
Com a compra da Brasil
Telecom, no final do ano
passado, a Oi ganhou
cobertura nacional. O

passo seguinte foi a unificação
das marcas sob o guarda-
chuva Oi e o lançamento
da rede na Região II, que
deram à empresa novo fôlego
para ganhar market share
no mercado corporativo, na
opinião de João Silveira, diretor
de mercado da empresa.

Embora não revele metas, o
executivo classifica a entrada
da Oi no Sul e no Norte do
País como "fundamental"
para fortalecer a presença da
operadora na oferta de serviços
para empresas. "Fechamos
duas lacunas importantes
num curto espaço de tempo",
avalia Silveira. 'Além disso,

vemos vantagem competitiva
em termos de soluções de rede
fixa para o cliente corporativo
com o backbone nacional e
a integração fixo-móvel que
temos em nosso portfólio",
acrescenta Silveira, garantindo
que a operadora já vem sendo
procurada por corporações.

Segundo o executivo, nos
próximos três meses a Oi vai
ampliar em 35% a quantidade
de antenas na região da BrT,
para aumentar a cobertura. A
operadora investirá cerca de 1,5
bilhão de reais na Região II. "A.
gente deve investir em torno de
3 bilhões de reais em telefonia
móvel e cerca de 50% deste
valor será aplicado na melhoria
significativa da cobertura,
colocando a concorrência
na área em outros níveis",
finaliza o diretor.

SMB
Outro ponto defendido pela
operadora é que o mercado
de pequenas e médias
empresas apresenta o maior

potencial de crescimento
de serviços de banda larga
móvel, dentro do segmento
corporativo. De acordo
com Roberto Guenzburger,
diretor de segmentos da Oi,
o lançamento dos serviços
de terceira geração em São
Paulo tem como foco 50% dos
negócios do segmento de SMB
(Small and Médium Business)
que hoje não têm acesso à
internet em alta velocidade.

"Vamos trabalhar com ofertas
e produtos diferenciados
para esse público, tanto para
o empresarial [SMB], quanto
corporativo [grandes empresas]
com pacotes convergentes,
por exemplo", diz. A falta de
cobertura 3G no Estado com
maior número de empresas
do País deixava a Oi em
desvantagem em relação a
outros players com atuação
em São Paulo, no que diz
respeito à prestação de serviços
para o mercado corporativo.
Além disso, a empresa ficava
de fora da disputa pelo
mercado de banda larga
móvel - atual menina dos olhos
das operadoras de telefonia
celular devido a seu expressivo
crescimento nos últimos meses.

Com a 3G, a operadora passa
a poder oferecer a pequenas e
médias empresas de São Paulo

fixa e móvel, nos moldes do
que estão disponíveis no
Rio de Janeiro e em outros
Estados. "Temos uma série de
oportunidades de trabalhar
como backup para clientes
que já têm serviços de dados
conosco", aponta Guenzburger.

Para as grandes corporações,
a operadora já oferecia serviços
completos e mais sofisticados,
como VPN (Virtual Private
Nerwork), graças à aquisição
da rede da Pegasus em 2003.
O gap existia, de fato, para
o mercado de SMB, com a
falta de uma oferta de banda
larga. "Nas pequenas e médias
nossa oferta era mais focada,
tradicionalmente, em voz móvel,
porque esse nicho precisa de
uma capilaridade maior do que
a rede da Pegasus oferecia",
justifica o diretor da Oi.

As ofertas 'de banda larga
móvel para o setor corporativo
são as mesmas apresentadas
para o varejo: 300 Kbps, 600
Kbps e 1 Mbps, mas os preços
são diferentes, variando em
função do bundle de serviços
contratado. (FM)



O
mercado brasileiro de
software e serviços
de tecnologia da
informação movimentou

15 bilhões de dólares no ano
passado - o que representa um
aumento de 35% em relação
a 2007. No entanto, o País
continua a ocupar o 12° lugar
no mundo no ranking de
software e serviços, segundo
dados do estudo "Mercado
Brasileiro de Software -
Panorama e Tendências 2009",
realizado pela IDC a pedido da
Abes (Associação Brasileira das
Empresas de Software).

Os serviços responderam
pela maior parte do
faturamento do setor em 2008,
totalizando 10 bilhões de
dólares - o dobro do que foi
movimentado por programas
de computador no ano (5
bilhões de dólares). Essa receita
faz com que o Brasil responda
por 1,68% do mercado mundial
de software e por 1,72% em
serviços.

Incluindo a venda de
hardware, o segmento de
tecnologia da informação no
Brasil faturou 29,3 bilhões
de dólares, ou 48% de tudo o
que o setor gerou na América
Latina no ano passado. Em
2007, o faturamento total foi de
20,7 bilhões, com participação

Software e serviços
crescem, mas
não aparecem

de 43,4%, o que indica um
crescimento de 41,5% no
faturamento ano a ano. Em
2008, o Brasil abocanhou 2%
do mercado mundial, ante 1,6%
no ano anterior.

O ranking mundial de países
no setor de software e serviços
permaneceu inalterado em
2008.O que mudou foi a queda
de percentual de participação
de mercado dos três primeiros
no ranking. A participação
norte-americana caiu de 41,6%
para 38,9%. O Japão detinha
8,4% e caiu para 8,2%. O Reino
Unido participava com 7,9% e
caiu para 7,7%.

Exportação
A participação da exportação,
tanto de serviços quanto
de software no total de
faturamento do País em
TI, representa apenas 2,2%

do total, com cerca de 340
milhões de dólares. Apesar da
participação ainda baixa, José
Curcelli, presidente da Abes,
espera que os números tenham
um aumento significativo em
2009. "Para isso, pretendemos
monitorar a questão da carga
tributária e trabalhar junto
ao governo para incentivar

formação de qualidade em TI e
suprir um pouco da deficiência
com os profissionais brasileiros
no idioma inglês", diz.

De acordo com Curcelli,
antes da crise, a previsão era
que os gastos com tecnologia
da informação no Brasil
crescessem 14,5% em 2009.
Com a instabilidade financeira,
a expectativa do IDC baixou
para 6%. "A Abes espera que
este número suba acima de
dois dígitos, pois o mercado já
teve alguma recuperação", diz
Curcelli. "Nossa esperança é
que os gastos com TI no Brasil
cresçam acima dos 10% este
ano".

Apesar da queda, a
expectativa do IDC para o
crescimento dos gastos em
tecnologia no Brasil é bem
melhor do que para os outros
países. A Rússia, por exemplo,
previa um acréscimo de 19,9%
nos orçamentos de TI antes do
estouro da crise. A revisão pós-
crise levou a uma expectativa
de queda de 5% nos
orçamentos. No mundo inteiro,
a estimativa de crescimento
nos gastos é de 2,6%, ante os
5,9% antes da crise.

O estudo também previu
quais serão os principais fatores
determinantes para a estratégia
das organizações em 2009
em se tratando de gastos com
tecnologia: 39% das empresas
terão redução de custos
como principal motivador de
investimentos; 29% afirmam
que redução de custos já
aconteceu e que o momento
é de aperfeiçoar eficiência
e previsibilidade sobre o
mercado; e 27% afirmam que
os investimentos vão apoiar
o crescimento. As demais 5%
querem diminuir o tempo de
resposta ao mercado. (RA)
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