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Aproximadamente 126 milhões de celulares. Pouco mais de 40 milhões de telefones fixos em 
serviço. Estes são os números do mercado de telefonia no Brasil dez anos após a privatização 
do Sistema Telebrás. No ano em que completa uma década de privatizado, o segmento, que 
continua em crescimento, principalmente na telefonia móvel, está diante de um novo cenário 
que mudará completamente as telecomunicações no Brasil: a convergência de mídias. Com 
isso, um novo mundo se abrirá nas comunicações brasileiras, interferindo em diversos 
segmentos, inclusive na publicidade, que já foi afetada diretamente pela privatização das teles. 
O outro desafio apontado pelo mercado: a melhoria no atendimento ao cliente que é a peça-
chave nas telecomunicações. 
 
Mas, diante deste cenário, antes de mais nada, chama a atenção no Brasil o grande 
crescimento do mercado de telefonia móvel que ultrapassou em muito o fixo e se tornou um 
dos principais do mundo. Segundo um especialista de uma grande empresa de telefonia móvel, 
que prefere não se identificar, são inúmeras as razões que levaram a esta paisagem. "Uma 
delas é o advento do pré-pago, que fez toda diferença. Não só ele, mas também a inovação 
nas formas de tarifar. E mesmo no pós-pago, o sistema de franquias. O cliente não paga uma 
assinatura que não dá direito a nada, ele paga uma franquia na qual já estão inclusos vários 
minutos. A forma de tarifação em minutos, e não pulsos, também facilita, as pessoas 
entendem melhor". 
 
Na telefonia fixa, isso só mudou recentemente. "Além disso, o que faz a diferença é a chamada 
lógica das Casas Bahia, na qual o cliente pode comprar uma geladeira melhor e pagar em 36 
vezes. Paga mais caro, com juros, mas as prestações cabem no bolso dele. Com o pré-pago é 
assim. O minuto é mais caro, mas ele faz uma recarga que cabe no bolso dele. O pré-pago 
permitiu que muita gente tivesse celular", exemplifica. Um outro fator que ele aponta como 
determinante é o subsídio de aparelho. "A operadora faz um investimento pesado em 
aparelhos e as pessoas podem adquirir e trocar. Ele não precisa comprar o celular baratinho. 
Ele não pode ter carro ou roupa de grife, mas pode ter um celular bacana, é um elemento de 
status para a população mais pobre", compara. 
 
PIB 
 
O celular chegou realmente como elemento de mudança social no Brasil, como em outros 
mercados. De acordo com uma reportagem publicada no New York Times, ele pode ser um 
instrumento de redução da pobreza. Um incremento de 10% de penetração do celular gera um 
aumento de 0,5% no PIB de um País. 
 
No Brasil, para muita gente, ele passou a ser seu endereço. "Quem mora em favela ou em 
uma região que não tenha endereço oficial, que não tinha conta de gás e energia elétrica, 
passou a ter a sua 'identidade', começou a usar o telefone móvel para abrir crediário, por 
exemplo. O celular passou a funcionar como um instrumento de trabalho", comenta o 
especialista. O fato é que o celular começou a ter um papel que não se esperava inicialmente. 
"Ele está muito presente. E este fenômeno incomodou alguns setores. Durante muito tempo, 
segmentos como construção civil, bens de consumo e farmacêutico alegaram que o 
crescimento do mercado de celular gerou queda nestes setores, já que entrou nos gastos 
típicos da família. Antes não existia a conta de telecomunicações no orçamento dos lares mais 
pobres que passaram a comprar menos cimento, leite e medicamento para fazer a recarga de 
celular", avalia. 
 
Houve uma mudança razoável no padrão de gasto do brasileiro que levou até o IBGE a mudar 
o seu padrão de pesquisa para contemplar isso. "Antes o que se gastava com telecom era 
pequeno. Até a forma de se calcular o PIB nacional mudou para capturar esta mudança do 
ponto de vista social e econômico no Brasil". 
 
Regulamento 
 



Um passo da Agência Nacional de Telecomunicações é visto como decisivo para o cenário 
atual: a desregulamentação do setor em 2001/2002. “Antes uma concessionária de telefonia 
fixa não podia ter telefonia móvel”. Mas, a partir de determinado momento, a Anatel 
determinou que quem antecipasse as metas de universalização da telefonia fixa poderia operar 
longa distância e telefonia móvel. "A partir daí, a competição se acelerou e de uma hora para 
outra começaram a se criar grandes grupos nacionais e marcas muito fortes foram lançadas, 
como a Oi pela Telemar e a Vivo, pela Telefônica em conjunto com a Portugal Telecom. 
 
Também foi lançada a Claro pelos mexicanos e TIM, que antes só operava no Nordeste e parte 
do Sul, pode adquirir outras operações. Foi aí que começou a competição de verdade", analisa. 
Com isso, formou-se um cenário contrário ao anterior à privatização. Antes, o sistema de 
telecomunicações era monopolista e muito voltado para a engenharia das telecomunicações, 
para tecnologias. "Não era voltado para o consumidor. Não se pensava na necessidade do 
cliente, mas na tecnologia para depois ir atrás do cliente, para ver o que ele queria. Isso 
ocasionava uma série de problemas". No Sistema Telebrás também havia vários perfis de 
empresas, estágios diferentes de qualidade. "Havia operadoras como a Telemig e a Telebahia 
que já eram mais avançadas e que atendiam bem os clientes e outras como a Telerj que 
tinham problemas crônicos. Até a privatização era normal que o cliente ficasse esperando anos 
por um telefone fixo. O cliente achava normal ser um bem e não uma prestação de serviço, 
um bem que se colocava até no testamento. Existia um mercado paralelo de compra e venda 
de telefone. Com a privatização, tudo mudou", comenta. Ele acrescenta um fato curioso na 
telecom brasileira. "O modelo regulatório era muito importante para garantir a universalização 
dos serviços e se esperava que isso acontecesse através das teles fixas, mas não foi assim". 
Ele acrescenta que com a briga acirrada na telefonia móvel este segmento cumpriu esse papel. 
"A partir do lançamento do pré-pago, tarifas mais baixas nos planos econômicos, a telefonia 
móvel passou a ser o grande instrumento de universalização de telecomunicações". 
 
Leia mais: 
 
Competição será mais acirrada 
Teresa Levin 
 
Uma fonte do propmark ligada ao setor de teles, que também prefere não se identificar, 
comenta a mudança na publicidade das empresas de telefonia. "Nos primeiros anos o 
investimento foi para construir marcas fortes. Por isso, houve um investimento massivo em 
mídia eletrôni-ca. Em pouco tempo todas as empresas adquiriram um índice de awareness 
muito grande", observa. Para ele, agora o momento é de investimento em ações below the 
line. "É mais relevante o marketing one to one. É mais efetivo do que você fazer campanhas 
massivas". 
 
Segundo ele, o momento é de mostrar ao consumidor que "você conhece o perfil dele e 
entende as suas necessidades. Que a sua empresa possui uma oferta feita para ele". "Isso faz 
toda a diferençam aumenta a possibilidade de convencer os clientes a virem para a sua base". 
 
Ele antecipa que com a portabilidade numérica, a competição será ainda mais acirrada. "Com o 
desbloqueio dos aparelhos e com a portabilidade há uma mudança conceituai na briga. Ao 
invés de roubar o cliente do concorrente a empresa pode ir lá e brigar por um pedaço do bolso 
dele. Na Europa isso já é realidade", conta. Ele diz que lá existem até operadoras virtuais, que 
não tem rede própria e focam no atendimento ao cliente, com planos para cada perfil. "Tem 
consumidor que compra o chip de uma operadora só para fazer ligações internacionais e o de 
outra para usar nos fins de semana e à noite porque não paga nesses períodos. Ou o que tem 
dois chips, um para uso pessoal e outro para o trabalho", explica. 
 
Na Europa é cada vez mais normal que as pessoas tenham vários chips. "Com isso você pode 
otimizar seus gastos. Com essa estratégia temos um cenário no qual uma determinada 
operadora cria uma oferta não para que o cliente deixe a outra operadora. Ele oferece um chip 
para uso específico e rouba parte daquele gasto. Isso muda conceitualmente a briga entre as 
empresas, faz com que as estratégias e táticas de marketing mudem. Você passa a ter uma 
abordagem diferente do consumidor. Esta é urna tendência para o Brasil também", conclui.        
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