente de investimen-
tos de outros fornecedores do se-
tor no Brasil. Em abril, a Hewlett-
Packard (HP) anunciou a produ-
ção local de seus primeiros equipa-
mentos de armazenagem. No fim
de 2012, a Hitachi Data Systems
(HDS) - braço de TI do grupo japo-
nês Hitachi - também divulgou a
instalação de sua primeira fábrica
no país, em Hortolândia, região
de Campinas (SP), como parte de
um plano de investimentos de
US$ 300 milhões. Outros rivais,
como IBM e EMC, já produzem
parte de seu portfólio no mercado
brasileiro há mais tempo.

Assim como em outras compa-
nhias, o Brasil e a América Latina
estão ganhando relevância para a
NetApp à medida que mercados
mais maduros, como Estados Uni-
dos, Europa e Japão, têm apresen-
tado crescimento mais lento. “Nos
últimos cinco anos, a subsidiária
brasileira tem registrado uma mé-
dia de crescimento anual de 30%.
Nesse intervalo, praticamente tri-
plicamos a operação no país”, diz

Grava. No último ano fiscal, encer-
rado em abril, o Brasil respondeu
por cerca de 50% do faturamento
da companhia na América Latina.
No período, a NetApp apurou recei-
ta global de US$ 6,2 bilhões.

Sob esse cenário, os esforços
de expansão da NetApp no Brasil
incluem outras frentes estratégi-
cas. Uma das prioridades, diz Gra-
va, é ampliar a estrutura local de
atendimento, suporte, marketing
e treinamento de parceiros. Hoje,
a empresa conta com um time de
cerca de 80 profissionais no país.

Com um modelo de vendas in-
diretas no Brasil, outro foco é in-
vestir na qualificação das reven-
das. “Atualmente, temos uma ba-
se local de três grandes distribui-
dores e cerca de 30 canais de ven-
das”, diz Marcos Café, gerente ge-
ral da NetApp no Brasil.

A oferta de todo o portfólio glo-
bal no mercado brasileiro é mais
um componente dessa estratégia.
Nessa vertente, um dos destaques
são os projetos em parceria com
empresas como Cisco e Citrix, no
campo de computação em nu-
vem. Por esse modelo, o cliente
pode ter acesso a toda uma infraes-
trutura de armazenamento e ges-
tão de dados por meio de um por-
tal na internet, de acordo com a
sua necessidade e sem que precise
investir na compra de equipamen-
tos. A Universidade de São Paulo
(USP) é um dos primeiros clientes
a adotar esse modelo no Brasil.

Os segmentos no radar são fi-
nanças, governo, indústria e mí-
dia e entretenimento. “Além da de-
manda por gestão inteligente das
informações, outros fatores, co-
mo a exigência de reter dados, em
função de questões regulatórias,
estão abrindo boas perspectivas.
Ainda temos muito espaço para
crescer no país”, afirma Grava.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
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Companhia americana também planeja ampliar equipe brasileira

e está intensificando a qualificação de parceiros de vendas no país
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Empresas, p. 16.
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