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O mercado de banda larga brasileiro continua descolado da crise por enquanto, afirmam 
empresas que atuam no segmento. Mesmo com a situação de alerta da Telefônica, que teve as 
vendas do serviço Speedy suspensas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por 
enquanto, o setor caminha a passos largos. Tanto que a empresa Net Serviços, maior 
companhia de televisão por assinatura do País, e que também atua no mercado de conexão à 
internet por banda larga, deve manter o mesmo ritmo de crescimento conquistado no segundo 
trimestre do ano passado, quando viu recordes de vendas, puxadas inclusive por essa área, e 
quando a economia ainda não apresentava os sinais de crise econômica mundial.  
 
A expectativa positiva é de José Antônio Félix, presidente da Net, que também aposta na 
popularização da TV digital para conquistar mais clientes neste ano. No primeiro trimestre de 
2009, a companhia, que faz parte do grupo mexicano Telmex, do bilionário Carlos Slim, 
surpreendeu ao apresentar lucro líquido de R$ 82 milhões, alta de 140% em relação aos 
primeiros três meses de 2008. 
 
Félix nega que a crise financeira tenha afetado o negócio da Net de alguma forma, e afirma 
que a retração foi inclusive positiva para a empresa. "A crise faz com que as pessoas fiquem 
mais tempo dentro de casa e gastem menos com entretenimento, e elas precisam ocupar seu 
tempo. É aí que nós entramos com nossos serviços. Pretendemos fazer um bom segundo 
trimestre", explicou o executivo, durante evento na capital paulista.  
 
"Tenho de crescer mais em receita e em número de assinantes. Não tem como não crescer", 
disse, referindo-se aos resultados do primeiro trimestre deste ano. Segundo Félix, a 
inadimplência continua estável, sem indícios de aumento. 
 
O executivo afirma ainda que a Net vem apostando na estratégia de aquisição de empresas de 
telecomunicações que complementem a atuação da companhia geograficamente, com o 
objetivo de driblar a dificuldade de concessão em determinadas áreas.  
 
"Estamos sempre examinando o mercado. Se aparecer alguma oportunidade que se encaixe 
naquilo que enxergamos como complementaridade, estamos interessados", disse o presidente, 
explicando que a Região Nordeste é pouco explorada pela Net, mas que é de grande potencial 
para a companhia. 
 
Aquisição 
 
Com a aquisição da Big TV, realizada no final do ano passado, a Net assumiu o controle de 12 
operações de televisão a cabo em cidades dos Estados de São Paulo, Paraná, Alagoas e 
Paraíba, aumentando para 91 o número de municípios atendidos. A consolidação trouxe 112 
mil clientes à base de televisão por assinatura e 68 mil clientes à base de banda larga. Na 
receita do primeiro trimestre, a empresa adquirida contribuiu com R$ 35 milhões. 
 
Sobre a possibilidade de ofertar serviços de telefonia móvel, aderindo ao modelo chamado de 
quadriplay (serviços de voz fixa e móvel, televisão e internet), o executivo se mostra pouco 
interessado, com o argumento de que a Net está focada, neste momento, em proporcionar 
mobilidade dentro de casa.  
 
"Telefonia móvel é um negócio que demanda muito investimento, seria uma perda de foco. 
Temos muita oportunidade dentro daquilo que já fazemos", concluiu. Ainda assim, o presidente 
deixou claro que a Net está aberta a parcerias com as teles, caso elas se interessem em 
diversificar seu mix de produtos. 
 
A companhia, que ampliou a atuação e entrou no segmento de telefonia fixa há cerca de três 
anos e já tem cerca de 2 milhões de clientes neste segmento, vem tirando bom proveito da 
portabilidade. Segundo Félix, de cada 18 assinantes que chegam na empresa, apenas um sai. 



"Em todo o mercado de telecomunicações, de 10 produtos que são vendidos, sete são nossos", 
revelou. 
 
Para brigar ainda mais com as concorrentes Sky e TvA, a Net anunciou ontem o lançamento de 
um novo produto de televisão por assinatura em alta definição a um custo menor do que o 
ofertado há cerca de dois anos, com a meta de popularizar a TV digital — mas não divulgou 
estimativa de adição de clientes com a ação. 
 
Telebrás 
 
Ainda na área de banda larga, ontem o governo não compareceu para defender o projeto de 
reativação da Telebrás — que dispõe de forte infraestrutura de rede (20 mil quilômetros da 
Eletronet) — em audiência pública levada na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, na Câmara dos Deputados. E ficou sob fogo cruzado da oposição e do 
empresariado do segmento. 
 
"O governo deveria cuidar do que sabe fazer. Vai haver queda de investimentos do setor 
privado, pela quebra do que foi combinado", sustentou o presidente da Abrafix (entidade que 
representa as operadoras de telefonia fixa), José Fernandes Pauletti. Na avaliação dele, a 
eventual volta da Telebrás implicaria competição desequilibrada entre as operadoras 
privatizadas e a estatal. 
 
A Telebrás era holding do antigo monopólio estatal da telefonia, privatizado em 1998. A 
organização deveria ter sido extinta dois anos depois da privatização, mas sobrevive como 
fornecedora de mão de obra das antigas estatais para a Anatel. Com a reativação, o governo 
quer implantar a banda larga em 90% do território nacional. O projeto, segundo estimativa 
divulgada pelo Ministério das Comunicações está estimado entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões.  
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