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A Telefônica prepara o lançamento de um produto para integrar e conectar à internet os diversos 
aparelhos eletrônicos presentes nas residências. A estratégia vai ao encontro das iniciativas que a 
operadora tem adotado para avançar no mercado de banda larga e compensar a queda nos 
serviços tradicionais de telefonia fixa.   
 
Batizado internamente de "Passarela Digital", o produto consiste de um módulo - normalmente 
sem fio - que conecta aparelhos tão diversos como a TV digital, o computador e a câmera 
fotográfica. Com esse gerenciador, é possível fazer coisas como mandar uma foto arquivada no PC 
para a tela da TV e enviar músicas do celular para um tocador de MP3, por exemplo.   
 
A tecnologia é incipiente no mundo todo e ainda não existe no Brasil. A Telefônica pretende lançar 
o serviço no fim deste ano, afirmou ontem o presidente da empresa, Antonio Carlos Valente. 
"Estamos trabalhando num produto que permita integrar todos os equipamentos da casa", disse o 
executivo, que participou de um debate sobre publicidade na internet.   
 
A expectativa do executivo da Telefônica é de que, em cinco anos, o Brasil tenha entre 40 milhões 
e 50 milhões de domicílios conectados à internet, principalmente de alta velocidade. Hoje, existem 
pouco mais de 7 milhões de acessos de banda larga no país.   
 
Cerca de 2 milhões são assinantes do serviço de internet rápida da Telefônica. Porém, a 
competição deverá intensificar-se nos próximos meses, com a chegada da terceira geração da 
telefonia celular (3G), que permitirá o acesso à banda larga por meio das redes móveis.   
 
A banda larga é fundamental para assegurar o crescimento futuro da Telefônica. As 
demonstrações financeiras da empresa no quarto trimestre do ano passado mostraram uma 
significativa retração no serviço de telefonia fixa. A receita de ligações (sem contar a assinatura 
básica) caiu 24,9% e já foi menor que a gerada pela banda larga, de R$ 824,4 milhões. No total, 
a operadora apurou faturamento líquido de R$ 3,7 bilhões e lucrou R$ 641,4 milhões entre 
outubro e dezembro. O resultado ficou 11,3% abaixo do obtido no mesmo período de 2006.   
 
Em outro movimento para expandir sua atuação em banda larga, a Telefônica deverá lançar 
oficialmente "nos próximos dias" sua rede de fibra óptica, que está disponível numa área que 
abrange 50 mil domicílios nos bairros mais ricos da cidade de São Paulo. O produto permite 
conectar-se à internet em velocidades superiores a 30 megabits por segundo - quase quatro 
vezes mais do que a oferta mais rápida da operadora hoje.   
 
Segundo Valente, as conexões em fibra óptica estão sendo vendidas desde o início deste ano, mas 
até agora não foi feita a divulgação do serviço.   
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