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Companhias pretendem agregar valor ao usuário com oferta conjunta de serviço de telefonia. 
 
O Net Fone via Embratel, opção de telefonia fixa lançada pelas duas companhias, quer se 
diferenciar não só das atuais concessionárias de telefonia fixa, mas também das alternativas que 
chegaram recentemente à telefonia via protocolo de internet (IP). O apelo não será a redução de 
preços, "mas agregar valor", como definiu o diretor de negócios da Embratel, Alexandre Gomes. 
 
O serviço, que está sendo vendido desde ontem pela Net - responsável também pela emissão da 
fatura e pelas ações de marketing - utiliza a infra-estrutura e o plano de numeração da Embratel. 
Mas, para assiná-lo, não é necessário ter computador ou acesso em banda larga para assinar, 
nem ser cliente de algum dos serviços da Net (TV paga e internet). 
 
O Net Fone utiliza uma rede privada IP da Embratel, que "sequer toca a internet pública" , afirma 
Gomes. Por isso, diz, a companhia consegue garantir qualidade e reduzir a quase zero o risco de 
clonagem. 
 
"É uma linha digital, empacotada no protocolo TCP/IP e que chega à casa do cliente totalmente 
encriptada", afirma Márcio Carvalho, diretor de produtos e serviços da Net. 
 
"É um conceito novo, de 'triple play', onde a telefonia é mais um serviço agregado", diz Gomes. 
Por isso, as vantagens econômicas são mais palpáveis aos usuários que optarem por mais de um 
serviço. Para quem quiser só o telefone e não tiver a banda larga ou a TV paga da Net, o preço 
não fica tão distante da assinatura básica da Telefônica, por exemplo. Em São Paulo, o Net Fone 
envolve taxa de instalação de R$ 300 e uma tarifa mensal de R$ 34,90. Se for usada 
exclusivamente nas ligações de um telefone fixo para outro, a franquia permite 300 minutos de 
uso. No entanto, poderá ser utilizada em qualquer modalidade de chamadas (para celular, longa 
distância etc). A tarifa local é de R$ 0,1163 por minuto e fica entre R$ 0,25 e R$ 0,95 a longa 
distância (preços em São Paulo, com impostos). Entre usuários do Net Fone na mesma cidade, as 
chamadas são gratuitas. 
 
Para os assinantes da Net, entretanto, a tarifa de instalação é gratuita e a assinatura mensal é 
liberada nos primeiros seis meses para quem tem banda larga e para 12 meses para quem tem 
tanto a internet como a TV paga. 
 
As companhias vão "compartilhar receitas" geradas pelo Net Fone, mas não divulgaram de que 
forma isso será feito. Também não informaram quantos assinantes pretendem alcançar com o 
novo serviço. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 
 


