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TELECOMUNICAÇÕES

Oi lança plano de acesso à internet
para o iPad nos próximos meses
A Oi anuncia que irá oferecer planos de dados exclusivos para
o iPad Wi-Fi + 3G dentro dos próximos meses no Brasil. O iPad permite
aos usuários se conectarem com seus aplicativos e conteúdos de uma
forma mais intuitiva, podendo navegar na web, ler e enviar e-mail,
ver e compartilhar fotos, assistir vídeos em HD, ouvir música, jogar
games, ler ebooks por intermédio da interface Multi-Touch do iPad.

PESQUISA

Individualização puxa intenção de compra
de computadores nos próximos 12 meses
Pesquisa da Intel aponta que 38% dos brasileiros pretendem comprar PCs
nos próximos 12 meses. Uma tendência observada é a individualização,
pois ao invés de todos os membros da casa compartilharem um mesmo
equipamento, cada um quer ter máquina própria. O crescimento de
tablets e smartphones ainda não é expressivo e o PC continuará como
a principal ferramenta de acesso à internet pelos brasileiros.
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O número de fusões e aquisi-
ções no mercado de tecnologia
cresceu 48% no mundo no ter-
ceiro trimestre deste ano em
relação ao mesmo período do
ano passado, segundo pesquisa
da Ernst & Young Terco. Os
acordos totalizaram US$ 46,2
bilhões, ou R$ 80,3 bilhões, se-
gundo a consultoria. No perío-
do, foram anunciadas aquisi-
ções como a da Intel, que com-
prou a Mcafee, e HP, que venceu
a briga com a Dell pela 3Par.

Em comparação com o se-
gundo trimestre, quando foram
registrados 622 acordos de fusão
ou aquisição neste mercado, o
crescimento foi de 11%, saltan-
do para 700 o número de negó-

cios deste tipo. Segundo Ricar-
do Reis, gerente executivo sê-
nior da área de transações da
Ernst & Young Terco, um dos
motivos que levaram ao cresci-
mento é o fato das empresas es-
tarem concretizando só agora os
planos de compras feitos em
2009, durante a crise econômi-
ca. “No segundo semestre de
2009 as empresas voltaram a
pensar em aquisição. Isso acon-
teceu em todas as áreas, não só
tecnologia”, diz.

Reis aponta um movimento
que chamou a atenção no trimes-
tre: empresas que não são do se-
tor de tecnologia passaram a in-
vestir neste mercado. Um exem-
plo foi a compra da Attenti Hol-
dings, empresa israelense de mo-
nitoramento remoto, pela 3M,
que não tem como foco principal

o fornecimento de tecnologia. A
japonesa NTT Communications,
que atua em telecomunicações,
também resolveu investir em
tecnologia comprando a sul-afri-
cana Dimension Data, focada em
serviços do segmento.

Negócios internacionais
Os dois exemplos de aquisição
também ilustram outra tendên-
cia apontada pela pesquisa: o
crescimento de acordos entre
diferentes países, que corres-
pondem a 51% do total de ne-
gócios registrados no terceiro
trimestre, um aumento de 49%
no período em comparação
com o ano passado, totalizando
US$ 23,5 bilhões em transa-
ções. De acordo com Reis, a
tecnologia tem sido um dife-
rencial também para outras

áreas, gerando interesse de di-
versos segmentos, indepen-
dentemente do país em que as
companhias se encontram.

Além disso, segundo o exe-
cutivo, atualmente há o que ele
chama de “mais cuidado com os
países tradicionais”, que foram
os mais afetados pela crise, fa-
zendo com que mais negócios
sejam desenvolvidos com as na-
ções emergentes.

Mesmo com esta tendência, o
Brasil não se destaca na pesqui-
sa. Reis afirma que o país ainda
não é um grande gerador de tec-
nologia e as empresas nacionais
estão muito focadas em prestar
serviços. O último grande ne-
gócio registrado no Brasil foi a
compra do Buscapé pela Nas-
pers por US$ 342 milhões em
setembro de 2009. ■

Fusões e aquisições no mercado
de tecnologia crescem 48%
Pesquisa global da Ernst & Young Terco aponta aumento no volume de negócios entre diferentes países

Acordos de fusão e
aquisição envolvendo
empresas de
tecnologia geraram
US$ 46,2 bilhões, ou
R$ 80,3 bilhões, em
negócios no trimestre

PRINCIPAIS NEGÓCIOS

As maiores compras do terceiro 
trimestre de 2010

Fonte: Ernst & Young Terco (2010)

QUEM ADQUIRE QUEM
Intel compra Macafee Agosto

US$ 7,2 bilhões (R$ 12,4 bilhões)

QUANDO

POR QUANTO

QUEM ADQUIRE QUEM
Advent International 
Corporation e Bain 
Capital, LCC compram 
RBS Worldpay 

Agosto

US$ 3,2 bilhões (R$ 5,5 bilhões)

QUANDO

POR QUANTO

QUEM ADQUIRE QUEM
NTT Communication 
compra Dimension 
Data

Julho

US$ 3,2 bilhões (R$ 5,5 bilhões)

QUANDO

POR QUANTO

QUEM ADQUIRE QUEM
Hexagon AB compra 
Intergraph Corporation

Julho

US$ 2,1 bilhões (R$ 3,6 bilhões)

QUANDO

POR QUANTO

QUEM ADQUIRE QUEM
HP compra 3Par Agosto 

US$ 2 bilhões (R$ 3,4 bilhões)

QUANDO

POR QUANTO

Murillo Constantino

Ricardo Reis, gerente da área de
transações da Ernst & Young Terco:
empresas colocam em prática
compras planejadas antes da crise
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