
Net traz velocidade do Japão aos paulistanos de 4 bairros 
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Os paulistanos que habitam os bairros dos Jardins, Morumbi, Itaim e Pinheiros vão ter acesso - 
gratuitamente a princípio - a uma banda larga que hoje em dia só existe no Japão, Coréia do 
Sul e uma parte dos Estados Unidos.  
 
A Net decidiu fazer um piloto com velocidades de 60 Megabits por segundo (Mbps) justamente 
nas regiões em que a Telefônica está implantando fibra óptica para oferecer banda larga de 30 
Mbps.  
 
Um acesso residencial de 60 Mbps permite que o usuário assista a qualquer conteúdo 
disponível pela internet em alta definição, na tela do seu computador ou da TV de alta 
definição. É o que existe de mais avançado.  
 
"A Net quer estar sempre nas manchetes como protagonista de boas notícias", disse seu 
presidente José Antonio Felix. A iniciativa é vista pelo mercado como um passo importante na 
direção de ofertar acesso de banda realmente larga ao brasileiro, afirmou o presidente para 
América Latina da NextWave Wireless, fornecedora de infra-estrutura sem fio, Rafael 
Steinhauser.  
 
O piloto da Net tem o objetivo de captar informações de como, quando e com que intensidade 
o cliente local está disposto a usufruir de uma banda tão alta. Nos primeiros seis meses o 
serviço será grátis para aqueles que já possuam o pacote Net Combo HD Max, que une TV em 
alta definição, NetFone, gravador digital e banda larga de 12 Mbps (Virtua), por R$ 399 
mensais.  
 
As outras áreas da cidade, segundo Felix, terão acesso ao pacote de 20 Mbps.  
 
Investimento e crise  
 
A Net planeja repetir em 2009 o investimento efetuado este ano, de R$ 1 bilhão, basicamente 
na expansão e melhoria tecnológica da rede. "Ainda não falamos ao conselho de administração 
da Net Serviços, mas o mercado conta com isso", afirmou Felix. A reunião com o conselho está 
prevista para ocorrer hoje.  
 
Felix disse que a crise não chegou até agora à Net. "Eu percorro a empresa em busca de 
algum indício de crise. Mas até agora não encontrei nenhum", brincou. O executivo disse estar 
atento e explicou que, sazonalmente, o segmento de TV por assinatura enfrenta no último 
trimestre do ano vendas inferiores aos outros três. Portanto, embora tenha resultados 
menores no momento, isto não significa crise. "Inclusive detectamos grande avanço em 
relação ao mesmo período do ano passado", afirmou Félix.  
 
Os 26% de margem Ebitda (resultado antes de juros, amortizações, endividamento) é muito 
bem-recebido pelos acionistas, diz Felix, e pode continuar assim. "Não se deve comparar 
Ebitda de uma empresa competidora, como a Net, com o de uma concessionária fixa, como a 
Telefônica, que exibe margens Ebitda de mais de 40%", afirmou. "Eles não querem que nada 
mude. Nós viemos para competir, queremos que tudo mude", afirmou.  
 
Fornecedores  
 
A Motorola é a fornecedora da central de emissão de sinais (head end) e o cable modem que 
vai na casa do assinante. Os equipamentos estão sendo importados dos Estados Unidos e da 
Ásia.  
 
A Net atua em 79 cidades do Brasil e já passou a Brasil Telecom e a Oi em número de acessos 
de banda larga, que estão em torno de 2 milhões, conforme divulgado ao fim do terceiro 
trimestre. "Claro que gostaríamos de passar também a Telefônica, mas não será fácil porque 
ela é muito competente no seu negócio", disse Felix.  



 
O executivo não informa o número de clientes de pacote triple (TV paga, banda larga e 
telefone), por ser um dado estratégico. Mas diz que possui 1,5 milhão de clientes de voz e 2,9 
milhões de TV por assinatura. "Este ano foi mais que excepcional".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


