
Telemar lança serviço de dados e promete forte concorrência  
  
A Telemar Norte Leste, maior operadora de telefonia fixa do país, inaugura na próxima quinta-
feira serviço de longa de distância para transmissão de dados fora da sua região original, 
prometendo concorrência forte que pode levar a redução de preços.  
 
A oferta de novos serviços é resultado da aquisição da Pegasus Telecom, no final do ano passado, 
por 335,8 milhões de reais, possibilitando a expansão da rede da Telemar para outras regiões 
além dos 16 Estados onde atua. Agora, a Telemar passa a operar com transmissão de dados 
também em São Paulo, nas regiões Sul, Centro-Oeste e no Acre.  
 
A estratégia da companhia, informou o diretor do setor corporativo da Telemar, João Silveira, é 
oferecer ao segmento de empresas os quatro serviços prestados pela operadora: dados, longa 
distância, voz e móvel.  
 
"Vamos oferecer agora dados e longa distância e os outros serviços (voz e móvel) também serão 
oferecidos, mas ainda não podemos divulgar quando", disse Silveira à Reuters. A previsão é de 
que em dois anos metade dos 500 maiores clientes corporativos estejam utilizando o serviço de 
dados.  
 
"Estamos dando início à concorrência nesta área e, a partir de agora, a tendência é de que haja 
redução de tarifas", afirmou o diretor, que não soube projetar de quanto seria essa redução.  
 
"Cada cliente tem um perfil, não é possível padronizar, mas com certeza agora começa a briga 
pelos clientes", completou.  
 
A autorização para operar fora da região de concessão foi dada no ano passado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também autorizou a Telefônica e a AT&T. A Telemar 
será a primeira a utilizar a licença, obtida depois de investimentos de 19,5 bilhões de reais, desde 
1998, para antecipar as metas estabelecidas pelo órgão regulador. 
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