
Oi e Telefônica começam a ti-
rar do papel planos para atuar
no mercado de computação na
nuvem, que permite a oferta de
serviços de tecnologia da infor-
mação (TI) sob demanda e com
cobrança por uso. A Oi foi a pri-
meira a fazer uma investida co-
mercial na área, mas a Telefôni-
ca promete se lançar na nuvem
até março.

A Oi investiu R$ 30 milhões
na oferta de infraestrutura co-
mo serviço apresentada ontem.
A novidade permite aos clientes
pagar pelo uso de recursos com-
putacionais, como capacidade
de processamento, memória e
armazenamento. Segundo Mau-
rício Vergani, diretor da unida-
de de negócios do corporativo
da Oi, esta é a etapa inicial de
um plano que prevê, ainda este
ano, produtos de comunicação
unificada na nuvem. Em uma
terceira fase, ainda sem data,
software como serviço incluirá
o portfólio. “A Oi smart cloud é
a base para novos serviços que
lançaremos, em um reposiciona-
mento da nossa estratégia para
o mercado corporativo”, diz.

O alvo inicial são 15 mil em-
presas de grande porte que já
são clientes da Oi. Nas duas eta-
pas seguintes, pequenas e mé-
dias entram na mira da operado-
ra. A meta é, em três anos, do-
brar a receita atual obtida com
serviços de data center.

A experiência da Portugal Te-
lecom (PT), que tem 25,6% de
participação direta e indireta na
Oi, ajudou no desenvolvimento
da oferta de infraestrutura co-
mo serviço, conta Vergani. Há
um ano a PT comercializa em
Portugal a PT smart cloud, que
já entrou na etapa de software
como serviço, e a oferta da Oi
foi remodelada em função da ex-
periência e da resposta de clien-
tes no mercado português.

Na onda de reposicionamen-
to, a Oi planeja avançar sobre o
mercado de TI e promete lançar
ainda em 2012 serviços como te-
lepresença, videoconferência,
redes de backup, gerenciamen-
to de dispositivos e soluções pa-

ra rede interna de clientes.
A rival Telefônica/Vivo ado-

tou essa estratégia há dez anos e
oferece serviços como de hospe-
dagem, gerenciamento de rede,
videoconferência e telepresen-
ça e segurança. Em 2011, a em-
presa cresceu 25% em serviços
de TI versus 2010. “Nossa expec-
tativa é que nos próximos dois
anos a nuvem represente 25%
do nosso crescimento em TI”,
diz Maurício Azevedo, diretor
de marketing do segmento cor-
porativo da companhia, que
tem investido especialmente
nas áreas de computação na nu-
vem e segurança, embora não
divulgue quanto.

Até março, a empresa lança-
rá na América Latina uma ofer-
ta de infraestrutura como servi-
ço, que chegou ao mercado es-
panhol há um ano. O foco serão
os 2 mil grandes grupos econô-
micos que Telefônica/Vivo já
tem como clientes. Na sequên-

cia, o portfólio incluirá softwa-
re como serviço e, até junho,
plataforma como serviço.

Para Anderson Figueiredo, ge-
rente de pesquisa e consultoria
da consultoria IDC, a entrada
das operadoras no mercado de
computação na nuvem era mais
que esperada. “Elas têm data
center,que é a infraestrutura ne-
cessária para oferecer nuvem;
têm conhecimento de TI; têm
conectividade, que pode ser um
dos problemas da nuvem”, diz.

Um diferencial para as opera-
doras competirem em um setor
cuja concorrência inclui empre-
sas de data center e companhias
de TI, é que elas têm experiên-
cia em cobrar pelo uso de servi-
ços. “É preciso ter inteligência
e sistemas de pagamento para
cobrar como utility e as opera-
doras já têm isso dentro de ca-
sa”, completa Fernando Bel-
fort, analista da consultoria
Frost & Sullivan. ■
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LOGÍSTICA

UPSapresenta resultados recordes
no quarto trimestre

AVIAÇÃO1

Air Astana encomenda 15 aeronaves,
sendo duas da Embraer

Divulgação

Telefônica e Oi vão além da voz
e internet e chegam na nuvem

Murillo Constantino

A cazaquistanesa Air Astana comprará 15 novas aeronaves
no total de US$ 1 bilhão, conforme disse o pesidente da companhia,
Peter Foster. Foram pedidos seis aviões A320, da Airbus, quatro
Boing 767 e três Boing-787 Dreamliner, assim como dois jatos
regionais 190 da Embraer. A empresa é responsável por 80% das
rotas domésticas e internacional da Ásia Central.

“

A UPS anunciou que os ganhos diluídos por ação de US$ 1,28
do quarto trimestre de 2011, uma melhoria de 21% em relação ao
mesmo período do ano anterior. As receitas totais aumentaram 6%
para US$ 14,2 bilhões e o lucro operacional ajustado subiu 17% para
mais de US$ 2 bilhões. No mesmo período do ano anterior, a UPS
registrou um ganho líquido depois de impostos de US$ 32 milhões.

EMPRESAS

Operadoras avançam sobre o mercado de tecnologia da informação e se sofisticam com serviços na nuvem

As operadoras estão
montando braços
de serviços de
tecnologia porque
gera um valor
agregado maior para
os clientes, a taxa
de lucratividade é
maior e é uma forma
de fidelizar o cliente

Fernando Belfort
Analista da Frost&Sullivan

MaurícioVergani, daOi:
“Queremosservistoscomo
provedordetelecomedeTI”

O MERCADO BRASILEIRO
DE NUVEM PÚBLICA

Fonte: consultoria IDC

Avanço será de 66% ao ano 
entre 2010 e 2014, em US$ mi
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R$ 30 milhões

74

é o investimento da Oi   
para entrar neste mercado

Meta é dobrar a receita   
gerada com serviços   
de data center em 3 anos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.
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