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O mercado de telefonia móvel registrou em setembro 2,367 milhões de novas habilitações, 
no quarto melhor desempenho do ano. Com isso, o Brasil atingiu, no mês passado, 140,788 
milhões de assinantes de celular, dos quais 81,09% usavam o sistema pré-pago, conforme 
dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em nove meses, o mercado de 
telefonia móvel registrou 19,808 milhões de novas adesões, número 54% superior às 
habilitações registradas em igual período de 2007. 
 
No mês passado, a Claro firmou-se na vice-liderança, com 25,33% de participação de 
mercado, seguida por TIM, com 25,02% dos clientes de celulares. A Claro havia chegado à 
vice-liderança em agosto, mas com uma diferença muito pequena para a TIM, de 5.778 
telefones celulares. O ranking da Anatel indicava a mesma participação, de 25,09%, para as 
duas operadoras. 
 
Líder de mercado, a Vivo terminou o mês de setembro com 30,03% de participação, 
comparada a 30,12% em agosto. A fatia da Oi no setor atingiu 15,53% em setembro, abaixo 
dos 15,62% de agosto. A Brasil Telecom saiu de 3,72% para 3,73%. A CTBC Telecom Celular 
ficou com 0,31%, a mesma participação de agosto, enquanto a Sercomtel Celular 
permaneceu com 0,05% de participação em setembro. 
 
Em nove meses, o mercado de telefonia móvel registrou 19.808.459 novas adesões, número 
54,33% superior às habilitações registrada em igual período de 2007. A teledensidade, 
indicador que demonstra o número de telefones em serviço em cada grupo de 100 
habitantes, atingiu no País a marca de 73,25% em setembro. Um ano antes, este índice era 
de 59,47%. 
 
O Distrito Federal é o local com maior número de linhas de telefone celular, exibindo uma 
teledensidade de 130,36%. O Rio de Janeiro, segundo colocado no ranking, mostra 91,61%. 
Em terceiro lugar vem o Mato Grosso do Sul, com teledensidade de 89,55%. 
 
Na classificação por regiões, conforme os dados consolidados da Anatel, a região Centro-
Oeste lidera, com 90,27% de teledensidade. Depois vem o Sudeste (81,54%), Sul (78,53%), 
Nordeste (58,36%, região cuja teledensidade vem crescendo de maneira mais forte) e Norte 
(55,71%). 
 
AEIOU 
 
A Aeiou, que lançou em 8 de setembro sua rede de telefonia móvel na região metropolitana 
de São Paulo, encaminhou à Anatel uma queixa contra a Oi, cujos serviços começam a ser 
prestados no Estado no próximo dia 24. Segundo o presidente da operadora, José Roberto 
Melo da Silva, a reclamação administrativa arquivada na Anatel dá conta do que ele chama 
de "conduta anticompetitiva da Oi". 
 
A concessionária preparou uma estratégia comercial agressiva para estrear em São Paulo. 
Quem comprar o chip da Oi até 23 de outubro poderá experimentar o serviço por três meses 
de graça, ganhando cerca de R$ 600,00 em ligações no mês. O bônus diário de R$ 20,00 
continua nos nove meses seguintes, condicionada à recarga mensal de R$ 10,00. 
 
O crédito vale para ligações locais dirigidas à Oi ou telefones fixos, enviar mensagens de 
texto a qualquer operadora no Brasil e fazer chamadas de longa distância pelo 31 para Oi ou 
Oi Fixo. É justamente a chamada gratuita de longa distância o motivo da discórdia. 
 
Para Melo da Silva, a Oi está desrespeitando a lei ao fazer ofertas casadas com serviços de 
controladora ou coligada. Em sua queixa, a Aeiou diz que a Oi, que vai operar em São Paulo 
com uma licença de telefonia móvel, não poderia vincular sua operação no Estado aos 
serviços prestados pela empresa de telefonia fixa do grupo. 
 



"O nome disso é subsídio cruzado. A oferta deve ser isonômica e não-discriminatória", diz o 
executivo da Aeiou. Melo da Silva afirma que não quer que a Oi suspenda a campanha, mas 
que estenda o mesmo benefício à Aeiou. 
 
Fonte: O Estado De S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2008,  Economia & Negócios, p. B18. 


