Leitores da revista INFO escolhem NET Vírtua
como melhor banda larga
Pelo quinto ano consecutivo, NET Virtua é apontado como o melhor serviço de
banda larga do Brasil na 9a Pesquisa INFO de Marcas
NET Vírtua conquistou mais uma vez a preferência dos leitores da revista INFO
na 9ª Pesquisa INFO de Marcas. NET Vírtua foi avaliado como “Excelente” por
29% dos participantes e “Bom” por 39%. A pesquisa, que avalia a
confiabilidade das marcas de tecnologia, está na edição de abril da revista.
Na pesquisa, os leitores da revista INFO avaliam a qualidade dos serviços e
produtos das empresas que conhecem. As categorias são divididas entre escolha
dos consumidores e das empresas. Na categoria Banda Larga – Consumidores
competem todos os tipos de tecnologias, incluindo 3G e ADSL.
“Nossa vitória pelo 5º ano consecutivo deixa clara a superioridade da tecnologia
do NET Vírtua frente às concorrentes. A qualidade da rede de cabos da NET
entrega ao usuário uma maior estabilidade na conexão e melhor experiência de
navegação”, aponta Marcio Carvalho, diretor de produtos e serviços da NET.
Em 2009, NET Virtua teve um forte crescimento de mercado, chegando a 2,9
milhões de assinantes, um aumento de 30% em comparação a 2008. A NET
atingiu a primeira posição no mercado de banda larga do Brasil e é a maior
empresa do setor em número de assinantes, à frente da Telefônica, Oi e Brasil
Telecom, incumbents oriundas da privatização do Sistema Telebrás.
“Ter nossa banda larga tão bem avaliada pelos leitores da INFO é motivo de muito
orgulho para a NET. Sem dúvida, é um público heavy user de tecnologia, muito
bem informado e também muito crítico em relação à qualidade”, afirma Marcio
Carvalho, diretor de produtos e serviços da NET.

SOBRE NET VÍRTUA
NET Vírtua é a internet em alta velocidade da Net Serviços. O acesso é feito por
meio de uma rede de cabos planejada e construída com a mais avançada
tecnologia, a mesma que distribui os sinais de TV por assinatura.
É o único serviço de banda larga com tecnologia Mega Flash, que possibilita
acesso em altas velocidades, como 3 mega, 6 mega e 12 mega. Também permite
acesso 24 horas sem necessidade de discar para provedores, o que mantém a
linha de telefone liberada.
Pioneiro em mega-velocidades, essa vantagem é importante para quem costuma
jogar on-line, participar de chats e videoconferências, enviar fotos e e-mails

pesados ou qualquer outra aplicação de alta interatividade na Web. O assinante
também fica despreocupado quanto ao sistema operacional de seu PC, pois o
NET Vírtua é multiplataforma – compatível com os principais sistemas
operacionais (Windows, Linux e Mac).
O NET Vírtua não cobra taxa de instalação, o modem é cedido gratuitamente em
comodato e já vem com provedor de acesso gratuito para quem quer apenas
navegar na internet sem contratar os demais serviços oferecidos pelos
provedores.

