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Banda larga

Net anuncia internet
com 60 mega no RJ
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de cabos da Net. Os clientes do
teste, que já possuem o serviço de transmissão e gravação
digital em alta definição na TV
(Net HD Max), também terão
acesso a um portal de vídeos
na internet, no qual poderão
assistir à parte da programação

dos canais da operadora. “Isso a
qualquer hora e com qualidade
jamais vista em vídeos online”,
disse José Felix, prometendo
para breve a extensão dos testes e dos serviços para outras
cidades do País.
Robert Galbraith

Satoru Takaesu/Arquivo M&M

A Net anunciou na quartafeira, 5, em evento no Rio de
Janeiro, o lançamento com
exclusividade no Rio de Janeiro
do novo Net Virtua 5G, colocado
pela empresa na quinta geração
de seu serviço de banda larga,
que garante velocidades de
acesso à rede de até 60 mega. A
novidade será oferecida em caráter experimental e sem custo
para moradores do Leblon que
assinam o pacote Net Combo
HD Max, com velocidade de 12
mega. A previsão é que a fase
experimental dure em torno de
seis meses, podendo ser estendida a bairros vizinhos, como
Ipanema e Copacabana. Após o
período de testes/degustação, o
assinante que permanecer com
o serviço terá uma mensalidade
de R$ 399. A tecnologia do novo
Net Virtua 5G foi desenvolvida
em parceria com a Cisco e alia a
alta capacidade de rede da Net,
potencializada pelo uso de fibra
óptica, à tecnologia Docsis 3.0.
A combinação pode proporcionar velocidades de transmissão
de dados de até 300 Mbps para
um único cable modem.
Com as presenças do diretor
geral da empresa, José Felix, e
do vice-presidente de marketing e vendas, Eduardo Aspesi, a
empresa também comemorou a
segunda posição no mercado de
banda larga, depois de ultrapassar a Brasil Telecom no segundo
trimestre, e a Oi, no terceiro, de
acordo com os balanços publicados pelas empresas do setor.
Com isso, a Net encerrou o mês
de setembro com 2,059 milhões
de clientes, contra o 1,918 milhão da Oi, conquistando 22%
do mercado. “O crescimento
da Net só reforça que somos a
melhor opção em banda larga.
Conquistamos 261 mil novos
clientes apenas no terceiro
trimestre e estamos nos aproximando rapidamente do primeiro
colocado”, aponta o presidente
da operadora.
Nesse ponto, José Felix
acredita que o novo Net Virtua
5G será um grande trunfo em
busca da liderança em banda
larga, hoje pertencente ao Grupo Telefônica e seu serviço de
acesso, o Speedy. O executivo
destacou, em tom de convenção
de vendas, que o novo serviço
torna possível a primeira experiência integrada de vídeo em
alta definição, entregue simultaneamente na tela da TV e do
computador por meio da rede

José Felix, diretor geral da Net: empresa atinge segundo lugar no setor
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