
TIM ganha fôlego em relação à Claro. Vivo cai, mas é líder  
 
Em janeiro, a TIM ganhou um "fôlego" em relação à disputa pela segunda posição com a Claro. 
A TIM fechou o mês com 26,10% de participação no mercado. Já a Claro, ficou com 24,84%. A 
Vivo, apesar de uma ligeira queda, ficou com a primeira posição com 27,44%, observando que 
a tele não possui operação nacional (está fora de MG e do Nordeste). Em janeiro, as 
habilitações de celulares cresceram 135,12% em relação ao mesmo período no ano passado. 
 
Dados da Anatel apuram que, em janeiro, houve 1.877.474 novas habilitações na telefonia 
celular, número 135,12% maior do que as 798.520 adesões registradas em janeiro de 2007. 
Com isso, o Brasil aproxima-se de 123 milhões de assinantes no Serviço Móvel Pessoal (SMP).  
 
Os 122.857.577 celulares registrados no País representam um crescimento de 1,55% em 
janeiro. Do total de acessos, 99.217.125 (80,76%) são pré-pagos e 23.640.452 (19,24%), 
pós-pagos. Nos últimos 12 meses, de acordo ainda com a Anatel, o Brasil ganhou 22.140.436 
novos assinantes, o que representa um crescimento de 21,98%.  
 
Ainda com relação ao ranking, a Oi ficou com a quarta colocação. A operadora registrou 
13,32% (era 13,21%) de participação de mercado. A Telemig Celular/Amazônia Celular, em 
quinto, apresentou redução de 4,40% para 4,34%, enquanto a 14BrasilTelecom GSM 
aumentou a participação de 3,52% para 3,60%. A CTBC Telecom Celular (0,30%) e a 
Sercomtel Celular (0,06%) mantiveram a participação registrada no mês anterior. 
 
A tecnologia GSM continua em expansão e na liderança do mercado, com 97.903.131 acessos, 
ou 79,69% do total. A tecnologia CDMA tem 20.116.634 acessos (16,37%), e a TDMA, 
4.822.569 (3,93%). A tecnologia analógica AMPS possui apenas 15.243 acessos (0,01% do 
total). 
 
Com um crescimento de 1,44%, o Brasil alcançou o índice de 64,50 de teledensidade, e 
conforme os dados da Anatel, o ritmo de alta se mantém, tanto é assim que, em janeiro de 
2007, o índice era de 53,61. Isso significa que a teledensidade cresceu 20,31% em 12 meses. 
A teledensidade é o indicador utilizado internacionalmente para demonstrar o número de 
telefones em serviço em cada grupo de 100 habitantes. 
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