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A Net Serviços está reforçando as apostas no que o presidente da empresa, José Félix, chama 
de "entretenimento em casa". A operadora lançou, ontem, uma rede de banda larga para 
acesso rápido a vídeos em alta definição. São 60 megabits por segundo (Mbps), uma 
velocidade cinco vezes maior que o atual serviço topo de linha da companhia, de 12 Mbps.  
 
É exatamente a alta velocidade que torna possível aos usuários ter vídeo em alta definição 
operando de forma simultânea na tela da TV e do computador por meio da rede de cabos. 
Batizado de Net Virtua 5G, com tecnologia desenvolvida junto com a Cisco, o serviço está 
sendo lançado em fase de testes, no bairro do Leblon, no Rio.   
 
Segundo o diretor de novos produtos e serviços da empresa, Márcio Carvalho, por seis meses 
o Net Virtua 5G será sem custo para os assinantes do pacote que inclui TV em alta definição, 
gravador digital, banda larga e telefone. O serviço custa a partir de R$ 399,90 por mês.   
 
Os usuários do novo serviço terão acesso a um portal na internet netnaweb.virtua.com.br de 
onde poderão ser transferidos os vídeos. O Leblon, um bairro de classe A, funcionará como 
uma área de testes. Segundo Carvalho, a facilidade será estendida a outros bairros e novas 
cidades, mas só depois da realização de pesquisas para "entender melhor a necessidade dos 
clientes".   
 
O novo produto é um bom exemplo da estratégia da Net, segundo o presidente da empresa. A 
proposta é oferecer aos clientes melhores formas de entretenimento em casa. Félix diz que a 
Net vem investindo todo o caixa para ampliar a capacidade da rede e dos serviços prestados. 
Neste ano, mais de R$ 1 bilhão está sendo aplicado na infra-estrutura de TV, banda larga e 
telefonia. O executivo comparou os investimentos da Net com os das teles: "(eles) dizem que 
investem bilhões de reais, mas (os recursos) são divididos por centenas de municípios. Nós 
investimos R$ 1 bilhão em 79 municípios".   
 
Ontem, Félix disse que não faz parte da estratégia da Net partir para opções tecnológicas 
como WiMax ou soluções sem fio como banda larga de terceira geração.   
 
A discussão em torno da revisão da lei do cabo é um dos assuntos que estão em pauta no 
setor. Para o presidente da Net está havendo "um erro de interpretação" sobre o papel das 
companhias que atuam no setor. Félix disse que as concessionárias de telecomunicações 
mantêm um "discurso cínico": elas apregoariam que o serviço de telefonia fixa está 
"morrendo" e que, por isso, precisam ampliar o leque de atividades. O executivo disse, no 
entanto, que a telefonia fixa continua a ser um grande filão de mercado e que as 
concessionárias de telefonia, diferentemente das demais atividades no setor, enfrentam pouca 
concorrência.   
 
"As teles reclamam que não podem lançar TV por cabo, mas já estão em várias tecnologias. O 
que querem é oferecer preços baixos e praticar subsídio cruzado", disse o executivo.   
 
Félix afirmou que a Net enfrenta concorrência na TV paga de várias empresas e tecnologias, 
como MMDS ou satélite. Nos serviços de banda larga, as próprias operadoras de telefonia são 
competidoras.   
 
Félix chamou a atenção para a disparidade de preços nos serviços de banda larga. Ele disse 
que a Net mantém uniformidade de preços em todo país. Os clientes pagam o mesmo em 
todos os municípios onde a Net atua, afirmou. Segundo o executivo, essa não é a prática das 
concessionárias, que cobrariam menos nos grandes centros, onde há maior competição, e mais 
nas cidades de menor porte, onde há a disputa é mais fraca.   
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