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Além do portal
UOL reforça sua presença na área de serviços e hospedagem de sites
corporativos para diversificar as receitas e deixar de ser uma empresa
apenas de acesso e conteúdo

e olho em oportunidades
de negócio na área de hos-
pedagem de sites e tercei-
rização de serviços de TI,
o UOL tem investido na

aquisição de empresas deste ramo.
Em dois anos, o provedor já adquiriu
a carteira de clientes de três empresas
desta área - a Plugin, a Digiweb e a
DHC Outsourcing, o que deu ao portal
força para entrar nesse mercado. "Nós
estamos diversificando as fontes de
receitas em áreas correlatas ao nosso
negócio. Como o UOL tem um know-
how de tecnologia de gestão de data
center muito grande, é um passo natu-
ral entrar na área de hosting", afirma
Marcelo Epstejn, COO (Chief
Operationing Officer) do UOL.

O serviço de hospedagem do sites
do UOL, o UOL Host, tornou-se o tercei-
ro maior em número de assinantes em
dois anos de existência. A proposta do
UOL Host é levar a pequenas e médias
empresas a possibilidade de venderem
pela Internet, assim como fazem os
grandes magazines. A ferramenta é
customizada de acordo com a necessi-
dade de cada cliente, que pode adquirir
apenas a hospedagem de sites ou recur-
sos mais avançados de pagamentos
pelo Pag Seguro e de receita com links
patrocinados. "O comerciante consegue
montar sua loja virtual mesmo sem
entender nada. O serviço esta crescen-
do bastante", afirma.

O UOL contabiliza a receita com
serviços de hospedagem junto com
publicidade, rubrica que cresceu 48%
no ano passado, atingindo R$ 283,8
milhões. O crescimento da receita de
publicidade o outras tem reduzido a
participação da receita com assinatu-
ras, que ainda é o principal negócio do
UOL. A receita com assinaturas, por
outro lado, teve uma variação negativa
de 1% em 2008, atingindo R$ 518,1
milhões. Apesar da pequena queda, o
portal contabilizou um aumento no
número de assinantes de banda larga

de 23%, indo para 1,2 milhão de clien-
tes na modalidade. A redução da recei-
ta aconteceu porque, apesar do aumen-
to no número de assinantes, estes têm
um gasto médio menor.

O Pag Seguro é uma ferramenta
desenvolvida pelo UOL que
permite aos pequenos comer-
ciantes realizar transações
seguras pela Internet. Com a
ferramenta, eles conseguem
disponibilizar diversos meios
de pagamentos e têm a garan-
tia de só entregar a mercado-
ria quando o cliente efetuar o
pagamento. A mesma garan-
tia tem o cliente,

soas que estão cadastradas podem
fazer a transação sem abrir seus dados
para o vendedor", explica. lipstejn.

que pode com-
prar sem conhe-
cer a loja. "Nós
debitamos da
conta do com-
prador se ele
receber o produ-
to. Para o lojista
é uma garantia

Vídeo
O UOL está desenvolvendo uma

ferramenta para receber o
, conteúdo gerado pelo próprio
usuário que, segundo Epstejn,
deve ficar pronta já em abril.
Por enquanto, o conteúdo que
o UOL recebe dos usuários
está no UOL Mais, que con-
centra toda a oferta de conte-
údo multimídia do portal, o
que inclui também os vídeos
dos parceiros, como é caso
da National Geographic, por
exemplo. A idéia, segundo o
executivo, é oferecer um canal
formal e específico para esse
tipo de contribuição. "O con-
teúdo colaborativo precisa ter
uma mediação muito boa.
Porque se o usuário manda
uma coisa que ele acha relê-

dc que ele vai receber esse dinheiro. O
Pag Seguro chegou para tirar esse
medo do comércio na Internet. As pes-

vante e não acontece nada com aquilo,
isso gera. uma frustração", diz Hpstejn.
(HELTOIS POSSE TTI) ®

Competição leal
Ao contrário de outros grandes portais, o UOL não está vinculado a nenhuma lele.

Você acha que existe algum prejuízo por conta disso?
Marcelo Epstejn A questão é isonomia. Queremos ter as mesmas condições por parte

deles. Havendo isonomia, o UOL tem competência para brigar no mercado competitivo de
um,a forma leal e correta. Pelo fato de a gente ser o maior portal em audiência,, uma
empresa 100% Internet, a gente tem conseguido enfrentar os avanços da concorrência,
que é extremamente capitalizada.

O portal Terra adquiriu o direito exclusivo de transmitir para a América Latina
as Olimpíadas na Internet. O UOL pretende ir atrás desse tipo de conteúdo?

O UOL vai atrás desse tipo de conteúdo. O que o UOL não faz é entrar em concorrência
com preços exorbitantes que podem prejudicar os seus resultados. Nós somos uma empre-
sa aberta, somos o único grande portal de capital aberto, somos uma empresa financei-
ramente saudável. Não vamos prejudicar o resultado da empresa entrando em negocia-
ções milionárias que podem ser compensadas através de outros tipos de cobertura, outros
tipos de conteúdo, em negociações mais viáveis para o nosso negócio. Temos responsabi-
lidade junto ao nosso internauta e junto ao nosso acionista. Não temos só uma das vari-
áveis, temos as duas. Nós mandamos uma equipe à Pequim. O UOL usa as ferramentas
que Cem em mãos. Até porque essas negociações são mundiais.
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