
Brasil tem o iPhone 3G mais caro dentre os países da América do Sul 
Daniela Moreira 

Enquanto no Equador ele pode sair de graça, Vivo e Claro têm os iPhones 3G mais caros da 
região, seguido pela Argentina e Chile. 

O preço do iPhone 3G no Brasil é o mais alto entre 8 países que vendem o novo celular da 
Apple na América do Sul. 

De acordo com os preços divulgados nesta quinta-feira (25/09) pelas operadoras Claro e Vivo, 
que lançam o celular nesta sexta-feira (26/09), o iPhone 3G sai de 1.239 reais (modelo de 8GB 
para plano pós-pago) a 2.599 reais (modelo de 16GB pré-pago) pela Claro, com plano mensal 
mínimo de 151 reais.  

Pela Vivo, o celular será oferecido com valores que partem de 899 reais (pós-pago de 8GB) e 
chegam a 2.199 reais (pré-pago de 16GB) com mensalidade a partir de 71 reais - chegando a 
585 reais. 

A diferença de preço no comparativo chega a 2.361 reais em relação ao Equador, que oferece 
o iPhone 3G pelo valor mais baixo entre os países pesquisados pelo IDG Now!. Naquele país, o 
modelo de 8GB é gratuito e o de 16 GB é vendido a 238 reais com plano mensal de 235 reais. 

 

 

Depois do Equador, os iPhones 3G mais baratos são vendidos na Colômbia e no Uruguai. No 
entanto, as operadoras destes três países oferecem planos de fidelidade de 24 meses. No 
Brasil, o prazo máximo permitido para estes planos é de 12 meses, de acordo com as novas 
regras da telefonia celular. 



Na Argentina, que oferece o segundo plano mais caro entre os países da América do Sul, o 
iPhone 3G de 8GB sai por 619,90 reais e o de 16 GB por 865,7 reais com um plano mensal de 
134 reais. 

Os preços foram consultados nesta quinta-feira (25/09) e convertidos com base no câmbio de 
hoje pela ferramenta Currency Converter do Yahoo Finance. Em todos os casos foram 
selecionados planos com menor preço de aparelho e seu plano correspondente. 
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