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Operadora investe R$ 4 milhões para a venda de kits de acesso à programação em redes do País.  
 
A Net, maior operadora de TV por assinatura do País, está investindo R$ 4 milhões num projeto 
pioneiro de venda de seus produtos por meio do varejo. O objetivo é aumentar em 10% o número 
de clientes. A estimativa está baseada nos índices obtidos pela operadora chilena VTR, que 
conseguiu incrementar as vendas entre 5% e 6% em um período de 10 meses.  
 
Os produtos serão vendidos em caixas com kits de acesso à Net digital, à rede analógica e ao 
sistema de banda larga Virtua. Cada kit traz um folheto explicativo do leque de canais oferecidos 
com o pacote, um CD de demonstração com imagens da programação e um cartão de acesso 
codificado. Ainda na loja o consumidor tem condições de saber se o local em que quer instalar o 
serviço está habilitado ou não. Depois, via internet ou telefone, ele solicita o serviço de instalação, 
feita em até 72 horas. O preço pago pelo kit será descontado do valor das mensalidades.  
 
A Net negocia com 12 redes e já fechou com algumas nas principais capitais onde atua, como a 
Fnac em São Paulo, a Casa&Vídeo no Rio de Janeiro e a Zaffari no Rio Grande do Sul. Ao todo 
serão 160 locais de vendas. Em todos pontos haverá o suporte de promotores e demonstração de 
tecnologia nos showrooms.  
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Martine Birnbaum, diretora de comunicação da Fnac, afirma que a megalivraria resolveu fazer a 
parceria com a Net dentro do seu objetivo de incrementar os serviços e produtos disponíveis. 
"Vendemos TV e vamos comercializar conteúdo para TV", resume a executiva.  
 
Segundo o diretor comercial da Net, Sérgio Wainer, se a meta for alcançada, os custos adicionais 
dessa venda no varejo vão ficar próximos aos de televendas. De acordo com o executivo, as 
promoções serão repassadas a todos os canais de venda. Ele explicou ainda que toda a campanha 
de publicidade será feita de forma cooperada com as empresas de varejo, onde os kits estarão a 
venda.  
 



Os kits de acesso da Net serão oferecidos em três opções: Net Kit Digital Gold que permite acesso 
a mais de 130 mil canais com som e imagem digital; Net Kit Premium, com cobertura de 64 
opções, entre canais de filmes, programas jornalísticos, programação infantil e seriados. O Kit Net 
Virtua Mega Flash é a única opção de banda larga e custa R$ 99. Os kits para TV custam em torno 
de R$ 149. Para Wainer, o mais importante no sistema é a "degustação" que ele permite ao futuro 
telespectador na hora de fazer sua compra, ao contrário do sistema de televendas.  
 
Aumento de assinantes  
 
No ano passado, a Net registrou vendas brutas de 406 mil assinaturas de TV paga, com adições 
líquidas (descontadas as desconexões) de 121 mil, o que levou a base de assinantes a 1,54 
milhão. Para este ano, o objetivo é repetir o crescimento de 8,5% das adições líquidas, apostando 
num mercado potencial de 1,7 milhão domicílios de classes A e B por onde passa rede da Net.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


