
Net passa Oi e vai ao 2º lugar em banda larga 
Erika Sena 
 
A Net, uma das maiores empresas de prestação de serviços de televisão por assinatura da 
América Latina, controlada pelo grupo mexicano Telmex, acaba de ultrapassar a Oi (ex-
Telemar) em número de assinantes de banda larga, assumindo a segunda posição do ranking 
deste segmento, com 22% do mercado. A Telefônica, da espanhola Telefónica, continua líder 
da lista, seguida agora da Net, Oi, Brasil Telecom e Global Village Telecom (GVT). 
 
"Já somos o segundo maior provedor de banda larga do País, algo que alguns anos atrás 
parecia impensável para a Net. Conquistamos 260 mil novos clientes apenas no terceiro 
trimestre e estamos nos aproximando rapidamente do primeiro colocado", afirma José Antonio 
Félix, presidente da Net. Apesar disso, a empresa ainda perde por ser geograficamente 
limitada a áreas de maior poder aquisitivo em grandes cidades. 
 
Márcio Carvalho, diretor de Produtos e Serviços da Net, acredita que uma série de fatores fez 
com que a empresa ocupasse a segunda colocação no ranking de banda larga, a começar pelos 
investimentos de R$ 1 bilhão feitos neste ano, para aprimorar a rede e os serviços, além de 
negociar escala e infra-estrutura. "A Net se viabilizou como uma inédita concorrência para as 
teles que herdaram a rede depois da privatização, que era a única via de acesso à Internet", 
disse o diretor. 
 
Para reverter o cenário, ainda que não o admita, a Oi acaba de lançar uma oferta para o Oi 
Velox 3G, seu produto de banda larga móvel, permitindo que os novos clientes experimentem 
o serviço gratuitamente até o dia 31 de dezembro deste ano. Roberto Guenzburguer, diretor 
de Segmentos da Oi, explica que o cliente vai precisar comprar o modem, que custa R$ 299, 
mas terá esse valor ressarcido em forma de descontos na fatura mensal, se realmente se 
tornar cliente depois do período de experimentação. "O modem é vendido desbloqueado, é do 
cliente. Ele pode usá-lo como quiser se não gostar do nosso produto. Mas se gostar, ele 
ganhará entre 15% e 30% de desconto nas faturas mensais, dependendo do plano, durante 10 
meses" explica Roberto Guenzburguer. 
 
Concorrência 
 
Além de concorrer com a banda larga das teles, a Net também invadiu o segmento de tráfego 
de voz, em 2006, com o popular Net Fone via Embratel, e está se beneficiando fortemente da 
portabilidade numérica, que possibilita a troca de operadora de telefonia sem alteração do 
número.  
 
A empresa tem cerca de 1,5 milhão de clientes em sua carteira de telefonia fixa, o que 
significa uma penetração de 74% na base de banda larga. "A cada dez clientes que vêm para a 
Net, apenas um sai", explica Carvalho, da Net.  
 
A atuação da empresa em telefonia fixa vem incomodando as concorrentes, principalmente 
porque elas não podem, ainda, concorrer com televisão paga via cabo, porque a lei não 
permite que elas ofertem esse tipo de serviço em sua área de concessão.  
 
O Projeto de Lei nº 29 (PL29), que está na Câmara Federal há dois anos, pretende mudar essa 
realidade, uma vez que prevê a mudança da lei para que as teles possam oferecer TV a cabo 
por meio de sua infra-estrutura de rede. O PL 29 também discute a questão das cotas de 
conteúdo nacional e de universalização da TV por assinatura no País. 
 
Ricardo Sanfelici, gerente de Marketing de Produtos da holding Global Village Telecom (GVT), 
controlada pela própria GVT e pelo fundo norte-americano de investimentos Swarth 
Investments, que é concorrente direta da Net em algumas regiões como Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, Joinville, Caxias do Sul e Belo Horizonte, afirma que a empresa está 
confortável em seu posicionamento no ranking. "A GVT nunca teve a intenção de ser a maior 
operadora do País, e sim a melhor. O fato de sermos a quinta empresa do ranking de banda 
larga não nos incomoda: pelo contrário, nos ajuda", explica. 



 
De acordo com o executivo, a GVT investiu, este ano, cerca de R$ 177 milhões para expansão 
de sua rede. "No último trimestre a banda larga representou 16% do faturamento da 
empresa", disse. Sanfelici acredita que o maior incentivo para a universalização dos serviços 
de Internet começa pela diminuição dos tributos, que somam, em média, 40% das faturas de 
banda larga no País. 
 
"Somos solidários à aprovação do PL 29, pois acreditamos que, na competição, ganha quem 
tem melhor produto, preço e qualidade de atendimento", argumentou Sanfelici. No primeiro 
trimestre de 2009, a GVT vai iniciar um projeto piloto com cerca de 300 clientes para a 
transmissão de conteúdo televisivo via IP (protocolo de Internet). Das maiores, a Telefônica é 
a menos afetada, pois comprou as operações de MMDS da TVA, e, além de implantar uma rede 
de fibra óptica nos Jardins, em São Paulo, faz implantação de redes de fibra óptica em 
condomínios de classe A. 
 
Eduardo Tude, presidente do Portal Teleco, afirma que a Net vem crescendo mais do que as 
teles há mais de dois anos, fator explicado pelos serviços convergentes oferecidos por ela. "As 
teles têm sido pouco agressivas. Com a rede que elas têm, de grande capilaridade, poderiam 
fazer isso de forma muito melhor, mas não o fazem" disse. 
 
Telefônica x TIM 
 
A possibilidade de o grupo espanhol Telefónica comprar a TIM Brasil da italiana Telecom Italia, 
de acordo com o que foi publicado no jornal financeiro italiano Il Sole 24 Ore, é grande, e 
talvez ocorra este ano ainda, apesar de ter sido negada ontem pelo presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg.  
 
Para Eduardo Tude, do Portal Teleco, a operação poderia ser oficializada este ano, por meio de 
um contrato de compra e venda, assim como fez a Oi quando anunciou ao mercado o interesse 
de comprar a Brasil Telecom (BrT). O contrato estaria sujeito à aprovação da Anatel e do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O especialista ainda afirma que, em 
tese, a Telefônica precisaria vender sua participação na Vivo — dividida com a Portugal 
Telecom — para adquirir a TIM, a menos que faça um acordo com a Anatel. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 28 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. B2. 
 


