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De olho em cerca de 6 milhões de empresas brasileiras que não têm site na Internet, o 
Universo Online (UOL) lança hoje sua unidade de negócios para hospedagem de sites e 
serviços coligados aos clientes corporativos. O lançamento vem no dia seguinte ao da 
aquisição da carteira de clientes da Digiweb, empresa de hospedagem de sites. Com isso, o 
portal assume a terceira colocação do mercado de hospedagem do País. 
 
A entrada do líder do segmento pessoa física também no mercado voltado às empresas deve 
acirrar ainda mais a briga por um filão com grande potencial: o de pessoa jurídica. De um ano 
para cá esse segmento tem ganhado a atenção das grandes corporações de Internet como 
Terra, Internet Group (iG) e LocaWeb, entre outras, que estão buscando ampliar a sua base 
enfocando, principalmente, as micro e pequenas empresas. 
 
O UOL Host, como será chamada a nova unidade de negócios, tem a pretensão de alcançar o 
topo do setor e competir de igual para igual com os líderes Terra Empresas, hoje com 19,5% 
do mercado, segundo a Web Hosting Brasil — site que controla o tráfego na Internet — e a 
LocaWeb, que tem 13,5% do mercado. "Nunca tínhamos atuado enfocando as empresas, mas 
temos cerca de 200 mil empresas na base de assinantes. Fora isso, dos 7 milhões de empresas 
registradas do País, apenas 1 milhão tem domínio da Internet. E a partir disso abrem-se várias 
oportunidades. Principalmente porque os pequenos e médios acordaram para o comércio 
eletrônico", declara Vinicius Pessin, diretor de Novos Negócios do UOL. 
 
Segundo Pessin, o primeiro passo para entrar nesse segmento foi a aquisição dos cerca de 10 
mil clientes corporativos da Plug In, empresa de hospedagem de sites, em novembro do ano 
passado. A aquisição da Digiweb também tem o mesmo fim.  
 
O modelo de negócios é, inclusive, o mesmo: o portal assume o serviço de hospedagem de 
sites e os data centers da parceira, que por sua vez, continua atendendo aos clientes. 
"Estamos dando mais um passo para nos tornarmos líderes também em serviços de 
hospedagem", afirma Gil Torquato, diretor corporativo. 
 
"Esse mercado hoje está muito pulverizado. Acreditamos que deva acontecer um processo de 
consolidação desse mercado em grandes provedores. A nossa estratégia é entrar forte antes 
que empresas de fora mirem o País. Isso ainda não aconteceu, mas seremos a bola da vez", 
diz Pessin. 
 
Erica Saito, gerente regional de Estratégia de Negócios da consultoria Verisign, concorda com 
a visão do executivo. Para ela, 2008 vai ser o ano do boom no setor. "Estamos em um limite 
de decisão da pequena empresa e o empreendedor está migrando do ambiente concreto para 
entrar no mundo virtual. Até 2005 esse mercado crescia cerca de 20%. O Brasil cresce nesse 
índice", disse. 
 
Para aproveitar esse filão e também buscar seu espaço entre os líderes o iG, do grupo Brasil 
Telecom também consolidou o serviço iG Empresas em uma unidade independente de negócios 
para o grupo. "Com um ano de operação, temos cerca de 110 mil clientes empresariais. A 
meta em 2008 é dobrar essa base. Além disso, temos 1,3 milhão de clientes em banda larga e 
6 milhões de acesso discado, em que somos líderes", diz Flávio Elizalde, gerente de Produtos 
Empresariais do iG. 
 
Entretanto, para ele, a entrada de um forte concorrente não vai, necessariamente, atrapalhar 
os negócios dos players já estabelecidos. "Acho que cada um dos portais tem um segmento 
diferenciado e vão atacar nichos diferentes. O iG, por exemplo, busca o internauta que não 
tem conhecimento técnico. As nossas soluções são bem simplificadas", diz. 
 
Em busca de expandir seus negócios nesse segmento, o iG anunciou na semana passada uma 
parceria com a Mapa Brasil, holding especializada na consultoria, desenvolvimento e venda de 
soluções para a área de TI. De acordo com Mário Batista, diretor comercial da Mapa Brasil, o 



foco serão os usuários que continuam a usar a Internet grátis ou empresas que buscam 
serviços como acesso à banda larga, site, domínio, e-mail personalizado etc.  
 
O líder Terra Empresas preferiu não comentar a entrada de novos concorrentes antes que isso 
seja concreto no mercado. Entretanto, a companhia divulgou por nota que registrou um 
crescimento de 15% em relação ao ano passado e se manteve como a segunda unidade de 
negócios em faturamento dentro da empresa. 
 
Segundo o Terra, a base de clientes está em cerca de 230 mil, que utilizam pelo menos um 
dos cinco serviços oferecidos: acesso, domínio, hospedagem, e-mail e segurança, mantendo a 
liderança do mercado empresarial. Em 2007, a área de domínios do Terra teve um resultado 
em faturamento 50% maior que em 2006. Para este ano, o Terra Empresas espera um 
crescimento de 20% em receita, mantendo a liderança no mercado empresarial. 
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