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Impulsionadas pelo aquecimento do comércio eletrônico (e-commerce), que ganha a atenção 
do pequeno e médio varejo, grandes empresas de hospedagem e serviços para Internet - 
como LocaWeb, Terra, Universo On-line (UOL), iG e Tecla - vêem nos serviços voltados a esse 
setor um grande potencial de crescimento. Por isso, uma das principais estratégias previstas 
para este ano é o lançamento de uma ferramenta de comércio eletrônico pronta, para as 
empresas que não têm na tecnologia o seu core business. Se a expectativa se concretizar, as 
empresas da web podem crescer até 50% neste ano. 
 
Vale ressaltar que o e-commerce movimentou R$ 6,2 bilhões ano passado no Brasil e a 
expectativa é que alcance R$ 8,8 bilhões em 2008, alta de 40%. Além disso, os serviços 
voltados ao comércio e pequenas e médias empresas fizeram as companhias de hospedagem 
movimentarem em torno de R$ 360 milhões no País no ano passado, alta de 30%. 
 
A LocaWeb, líder do segmento, viu seu market share saltar de 16,2%, em novembro, para 
17,5% em março graças ao aquecimento do mercado. Segundo o CEO da empresa, Gilberto 
Mautner, o crescimento foi impulsionado pelo mercado de pequenas e médias, principalmente 
do comércio. "É o setor que tem maior potencial para oferecermos novos serviços, agregar 
valor e gerar receita. É a divisão que mais cresce dentro da empresa", revelou. 
 
Mautner avaliou que este é um nicho pouco desenvolvido e mal explorado. Hoje existem mais 
de 3 mil lojas virtuais e a solução de comércio eletrônico surge como um facilitador para as 
lojas comercializarem seus produtos. "Teremos novas iniciativas neste ano para acelerar a 
adesão do e-commerce. Queremos ampliar nossas receitas nessa área, pois sabemos da sua 
potencialidade. Assim, no segundo semestre, no máximo, já teremos novidades", atestou o 
presidente da LocaWeb. 
 
Outro serviço que a LocaWeb pretende explorar com força neste ano são as soluções de 
telefonia via Internet, o chamado VoIP (voz sobre protocolo de Internet, na sigla em inglês). 
Atualmente, a empresa tem cerca de mil clientes nesta área, e as projeções para 2008 são 
bastante otimistas. "Temos expectativa de crescer de 40% a 50%", estimou Mautner. A 
empresa lançou o serviço no segundo semestre de 2007 e a aceitação foi boa. "O resultado 
nos incentiva a continuar apostando nesta solução e por isso vamos investir para desenvolvê-
la", disse. 
 
Com a consolidação do mercado, a empresa quer estar capitalizada para se manter na 
liderança e fazer os investimentos necessários. No entanto, após pedir autorização à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) para abrir capital na Bolsa e receber sinal verde, a LocaWeb 
interrompeu, no mês passado, esse processo. Segundo Celso Nunes da Silva Filho, diretor de 
Relações com Investidores da LocaWeb, a empresa só pretende fazer esta operação quando 
for bom para a companhia, e como teve essa mudança no cenário econômico mundial ele 
avalia que este não é o momento certo. "É uma oportunidade, não uma necessidade. Não 
pensamos em fazer uma oferta pública de ações [IPO na sigla em inglês] a qualquer preço." 
 
Nunes apontou que a empresa pediu suspensão do processo, que pode vir a ser ativado 
novamente ainda neste ano, ressaltando que a estrutura de governança da LocaWeb está 
completamente organizada para o IPO. "Vamos analisar o desenvolvimento do mercado e da 
economia americana para tomarmos a melhor decisão", declarou Nunes, frisando que a 
LocaWeb detém outras formas de levantar os recursos necessários para os planos da 
companhia. "Negociamos com alguns fundos de investimentos." 
 
Concorrência 
O UOL começou a disputar esse mercado com força quando lançou o seus serviços de 
hospedagem UOL Host, após comprar as empresas Plug-in e Digweb. Agora a companhia 
passa a diversificar os serviços para atrair mais clientes. Segundo Gil Torquato, diretor 
corporativo do UOL, a empresa já conta com mais de 300 clientes no mercado corporativo e 
com mais de 22 mil clientes de varejo. "Vemos uma grande potencialidade nesse segmento." 



Torquato acredita que o mercado está em franca expansão e que a demanda do comércio e 
das empresas menores por sites e domínios está muito forte. "O mercado está aquecido.  
 
Dá para crescer pelo menos 40% em relação às receitas", avaliou. Com a intenção de atingir 
esse crescimento, o UOL foca sua estratégia em diversificar os serviços, interligando-os entre 
si. Uma das principais apostas da empresa é a loja virtual, que tem lançamento previsto para 
daqui a pouco menos de dois meses, com a qual o cliente poderá vender pela Internet. 
 
"A loja virtual vem para ligar a oferta completa. Com isso conseguiremos elevar nossas 
receitas. Os produtos agregados serão uma vantagem competitiva e serão um diferencial 
importante na disputa pelo mercado", apontou Vinícius Pessin, diretor do UOL Host. O UOL 
continua mirando a expansão. "Temos estratégia de crescimento orgânico e por aquisições. Já 
fizemos duas aquisições e continuamos analisando as oportunidades, se surgir uma boa 
proposta poderemos ter novidades", declarou Pessin. 
 
O iG também apostas nas soluções para o comércio e pequenas e médias empresas para se 
destacar no mercado. "Queremos nos tornar um dos três maiores do mercado nos próximos 
anos", atestou Flávio Elizalde, diretor adjunto do iG Empresas. Segundo o executivo, o iG 
lançará pelo menos três produtos relacionados a serviços de Internet voltados para o comércio 
e para pequenas e médias empresas. "Vamos dividir em duas frentes, produtos que atendem 
escritório on-line e comércio eletrônico", revelou. A expectativa do iG para este ano é otimista.  
 
A empresa já detém 100 mil clientes na parte de domínios e outros 15 mil em hospedagem. 
"Nossa meta é dobrar a base de clientes de hospedagem. Já no geral, prevemos crescer 30%. 
Estamos atentos a qualquer boa oportunidade e não descartamos adquirir outras empresas." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abr. 2008. Serviços,  p. B2. 
 


