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Empresa pretende conquistar cerca de 40% dos usuários de internet discada do estado  
 
O presidente da Net, José Antônio Felix, afirmou que em 2010 pretende conquistar cerca de 
40% dos usuários de internet discada do estado de São Paulo que, segundo estimativas, 
totalizariam 1,3 milhão de consumidores. A migração desses clientes para a Net se daria por 
meio do plano de internet banda larga popular a ser lançado ainda este ano. 
 
O produto visa atender a medida do governo de São Paulo que dá isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos planos de banda larga que não ultrapassarem 
o preço máximo de R$ 29,80 ao mês. Se a previsão for cumprida, a Net passará a lucrar cerca 
de R$ 200 milhões ao ano com a internet popular, sem contar possíveis novos usuários que 
ainda não utilizam internet, nem com conexão discada. 
 
O cálculo foi feito por Felix durante a apresentação dos resultados trimestrais da Net. Segundo 
o executivo, a empresa não terá problemas em manter a margem de lucro e o modem grátis 
com os pacotes de R$ 29,80 ao mês pois já oferece outro produto popular, o Net Fone. Com, 
lançado no início de 2008, que disponibiliza banda larga, linha telefônica e TV a cabo por R$ 
39,90 ao mês. 
 
Felix explica que, para começar a ofertar o plano de banda larga nos moldes estabelecidos pelo 
governo de São Paulo, será necessária apenas uma adaptação do combo de R$ 39,90 já 
oferecido. "Não se trata de uma inovação, a viabilidade econômica já existe. Apenas vamos 
desmontar um produto existente e adaptá-lo" , afirma. Ainda não há uma data para o pacote 
começar a ser oferecido, mas o lançamento acontece ainda em 2010 e a velocidade seria a 
mínima exigida: 200 kbps (quilobits por segundo). A Telefônica lançou um plano com 
velocidade de 250 kbps. 
 
A Net anunciou lucro líquido recorde de R$ 246 milhões no terceiro trimestre deste ano, 
revertendo prejuízo de R$ 63 milhões em igual período de 2008. 
 
Alta na receita 
 
A receita líquida cresceu 26% e somou R$ 1,195 bilhão. O Ebitda (sigla em inglês para lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 322 milhões, com alta de 30%. 
No total, o número de clientes de serviços de TV, banda larga, voz e vídeo digital cresceu 35 
%. A empresa contabilizou 3,6 milhões de assinantes de TV, com 25% de aumento em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Em banda larga, fechou o trimestre com 2,8 milhões de 
usuários, um crescimento de 36%. 
 
Foi nas linhas telefônicas que a Net apresentou o maior aumento em relação ao terceiro 
trimestre de 2008: 63%. A empresa afirma estar se beneficiando da portabilidade numérica, 
pois, de cada 12 clientes que a Net ganha por conta da portabilidade, perde um. 
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