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De volta aos trilhos da rentabilidade um ano após o término de uma delicada reestruturação 
financeira, a Net Serviços está diante de um novo desafio: ir além da televisão por assinatura. 
Sergio Zacchi / Valor  
   
"Queremos ser o provedor de todos os serviços na casa dos clientes", diz Francisco Valim, que 
preside a Net e comandou a renegociação da dívida da empresa  
 
 
Maior operadora de TV a cabo do país, a empresa quer se tornar o fornecedor único de 
comunicação para seus clientes, incluindo serviços de vídeo, internet em banda larga e, agora, 
telefonia.  
 
A Net tem em vista um modelo já comum nos Estados Unidos, onde as companhias telefônicas 
sofrem a concorrência direta das operadoras de cabo. "Queremos ser o provedor de todos os 
serviços na casa dos clientes", afirma Francisco Valim, presidente da Net.  
 
O executivo chegou à companhia em fevereiro de 2003 com a missão de tirá-la de uma crise 
que havia levado à suspensão do pagamento das dívidas. Com a questão equacionada, a 
operadora ganhou fôlego para ampliar a oferta de serviços. Nos últimos anos, tornou-se uma 
importante provedora de banda larga. Valim calcula que a Net, presente em 44 municípios, 
tenha 12% desse mercado.  
 
A estratégia para entrar no chamado "triple play" (jargão do setor de telecomunicações para a 
oferta conjunta de voz, dados e vídeo) foi completada no fim de março, com o lançamento do 
Net Fone. Com ele, a operadora passou a oferecer telefonia junto com a Embratel, sua 
acionista. Os primeiros resultados foram positivos. Em um mês, foram vendidas quase 22 mil 
linhas do novo serviço, 70% delas para pessoas que já eram clientes de TV ou banda larga da 
Net.  
 
A oferta diversificada é o tema da nova campanha publicitária da empresa, atualmente no ar. 
Nos comerciais de TV, funcionários reais - inclusive Valim - aparecem dizendo que a Net agora 
faz "barba, cabelo e bigode", numa referência aos serviços múltiplos.  
 
"Do ponto de vista técnico, as redes de TV a cabo no Brasil sempre estiveram preparadas para 
isso. Só não aconteceu antes porque as empresas não tinham condições financeiras. A crise 
paralisou o setor", diz Valim.  
 
O executivo sabe que a tarefa de consolidar esse modelo não será fácil. As três operadoras de 
telefonia fixa (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) têm praticamente o monopólio das regiões 
onde atuam. E, diferentemente dos EUA, onde 66,3% dos lares são equipados com TV por 
assinatura, os clientes desse tipo de serviço não passam de 5 milhões no Brasil, segundo 
dados do site Teleco. Ou seja, Valim terá de enfrentar as teles no território delas e fazer o 
consumidor ver na Net um fornecedor confiável também em telefonia.  
 
Essa não será, porém, a primeira vez que o executivo terá de usar sua capacidade de 
convencimento. Em fevereiro de 2003, quando ele assumiu o comando da Net, a situação era 
crítica. Com uma dívida de R$ 1,6 bilhão, a empresa estava em "default" desde o fim do ano 
anterior e perdia clientes em ritmo acelerado. Diante do cenário, Valim só via um caminho: "A 
empresa havia perdido mais de 200 mil assinantes em dois anos. Era investir para crescer ou 
esperar quebrar", conta o executivo.  
 
A primeira tarefa de Valim, egresso da companhia de mídia RBS, foi sentar-se com acionistas e 
credores para tentar convencê-los de que a estratégia mais comum nesses casos - apertar o 
cinto, então já bem apertado - era o pior caminho. "Cortar custos é muito fácil", diz o 
executivo.  
 



Em vez disso, a proposta era isolar a reestruturação da dívida e tirar dinheiro do caixa, mesmo 
combalido, para reativar ações de marketing e vendas. A aposta de Valim era a de que, 
colocando os problemas financeiros e as questões do dia-a-dia em campos separados, seria 
possível recuperar o ânimo dos empregados e dar consistência aos negócios. "Era difícil 
manter o funcionário estimulado se ele nem sabia se encontraria as portas abertas ao voltar do 
fim de semana."  
 
Em março, um mês depois da chegada do executivo, o plano estava aprovado. Uma das 
primeiras atitudes foi voltar a fazer campanhas publicitárias, algo que não ocorria havia 14 
meses. Outra ação foi reforçar as equipes de vendas e abrir novos canais para a oferta dos 
pacotes de serviços da Net. Até então, 100% das assinaturas vinham de dois canais: um 
teleatendimento receptivo, que atendia apenas quem procurava a empresa, e uma equipe que 
oferecia serviços para condomínios.  
 
Valim preservou esses formatos, mas adicionou outros dois canais, mais agressivos: um 
televendas ativo e uma equipe que atua em grandes redes varejistas, como FastShop e Fnac.  
 
"O consumidor compra o aparelho de TV e sai com o serviço da Net; adquire o computador e 
leva o Vírtua, de internet em banda larga", diz o executivo. A estratégia é a mesma adotada 
para vender qualquer produto de consumo, seja um sabão em pó ou uma massa de tomate: o 
material de ponto-de-venda é colocado nos pontos-chave das lojas para atrair a atenção do 
comprador. A equipe de vendedores fica a postos e fecha o contrato. Para não ter a impressão 
de que saiu da loja sem nada - já que comprou um serviço e não um produto palpável -, o 
consumidor recebe uma caixa com CDs de instalação, manual de instruções etc.  
 
As mudanças levaram um tempinho para surtir efeito. Mas, três meses depois, a perda de 
assinantes não só havia sido estancada como a base voltou a crescer. "Os novos canais 
ampliaram o número de instalações de forma absurda", diz o executivo. "Hoje, agregamos de 
30 mil a 40 mil clientes por mês, já considerados os desligamentos."  
 
Esse, aliás, foi outro desafio. Além de ampliar a base, era preciso reduzir a evasão de quem já 
era cliente. "Havia problemas no atendimento, na instalação e manutenção", diz Valim. As 
falhas constantes provocavam o descontentamento dos usuários e o posterior desligamento. 
Na época, a taxa de pessoas que desistiam dos serviços era de 20% do total de assinantes.  
 
Para resolver o problema, o executivo decidiu investir no aumento e na formação das equipes 
técnicas. Deu certo. "Ao fim do primeiro ano, a taxa de desligamento havia caído para algo 
entre 13% e 14%, uma das mais baixas do mundo", afirma.  
 
Paralelamente à reativação das operações, Valim trabalhou na renegociação da dívida. Na 
época, o maior temor era o de que algum credor achasse que poderia recuperar o dinheiro 
pedindo a falência da companhia, estrangulada pela desvalorização cambial. Em vez disso, 
porém, ele os convenceu de que a volta dos investimentos poderia tornar a empresa saudável 
o suficiente para honrar seus compromissos, se lhe fosse dado tempo para isso. Funcionou.  
 
No âmbito operacional, os contratos de programação, que estavam atrelados ao dólar, 
passaram a ser em real. Na esfera financeira, as mudanças culminaram no aumento de capital 
realizado em março de 2005, que marcou a entrada da Telmex (dona da Embratel, para quem 
posteriormente foram transferidas as ações) no bloco de controle, ao lado da Globo 
Comunicações e Participações.  
 
A operação tornou possível pagar toda a dívida vencida. A última parcela da reestruturação foi 
quitada há um mês. Atualmente, o endividamento bruto da Net corresponde a R$ 650 milhões 
em debêntures, com pagamento em quatro parcelas iguais, a partir de 2008. A dívida líquida 
era de R$ 363 milhões em março deste ano.  
 
É uma situação bem diferente da encontrada no fim de 2002, quando a dívida era de R$ 1,242 
bilhão, mais que o dobro do valor de mercado da empresa, de R$ 588 milhões. Em 2003, no 
entanto, o endividamento começou a encolher e o valor de mercado a aumentar.  



Entre 2004 e 2005, esse crescimento foi de 225%. Resultado: ao fim do ano passado, a dívida 
era de R$ 538 milhões, ao passo que a companhia estava avaliada em R$ 4,231 bilhões. "Os 
credores receberam 100% da dívida e os acionistas tiveram uma valorização de R$ 3 bilhões", 
diz Valim.  
 
Mais saudável, a Net aproveita a maré favorável no mercado de TV por assinatura, que 
finalmente voltou a crescer. A empresa encerrou o primeiro trimestre do ano com 1,6 milhão 
de clientes de televisão, 118% a mais do que no mesmo período de 2005. O número de 
acessos de banda larga mais que dobrou nesse intervalo e somava 451,5 mil no fim de março.  
 
Valim, no entanto, já pensa na próxima fase. O plano mais imediato é lançar, ainda neste ano, 
um serviço digital de gravação de vídeos, como o americano TiVo. Porém, um desafio mais à 
frente começa a ser desenhado: permitir o acesso móvel a todos os serviços prestados pela 
companhia. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


