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Banda larga Operadora anuncia que investirá no aprimoramento do produto, cujas vendas foram suspensas pela Anatel

Telefônica prevê R$ 70 mi para Speedy

por Juliana Welling

ATelefônica apresentou no últi-
mo dia 26 4 Anatel (Agência

Nacional de Telecomunicações)
um plano de R$ 70 milhões, divi-
dido em três etapas, para o apri-
moramento do Speedy (serviço
de banda larga da operadora),
que teve a sua comercialização
suspensa no último dia 23 por
determinação do órgão. Segundo
a empresa, o projeto será coloca-
do em prática nos próximos 30
dias.

De acordo com a operadora, o
valor provém de uma antecipa-
ção do orçamento estimado para
este ano, de Rs 750 milhões, des-
tinado à segurança e aumento
de capacidade e manutenção da
rede de banda larga.

Entre as medidas adotadas es-
tão melhorias na rede IP (Inter-
net Protocol), incluídas a troca e
a instalação de roteadores e equi-
pamentos intermediários.

O presidente do Grupo Tele-
fônica no Brasil, Antônio Carlos
Valente, destacou que o plano
apresentado à Anatel não se re-
sume apenas a investimentos.
"Estamos implementando tam-
bém mudanças de procedimen-
to, de modo a agilizar e tornar
mais eficiente todo o processo de
atendimento, gerenciamento de
rede, instalação e manutenção",
afirmou.

Segundo despacho da Anatel
divulgado na semana passada,
o descumprimento das determi-
nações do órgão acarreta na co-
brança de uma multa de R$ 15
milhões e de mais R$ 1 mil para
cada Speedy vendido.

Atualmente, o serviço conta
com uma base de 2,6 milhões de
clientes no Estado de São Paulo.

De acordo com Valente, boa
parte das melhorias já se encon-

A base do Speedy é de 2,6 milhões de clientes em São Paulo

tra em implantação há mais de
um ano, mas foram incluídas no-
vas ações para atender a deman-
das específicas do órgão regula-
dor. "As medidas que estão sendo
adotadas transformarão a rede da
Telefônica na maior, mais segura

e confiável da América Latina",
disse Valente.

Em relação aos atuais usuários
do Speedy, a companhia também
disse que a decisão não impacta
e não interrompe os serviços
prestados. A DM9DDB é a agên-

cia que atende a Telefônica. Até o
momento, não foi decidido se ha-
verá campanha para divulgar o
posicionamento da companhia.

PROBLEMAS
A Telefônica lidera, desde 2006,
o ranking de reclamações do Pro-
con (Proteção e Defesa do Consu-
midor) na cidade de São Paulo.
Em 2008, o órgão recebeu mais
de três mil reclamações contra os
produtos e serviços oferecidos,
sendo o Speedy o que desponta
como um dos principais questio-
namentos dos consumidores, se-
gundo informação do Procon.

Desde a última semana, o ór-
gão mantém em seu site um espa-
ço para que os consumidores que
tiveram - ou ainda têm - proble-
mas com o serviço denunciem as
dificuldades enfrentadas.

No ano passado, por exemplo,
os usuários do Speedy ficaram
sem conexão à internet por até
36 horas. Este ano, os problemas
se repetiram nos meses de abril,
maio e neste mês.

Mesmo com os problemas
freqüentes, o serviço de banda
larga, através das marcas Speedy
e Ajato, cresceu 22,7% no último
trimestre do ano, em relação ao
mesmo período de 2008.

No entanto, a suspensão da
comercialização do Speedy acar-
reta uma oportunidade de cres-
cimento da concorrência, como
é o caso do Vírtua, da Net. Pro-
curada pelo propmark, a empre-
sa disse que não pode divulgar
resultados preliminares ou fazer
estimativas diante da questão
por se tratar de uma empresa de
capital aberto.

Mas de acordo com informa-
ções publicadas na última sema-
na, José Antônio Felix, presidente
da Net, afirmou que a companhia
pretende aproveitar o fato para
crescer e diz esperar um aumen-
to nas vendas. Em banda larga, a
base de clientes Net Vírtua teve
um aumento de 54%, passando
de 1,6 milhão (em 2008) para
2,452 milhões de assinantes nes-
te ano.
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