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A Telefônica, empresa controlada pela holding espanhola de mesmo nome, continua acirrando 
a concorrência no segmento de TV por assinatura no Estado de São Paulo, principalmente com 
a Net Serviços — que tem entre seus controladores a Telmex, do mexicano Carlos Slim —, e 
agora prepara uma forte investida na área de planos coletivos para condomínios, na qual a Net 
detém grande participação. Com isso a Telefônica pretende roubar clientes da sua grande 
concorrente e aumentar a sua base de TV por assinatura ao entrar com acordos comerciais em 
condomínios de São Paulo e oferecer pacotes com preços mais agressivos para os clientes, 
facilitando a adesão, e conseqüentemente a penetração de seus produtos. Além disso, a 
empresa também lançou anteontem os serviços de programação paga (pay-per-view) e de 
gravador digital, a fim de fazer frente às ações da Net no mercado. 
 
A entrada no segmento de pacotes coletivos para condomínios é uma das principais apostas 
deste ano para a Telefônica, que vê nesse segmento grande oportunidade de agregar clientes. 
A estratégia será entrar em acordo com síndicos e construtoras e realizar a instalação de toda 
a infra-estrutura para passar a disponibilizar a todos os clientes desses condomínios os seus 
serviços de TV por assinatura, Internet em banda larga e telefonia fixa, sendo que o foco será 
ofertar os pacotes completos. "Esse segmento é extremamente interessante para o 
crescimento da base. Estamos ansiosos para atuar nessa área. Era um caso pouco explorado 
pela Telefônica, mas no qual existe um enorme potencial. Devemos crescer muito nesse 
segmento, e ele deve impulsionar a base da Telefônica", afirmou Marcio Fabbris, diretor de 
Clientes Residenciais da Telefônica.  
 
Segundo o executivo, com o compartilhamento dos custos de infra-estrutura e da antena, por 
um prédio, o valor gasto por essa operação é bem menor, o que é convertido em descontos 
para os moradores do condomínio, além do fato de serem ofertados também outros benefícios, 
como pontos adicionais. "Com essa iniciativa conseguiremos entrar nesse nicho de mercado 
com bastante força, com preços compatíveis com os de nossos concorrentes, nos tornando 
uma opção a mais para os moradores dos condomínios, que detinham poucas opções. Assim 
iremos passar a conquistar clientes deles e ampliar ainda mais a nossa base. Temos grandes 
expectativas quanto à nossa entrada no segmento de condomínios, já que competiremos nas 
mesmas condições que nossa concorrência." 
 
Nesse nicho de mercado a Telefônica continuará mirando também na oferta do Trio Telefônica, 
o qual terá descontos mais intensos no caso da compra do pacote. A oferta em condomínios 
começa na capital paulista e nas cidades de Santos, Piracicaba e Campinas. "Até o final do ano 
estaremos nas 10 maiores cidades do interior", projetou Fabbris. 
 
Alto padrão 
 
Além disso, nos condomínios próximos ao Itaim, onde já opera sua rede de fibra óptica, tanto 
com Internet em banda larga quanto com TV por assinatura via TVA, a Telefônica terá a 
possibilidade de ofertar os serviços de Internet com velocidade de até 30 MB, conquistando 
clientes de alto padrão e que trazem uma maior receita por usuário.  
 
Com o intuito de conseguir levar esses serviços de fibra óptica a outros condomínios e ao 
restante da cidade de São Paulo, a companhia prepara a expansão da sua rede de fibra óptica 
a outras localidades. A tendência é de que o plano de expansão seja anunciado no segundo 
semestre, mas antes do final do primeiro semestre a empresa já trabalha no desenvolvimento 
da rede. "Estamos definindo quais serão as cidades, os novos bairros, mas eu diria que será 
um projeto de grande escala. Nossa intenção é fazer uma campanha de Natal ou de início de 
ano para a venda dos serviços", salientou o executivo. 
 
Net 
 
Enquanto isso, Alessandro Maluf, gerente de Produtos da Net — empresa que já atua no ramo 
de condomínios há mais de 5 anos e que tem grande parte da base de clientes da operadora 



de TV por assinatura composta por pacotes coletivos para condomínios —, conta que "esse 
produto é importante para a companhia e tem grande representatividade na base de clientes".  
 
A Net baseia sua ação em duas vertentes, ou faz acordo com as construtoras no momento em 
que a obra é erguida, e assim já realiza toda a instalação de cabos e infra-estrutura, ou acaba 
por realizar acordos posteriormente com os síndicos do condomínio. "Temos conversas desde a 
construção, ou quando começa a habitação. Mas em muitas vezes a gente já fala com a 
construtora e passa os cabos durante a construção do prédio", informou Maluf, apontando que 
o investimento é alto, mas o resultado é muito positivo. Por esse motivo, a Net continuará 
investindo nesse plano para condomínios e a idéia é selar acordos à medida que os prédios vão 
sendo construídos.  
 
De acordo com o executivo, a empresa faz um mapeamento e um acompanhamento por 
bairro, por meio de gerentes, os quais atuam por região, e, assim que surgem novas 
oportunidades, a empresa entra em contato com as construtoras ou com os síndicos para 
iniciar as conversas. "Vamos continuar investindo nesse plano de condomínio e pretendemos 
crescer bastante nesse segmento, principalmente nos novos prédios, novos lançamentos. 
Como o crescimento imobiliário está quente, a gente acaba crescendo junto", analisou Maluf. 
 
Sobre a entrada da Telefônica no segmento, Alessandro Maluf foi seguro. "O aumento de 
concorrência sempre é positivo. Não tememos a chegada da Telefônica a esse segmento, 
confiamos no nosso produto. A Telefônica só percebeu que o condomínio é importante agora 
que ela entrou no segmento de TV por assinatura. Nós já temos amplo conhecimento desse 
assunto e manteremos o nosso crescimento", frisou. 
 
 
Leia Mais: 
 
Gravador digital deve conquistar outros clientes 
 
Uma das armas que a Telefônica pretende lançar mão na disputa com a Net é a venda de 
gravadores digitais capazes de armazenar até 160 horas de programação. "Queremos 
massificar esse produto. Almejamos ter a maior base de clientes nesse segmento e achamos 
que conseguiremos vendê-lo em grandes proporções. Nossa intenção é de que ele alcance 
todos os públicos, não apenas um nicho", atestou Marcio Fabbris, referindo-se ao preço do 
aparelho, cuja adesão custa R$ 299 e a mensalidade, R$ 20, enquanto o correspondente da 
Net tem um preço de adesão de R$ 799. "Nosso produto é de alta definição, é o único que 
grava e transmite tanto em alta definição quanto em baixa", rebateu Alessandro Maluf, 
gerente de Produtos da Net Serviços. 
 
Além disso, a Telefônica pretende brigar também nos serviços de programação paga, (pay-
per-view), em que a empresa também disponibiliza aos seus clientes os serviços do Sócio 
Première Futebol Clube, que inclui transmissões dos jogos das Séries A e B do Campeonato 
Brasileiro, além dos campeonatos regionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Net esses 
serviços movimentaram R$ 34,1 milhões no primeiro semestre de 2008, cifra 42% superior à 
do mesmo período do ano passado. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 14 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 


