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Operadora faz aliança com provedores pagos que irão receber parte da receita gerada pelas 
conexões dos clientes à internet  
 
A Embratel e os provedores de internet pagos montaram uma aliança para enfrentar a onda do 
acesso gratuito no Brasil. No próximos dias, a empresa anunciará a adoção do programa para 
dividir com os provedores toda receita gerada pelo tráfego na sua rede, como já faz a Telemar 
com o iG e a Brasil Telecom na sua subsidiária Ibest. A vantagem da Embratel é o alcance da sua 
iniciativa. A operadora pretende atingir uma significativa parcela dos 500 companhias que ainda 
prestam serviço de acesso pago no Brasil. “Estamos trazendo o equilíbrio de volta ao mercado de 
internet no País”, afirma a vice-presidente de assuntos externos da Embratel, Purificación 
Carpinteiro.  
 
Há um ano e meio, os executivos da operadora começaram a estudar qual seria a melhor 
estratégia para entrar com força nesse mercado. Uma das opções era montar um provedor 
gratuito como pretende fazer em breve a Telefonica para seus clientes em São Paulo. Nos últimos 
meses, um novo fato fez a Embratel considerar um novo caminho. Purificación Carpinteiro foi 
procurada pela oposição ao atual presidente da Associação Brasileira de Provedores, Roque Abdo. 
Os adversários queriam um trunfo para enfrentar o candidato da situação na eleição programada 
para o final do mês. O oposicionista Cassio Vecciati propôs o acordo com os provedores pagos. 
“As empresas estavam sufocadas e agora voltarão a respirar sem a ajuda de aparelhos”, afirma 
Vecciati. A Abranet deverá funcionar como intermediária entre a Embratel e os provedores.  
 
A repercussão desse acordo promete ser positiva para a Embratel, envolvida numa crise da sua 
controladora americana, a Worldcom, que entrou em concordata no ano passado. “É uma aliança 
importante entre dois personagens que estavam perdendo a briga do acesso à internet no Brasil”, 
afirma Luciano Costa, advogado especializado no mercado de telecomunicações do escritório 
Trech, Rossi e Watanabe. O crescimento da internet gratuita liderada pelo iG gerou uma 
quebradeira em todo o setor. Dos 1,5 mil provedores que existiam há três anos restam cerca de 
500. O modelo iG gerou polêmica, troca de acusações e reações como da Telefônica. Os pagos 
sempre acusaram os gratuitos de receberem apoio disfarçado das operadoras, que ganhavam pelo 
aumento do tráfego nas suas linhas telefônicas. Com a extensão desse modelo pela Embratel os 
queixosos terão o mesmo benefício.  
 
Os defensores do acordo acham que os provedores pagos poderão repassar a redução dos custos 
para seus clientes. Algumas empresas consideram até a possibilidade de reduzir tarifas de acesso, 
que já chegaram a R$ 35 por mês. Hoje é possível contratar um serviço por R$ 14,90. “No final da 
história todos sairão ganhando”, afirma o presidente do iG, Roberto Simões, que também 
pretende entrar no acordo da Embratel. Se depender de Purificacion Carpinteiro ninguém ficará de 
fora. “Todos terão a chance de conseguir essa receita extra. Não vamos discriminar”, explica a 
executiva. Ninguém mais deve reclamar daqui em diante.  
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