
Telefônica terceiriza serviços para o varejo  
Talita Moreira 
 
A Telefônica resolveu aprofundar a estratégia de atuar como terceirizadora de serviços de 
informática para pequenas empresas, um ano depois de ter entrado nesse mercado.   
 
A operadora deu início à venda de uma versão para lojistas de seu Posto Informático - produto no 
qual a Telefônica oferece computador, banda larga e serviços de manutenção e assistência 
técnica, mediante o pagamento de uma mensalidade.   
 
No modelo voltado para comerciantes, somam-se ao pacote um leitor de cartões magnéticos e 
uma impressora de nota fiscal eletrônica.   
 
O alvo principal da empresa são estabelecimentos que utilizam cartão de crédito. Hoje, a grande 
maioria deles adota conexão de internet em linha discada para fechar as transações de seus 
clientes. A idéia é substituí-la pelo acesso em banda larga, com velocidade a partir de 1 megabit 
por segundo (Mbps).   
 
"O projeto é uma forma de massificar a banda larga nos estabelecimentos que usam ou vão usar 
a internet", afirma o vice-presidente de pequenas e médias empresas da Telefônica, Fabio 
Bruggioni.   
 
A estratégia é condizente com o interesse da operadora em incentivar as vendas de acessos de 
banda larga. As conexões de internet rápida são o produto que mais cresce na empresa, ajudando 
a compensar a queda na receita proveniente da telefonia fixa.   
 
A Telefônica encerrou o ano passado com pouco mais de 2 milhões de assinantes de banda larga, 
o que representa um crescimento de 28% sobre 2006. Enquanto isso, o total de linhas de telefone 
em serviço caiu 1,2%, para 11,9 milhões.   
 
O projeto também faz parte do plano da operadora de diversificar seu leque de serviços para 
evitar a migração de assinantes para a concorrência. "Toda vez que a gente aumenta o 
relacionamento com o cliente, ele se torna mais fiel", afirma Bruggioni.   
 
De acordo com o executivo, a Telefônica espera levar o produto a pelo menos 10 mil 
estabelecimentos comerciais no primeiro semestre. Hoje, a empresa tem 45 mil postos de 
informática instalados (cada computador é um posto, o que significa que alguns clientes têm 
vários postos).   
 
O segmento de pequenas e médias empresas passou a ser explorado pelas operadoras há pouco 
anos. Até então, havia uma concorrência acirrada entre as teles no mercado corporativo, mas a 
disputa se limitava aos clientes de grande porte.   
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