
Uma pesquisa da agência WMc-
Cann obtida em primeira mão
pelo BRASIL ECONÔMICO mostra
que 61% dos entrevistados dis-
cordam que sua internet fixa
sempre funciona bem. Segundo
o estudo, que compara a quali-
dade da banda larga no Brasil a
um caso de saúde pública, essas
pessoas sofrem de “bandalargui-
te”. Entre esses usuários, 81%
têm planos entre 1Mbps e 10
Mbps e 89% assinam algum pa-
cote de serviços.

“A experiência da banda lar-

ga é muito má. Nós nos permiti-
mos fazer essa analogia, porque
esse uso gera frustração e dor de
cabeça”, diz Aloísio Pinto, vice-
presidente de planejamento da
agência, que tem entre seus
clientes a Tim, que lançará nos
próximos meses banda larga via
fibra óptica, com a Tim Fiber.

A pesquisa ouviu 400 clientes
de banda larga das classes A, B e
C no Rio de Janeiro e São Paulo.
Também participaram 150 pes-
soas da classe C que vão contra-
tar o serviço em até seis meses.
Entre os que já são usuários, a
principal queixa é que a veloci-
dade contratada não é a mesma
entregue pelas prestadoras de
serviço, com 66% das respos-
tas. Para 62% a qualidade da
web é diferente da contratada.

“As empresas vendem velocida-
des surpreendentes, mas a expe-
riência das pessoas não é essa”.

Segundo o estudo, 91% dos as-
sinantes abririam mão de capaci-
dade em troca de conexões está-
veis e velocidades nunca mui-
to lentas. Para 53% dos en-
trevistados, a tecnologia
de fibra óptica é a me-
lhor alternativa pa-
ra resolver os pro-
blemas. Márcio Fab-
bris, diretor de mar-
keting da Telefônica/
Vivo, com 70 mil
clientes de internet
via fibra, diz que o
custo da tecnologia
é uma barreira para
a disseminação des-
sas redes. ■

QUALIDADE A DESEJAR 

Sintomas que a baixa velocidade 
causa aos usuários 

63% “download sonolento” quando 
baixam música, filmes e shows

66% “upload em soluços”

56% “artrite gráfica” da tela 
quando usam serviços de 
telefonia pela internet

66% “streaming com gagueira” 
quando veem vídeos online

Fonte: WMcCann

A área voltada exclusivamente
para grandes empresas é recen-
te dentro do Google. Há cerca
de três anos a companhia, co-
nhecida pelo seu mecanismo de
buscas, começou a adaptar os
produtos que sempre foram di-
recionados para pessoa física,
como o Gmail, para o mundo
das grandes corporações. Ago-
ra, essa unidade começa a ga-
nhar força no Brasil com a assi-
natura do seu primeiro contrato
com o setor público, que envol-
ve 250 mil usuários do governo
de Santa Catarina, por meio do
Centro de Informática e Auto-
mação (CIASC).

O contrato tem grande impor-
tância para o Google, pois refle-
te uma mudança cultural. A

área de governo normalmente
utiliza sistemas baseados em Li-
nux, plataforma aberta e gratui-
ta. “O Gmail é simples e acessí-
vel em qualquer dispositivo”,
diz Amit Singh, vice-presiden-
te mundial de vendas para gran-
des clientes, que está no Brasil
para participar hoje de um even-
to do Google voltado para este
segmento em São Paulo. Segun-
do ele,características como es-
tas têm atraído os setores priva-
do e público.

Participação
Nos próximos dias Singh espera
fechar mais um contrato no

país, com uma empresa do se-
tor privado, que deverá contra-
tar 24 mil licenças. Mas apesar
dos grandes negócios recentes,
o gigante de buscas ainda está
longe de se aproximar da Micro-
soft. Ao todo, o email do Google
tem atualmente 5% do merca-
do corporativo brasileiro, en-
quanto a rival lidera com folga
com uma fatia de 73%.

"O Gmail é mais barato e,
além disso, tem recursos como
o video-chat, que pode ser acio-
nado com um clique", defende
Singh. O executivo diz que as
empresas estão mudando o mo-
do como seus profissionais tra-

balham, o que exige mais recur-
sos de colaboração como este.
Para ele, é aí que o Google leva
vantagem sobre a Microsoft. "O
mais importante é que estas ca-
racterísticas não exigem nada
além da internet para funcio-
nar", afirma.

Apesar da participação ainda
pequena do Gmail nas grandes
companhias, a perspectiva dos
especialistas é de crescimento.
Segundo o Gartner, o número
global, que atualmente é de
1%, atingirá 10% em “poucos
anos”. Entre os recentes clien-
tes globais estão a Roche e o ban-
co BBVA. ■
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Google leva
Gmail para
além da
pessoa física

RESULTADO

Construçãoe logística impulsionam
vendasda Mega Sistemas em 2011

AVIAÇÃO

Lucro da Lan deve cair 22% e faturamento
pode alcançar US$ 1,5 bilhão no 1º trimestre

Dado Galdieri/Bloomberg

Alexandre Rezende

O resultado estreito da banda larga no Brasil
Mais de 60% dos entrevistados
discordam que suas conexões de
internet sempre funcionam bem

O lucro líquido da empresa aérea chilena Lan deve cair 22,3% no
primeiro trimestre por causa do aumento dos preços de combustível
e a reestruturação de seus custos na Colômbia, segundo analistas
consultados. A Lan, que se encontra na fase final de fusão com a Tam,
deve reportar lucro líquido de US$ 75,5 milhões. A receita esperada
é de US$ 1,54 bilhão, alta de 12,8%.

A Mega Sistemas Corporativos, fechou 2011 com faturamento de R$50
milhões em 2011. O número representa um crescimento de 15% em
relação ao resultado obtido em 2010. A oferta de serviços subiu em
média 18%, enquanto as vendas atingiram uma expansão de cerca
de 28%. Os setores que mais consumiram as soluções Mega em 2011
foram Construção Civil e Logística.

Companhia quer atrair as corporações
e aposta na simplicidade do seu serviço

EMPRESAS

Singh, vice-presidente doGoogle:missãodeemplacaroemail tambémnosetorcorporativo
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5%

MICROSOFT LIDERA 
COM FOLGA

Participação na base instalada 
de email nas empresas no Brasil

Microsoft
73%

Outros
4%

Lotus
13%

Google Gmail

5%

Fonte: Pesquisa Administração
de Recursos de TI da FGV
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