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O crescimento das vendas de aparelhos na África tem ajudado a criar novos negócios no 
continente e a tirar comunidades rurais do isolamento. 

Referência em pesquisas sobre o impacto da tecnologia no progresso de países, um estudo do 
economista Leonard Waverman, da London Business School, da Inglaterra, mostra que uma 
expansão de 10% na penetração de telefones celulares numa economia em desenvolvimento 
pode gerar acréscimo de até 0,6% em seu produto interno bruto (PIB). A África representa 
hoje o melhor campo de testes para a tese de Waverman. Embora ainda possuam um número 
relativamente baixo de usuários (190 milhões no total), as operadoras de celulares vêm 
aumentando rapidamente sua base nos países africanos. Nos últimos seis anos, o crescimento 
acumulado do número de clientes foi de 660%, quase o triplo do registrado em outros 
mercados emergentes, como o asiático e o latino-americano (veja quadro). Esse ritmo de 
evolução deve seguir acelerado, segundo especialistas em telecomunicações. De acordo com 
estimativas, o mercado africano de celulares dobrará de tamanho até 2012. E, até agora, 
nenhuma outra região do mundo registra a mesma onda de desenvolvimento relacionada à 
popularização dos aparelhos. Entre outras coisas, os celulares estão ajudando a gerar 
negócios, a abrir postos de trabalho e a melhorar a vida dos agricultores de algumas 
comunidades rurais. 

O fenômeno é especialmente perceptível na região mais pobre do continente, a chamada África 
subsaariana. Cerca de 60% da população local vive em comunidades distantes dos centros 
urbanos e isoladas pela falta de estradas e de energia elétrica. Para os agricultores dessas 
comunidades, o contato com o mundo, o acesso à informação e a serviços básicos e a busca 
de novas alternativas de renda passaram a ser possíveis graças aos celulares. Companhias 
como a Manobi, do Senegal, criaram para esse tipo de cliente serviços sob medida, como o 
envio de cotações de insumos e de produtos agrícolas  informações determinantes para essas 
comunidades por mensagens de texto. O acesso à rede bancária também vem sendo facilitado 
pela tecnologia. Para suprir a escassez de agências em povoados isolados, operadoras como a 
Safaricom, do Quênia, desenvolveram sistemas de saques, depósitos e transferências pelos 
aparelhos. Em vários países africanos, a demanda por telefonia gerou ainda uma oferta grande 
de emprego na venda de aparelhos e cartões de minutos para os celulares pré-pagos. Algumas 
pessoas ganham a vida hoje como "orelhões ambulantes", comercializando o uso de celulares 
por minuto de conversação em feiras livres e outros locais públicos. As operadoras 
embarcaram na onda, criando pacotes específicos a partir de 50 dólares para as pessoas que 
ganham a vida dessa forma. 

A exploração do mercado africano de telefonia celular exigiu uma série de adaptações no 
modelo de negócios das operadoras. Por causa do baixo poder aquisitivo da população, elas 
tiveram de criar novas alternativas para baratear o custo do serviço. Uma delas é o 
compartilhamento de minutos, oferecido pela companhia Celtel, no Quênia. A coisa funciona da 
seguinte forma: uma pessoa adquire um cartão de um celular pré-pago e pode enviar minutos 
de conversação a amigos e parentes por meio do próprio celular. O negócio foi batizado de 
Me2U, fazendo um trocadilho com a expressão "me to you" ("de mim para você", em 
português). Os cartões de minutos são vendidos por preços a partir de 80 centavos de dólar, 
quantia suficiente para fazer uma ligação de quase 3 minutos. Descontos em tarifas também 
são estratégias comuns das operadoras. A Celtel, uma das líderes do mercado, de origem 
holandesa e hoje subsidiária de uma empresa do Kuwait, oferece a seus clientes o One 
Network, uma rede de celulares sem custos de roaming entre Quênia, Tanzânia e Uganda. 

O mercado de celulares na África começou a ficar atrativo para as empresas na metade dos 
anos 90, quando boa parte dos países do continente iniciou o processo de privatização do setor 
de telecomunicações. O fim das guerras civis em alguns países, como Angola, e as altas taxas 
de crescimento econômico registradas recentemente também ajudaram a tornar o mercado 
local atrativo para as operadoras. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, o 
PIB africano deve fechar 2007 com uma evolução de 7%.  



Esse conjunto de condições favoráveis levou o continente a chegar rapidamente a um total de 
190 milhões de usuários de celulares, 70% mais do que o número registrado hoje no Brasil. 

O maior mercado da região é o da África do Sul, com 33,9 milhões de clientes. Em segundo 
lugar vem o da Nigéria, com uma base de 32 milhões de pessoas. Nesse país, a demanda pelo 
serviço foi tão expressiva que, entre o final de 2002 e o começo de 2003, as operadoras foram 
obrigadas a suspender por um período a venda de SIM Cards, os chips dos aparelhos GSM, até 
que as redes fossem fortalecidas para suprir a demanda. Como os preços dos computadores e 
das linhas fixas de telefones ainda são proibitivos para a maior parte da população, os 
celulares não só se transformaram na melhor alternativa de comunicação como representam 
hoje, para muitas pessoas da região, um instrumento valioso de sustento e de melhoria de 
vida. 

Campeão de crescimento 

Embora não seja o continente com o maior número 
de usuários, o mercado africano de celulares é o que 
mais vem evoluindo no mundo nos últimos anos 

Distribuição dos usuários por continente em 
2006 (em milhões) 

Ásia 1 140 

Europa 770 

América Latina 310 

América do Norte 250 

África 190 

Oceania 25 

Aumento de usuários de celulares no período 
2001-2006 (em %) 

África 660 

América Latina 265 

Ásia 233 

Europa 114 

América do Norte 79 

Oceania 75 

Fonte: International Telecommunication Union 

 
Fonte: Exame, ano 41, n. 19, p. 138-139, 10 out. 2007. 


