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Empre s a s

Usuário mais satisfeito
A percepção dos usuários em re-
lação ao setor de telefonia me-
lhorou em março, segundo o Ín-
dice Nacional de Satisfação do
Consumidor (INSC), medido pe-
la ESPM. A satisfação em relação
à telefonia celular cresceu 4,8
pontos percentuais. Significa
que do total de usuários, 28,4%
que fizeram comentários na in-
ternet aprovaram o serviço. Na
telefonia fixa, o aumento foi de
5,9 pontos percentuais, para
44,5%. O estudo usa software au-
tomatizado para pesquisar co-
mentários de internet nas redes
sociais, com acompanhamento
de especialistas. O estudo avalia
96 empresas e 24 segmentos da
economia. O índice geral foi de
53,1% em março, com queda de
0,3 ponto de satisfação.

Obra de Belo Monte
Prestes a completar dois anos do
início de suas obras, a usina de
Belo Monte recebeu, e prepara-se
para instalar, a primeira peça
eletromecânica no rio Xingu.
Trata-se do “revestimento do pi-
lar de sucção”, que será usado na
primeira turbina da hidrelétrica.
A peça, com formato semelhante
ao de um casco de navio, foi
construída em Taubaté, interior
paulista. O componente revesti-
do de aço faz parte do pilar de
sucção da usina, uma grande es-
trutura de concreto usada para
conter a força da água depois
que ela cai e passa pelas turbinas.
O equipamento permite geren-
ciar a contenção da água, quan-
do ela volta para o leito do rio.

Receita da Ferbasa cai
A receita líquida da fabricante
de ferroligas Fe r b a s a caiu 24,6%
em março, na comparação com
o mesmo mês do ano passado,
para R$ 55,6 milhões. No tercei-
ro mês de 2013, o volume de
vendas de ferrocromo alto car-
bono, principal produto da
companhia, caiu 13,7%, para
13,2 mil toneladas. A comercia-
lização de ferrossilício 75 caiu
40%, para 5,7 mil toneladas, en-
quanto o volume de ferrocromo
baixo carbono caiu 24,9%, para
1,5 mil toneladas.
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Silvio Antunes, diretor da Telefônica: meta é crescer acima do mercado

Cibelle Bouças
De São Paulo

As operadoras de telecomunica-
ções reforçaram a oferta de servi-
ços para o mercado empresarial,
atentas à demanda mais aquecida
nesse segmento. A consultoria IDC
estima que a receita das operado-
ras com vendas para companhias
crescerá 6% neste ano, para US$ 40
bilhões. Esse valor inclui serviços
de telefonia fixa e móvel, internet e
uma lista de novas ofertas de servi-
ços de tecnologia da informação
(TI), que vão da oferta e hospeda-
gem de servidores a softwares.

A investida das teles no merca-
do de TI tem ganhado força à me-
dida que a telefonia fixa e móvel
registram crescimentos mais tími-
dos, resultado do amadurecimen-
to desse mercado. A Frost & Sulli-
van prevê que o mercado de tele-
comunicações, que cresceu 8% em
2012, terá expansão de 5,3% neste
ano, com desempenho mais forte
no segmento empresarial.

Entre os novos serviços que ga-
nham força neste ano estão aque-
les ligados a centros de dados, co-
mo hospedagem ou oferta de ser-
vidores, armazenagem de dados,
gestão de informações das com-
panhias em centros de dados das
teles. Também entram na lista a
oferta de softwares que podem
ser acessados remotamente pela
internet, serviços de comunica-
ção sem fio máquina a máquina
(M2M) e serviços de videoconfe-
rência e comunicação unificada.

A oferta de serviços ligados a
centros de dados é a primeira
aposta das teles, que aproveitam
a estrutura que possuem. O passo
seguinte é a oferta de software e
outros serviços de TI, disse Rena-
to Pasquini, gerente de teleco-
municações da Frost & Sullivan.

A Te l e f ô n i c a / V i v o e a Embratel
avançaram mais rapidamente na
oferta de serviços ligados a cen-
tros de dados. A Embratel inau-
gurou neste ano seu quinto cen-
tro de dados, localizado em São
Paulo. O aporte foi de R$ 100 mi-
lhões. Ney Acyr Rodrigues, dire-
tor-executivo da Embratel Em-
presas, disse que a companhia já
oferecia serviços de hospedagem
de servidores e, agora, oferece
também servidores virtuais, ar-
mazenagem de dados, segurança
de dados e softwares de empresas
como Microsoft, Moz y e McAfee.

“Tivemos uma receptividade
boa dos clientes. Já temos 20
clientes de grande porte. A ex-
pectativa é de um crescimento
expressivo já no primeiro ano de
o p e r a ç ã o”, afirmou Rodrigues.

A Vivo também reforçou sua
estrutura, com a inauguração, no
fim de 2012, de um centro de da-

dos em Santana do Parnaíba (SP),
fruto de investimentos de R$ 400
milhões. A operadora investe em
serviços de centros de dados e de
software de companhias como a
Microsoft. “A expectativa é cres-
cer nesse segmento acima da mé-
dia do mercado, graças à capila-
ridade da rede de atendimento”,
afirmou Silvio Antunes, diretor-
executivo nacional de negócios
para empresas da Telefônica.

Nos planos da companhia
também está a oferta de novos
serviços de comunicação máqui-
na a máquina. Já a Embratel in-
vestirá na oferta de serviços de co-
municação unificada e videocon-
ferência, no segundo trimestre.

A G V T, controlada pela francesa
Vivendi, também prevê expandir a
receita neste ano com a oferta de
serviços de hospedagem e gestão
de servidores em seus centros de
dados. Fabiano Ferreira, vice-presi-
dente de vendas empresariais da
GVT, afirmou que a operadora
também pretende avançar, neste
ano, na oferta de software e servi-
ços que podem ser acessados re-
motamente por internet (os cha-
mados serviços em nuvem).

A TIM, controlada pela Tele -
com Italia, também investiu no
desenvolvimento de serviços co-
mo armazenamento de dados na
nuvem e softwares de comunica-
ção e de gestão de relacionamen-
tos com clientes e investidores
(CRM) para incrementar a receita
com o mercado empresarial. “Es -
sa é a base para o lançamento de
outros serviços previstos para es-
te ano”, afirmou Arnaldo Basile,
gerente de serviços de valor adi-
cionado e negócios de internet
da TIM. O principal alvo da ope-
radora são pequenas e médias
empresas.

A C l a r o, assim como a Vivo, re-
forçou a oferta de serviços M2M.
“É um negócio importante para a
Claro e acredito que vai ajudar a
companhia a crescer neste ano”,
afirmou Jacinto Miotto, diretor
de vendas corporativas da opera-
dora. Um dos setores em que a
empresa estima ganhar partici-
pação neste ano é o automotivo.
A Claro também expandiu a ofer-
ta de serviços de gestão de linhas
de telefonia móvel nas compa-
nhias.

Samuel Rodrigues, analista da
IDC, disse que a telefonia cresce-
rá de 5% a 6%, em um ritmo infe-
rior ao dos serviços de TI, que te-
rão uma expansão de dois dígi-
tos, o que explica o interesse das
operadoras nessas áreas.

Fernando Belfort, analista sê-
nior da consultoria Frost & Sulli-
van, disse que as operadoras têm
como principais vantagens em
relação às companhias de TI a

Te l efo n i a Receita com segmento empresarial vai
crescer 6%, para US$ 40 bilhões no país, prevê IDC

Serviços de centro de
dados dão impulso
a negócios das teles

ampla base de clientes e a estru-
tura para conexão à internet. “As
teles terão um papel fundamen-
tal na expansão da oferta de TI,
sobretudo para pequenas e mé-
dias empresas”, afirmou.
Ver também página B2

Audit, Tax, Advisory and Outsourcing

São Paulo, Campinas,
Belo Horizonte,

Rio de Janeiro, Goiânia
e Porto Alegre.

Presença local.

SISTEMA DIFERENCIADO DE COBRANÇA
• A COBRANÇA É FEITA SEM DOCUMENTOS, SOMENTE COM A

PLANILHA DO DÉBITO.

• O DEVEDOR PAGA DIRETAMENTE NA SUA CONTA.

• NÃO HÁ REPASSE.

• NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS.

• NOS ACORDOS RELIZADOS É INSERIDA UMA CLÁUSULA QUE
OBRIGA O DEVEDOR A REALIZAR DEPÓSITO EM SUA CONTA.

• OS CHEQUES RECEBIDOS SÃO NOMINAIS À EMPRESA E
REPASSADOS IMEDIATAMENTE.

• 95% DAS COBRANÇAS SÃO FEITAS POR VIAS AMIGÁVEIS.

• RELATÓRIO DE 3 A 10 DIAS ÚTEIS.

VISITE NOSSO SITE: www.goldstarbrasil.com.br
PABX: 11-3051-5856 / 0800.7708130
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