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A Net Serviços teve lucro líquido de R$ 7,2 milhões no primeiro trimestre de 2006, 
ante prejuízo de R$ 5,2 milhões em igual período do ano passado. No último 
trimestre de 2005, contudo, o lucro líquido situou-se em R$ 130,9 milhões, e, no 
ano, em R$ 125,7 milhões. A empresa anunciou ontem os resultados de janeiro a 
março. 
 
Segundo a Net, a receita líquida do primeiro trimestre do ano foi de R$ 438,8 
milhões, com crescimento de 20% em relação a igual período de 2005, quando 
registrou R$ 365,8 milhões.  
 
"O crescimento bom na base de assinantes, tanto de TV por assinatura como de 
banda larga, é o principal fator para justificarmos esse aumento. Se comparada ao 
primeiro trimestre de 2005, a base de assinantes em TV subiu 11,8% e a de banda 
larga registrou crescimento de 107,8%", disse o presidente da Net Serviços, 
Francisco Valim.  
 
A dívida líquida encerrou o primeiro trimestre do ano em R$ 363 milhões, enquanto 
a relação dívida líquida sobre Ebitda ficou em 0,8 vezes.  
 
O baixo nível de endividamento deu-se pelo fato de a companhia estar gerando 
nível de caixa operacional suficiente para cobrir investimentos e obrigações 
financeiras, informou o presidente.  
 
Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, o Arpu do Cliente (que 
considera a somatória da receita de tv por assinatura e banda larga sobre a média 
de clientes conectados), cresceu 11%, e passou de R$ 103,8 milhões para R$ 116,1 
milhões entre os trimestres. Segundo Valim, o aumento do Arpu reflete maior 
penetração dos assinantes de banda larga sobre a base de TV por assinatura. 
 
O Ebitda consolidado (geração de caixa antes de juros, impostos, depreciações e 
amortizações) da empresa ficou em R$ 116,4 milhões, alta de 2% em comparação 
aos R$ 114 milhões do primeiro trimestre de 2005. A margem Ebitda caiu de 31% 
para 27% nos primeiros três meses de 2006, como conseqüência de uma maior 
atividade de marketing, ações e promoções de vendas.  
 
O aumento de vendas (93%) de tv por assinatura de um trimestre para o outro, 
passando de 73,1 mil para 141,1 mil, foi explicado pela empresa com a 
consolidação dos novos canais de vendas, acompanhados do desenvolvimento das 
promoções de vendas específicas para atender os diversos segmentos do mercado 
em que atua.  
 
A base de assinantes conectados encerrou o trimestre com 1.599,5 mil assinantes, 
com crescimento de 11,8% se comparado aos 1.430,4 mil assinantes conectados 
no mesmo trimestre de 2005.  
 
O churn rate (taxa de desconexão) apresentou ligeira alta em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior, passando de 13,1% para 13,5% em 2006. Do total das 
desconexões, 62% foram solicitadas voluntariamente pelos clientes, sob a alegação 
de mudança de cidades ou para áreas não-cabeadas. 
 
 
Banda larga cresce  
Já o mercado de banda larga continua em crescimento, com a conversão dos 
usuários de dial-up (conexão discada) em assinantes de banda larga. 



 
No primeiro trimestre deste ano, a companhia realizou 134,9 mil vendas brutas, 
uma elevação de 196,5% em comparação às 45,5 mil vendas registradas em igual 
período do ano passado.  
 
A base de assinantes conectados de banda larga encerrou o primeiro trimestre do 
ano com 451,5 mil assinantes, uma alta de 107,8% em comparação à base de 
clientes de igual período de 2005, quando alcançava 217,3 mil assinantes. 
 
O churn rate dos últimos 12 meses de banda larga fechou o primeiro trimestre de 
2006 em 13,4%, índice praticamente estável quando comparado aos 13,1% 
registrados no mesmo período do ano anterior.  
 
Do total das desconexões do Vírtua, o principal motivo continua sendo as mudanças 
dos assinantes para outras cidades ou para áreas não-bidirecionais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 abr. 2006, p. B-4. 


