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Serviços Companhias de software entram na corrida via internet em busca de pequenos e médios clientes

Infraestrutura na nuvem atrai gigantes
ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Edna Massuda e José Luis Spagnuolo, da IBM: grupo comprou a novata SoftLayer, dos EUA, para ganhar experiência

Gustavo Brigatto
De São Paulo

A venda de serviços pela inter-
net para empresas e consumidores
tornou-se um mantra para compa-
nhias de tecnologia de todo o
mundo nos últimos anos.

Colocar seus produtos no mo-
delo da nuvem computacional vi-
rou um sinônimo de inovação e
uma importante fonte de receita
para as companhias. Grande parte
da discussão tem se concentrado
na oferta de softwares pela inter-
net, mas um outro segmento de
mercado, o de oferta de infraestru-
tura de tecnologia, também tem
ganhado destaque. Nesse caso, as
empresas de pequeno e médio
porte são os principais alvos.

Uma empresa novata que desen-
volve um aplicativo para smart-
phones, por exemplo, tradicional-
mente teria que comprar alguns
computadores para fazer os testes
do software antes de colocá-lo no
mercado, ou mesmo para guardar
informações de seus usuários. No
modelo de infraestrutura como
serviço, isso não é necessário. É só
contratar, pela internet, a estrutura
que corresponde à demanda na-
quele momento. O processo é se-
melhante à compra de um produto
em uma varejista virtual. Basta en-
trar no site, escolher o produto e
usar um cartão de crédito. Para em-
presas menores, que geralmente
não têm grandes equipes, ou de-
partamentos de tecnologia estru-
turados, o modelo pode significar
economia e, principalmente, agili-
dade para lançar produtos.

Até agora, o atendimento a esse
perfil de empresa vinha sendo fei-
to basicamente por fornecedores
de nicho, ou de menor porte, como
as brasileiras UOL Host e L o c aw e b,
e  a Amazon Web Services, braço da
varejista digital americana. Mas,

companhias de grande porte co-
mo Microsoft, HP e IBM também
passaram a cobiçar o segmento. “O
potencial entre as empresas de
menor porte é muito grande. Só no
Brasil elas representam 80% do
Produto Interno Bruto (PIB)”, disse
José Luis Spagnuolo, diretor das
áreas de computação em nuvem e
análise de dados da IBM.

No começo do ano, a Big Blue,
como é conhecida a IBM, comprou
a SoftLayer, uma novata dos EUA
especializada nessas ofertas. O ne-
gócio foi estimado em US$ 2 bi-
lhões, valor significativo para uma
companhia com oito anos de mer-
cado. De acordo com Spagnuolo,
fazia mais sentido para a IBM com-
prar uma empresa já estabelecida

do que levar até 18 meses para
criar essas ofertas internamente.

Os produtos da SoftLayer já
chegaram ao Brasil, e as equipes
locais da IBM estão sendo treina-
das para vendê-los, afirmou o
executivo ao Va l o r . A SoftLayer
tem 1,2 mil clientes no país, ape-
sar de nunca ter investido antes
em uma operação local. “Muito

disso é resultado de boca a boca”,
disse Spagnuolo. Para o executi-
vo, isso mostra o grande poten-
cial para esse tipo de oferta.

Edna Massuda, executiva de
computação em nuvem da IBM,
disse que os produtos da Sof-
tLayer poderão ser comprados
diretamente pelo site dessa em-
presa, ou de parceiros da IBM em
diferentes ofertas. “Os modelos
de compra de tecnologia estão
m u d a n d o”, disse.

Essas mudanças têm atraído a
atenção dos concorrentes. No ano
passado, a HP lançou o HP Cloud,
serviço de nuvem no modelo de
compra pela internet. “Ao contrá-
rio do que se imaginava, as compa-
nhias médias têm sido as mais rá-
pidas ao adotar o modelo da nu-
v e m”, disse Alexandre Kazuki, dire-
tor de marketing e vendas da área
de empresas da HP. Segundo ele, o
serviço chegará ao Brasil em breve.

Mas, alguns executivos opi-
nam que o modelo de nuvem não
é uma cura para todos os proble-
mas de tecnologia das compa-
nhias de menor porte. É preciso
avaliar com muito cuidado os
prós e os contras da adoção do
método, disse Andre Echeverria,
gerente-geral da divisão de servi-
dores da Microsoft.

A Microsoft atua no segmento
de nuvem com o sistema Azure há
cerca de quatro anos, mas sua dire-
ção diz que não se sente ameaçada
pelos investimentos dos novos
concorrentes. “Quem ganha é o
consumidor ”, disse Luis Banhara,
diretor de negócios e parcerias.

Para Fernando Belfort, analista
da empresa de pesquisa Frost &
Sullivan, a movimentação das
grandes companhias está ligada
ao potencial de mercado das em-
presas pequenas e médias, mas
também tem a ver com o cresci-
mento da Amazon na oferta de

computação em nuvem. “Eles
[Amazon] estão ganhando mer-
cado tanto entre os pequenos e
médios, quanto em partes de
projetos de grandes empresas,
que podem levar a grandes con-
tratos no futuro”, disse.

Acostumadas a vender projetos
para empresas de maior porte, que
envolvem a venda de serviços e
consultoria, as companhias tradi-
cionais de TI precisarão de tempo
para se adaptarem às vendas aos
clientes menores, disse Rodrigo
Negrisoli, gerente de desenvolvi-
mento de negócios estratégicos do
UOL Host. “Elas têm dinheiro para
investir, mas vão demorar para ga-
nhar um perfil competitivo inte-
ressante. Até lá, também teremos
evoluído nossas ofertas”, disse.

Para Negrisoli, os investimentos
dessas companhias ainda não tive-
ram impacto significativo no mer-
cado. Essas empresas têm muitos
processos e metodologias, o que as
torna mais lentas para a tomada de
decisões. Além disso, elas acabam
ficando restritas às ofertas basea-
das em suas próprias tecnologias
(a IBM só usa servidores feitos por
ela própria e a Microsoft o sistema
de e-mail Exchange, do qual é do-
na), o que pode atrapalhar na cria-
ção de novos produtos.

Para Jorge Toledo, diretor de
produtos de software para relacio-
namento com clientes (CRM) da
Oracle para a América Latina, é
preciso ter cuidado para lançar
ofertas de computação em nuvem
no modelo de varejo. “É preciso
avaliar bem todas as implicações
legais, tributárias e financeiras. Al-
gumas empresas do setor nunca
deram lucro, mas a Oracle não po-
de deixar de dar lucro”, disse. De
acordo com o executivo, a compa-
nhia tem avaliado todos os aspec-
tos e pode, em algum momento,
lançar um serviço do tipo.

Mesmo com mensagens
grátis, SMS avança no país
Telefonia móvel
Cibelle Bouças
De São Paulo

O avanço do uso de serviços
gratuitos de mensagens, como Fa-
cebook Messenger, WhatsApp e
WeChat não tirou a graça das tra-
dicionais mensagens de texto
(SMS), oferecidas pelas operado-
ras. O estudo “Monitor Acision de
VAS Móvel (Mavam)”, realizado
pela Acision Innovation Assured,
Quanti e Convergencia Research,
revelou que o uso de SMS cresceu
no Brasil este ano e, em média,
donos de smartphones usam mais
esse serviço que usuários de celu-
lares simples.

Para a pesquisa, foram ouvidas
1,5 mil pessoas no país, das quais
68% possuíam smartphone e 32%,
celulares. Entre os entrevistados,
92% informaram ter trocado men-
sagens de texto nos últimos três
meses. Entre usuários de smart-
phones, 95% usaram SMS, ante 88%
dos usuários de celulares comuns.

O índice de usuários dos servi-
ços de mensagens instantâneas
também é alto. Esses aplicativos
são voltados apenas para smart-
phones. Entre os donos desses dis-
positivos, 98% usam pelo menos
um aplicativo de mensagens ins-

tantâneas. Os serviços mais usados
são o Facebook Messenger (adota-
do por 69% dos entrevistados),
WhatsApp (35%), Twitter (27%),
Google Talk (22%) e Skype Messen-
ger (21%). Entre os usuários, 63%
adotam mais de um serviço de
mensagens instantâneas por dia.

O volume de mensagens troca-
das é maior no caso dos serviços
gratuitos de mensagens instantâ-
neas: a média por usuário é de 29
mensagens por dia, ante aproxi-
madamente três por dia, no caso
de SMS (94 por mês).

De acordo com a Acision, os
consumidores preferem as mensa-
gens instantâneas porque não têm
custo e permitem saber se o desti-
natário está disponível. Para a con-
sultoria, os serviços de SMS e men-
sagens instantâneas são comple-
mentares, sendo que o SMS geral-
mente é usado para comunicar as-
suntos mais sérios.

As mensagens fazem parte dos
serviços de valor adicionado ofere-
cidos pelas operadoras de telefo-
nia móvel. No segundo trimestre
deste ano, esses serviços geraram
para as operadoras uma receita de
R$ 3,57 bilhões, o que representou
um aumento de 25,51% em relação
ao mesmo intervalo de 2012. Com
esse desempenho, os serviços de
valor adicionado representaram

em média 25% da receita das teles,
sendo que na Vivo esses serviços
representaram 32% da sua receita
de telefonia móvel.

Entre os serviços de valor adicio-
nado, o SMS teve incremento de
10,9% em receita, para R$ 1,18 bi-
lhão. A internet móvel aumentou
24,7%, para R$ 2,06 bilhões.

Ao todo, o mercado de telefonia
móvel no país cresceu 4,76% em re-
ceita no segundo trimestre, para
R$ 14,17 bilhões. Os serviços de voz
apresentaram retração de 0,77%,
para R$ 10,6 bilhões, provocada
pela redução das tarifas de interco-
nexão. As vendas de aparelhos nas
lojas das operadoras aumentaram
46,34%, para R$ 1,61 bilhão.

O estudo também avaliou o
comportamento dos usuários de
smartphones. As atividades mais
citadas são acesso a redes sociais
(77% dos entrevistados), consulta
de e-mails (76%), pesquisas (68%),
serviços de mensagens (66%), lei-
tura de notícias (61%) e uso de ser-
viços de mapas (57%). A pesquisa
mostrou ainda que 42% dos usuá-
rios fizeram compras do dispositi-
vo móvel nos últimos três meses e
37% realizaram atividades bancá-
rias, como consultas de saldos e ex-
tratos da conta, saldo do cartão de
crédito, pagamento de contas e
transferências de dinheiro.

Fonte: Acision. * Excluindo venda de aparelhos

Em crescimento
Evolução da receita das operadoras de telefonia móvel - em R$ bilhões
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13,53 14,17

R$ 2,06 bilhões
foi a receita das teles 
com internet móvel, 
crescimento de 
24,7% no trimestre

R$ 1,18 bilhão
foi a receita gerada com 
serviços de mensagens. 
A demanda por esses 
serviços cresceu 10,9%

.

Ligue: (11) 2199-2199 (São Paulo e Grande e São Paulo)
ou 0800 701 8888 (demais localidades)

As contratações dos últimos anos
demonstraram que as usinas eólicas
atingiram preços bastante
competitivos e impulsionaram
a instalação de uma indústria nacional
de equipamentos, fomentando ainda
mais a cadeia produtiva do setor.

O estudo Análise Setorial Energia
Eólica, retrata esse segmento
emergente, destacando seus aspectos
estruturais, participação na matriz
energética do país, fatores de
competitividade, investimentos,
tendências e perspectivas.

Garanta o acesso às informações
que apoiam suas melhores decisões
e levam a negócios promissores.
Acesse e adquira seu estudo:

www.setorial.valor.com.br

Perfis de empresas

CPFL Renováveis

Bons Ventos

Eólica Formosa

Eólica Icaraizinho

Eólica Paracuru

SIIF Cinco

Rosa dos Ventos

New Energy Options

Energimp-Impsa

Amparo Eólica

Salto Energia Eólica

Campo Belo

Aquibatã Energia Eólica

Cascata Energia Eólica

Bom Jardim Energia Eólica

Púlpito Energia Eólica

Rio de Ouro Energia Eólica S.A.

Santo Antônio Energia Eólica

Central Eólica Volta do Rio

Central Eólica Praia de Parajuru

Elecnor-Enerfin

Ventos do Sul Energia

Parques Eólicos Palmares

Ventos da Lagoa

Eletrobras/Eletrosul

Eólica Cerro Chato

EDP Renováveis Brasil

Central Nacional de Energia Eólica

Elebrás Projetos S.A.

Grupo Iberdrola

Energias Renováveis do Brasil

Cruz Alta Energia Eólica

WobbenWind Power

Pacific Hydro

Vale dos Ventos

SPE Millennium

Petrobras

Preço R$ 1.400,00
Assinante do ValorR$ 1.260,00

Valor Análise Setorial “Energia Eólica”
é uma das maiores tendências da chamada “economia
moderna”. Essa fonte é uma das apostas mais seguras no futuro
energético do planeta, que precisa ser menos dependente de

combustíveis fósseis.

Principais tópicos

• Matriz energética brasileira
• Quadro geral

• Desempenho do segmento
• Perspectivas

• Panorama internacional
• Investimentos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 set. 2013, Empresas, p. B2.




