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A Net Serviços, controlada pela Telmex, uma das empresas de Carlos Slim, empresário que 
também tem controle sobre a Claro e a Embratel, avança sobre o market share do mercado de 
Internet em banda larga em cima das líderes do segmento, como Telefônica, Brasil Telecom 
(BrT) e Oi, respectivamente. Ao perceber o avanço da concorrente, a Telefônica se prepara 
para contra-atacar, e especialistas estimam que ela deverá investir cerca de R$ 700 milhões 
em banda larga (Sppedy) este ano, valor superior aos R$ 500 milhões aplicados no serviço ano 
passado, para manter a liderança. 
 
Segundo Julio Püshel, analista sênior do Yankee Group, consultoria voltada a 
telecomunicações, um dos grandes pontos de a Net ter adquirido musculatura para chamar a 
atenção da concorrência é ter criado o pacote triple play (3 serviços em 1), que reúne Internet 
em banda larga, telefone fixo e TV por assinatura. No entanto, Püshel aponta que no final do 
ano passado, a Telefônica percebeu o potencial do negócio e passou a oferecer um pacote 
parecido, o Trio, com os mesmos serviços. 
 
"Os clientes das outras operadoras estão migrando para a Net, que tem na sua oferta de triple 
play um diferencial competitivo forte. Com o amadurecimento do Trio, da Telefônica, a 
diferença nesse avanço ao market share tende a cair e a competição ficará mais acirrada", 
aponta Püshel. Ele ressalta que Oi (ex-Telemar) e Brasil Telecom, por não terem serviços 
parecidos com esses, podem ter desvantagem competitiva. Vale lembrar que o mercado de 
banda larga movimentou cerca de R$ 1,7 bilhões em 2007 e a expectativa neste ano é um 
incremento de 35% nesse valor, passando para R$ 2,3 bilhões, segundo a E-Consulting, 
consultoria voltada a telecomunicações. 
 
Crescimento 
 
A força da Net no setor é clara quando analisados os dados de 2006 a 2007, quando o Vírtua, 
serviço de banda larga da Net, liderou o crescimento em adições líquidas. Só no ano passado, 
a empresa registrou 561 mil novos clientes na área, alta de 36,16% em relação a 2006, com 
cerca de 115 mil adições a mais do que a Telefônica — a 2ª com maior crescimento na base de 
clientes. Com isso, a Net viu sua representatividade crescer de 11,7%, em 2005, para 18,4%, 
em 2007, enquanto o share da Telefônica recuou de 31,3% para 26,6%, no mesmo período, e 
o da Brasil Telecom caiu de 26,3% para 20,3%. A Oi teve redução mais branda, perdendo 
apenas 1% de mercado.  
 
Este ano, a Net terá R$ 750 milhões para investir no mercado. Se mantiver o mesmo 
rendimento, a empresa pode ultrapassar a Brasil Telecom e a Oi, e fechar 2008 como a 
segunda maior operadora de banda larga do País. "O grande foco da Net é uma oferta 
integrada de todos os serviços. Temos nos apoiado nessa estratégia e estamos obtendo ótimos 
resultados. Os `combos' são uma forma de atrair clientes porque no fim a pessoa entende que 
tem valor na solução completa, ou seja, a vantagem dos benefícios. Além disso, a Net 
consegue diminuir os custos, pois existem muitas sinergias, como um faturamento único, os 
quais são repassados nos preços. Novos combos devem surgir em 2008", afirma Marcio 
Carvalho, diretor de Produtos e Serviços da Net.  
 
O diretor mantém expectativa otimista para o ano de 2008. "A Net vai partir bem agressiva 
para o mercado de banda larga este ano. Iremos expandir, fazer investimentos pesados e 
continuar evoluindo com a estratégia de ofertar Internet em banda larga agregada a outros 
serviços". Em 2008, a Net, que já está presente em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Pernambuco e Amapá, deverá fazer uma expansão territorial e começar a atuar em novas 
localidades: Maceió (AL), e João Pessoa (PB). Além disso, quer aumentar a cobertura no 
Paraná e São Paulo.  
 
Contra-ataque 
 



Apesar de ter perdido espaço no mercado de banda larga nos últimos dois anos, a Telefônica 
continua líder absoluta do segmento. Em 2007, a operadora adicionou à sua base 461 mil 
novos clientes. Agora, a meta é atuar de forma mais intensa no mercado neste ano. "Temos 
planos de investir pesado em serviços de Internet banda larga e este segmento será uma das 
prioridades da Telefônica", atesta Marcio Fibbris, diretor de negócios residenciais da empresa, 
em entrevista exclusiva ao DCI. Sem abrir números, o executivo explica que a controladora 
espanhola Telefónica estuda os aportes no segmento, mas certamente serão maiores do que 
os aplicados ano passado.  
 
O certo é que uma das armas da Telefônica para este ano é o produto Trio, que agrega 
Internet banda larga, telefone fixo e TV por assinatura. O produto se tornou possível após a 
Telefônica fechar uma parceria comercial com a TVA. Além disso, como a TVA tem atuação 
apenas na Grande São Paulo, a Telefônica agiu rápido e também conquistou no segundo 
semestre do ano passado uma licença para poder atuar como TV digital, assim a empresa 
também poderá disponibilizar os serviços de TV por assinatura no interior, ampliando a 
capacidade de atuação do Trio Telefônica.  
 
"Com a possibilidade de oferecer o Trio, ganhamos força no mercado. Agora, a Telefônica está 
muito mais bem preparada para competir", analisa Fibbris. Atualmente, a Telefônica tem 
atuação em cerca de 95% do Estado de São Paulo, em todos os serviços. 
 
Fibra óptica 
 
O diretor aponta que outra prioridade da Telefônica para 2008 é aumentar os serviços de 
Internet em banda larga por fibra óptica, os quais já são oferecidos no bairro dos Jardins, na 
capital paulista, chegando a 35 mil lares. A Telefônica investiu R$ 10 milhões para 
disponibilizar Internet com velocidades de 8, 16 e 30 Mb e rede Wi-Fi nessa região. Neste ano, 
serão investidos mais R$ 123 milhões nesse produto. "Direcionamos grandes aportes para 
expandir esses serviços a outras localidades", diz Fibbris, frisando que os serviços já estarão 
disponíveis para o centro expandido da capital paulista em 2008, assim como também devem 
chegar às grandes cidades do interior e a Santos.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 mar. 2008. Empresas & Negócios, p. B1. 
 


