
Net perde 117 mil clientes em 2002 
 
Maior operadora de TV por assinatura do País fechou o ano com 1,33 milhão de assinantes 
 
A Net Serviços, ex-Globocabo, perdeu 117 mil clientes no ano passado. A maior operadora de TV 
por assinatura do Brasil encerrou 2002 com 1,33 milhão de assinantes, comparados a 1,447 
milhão no ano anterior. Em comunicado, a empresa informou que a queda "decorre dos menores 
gastos com marketing feitos pela companhia e da cautela e seletividade em investimentos 
adotada durante o ano".  
 
No quarto trimestre, os clientes perdidos somaram 22 mil. As desconexões voluntárias 
corresponderam a 15% do total entre outubro e dezembro. Trinta e um por cento dos assinantes 
que desistiram do serviço apontaram como motivo mudança para áreas ou cidades não cabeadas 
e 28% questões de ordem financeira e pessoal.  
 
Os resultados da Net refletem um impasse vivido por todo o setor de TV por assinatura, único do 
serviço de telecomunicações que tem crescido bem abaixo da expectativa nos últimos anos.  
 
Em 2000, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) projetava 10,1 milhões de assinantes 
no País para o final do ano passado. A Associação Brasileira de Telecomunicações por Assinatura 
(ABTA) ainda não fechou seus números para 2002, mas estima que a base tenha ficado por volta 
de 3,6 milhões, o que representaria estabilidade em relação a 2001. A entrada de 23 novas 
operações de TV por assinatura no País teria compensado a queda no número de assinantes das 
empresas que já atuavam.  
 
Aos problemas enfrentados pelo setor, somam-se dificuldades da própria Net.  
 
A empresa, que havia suspendido o pagamento de dívidas no final do ano passado, renegocia 
débitos que ultrapassam R$ 1 bilhão.  
 
Apesar da redução nos assinantes de TV paga, o número de usuários do Vírtua, acesso rápido à 
internet via cabo, cresceu. A Net fechou o ano com 55,7 mil clientes pagantes do serviço, o que 
representou crescimento de 12,6% sobre 2001. 
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