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Com US$ 5 milhões no bolso, empresa busca dez pequenas de hospedagem e acesso à internet. A 
.comDominio, do segmento de data centers, planeja desembolsar US$ 5 milhões neste ano para 
adquirir dez pequenas e médias empresas de hospedagem de sites e serviços de acesso à 
internet. A companhia está dando continuidade em sua estratégia de ampliação da carteira de 
clientes e de serviços. Nos últimos dois anos, comprou, por US$ 14 milhões, 40 empresas de 
pequeno porte da área.  
 
Ao mesmo tempo, a companhia se prepara para entrar ainda este ano no mercado de voz sobre 
IP (VoIP).  
 
"Estamos reorganizando a empresa e consolidando os negócios. Seguiremos com as aquisições no 
ano que vem, mas não com a mesma volúpia. Em 2006, estão planejadas mais seis ou sete 
aquisições", afirmou Luiz Martins, presidente da .comDominio. A companhia tem como acionistas 
o JP Morgan Capital Partners, a Votorantim Ventures e a Stratus VC.A meta é atingir um 
crescimento anual entre 20% e 22% a partir do ano que vem. Em 2004, a receita atingiu R$ 45 
milhões. Nos últimos três anos, segundo o executivo, o crescimento totalizou 6% ao mês. "É um 
ritmo agressivo mas não é sustentável a longo prazo", disse. Para 2005, a .comDominio projeta 
uma expansão mensal de 3% e, em 2006, de 2%.  
 
No início de suas atividades, em 2001, a .comDominio faturou R$ 2 milhões. No ano seguinte, 
decidiu reestruturar suas operações e redirecionou o foco. "Na época, entendemos que o hosting 
para grandes empresas não era tão promissor como se esperava. O grande negócio é o share 
hosting para pequenas empresas e pessoas físicas".  
 
Hoje são três as áreas de negócios da empresa. Oferece serviços específicos de hospedagem ao 
mercado corporativo, hospeda sites para empresas de pequeno porte e atua no setor de voz no 
mercado local (SP) e no de longa distância internacional.  
 
Aposta em telecom  
 
Os serviços de hosting para o mercado corporativo representam metade da receita da companhia, 
que conta hoje com mil clientes na área. Com a hospedagem de site e serviços de acesso à web 
para 40 mil pequenas e médias empresas, a .comDominio garante 45% de seus negócios. 
Enquanto isso a área de voz responde por 5% do faturamento.  
 
A tendência, no entanto, é de um crescimento mais acelerado no setor de telecomunicações, 
segundo Martins. Foram iniciadas as negociações com dois fabricantes de equipamentos que 
permitem a conversão de voz para dados para oferecer a tecnologia VoIP. O lançamento está 
previsto para agosto. Em dois anos e meio, a empresa projeta que o faturamento seja composto 
em partes iguais pelas áreas de negócios, informou o executivo.  
 
A empresa concentrou as suas operações de hospedagem em São Paulo e vendeu o seu outro 
data center, no Rio de Janeiro, para Alog. "Não tínhamos necessidade de duas instalações. Hoje, 
usamos 50% do nosso espaço", disse o executivo, sem revelar os valores do negócio. 
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