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São Paulo, 24 de Setembro de 2003 - O Terra, segundo maior portal de internet paga 
do Brasil, está confiante no crescimento da banda larga, setor em que lidera e no qual 
aposta suas fichas. "O mercado já está maduro e hoje o consumidor já dispõe de 
conteúdo de qualidade", diz o diretor geral do Terra no Brasil, Fernando Madeira. A 
aposta do executivo é abocanhar 50% do aquecido mercado brasileiro até o final do 
ano, chegando a 450 mil assinantes. O executivo acredita que o mercado brasileiro de 
banda larga deverá chegar a 900 mil assinantes até o final ano. Já os especialistas 
estimam números superiores a um milhão.  

Uma das apostas do Terra é investir em conteúdo diferenciado. Neste ano, segundo 
Madeira, o Terra investiu entre 25% e 30% a mais em conteúdo banda larga do que 
tinha investido em 2001. No entanto, não revelou os números. "Temos mais de oito 
horas diárias de conteúdo exclusivo", diz. Dando continuidade a essa estratégia, o 
Terra – que pertence ao grupo Telefônica – anunciou ontem o lançamento do portal 
Conexão Disney, que é hospedado pelo Terra mas só é aberto para usuários de banda 
larga mediante assinatura paga.  

A previsão é atrair 9 mil assinantes do serviço até o final do ano. "Faltava um conteúdo 
voltado mais para família, e este vem atender essa demanda", diz Madeira, 
acrescentando que esse público responde por 30% do mercado doméstico de banda 
larga.  

A Walt Disney Company tem parceira com o Terra desde 2000, e o portal é 
responsável pela hospedagem e divulgação dos filmes de animação. Já os filmes 
tradicionais acabam sendo divulgados pelo concorrente Universo Online, informa o 
diretor de marketing da Disney, Eduardo Rosemback.  

Atualmente, o Terra lidera o mercado de banda larga com 370 mil assinantes em 
setembro. Quando iniciou efetivamente as operações, em 2000, o portal contava com 
20 mil assinantes de internet rápida. Passou para 130 mil em 2001 e no ano passado 
chegou a 230 mil usuários.  

De acordo com Madeira, o Terra cresc e em um ritmo de 25 mil novos assinantes por 
mês enquanto o mercado total ganha 40 mil a 50 mil novos assinantes por mês. O 
Brasil é hoje a maior operação mundial do Terra. No primeiro semestre de 2002, o 
Terra faturou €116 milhões no País, o que representa um salto de 78%.  
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