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A operadora de TV por assinatura NET vai buscar um público que sempre esteve fora da esfera 
de sua atuação e de suas ofertas, o das classes mais baixas. A empresa anunciou ontem um 
pacote de "triple play", chamado Net Fone.com, que contempla acesso à internet em banda 
larga, transmissão de TV por assinatura e o NET Fone, serviço de telefonia convencional da 
Embratel.  
 
A assinatura do pacote será R$ 39,90, para competir de frente com a assinatura básica da 
telefonia fixa, num claro enfrentamento à Telefônica, Brasil Telecom e Oi.  
 
"A oferta revoluciona o mercado. Chegamos ao segmento de menor renda, que tinha alguns 
impedimentos para a NET atuar. A TV por assinatura dava qualidade, mas pela qual era 
preciso pagar um certo valor. E havia restrições em banda larga pela falta de computadores 
nos domicílios", afirma o diretor de produtos e serviços, Marcos Carvalho. "Agora podemos 
democratizar a convergência", diz. Com a expansão do crédito e baixa de preços dos 
computadores pessoais, a demanda surgiu e avança.  
 
Carvalho acredita que a oferta possa ter impacto considerável aos negócios, mas exige um 
bom esforço de comunicação, que começa no domingo. "É uma oferta que atende à demanda 
das pessoas."  
 
A velocidade de transmissão da internet banda larga no novo pacote é de 100 kbps, com 
possibilidade de navegar 24 horas por dia. "Estimamos essa velocidade em três vezes mais 
rápida que a da internet discada [ainda bastante usada no Brasil]", conta. E como promoção 
de lançamento os clientes que já contratarem o triple play terão seis meses de uso de 200 
kbps.  
 
Quanto à TV por assinatura, a oferta busca principalmente quem deseja ter ganhos de 
qualidade na transmissão de vídeo e áudio, já que o pacote traz acesso apenas aos canais 
abertos e os distribuidos gratuitamente. "A partir do momento que esse novo cliente entra na 
base, trabalhamos para adaptar a oferta de acordo com novas necessidades. Temos 20 opções 
de combo [combinações que incluem canais pagos]."  
 
O serviço de voz inclui franquia de R$ 14,90, valor já incluso nos R$ 39,90 básicos. Faverá 
cobrança por ligações. A partir do sexto mês de uso o cliente abate o valor dos telefonemas de 
dentro do valor da franquia, independente das ligações serem feitas para telefone fixo ou 
móvel.  
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