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Para Anatel, investimento em 4G pode chegar a R$ 4 bilhões
Te l efo n i a
Rafael Bitencourt
De Brasília

A indústria brasileira sinaliza
um investimento de R$ 4 bilhões,
em 24 meses, na tecnologia de
quarta geração (4G) da telefonia
celular, entre desenvolvimento de
tecnologia, produção e implanta-
ção da infraestrutura. A informa-
ção é do presidente da Agência Na-

cional de Telecomunicações, João
Rezende, que participou ontem de
cerimônia para assinatura dos ter-
mos de autorização para explora-
ção do serviços de 4G pelas opera-
doras. Com a formalização dos
contratos, as teles já podem come-
çar a oferta do serviço.

Durante a cerimônia foi assinado
também pelas prestadoras o termo
de compromisso que prevê o com-
partilhamento das torres de trans-
missão do sinal 4G, instaladas em to-

do o país. “Esperamos que 50% das
torres sejam compartilhadas”, afir-
mou o presidente da Anatel.

O governo fará “todo o esfor-
ç o” para zerar a cobrança de
Fundo de Fiscalização das Tele-
comunicações (Fistel) sobre as
novas torres portáteis (femto-
cells) da tecnologia de 4G, disse
Rezende. Essa tecnologia é usa-
da para disseminar o sinal em
ambiente fechados, como tú-
neis, garagens e elevadores.

A iniciativa, segundo Rezende,
serviria para amenizar as dificul-
dades que devem ser enfrentadas
pelas operadoras na implantação
de novas antenas. O ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo,
que participou da cerimônia com
as operadoras, mostrou-se favorá-
vel à medida. Boa parte dos recur-
sos do Fistel está contingenciada
pelo Tesouro Nacional.

O Fistel possui dois mecanis-
mos de cobrança sobre os dispo-

sitivos móveis, sejam eles de uso
pessoal (celulares, smartphones
e minimodems) ou antenas de
sinal instaladas pelas operado-
ras. A primeira cobrança ocorre
no ato de instalação ou ativação
dos aparelhos, depois passa a ser
anual nos anos subsequentes.

Bernado também se posicio-
nou favoravelmente à redução
do Fistel para antenas que forem
compartilhadas entre operado-
ras. Na opinião do ministro, isso

não comprometeria a arrecada-
ção do Tesouro Nacional. “Se
tem duas antenas numa mesma
torre, não precisa diminuir o Fis-
tel pela metade, mas para 70%
ou 80%”, disse. “O Tesouro vai ar-
recadar o mesmo ou até um
pouco mais.”

Em princípio, o ministro disse
que não será preciso alterar a lei
para desonerar as antenas com-
partilhadas. “Se precisar, vamos
enviar ao Congresso”, disse.

Software livre Grupo ultrapassa
US$ 1 bilhão em receita no mundo

Com troca de
chefia no país,
Red Hat inicia
nova fase

REGIS FILHO/VALOR

Paulo Bonucci, presidente da Red Hat no Brasil: “Os grandes clientes têm que nos enxergar como uma empresa de porte, capaz de atender às suas demandas”

Moacir Drska
De São Paulo

Primeira — e única — compa -
nhia de software livre a ultrapassar
a barreira de US$ 1 bilhão em re-
ceita, a americana Red Hat se pre-
para para uma nova fase de expan-
são. No Brasil, país considerado
um dos motores para o crescimen-
to da empresa nos últimos anos,
essa nova etapa começou com a
mudança no comando da opera-
ção. Desde julho, Paulo Bonucci é o
novo presidente da subsidiária.

Com passagens por compa-
nhias como Oracle e Accenture,
Bonucci liderava a operação local
da Unisys há sete anos. Na Red Hat,
substituiu Rodolfo Fontoura, que
deixou a empresa para atuar como
diretor de uma nova unidade de
negócios da M a r k Wa y, companhia
de infraestrutura de tecnologia da
informação do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Va l o r , Bonucci
destacou os resultados obtidos na
gestão de Fontoura e falou sobre o
desafio de dar continuidade a esse
processo. “Meu objetivo agora é le-
var a operação para o próximo ní-

Base instalada ganha reforço no Brasil
De São Paulo

O Brasil é um dos países que se
destacam na adoção dos softwares
de código aberto, que podem ser
alterados por qualquer pessoa,
sem licença de uso. Como um dos
principais expoentes dessa verten-
te, o país oferece um bom panora-
ma dos percalços e oportunidades
que esse mercado tem para provar
que pode ser sustentável do ponto
de vista de receitas.

Não há números oficiais sobre a
adoção do software livre no Brasil.
Alguns indicadores fornecem uma
pista da aplicação dessa tecnolo-
gia no âmbito do governo, setor
que historicamente concentra o
uso mais intenso desses sistemas.
Segundo dados do Serviço Federal
de Processamento de Dados (Ser -
pro), mais de 50% dos servidores —
computadores que gerenciam os
recursos de redes empresariais —
dos órgãos federais rodam em sis-
temas operacionais abertos. Da
mesma forma, cerca de 90% das
ferramentas de publicação de sites
são baseadas em software livre.

Marcos Vinícius Ferreira Mazoni,
diretor-presidente do Serpro, disse
que a adoção do software livre
avança à medida que a existência
de ambientes heterogêneos — que
combinam softwares proprietários
e abertos — ganha força. O uso do
software livre é mais frequente
quando é preciso dominar o co-
nhecimento de aplicações críticas,
que necessitam de alterações cons-
tantes. “É o caso dos sistemas de de-
claração do Imposto de Renda. To-
do ano temos que modernizar esse
programa. Ficar preso às atualiza-
ções de um software proprietário

nessa situação é inviável”, disse.
Mesmo sob um contexto mais

aberto à adoção, o fato é que a base
instalada de software livre no país
ainda não gera um grande volume
de negócios. Um estudo da consul-
toria IDC mostra que o segmento
movimentou US$ 787 milhões em
2011, uma participação de 3,67%
no mercado brasileiro de software
e serviços de tecnologia da infor-
mação. A pesquisa indica ainda
que a vida média de uma empresa
de software livre no país é de oito
meses. As associações de compa-
nhias especializadas em sistemas
abertos não possuem números so-
bre esse mercado no Brasil.

Parte da explicação para o volu-
me ainda incipiente de negócios
está no próprio modelo de negó-
cios do software livre, baseado na
prestação de serviços relacionados
a esses sistemas. Essa abordagem
vem encontrando barreiras, pois
muitos clientes em potencial op-
tam por desenvolver esses progra-
mas internamente, em busca de
maior controle das aplicações.

“Essa situação é comum, espe-
cialmente no governo. Muitas ve-
zes somos consultados no início
do projeto. Depois do primeiro
contato, as empresas seguem o de-
senvolvimento por conta própria”,
afirmou Carlos Eurico Pittas, fun-
dador da Propus, companhia de

Porto Alegre que desenvolve pro-
jetos de integração de sistemas
abertos para ambientes de TI.

No Serpro, 50% da equipe de 2,2
mil profissionais de TI se dedica ex-
clusivamente ao desenvolvimento
interno desses sistemas. Segundo
Mazoni, como o mercado é relati-
vamente novo, as empresas de
software livre ainda são, em sua
maioria, de pequeno porte, e têm
pouca capacidade para atender ao
volume de demandas do órgão.

A dificuldade para transformar
o software livre em um modelo
economicamente bem-sucedido é
reforçada pela ausência de uma
abordagem profissional de grande
parte das empresas do setor. Pittas
disse que quando um cliente quer
contratar um sistema proprietário,
a empresa em questão tem acesso
a diversos especialistas. No caso do
software livre, isso raramente
acontece. “São empresas peque-
nas, novas e de base tecnológica,
que não possuem uma cultura de
venda e de gestão. A tecnologia
que oferecem é madura, mas elas
não sabem divulgar o que fazem”,
disse o executivo.

Apesar desse contexto de desa-
fios, os especialistas ouvidos pelo
Va l o r destacaram boas perspecti-
vas para mudar esse cenário. Uma
das principais alternativas é o
avanço da computação em nuvem.
Nesse modelo, os sistemas e recur-
sos de TI são acessados via internet,
a partir de centros de dados, sem
que precisem ser instalados no
computador do usuário.

A crescente migração para esse
modelo começa a abrir caminho
para a criação de sistemas abertos,
capazes de fazer com que as diver-

SILVIA COSTANTI/VALOR

Sergio Toshio, gerente-geral do Attachmate Group: meta é diversificar oferta

vel. Os grandes clientes têm que
nos enxergar como uma empresa
de porte, capaz de atender às suas
demandas”, disse o executivo.

O cenário descrito por Bonucci
não é um desafio exclusivo da sub-
sidiária brasileira, mas sim da ope-
ração global da Red Hat. Como em
qualquer empresa que alcança o
estágio atual da companhia, uma
questão é inevitável: como susten-
tar essa posição e manter o ritmo
de expansão da operação?

Essa pergunta ganha uma cono-
tação mais forte para uma empre-
sa de software livre. Em contra-
ponto aos sistemas proprietários
— cuja propriedade intelectual
pertence a uma companhia —, os
sistemas abertos dependem da co-
laboração de comunidades de
programadores e, por isso, não po-
dem ter licenças cobradas. Sem po-
der gerar receitas com a licença
desses programas, a alternativa
encontrada pelas empresas de
software livre é a venda de serviços
associados aos sistemas, como su-
porte, manutenção e treinamento.

Muitas companhias de software
livre enfrentaram dificuldades em

virtude desse modelo mais restri-
to. Foi o caso da Novell, que tor-
nou-se uma das empresas emble-
máticas do setor quando adquiriu
a Suse, em 2004. Depois de regis-
trar seguidos desempenhos defici-
tários, a Novell foi comprada no
fim de 2010 pela Attachmate. Ou-
tras empresas desse segmento ti-
veram destino semelhante, como a
Sun Microsystems, comprada em
2009 pela Oracle, ou perderam re-
levância com o passar dos anos, ca-
so da francesa Mandriva.

A Red Hat seguiu na contramão
dessa corrente. A receita da empre-
sa saltou de US$ 78,9 milhões no
ano fiscal de 2002 para US$ 1,13 bi-
lhão no ano fiscal de 2012, encer-
rado em 29 de fevereiro.

Para Bonnuci, o investimento na
profissionalização da gestão e a es-
colha por focar sua oferta no mer-
cado empresarial ajudam a expli-

car essa trajetória incomum no se-
tor. “A Red Hat foi pioneira em se
preparar para essas questões, não
só em termos de produto, mas
também em infraestrutura de su-
porte e de serviços”, afirmou.

No rastro dessa abordagem, a
Red Hat investiu em parcerias com
grandes companhias de tecnolo-
gia, como Oracle e IBM. Ao mesmo
tempo, a empresa apostou em um
modelo de subscrições, pelo qual
os clientes pagam uma taxa recor-
rente para ter acesso a versões em-
presariais e mais robustas dos sis-
temas desenvolvidos pela comuni-
dade de programadores.

Antes mais restrita à oferta de
versões de sistemas operacionais
Linux, a Red Hat também começou
a incluir em seu portfólio sistemas
e serviços de virtualização, compu-
tação em nuvem e armazenamen-
to de dados. O marco inicial dessa

estratégia foi a aquisição da JBoss,
em 2006, por US$ 350 milhões.
Mais recentemente, em outubro
de 2011, a empresa comprou a
G l u s t e r, por US$ 136 milhões.

Além de começar a oferecer to-
do esse portfólio no Brasil, os pla-
nos de Bonucci passam por uma
prática comum às companhias de
software tradicional e, em contra-
partida, bem distante do mundo
do software livre: os investimentos
em marketing. Para ele, a Red Hat
precisa criar um vínculo com pre-
sidentes e executivos das áreas de
negócios dos clientes. “Nas empre-
sas em que trabalhei, o próprio no-
me dizia tudo. Temos que cons-
truir isso também, dar mais expo-
sição à marca, participar de even-
tos e nos desvencilhar um pouco
da imagem do Linux”, observou.

A ampliação de contratos na ba-
se atual de 500 clientes e a expan-

são para novos setores também es-
tão no foco. Hoje, no Brasil, a Red
Hat tem atuação mais concentrada
nos segmentos de governo, finan-
ças e telecomunicações, mas en-
xerga boas perspectivas em varejo,
óleo e gás, saúde e educação.

Com uma meta de crescimento
— estipulada pela direção global —
acima da média mundial de cerca
de 20 % da Red Hat, Bonucci disse
que outra prioridade será fortale-
cer as parcerias com revendas, dis-
tribuidores e fabricantes. Atual-
mente, cerca de 35% das vendas da
companhia no país vêm desses ca-
nais. A ideia é que daqui a dois
anos, 70% dos negócios sejam ge-
rados por meio dessas alianças.
“Vamos reforçar esses acordos,
pois, do contrário, não teremos
braço suficiente para captar todas
as oportunidades do mercado nes-
se período”, explicou.

sas tecnologias contidas nos cen-
tros de dados conversem entre si. A
busca por padrões abertos que fa-
cilitem a integração e a gestão des-
ses ambientes motivou a criação
do projeto OpenStack, patrocina-
do por grandes companhias como
IBM, HP e Dell. Para Ricardo Frits-
ch, presidente da Associação
Software Livre.Org, a existência de
uma base comum de códigos aber-
tos nessa situação acaba sendo in-
teressante para essas gigantes de
TI. “Essas empresas não querem
correr o risco de ficarem depen-
dentes de uma rival”, disse ele.

Comprada pelo Attachmate
Group em 2010, como parte do
portfólio da Novell, a Suse é uma
das companhias que estão apos-
tando nessa tendência. A empresa
lançou recentemente um sistema
de gestão de ambientes de TI, co-
mo parte de uma estratégia mais
ampla para ampliar seu campo de
atuação. Assim como outras rivais
do mundo do software livre, a
ideia é diversificar as ofertas, re-
duzindo a dependência da aplica-
ção dos sistemas em servidores.

“Hoje, já existem sistemas que
atendem desde um PC até um
servidor, passando por caixas
eletrônicos, terminais de ponto
de venda e conceitos como in-
fraestrutura de nuvem”, afirmou
Sérgio Toshio, gerente-geral do
Attachmate Group no Brasil.

Com uma equipe de vendas de-
dicada ao atendimento de grandes
clientes e parcerias com revendas e
fabricantes de equipamentos, a
Suse vem buscando expandir sua
atuação para outros segmentos.
Atualmente, governo, finanças e
varejo respondem por 50% das re-

Sistemas abertos
movimentaram em 2011
US$ 787 milhões e
representaram 3,67% do
mercado de software

ceitas da empresa no país.
Estratégias semelhantes vêm

sendo adotadas pela inglesa Cano -
nical. A empresa passa por um pe-
ríodo de transição no Brasil e bus-
ca um novo executivo para liderar
a operação local. Responsável inte-
rino pelos negócios no país, Adil-
son Oliveira disse que a compa-
nhia tem ampliado suas ofertas

com sistemas operacionais para
smartphones, TVs conectadas e
ambientes de nuvem. “O software
livre traz uma grande mudança de
paradigma e é natural que sua evo-
lução seja mais lenta. Acredito, no
entanto, que a necessidade de lidar
com ambientes de TI cada vez mais
complexos vai impulsionar de vez
esse mercado”, disse. (MD)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Empresas, p. B3.




