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A indústria global de comunicações, avaliada pelo desempenho dos setores de 
telecomunicações, TV e rádio (analógicos e digitais), somou receita de US$ 1,8 trilhão em 
2007 e avançou 6,1% sobre o ano anterior. Metade desse volume, ou US$ 880,3 bilhões, foi 
gerada por um grupo de sete países mais desenvolvidos - Estados Unidos (US$ 420,2 bilhões), 
Japão (US$ 140,1 bilhões), Alemanha (US$ 84,0 bilhões), Reino Unido (US$ 78,0 bilhões), 
França (US$ 64,0 bilhões), Itália (US$ 56,0 bilhões) e Canadá (US$ 38,0 bilhões)--, que 
registraram um ganho coletivo de 3,5%.  
 
Fontes  
 
O setor de telecomunicações, principal fonte de receita desse grupo de elite, respondeu por 
68% (US$ 600,3 bilhões) do seu total e cresceu 3,4% sobre o ano anterior. A TV contribuiu 
com 28% (US$ 244,1 bilhões), avançando 4,4%. Rádio ficou com apenas 4% do bolo (US$ 36 
bilhões), tendo sido o único setor a registrar queda (0,1%).  
 
Essas são algumas das constatações da Ofcom, órgão regulador das comunicações do Reino 
Unido, em sua terceira pesquisa anual The International Communications Market Report, 
publicada no dia 20. O extenso relatório investigou o desempenho da indústria tanto nos 
mercados mais desenvolvidos como nos países do Bric -- Brasil, Rússia, Índia e China -, os 
quais, apesar de representarem apenas 14% da receita global (US$ 240,1 bilhões), 
concentram 42% da população mundial e se destacam pelo potencial de crescimento dos 
novos meios de comunicação. Quando havia dados oficiais disponíveis, observa a Ofcom, 
outros cinco países foram incluídos nos resultados: Polônia, Espanha, Holanda, Suécia e 
República da Irlanda.  
 
A pesquisa teve como um dos seus pontos altos a convergência das comunicações e sua rápida 
popularização entre os consumidores em todo o mundo.  
 
Telecomunicações  
 
As ligações via telefones fixos têm declinado na maioria dos mercados, com algumas exceções 
(no Reino Unido e na Espanha, por exemplo, a penetração das linhas tradicionais aumentou). 
Mas, se excluída a Alemanha, a receita dos serviços de telecomunicações cresceu em todos os 
sete desenvolvidos, estimulada basicamente pelos ganhos da telefonia móvel e das novas 
assinaturas de banda larga (os maiores ganhos, de cerca de 5%, vieram do Reino Unido e do 
Canadá).  
 
Em todos os países cobertos pelo relatório, a receita total de comunicação móvel foi maior do 
que as de telefonia fixa e de banda larga combinadas. A Itália tem o maior número de 
domicílios (quase 40%) que usam apenas o celular para ligações telefônicas, seguida por 
Polônia (cerca de 34%), Espanha (25%) e República da Irlanda (20%). (Os irlandeses, a 
propósito, são os que passam mais tempo ao celular, com 179 minutos mensais de uso).  
 
Emergentes  
 
No caso dos países do Bric, em 2007 os serviços móveis responderam por mais de 50% (US$ 
106,1 bilhões) da receita média de telecomunicações, que saltou 48% entre 2004 e 2007. A 
expansão do setor foi particularmente forte nos mercados emergentes: Brasil, Rússia, Índia e 
China adicionaram 216 milhões novas assinaturas em 2007, 88 milhões delas apenas na 
China. Na Rússia, a adesão subiu quase 1000% de 12 conexões por 100 pessoas em 2002 
para 123 conexões em 2007.  
 
O relatório aponta, no entanto, uma queda da receita das operadoras móveis. Isso se deve ao 
fato de que o aumento do volume de chamadas não é acompanhado por um aumento 
equivalente da receita no varejo. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


