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Com a evolução dos sistemas de telecomunicação, usar o aparelho celular no exterior ficou 
bem mais fácil. Os serviços de roaming internacional oferecidos pelas operadoras nacionais são 
tão eficazes que falar com parentes e amigos é tão prático como usar o aparelho por aqui. É 
uma tentação quase irresistível.  
 
Mas, cuidado! Essa facilidade pode se transformar num pesadelo na hora de pagar a conta. 
Usar o celular fora do Brasil é bem mais caro do que se imagina. Há momentos, claro, em que 
ele é insubstituível. Mas falar com responsabilidade ou adotar outra opção para se comunicar 
com o País é a melhor solução.  
 
Além, é claro, de saber vários detalhes sobre sua operadora e os serviços por ela oferecido. 
Por exemplo: quanto se paga para ligar para o Brasil? Com quais empresas estrangeiras a sua 
operadora tem acordo? Seu aparelho é compatível com a freqüência do país a ser visitado?  
 
As operadoras de telefonia móvel no Brasil adotam tarifas internacionais já há algum tempo. 
Mas elas não são tão acessíveis assim. Por isso, antes de pegar o avião é importante verificar 
com sua operadora quais são os preços da ligação a partir do país onde você estará.  
 
E, também, se inteirar sobre o custo das chamadas recebidas, já que o preço com 
deslocamentos às vezes surpreende negativamente tanto quanto os telefonemas 
internacionais. Para ligar do exterior é preciso, na operadora escolhida, ativar o serviço. Muitas 
das informações necessárias para isso, como também detalhes de preços das chamadas, são 
encontradas nos sites das empresas.  
 
Mas é importante pensar e pesar as reais necessidades de se contar com um aparelho na 
viagem. Se não for estritamente importante levá-lo, mais vale usar os serviços tradicionais da 
telefonia fixa, comprando cartões e usando os orelhões via Embratel (a empresa conecta o 
Brasil a grande parte do mundo), ou procurar alternativas como programas de voz sobre IP, 
em que se usa o serviço de banda larga da internet.  
 
Vale levar o celular, mas só usá-lo com cartões pré-pagos adquiridos no local – que é, pelo 
menos, uma forma melhor de controlar o desejo de ligar.  
 
Sem padrão  
 
Infelizmente, não existe um padrão específico para a cobrança de ligações internacionais – o 
que deixa o usuário perdido e dependente inteiramente das regras impostas pela operadora. 
Algumas taxas cobradas são em dólar, outras em reais; os custos com deslocamentos não são 
uniformes. Não existem pacotes especiais para o viajante como nos planos locais de conta 
controle, onde se paga um valor fixo para falar um determinado número de minutos.  
 
E, é bom salientar, no seu plano de minutos pós-pago não se contabiliza nenhuma ligação feita 
de fora – e assim cada chamada internacional é um custo à parte.  
 
De acordo com as operadoras que atuam no Brasil, a dificuldade de oferecer pacotes especiais 
está na forma de cobrança das empresas do país visitado, que são as parceiras que viabilizam 
a chamada, e que têm preços variados. O que as operadoras conseguem fazer são promoções 
pontuais, quando aproveitam determinadas épocas para oferecer descontos em ligações 
originadas de alguns países.  
 
Sempre é bom alertar sobre o fato de atender ligações no exterior. A tentação é grande, pois 
não há como saber quem está chamando – já que não há serviço de identificação de chamada 
em todos os países. Para piorar, muitas pessoas nem sabem que você está viajando e ligam 
simplesmente para conversar, nada de importante. Já pensou se você resolve atender todo 
mundo que ligar durante suas duas semanas de férias naquele país exótico?  
 



Quem telefona paga simplesmente o preço de uma ligação local, enquanto quem recebe arca 
com os custos da diferença de uma ligação internacional. O serviço de bina é responsabilidade 
da operadora local e nem sempre é tão eficaz como aqui.  
 
Para quem não consegue conter a curiosidade, uma opção mais segura é gravar uma 
mensagem na sua caixa postal dizendo que está viajando ao exterior e pedindo que lhe seja 
enviada uma mensagem de texto ou email, se o assunto for importante, e desligar o aparelho. 
De vez em quando, ligue o celular e verifique se há mensagens. Lembre que, mesmo que você 
tenha um aparelho preparado para tal, os emails devem ser verificados em um computador. É 
muito mais barato do que se conectar à web pelo celular.  
 
Agora, se falar do exterior pelo celular é uma tentação irresistível, ou conversar regularmente 
com pessoas que ficaram no Brasil é imprescindível, o melhor é combinar com elas para que 
façam a chamada daqui. Isso porque os preços das ligações recebidas fora são sempre 
menores do que os telefonemas feitos para cá. Pelo menos dá, assim, para economizar um 
pouco.  
 
 
Leia mais: 
 
Das mensagens aos pré-pagos 
 
O uso de celular no exterior se torna uma necessidade quando vários familiares ou amigos, 
casais por exemplo, resolvem fazer um programa de viagem juntos. Como nem sempre as 
preferências por passeios coincidem, o grupo acaba se dividindo, ou pessoas se perdendo, 
podendo causar preocupações.  
 
O telefone, portanto, é uma alternativa para amenizar situações que podem até mesmo 
comprometer o bom andamento da viagem. Quando precisar contatar alguém, seja para saber 
onde se encontra ou para combinar algo, é só ligar, como se estivesse no Brasil.  
 
Mas, se o telefone foi habilitado aqui, cada vez que se fizer uma ligação, mesmo internamente, 
ela será taxada como chamada internacional. Mas existe uma solução mais prática e 
econômica para esses casos: logo que chegar no país, compre alguns chips pré-pagos e 
coloque no seu celular. Com ele, você passa a ter um número local e um determinado crédito 
de minutos para falar como quiser, inclusive para enviar mensagens ou navegar pela internet. 
Acabou o valor de um chip, é só pôr outro.  
 
Claro que é necessário ter um telefone desbloqueado no país visitado, o que pode 
perfeitamente ser feito aqui mesmo. Muita gente opta por comprar, junto com o chip, um 
aparelho básico, desses mais baratos, no próprio local, evitando o trabalho do desbloqueio 
antes.  
 
Algumas vezes, dependendo de onde estiver, é mais viável ligar para o Brasil de um aparelho 
com chip local do que das outras formas mais tradicionais, como do telefone fixo. Já receber 
ligações daqui, com certeza é mais barato, já que você fica livre das taxas da operadora 
nacional. O custo da ligação é inteiramente responsabilidade de quem fizer a chamada.  
 
Mais barato para se comunicar do exterior com o Brasil só mesmo por meio de mensagens de 
texto, as chamadas SMS. Elas custam bem menos do que as ligações internacionais e, na 
grande maioria dos casos, resolvem bem a demanda. Se você está preocupado com a viagem 
de um filho ao exterior, basta combinar com ele para, assim que descer no aeroporto, enviar 
um SMS dizendo, simplesmente, “cheguei bem”. Ou então, já na volta, e se o avião não 
estiver no horário, mandar um torpedo informando que “chegarei mais tarde, pois o vôo está 
atrasado em três horas”.  
 
Ou, ainda, no caso de encomendas, pedir ao amigo que ficou no Brasil mais explicações sobre 
a câmera digital solicitada. Até mesmo para dizer à esposa que “Roma é mesmo uma cidade 
romântica e ainda iremos passar nossas férias aqui,” o SMS é vantajoso, pois o valor das 



mensagens é o mesmo, além de não se pagar nada pela mensagem recebida. Só quem envia é 
que paga.  
 
Taxas  
 
Antes de embarcar, vale a pena ver com sua operadora os preços que ela cobra por 
mensagem enviada e as taxas extras com impostos. As tarifas diferem de uma para outra e 
podem ser mais caras ou baratas de acordo com o plano pós-pago que se tem. De qualquer 
forma, o SMS é sempre bem viável, variando de R$ 0,80 a perto de R$ 1,50 por mensagem.  
 
Cada dia mais preparados para navegar pela internet, os celulares podem ser um perigo para a 
sua conta caso você o use para esse fim, sem grandes controles, nas viagens ao exterior. A 
não ser que dinheiro não seja problema na sua vida, usar em demasia a rede portátil para ver 
mensagens eletrônicas, saber endereços de restaurantes, agendas de shows ou para conhecer 
detalhes da cidade pode ficar quase tão caro quanto os próprios gastos de viagem.  
 
Portanto, não se entusiasme, por exemplo, em usar aplicativos do aparelho, como o Google 
Maps, para se localizar pelo país. Sem dúvida, é muito interessante e bacana, mas o prejuízo 
pode ser grande.  
 
Para quem não abre mão de usar o celular para esse fim, uma dica é procurar saber se as 
operadoras locais oferecem chips pré-pagos com direito a trafegar dados. Em caso positivo, é 
só então comprar e instalá-lo no telefone. Da mesma forma que no caso das ligações com 
chips pré-pagos, é preciso que o celular esteja desbloqueado.  
 
Um megabyte (MB), que corresponde a 1.024 kilobytes (KB), de tráfego de dados no exterior 
custa entre R$ 35 e R$ 39, de acordo com a operadora, enquanto no Brasil o preço de 1MB é 
em torno de R$ 6. Para ter idéia do seu gasto numa navegação, acessar uma só página de um 
site consome em média 200KB, ou seja, cerca de um quinto de 1MB. O custo, portanto, para 
acessar somente uma página no exterior ficaria em torno de R$ 7.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-10. 
 
 
 
 
 


