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A economia aquecida está transformando o mercado de telefonia celular. "Estamos diante de um 
crescimento chinês", diz Almir Narcizo presidente da Nokia referindo-se à corrida das classes de C 
e D ao serviço. O movimento impulsionado pela melhora do poder de compra e acesso a crédito 
mais alongado ajudou as vendas baterem recorde neste início de 2008, período usualmente fraco 
para o varejo.   
 
A procura por celulares tradicionalmente decola a partir de abril, quando começam as promoções 
em datas festivas. Início de ano é período de conter o orçamento diante da ressaca de Natal, 
férias e a volta às aulas. Mas com a entrada da população de menor renda a dinâmica mudou.   
 
Quem ganha menos evita compras de produtos de maior custo no Natal. Deixa para ir atrás do 
sonho de consumo no período em que as lojas jogam os preços para baixo. "Dezembro é um mês 
contaminado" para os de baixa renda, diz Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi.   
 
Segundo a Anatel, em fevereiro passado as homologações - como são chamadas no jargão do 
setor as novas adesões à telefonia celular - foram 69% maiores do que no mesmo mês em 2007. 
Ficaram 39% superiores a 2004, que havia sido o melhor mês de fevereiro dos últimos oito anos. 
Falco diz que com essa mudança é necessário cada vez mais procurar "entender a cabeça do 
cliente de baixa renda, entender quais os valores que ele dá para cada tipo de serviço", afirma. 
Ele lembra que o crescimento massivo das novas adesões acontece nos planos pré-pagos 
deixando claro o movimento dos de menor renda.   
 
Desde 2006, a Oi vem vendendo apenas o chip do celular, tornando o acesso mais fácil para as 
pessoas de menor renda. E em fevereiro passado a empresa liderou o número de homologações 
divulgadas pela Anatel. Foram 430 mil, novas adesões enquanto que a TIM contribuiu com 275 
mil, a Claro 265 mil e a Vivo 203 mil.   
 
O otimismo com a economia brasileira está fazendo, também, com que a faixa de maior renda 
amplie o número de linhas beneficiando-se dos planos familiares que as operadoras oferecem. E 
ao contrário do que era previsto pelo setor, as prestadoras de serviço mantêm o subsídio aos 
aparelhos para esse cliente exatamente para atrair esse usuário que gasta mais mensalmente 
com o serviço.   
 
A venda de terminais novos vem aquecida desde 2006 com as vendas crescendo a cada ano. Em 
2006, o país absorveu 38 milhões de celulares, passando para 44 milhões, em 2007. A estimativa 
é chegar a 50 milhões em 2008. Para Paulo Cesar Teixeira, vice-presidente da Vivo o crescimento 
das vendas também se explica por que o cliente está ficando menos tempo com um mesmo 
telefone. "As trocas que ocorriam a cada 18 meses caíram para 12 meses", diz ele.   
 
José Roberto Campos, presidente da Samsung defende que o atrativo para a troca é exatamente 
as multifunções que o celular oferece. Câmeras com cada vez maior nitidez, MP3 para armazenar 
músicas e a novidade que vem em breve que é a TV via celular. Narcizo, da Nokia, concorda com 
Campos e lembra que outro atrativo que está estimulando o crescimento é que os terminais 
também estão mais baratos diante do aumento da escala de produção e da queda do dólar.   
 
Segundo o executivo, a redução do preço dos telefones ficou entre 15% a 18%. Além da escala, a 
avaliação da Nokia é que boa parte da queda é devido à desvalorização do real frente ao dólar. 
Cerca de 80% dos componentes dos celulares são importados.   
 
Já Enrique Ussher, presidente da Motorola, engrossa o coro da atratividade maior pelos celulares 
com funções mais variadas. Ele diz que a empresa fez pesquisa e identificou que 53% dos clientes 
acham fundamental ouvir música no celular. Ele e Narcizo acham que esse será o hit deste ano. 



Mas Ussher lembra que a procura por terminais de baixo custo também está crescendo. Os 
telefones que custam de R$ 299 para baixo são os mais vendidos" , informa.   
 
Quem não pode ter um telefone novo parte para o usado. O mercado de segunda mão também 
está fervilhante. Segundo pesquisa da Latin Panel, divulgada semana passada, os terminais 
usados responderam por 26% das vendas em 2007. O levantamento mostra o consumo das 
famílias: 46% das crianças entre 7 e 13 anos têm celular e entre 14 e 18 anos são 71%.   
 
"Com a economia crescendo o Brasil vai chegar até o fim do ano com 150 milhões de 
homologações. Na classe C a penetração já é de 70% e na E, 53%. Em 2009 teremos 100% de 
penetração", diz Teixeira, da Vivo.   
 
Ele lembra que a Anatel estabeleceu para quem comprou licença de terceira geração (3G) ampliar 
a cobertura de GSM em municípios que não tinham infra-estrutura celular. Essa medida vai fazer 
com que a penetração aumente rápido.   
 
Em fevereiro, a Anatel registrou 1,264 milhões novas habilitações na telefonia celular, com 22,9 
milhões de assinantes nos últimos doze meses. O país atingiu a marca de 124 milhões de acessos 
homologados, sendo 80,87% adeptos do pré-pago e 19,13% pós-pagos. Os números de março 
ainda não foram divulgados.   
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