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Mesmo saturado, mercado de
acesso grátis atrai investimentos
Atrelados as empresas de telefonia, provedores aprimoram o serviço e apostam em parcerias

Por João Paulo Nucci
Alguns ficaram perplexos, ou-

tros não acreditaram e poucos
demonstraram confiança na idéia.
Cinco anos atrás, nascia o acesso
gratuito à web no Brasil. Em janei-
ro de 2000, um atrevido prove-
dor chamado internet Grátis (iG)
passou um rolo compressor so-
bre os então soberanos serviços
pagos — que resistem firmemen-
te, mas nunca mais tiveram a
mesma força de então. Após esse
espaço de tempo, equivalente a
décadas no calendário acelerado
do mundo virtual, surge o enési-
mo serviço grátis da rede brasilei-
ra: o Oi Internet, da Telemar, que
recentemente se desfez de sua
participação no iG (hoje contro-
lado pela Brasil Telecom e rebati-
zado de internet Generation).

O investimento de R$ 10 mi-
lhões da empresa de telefonia não
se acanhou nem com a saturação
do mercado e a estagnação, que já
dura dois anos, do número de
internautas no Brasil. É impossí-
vel obter dados precisos sobre o
volume de usuários do acesso gra-
tuito, mas é consenso que há ex-
cesso de oferta. Uma estimativa
recorrente do mercado informa
que duas entre três conexões é
realizada em caráter franco — o
que representa entre 7 milhões e

10 milhões de contas ativas. O
número é pouco preciso também
porque existe uma sobreposição
das estatísticas. É comum o mes-
mo internauta utilizar dois, três
ou até mais serviços distintos. Só
a pioneira Brasil Telecom, por
exemplo, informa ter 6 milhões
de usuários em seus dois portais
(iG e iBest).

Hoje, cada empresa de telefo-
nia tem seu próprio serviço, além
das dezenas de pequenas e médi-
as companhias regionais que
abrem as portas da rede Brasil
afora. Muitas delas oferecem a
conexão se utilizando do serviço
dos grandes provedores e agre-
gando sua marca, numa parceria
cada vez mais comum. Exemplos?
A MTV oferece navegação via pro-
vedor Terra, enquanto o São Pau-
lo Futebol Clube mantém o Dis-
cador Tricolor sobre base da Bra-
sil Telecom. A maior parte dos
grandes bancos também oferece
serviços em parceria com as teles.

Meia década de sucesso in-
contestável do serviço não acon-
teceu de graça (com o perdão do
trocadilho). O perfil do consumi-
dor brasileiro ajuda. Nos países
desenvolvidos, a banda larga será
onipresente em pouco tempo. As
novas gerações de internautas
nem sequer conhecem aquele

A volta do Super11
Nos primórdios da internet

grátis, um furacão chamado
Super11.net varreu a rede brasi-
leira. Com suporte financeiro da
família Safra e a promessa de de-
senvolvimento tecnológico supe-
rior ao da concorrência, o prove-
dor estreou em fevereiro de 2000
e sucumbiu em setembro do mes-
mo ano, ao fim da bolha especula-
tiva da internet. Nagib Mimassi,
sócio da malfadada empreitada,
está de volta. E o Super11 tam-
bém, embora criador e criatura
não tenham mais nada em comum.
O velho Super11 teve seus decla-
rados 900 mil usuários absorvi-
dos pelo iG, que teria também her-
dado as dívidas trabalhistas do
fugaz provedor.

Mimassi reaparece à frente do
Orolix, o primeiro provedor no
Brasil que remunera seus clien-

tes. "É a internet que paga, a ter-
ceira geração de acesso", prevê
Mimassi, sendo a primeira gera-
ção o serviço pago e a segunda
representada pela onda grátis.
Atualmente em fase de testes, o
Orolix pretende creditar R$ 0,12
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por hora navegada a seus usuá-
rios. O valor vai crescendo a cada
novo cliente indicado. "É um con-
ceito de negócios com o usuário.
Ele é seu parceiro. O provedor vai
gerar lucro e compartilhara recei-
ta com ele", explica o executivo. O
Orolix limitará a 250 mil o total de
clientes, a princípio. Mimassi acre-
dita que atingirá a meta até o fim
do ano. "Ou muito antes disso. É
difícil fazer previsões desse tipo."

Por coincidência, o retomo de

Mimassi ao mundo virtual coinci-
diu com a retomada da marca Su-
per11 por um pequeno provedor

de Caxias do Sul (RS) ligado à ope-
radora de telefonia GVT. A BSB
Internet, em mais uma coincidên-
cia, aposta num modelo seme-
lhante ao Orolix, de remuneração
do acesso. Embora localizado no
Sul, o provedor oferecerá acesso

discado em 12 Estados. A empresa
solicitou o registro da marca e
comprou o domínio Super11 no
ano passado por acreditar que o
investimento feito na época em
mídia ainda reverbere na mente
do consumidor. (JPN)

agradável ruído telefônico da co-
nexão discada. No Brasil, mesmo
com o avanço do acesso rápido,
existe uma ávida e enorme parce-
la da população pronta para ad-
quirir seu primeiro computador
- desde que a renda permita e o
governo ajude. Quando esse pes-
soal também conhecido como
classe C chegar à rede, será via
provedores gratuitos.

Regras
Do ponto de vista comercial, a

intensa competição se explica
pelo modelo de negócios adota-
do no Brasil. O grosso do fatura-
mento dos provedores gratuitos
vem da receita repassada pelas
companhias telefônicas, para as
quais é gerado um intenso e cons-
tante tráfego em suas redes fixas.
Embora o faturamento com pu-
blicidade e comércio eletrônico
em alguns casos seja importante,
é da relação com as teles que vem
a sustentação do serviço. "A cone-
xão é a maior fonte de receita, é
inegável. É um modelo que ven-
ceu no Brasil", diz Marcelo Molli-
ca, diretor do Click21, o prove-
dor da Embratel. Criado há 18
meses, conta com l milhão de
usuários, segundo o executivo.
"É importante que a Anatel (Agen-
da Nacional de Telecomunicações),
que está refazendo as regras ge-
rais do setor, preocupe-se em man-
ter a viabilidade do serviço gratui-
to", afirma Mollica.

Explica-se a preocupação do
executivo: desde que nasceu, o
acesso franco é combatido pelos

provedores tradicionais justa-
mente em seu pote de ouro: a taxa
de conexão. Para os pagos, há
uma injusta transferência de gan-
hos entre provedores e empresas
de telefonia. No jargão jurídico,
trata-se de um benefício cruzado.
O custo da conexão seria rateado
entre todos os consumidores de
telefonia fixa, não apenas entre
aqueles que navegam. Numa re-
presentação encaminhada à Se-
cretaria de Defesa Econômica do
Ministério da Justiça no ano pas-
sado, uma entidade que congre-
ga os provedores pagos previu o
fim do próprio negócio, a persis-
tir o modelo atual.

Na petição, a Internet Brasil
solicitava o fim da "relação inces-
tuosa" entre as teles e seus filhotes
provedores. Os gratuitos respon-
dem que prestam um inestimável
serviço à nação ao oferecerem de
graça um bem que já foi restrito a
uma parcela pequena da popula-
ção (e que de certa forma ainda é,
pois o número de lares com com-
putador no Brasil ainda é propor-
cionalmente irrisório).

Ultimamente, o que tem colo-
cado fogo na disputa é a disposi-
ção das companhias telefônicas
em oferecer a chamada tarifa pla-
na. Por um valor fixo mensal (em
geral R$ 29,90), o dono do telefo-
ne pode gastar quantos pulsos
quiser para falar e navegar. O valor
determinado reforça a impressão
de que o custo do serviço de aces-
so é rateado entre todos os clien-
tes da telefonia fixa, e não apenas
entre os internautas. Muitos duvi-

dam do apelo comercial do paco-
te. Por pouco mais de R$ 29,90 já
é possível assinar os serviços mais
simples de banda larga. E, em ge-
ral, o usuário do acesso livre con-
centra seus períodos de navega-
ção na madrugada e aos finais de
semana, períodos em que a liga-
ção telefônica é mais barata.

Exigência
Enquanto a briga se desenro-

la, e não é de hoje que isso acon-
tece, o serviço grátis continua sua
expansão. O excesso de oferta
criou uma corrida pela qualidade
do acesso e das ferramentas de
comunicação. "É curioso, mas a
verdade é que o usuário do gra-
tuito é mais exigente do que o do
serviço pago. Quando a pessoa
paga, ela cria uma aliança com o
provedor", avalia o presidente do
recém-criado Oi Internet, Sérgio
Creimer. "No grátis, quando o
usuário fica insatisfeito, ele auto-
maticamente migra para outro ser-
viço sem sequer dar tchau", diz o
executivo. Hoje em dia, sem pa-
gar nada (a não ser pelo custo da
ligação telefônica), os usuários
dos bons provedores gratuitos
têm à disposição elementos que
um dia já foram o sonho dos in-
ternautas que pagavam (caro)
pela conexão nos primórdios da
rede. Linhas sempre desocupa-
das, conexões sem quedas, cor-
reio eletrônico com filtro de men-
sagens indesejadas e alta capaci-
dade de armazenamento estão no
cardápio dos gratuitos que pre-
tendem manter a clientela fiel.
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