
Grandes planos para um grande país  
 
As estratégias mundiais da Hitachi são aplicadas ao Brasil, na intenção de obter maior presença 
da marca no mercado nacional  
 
Nos objetivos de expansão da Hitachi Data Systems, o Brasil representa um grande território a 
ser melhor explorado. No final de 2001 a empresa começou a focar esforços na sua operação no 
País.  
 
Atualmente, a subsidiária brasileira participa com apenas 1% dos rendimentos globais da 
companhia, que beiram os 60 bilhões de dólares. Dentro de dois anos, o intuito é ampliar isso 
para até 4%. “Afinal, nosso market share no País está abaixo do que esperávamos, entre 10% e 
12%. O mercado nacional é bom, estável – em comparação com o resto da América Latina – e 
muito amplo”, avalia Hubert M. Yoshida, vice-presidente e CTO (chief technology officer), em 
entrevista exclusiva a InformationWeek Brasil. “Em 2005, queremos estar com uma participação 
de 20% a 25%”, avisa.  
 
Esse aumento de presença da marca deve ser obtido por meio da estratégia global da Hitachi de 
ações prioritárias. Para este ano, o foco das atenções são storage distribuído, NAS (network 
attached storage), serviços e gerenciamento de storage.  
 
No Brasil, a área de serviços está sendo estruturada atualmente. “O treinamento do pessoal 
técnico acontece ainda neste ano. Vamos oferecer serviços associados à implementação de 
software”, expõe Cláudio Nascimento, diretor da HDS Brasil. Hoje, a área de hardware representa 
80% e os softwares assumem o restante dos negócios, mas essas proporções tendem a mudar. 
Mesmo porque o segmento de software engloba os serviços e a oferta destes deve crescer 25%, 
mundialmente, em 2003.  
 
No que diz respeito a storage distribuído e NAS, Yoshida é categórico. “Não acreditamos em SAN 
versus NAS. Vendemos os dois para serem utilizados juntos, de forma distribuída”, afirma 
Yoshida. Até recentemente, a atuação da Hitachi estava mais centrada na oferta de SAN, mas nos 
últimos tempos a companhia vem começando a trabalhar a tecnologia NAS. A razão, segundo o 
CTO, é a maior capacidade de compartilhamento dos dados desta tecnologia, frente às ilhas de 
armazenamento criadas pelas redes SAN.  
 
Não por coincidência, também, a visita do executivo ao Brasil seguiu-se ao lançamento da família 
Symmetrix Direct Matrix, ou DMX, da concorrente EMC. A presença do executivo com perfil mais 
técnico representou uma resposta da Hitachi ao anúncio da nova arquitetura de matriz de 
armazenamento. Dentre os argumentos comparativos apresentados por Yoshida aos seus clientes, 
a estrutura de matriz criada para descongestionar o gargalo é eficiente, mas pode alcançar alto 
custo. “Com isso, eles prometem 16 GB por segundo de banda interna só que os nossos clientes 
já podem alcançar 15,9 GBps. Ou seja, eles melhoraram o sistema e só conseguiram chegar onde 
já estávamos”, provoca.  
 
Disponível em Disponível em <http://www.informationweek.com.br> - acesso em 
27/03/2003 


