
ano do 2008, quando se
completa uma década de
mudança do modelo brasi-
leiro de telecomunicações,
será lembrado por alguns

grandes movimentos que darão nova
cara ao mercado, listes movimentos
estão retratados na nona edição do
Atlas Brasileiro de Telecomunicações,
editado pela Converge Comunicações e
lançado em dezembro último.

Resumidamente, podemos citar
alguns exemplos: o crescimento da
competição na telefonia fixa; a compra
da Brasil Telecom pela Oi; a entrada
com força das teles no mercado de tele-
visão; a expansão territorial e o salto
tecnológico da telefonia móvel; e a
explosão dos acessos em banda larga.

Na telefonia fixa, a teledensidade
voltou a crescer, após alguns anos em
declínio, como contatou o ATLAS. O
ano passado fechou com 21,65 aces-
sos por 100 habitantes, contra 20,58
em 2007. Mas o que mais chamou a
atenção foi o crescimento da participa-
ção das teles competitivas (autoriza-

das). Estas empresas chegaram ao
final de 2008 com 5,75 milhões de
assinantes. Em regiões como o Sul e o
Sudeste, já chegam a 15% de market
sharo, enquanto no país todo a fatia é
de 14% do total de acessos (ver maté-
ria nesta edição).

Se a Oi já liderava o ranking das
operadoras fixas, com 16,19 milhões
de assinantes (seguida pela Telefônica,
com 14,17 milhões), a fusão com a
Brasil Telecom a leva para o topo abso-
luto no quesito gigantismo.

A nova empresa estará presente em
4.835 cidades brasileiras (2.988 da Oi e
1.847 da BrT), ou 85,5% dos municí-
pios brasileiros. Sob seu serviço estão
nada menos que 143,9 milhões de
habitantes, ou 76% da população nacio-
nal, que respondem por aproximada-
mente 70% do IPC (índice Potencial de
Consumo, elaborado pela empresa
Target, que mede o consumo nacional
de bens e serviços). A nova Oi nasce
com uma carteira de mais de 22 milhões
de assinantes, ou quase 55% do total
nacional.

Sua principal concorrente, a
Telefônica, perde em número de cida-
des atendidas (são 623), mas atua em
uma região bem mais densamente
povoada e com poder aquisitivo médio
mais alto. Seu território, equivalente a
11% dos municípios brasileiros, res-
ponde por mais de 28% do total de
consumo nacional.

Expansão territorial
Na telefonia móvel, o ano de 2008 foi

de forte expansão no número de localida-
des cobertas polo serviço. Esta expansão
não se refletiu de forma proporcional no
crescimento do serviço, pois aconteceu
em localidades de baixa densidade popu-
lacional e pouco poder aquisitivo.

O serviço móvel chegou a 3.824
municípios, um crescimento de 13%
em relação a 2007 e o maior já regis-
trado pelo ATLAS. Isso porque para
obter as licenças de 3G, as operadoras
tiveram que atender áreas de pouco ou
nenhum interesse econômico. Esta
expansão significou um aumento de
apenas 0,7 ponto percentual no IPC
coberto pelos serviços móveis, de 96%
para 96,7% do consumo nacional de
bens e serviços. Em cobertura popula-
cional o ganho também foi pequeno, de
apenas 1,4 ponto percentual, chegando
a 91,4% da população. Ainda assim,
restam no Brasil 1.744 cidades sem
atendimento de telefonia celular.

Outro marco do ano foi a chegada
para valer da 3G, a terceira geração,
com suas altas velocidade de acessos a
dados. O serviço teve um rápido cresci-
mento no ano, chegando a 355 cidades.
Parece pouco, mas estes municípios
concontram mais de 100 milhões de
habitantes, 73% dos domicílios de clas-
ses A e B do país e 67% do consumo
nacional de bens e serviços. Ou seja, o
"filé mignon" do mercado foi coberto
por estas redes em apenas um ano, e a
expansão segue acelerada (veja mapa).

O crescimento também foi rápido
no número de acessos: quase 2 milhões,
dos quais a Vivo tem 41,45% e a Claro



tem 31,32%, sendo os principais prove-
dores do serviços, seguidos pela TIM,
com 18,89%.

Cobertura total
Com tudo isso, quando a palavra é

crescimento, o nome do jogo é banda
larga. O serviço foi de longe o que mais
se expandiu em 2008, tanto no uso
corporativo quanto no residencial.

Foram espantosos 45% de cresci-
mento no número de acessos em rela-
ção a 2007. O ano fechou com 11,5
milhões de assinaturas. No quesito
território, o serviço aumentou sua
presença em 13,17%, chegando a
2.422 municípios. Isso sem con-
tar, evidentemente, os serviços
por satélite, que cobrem pratica-
mente todo o território.

As cidades onde o serviço está
disponível (não necessariamente em
toda a mancha urbana) contêm 145,5
milhões de habitantes (77,7% da popu-
lação nacional). A penetração da banda
larga chegou a 6,06 acessos por 1.00
habitantes no país, mas em regiões
como o Sudeste este número chega a
8,5 acessos por 100 habitantes.

A qualidade das conexões também
vem aumentando rapidamente. Já há
1.420 cidades cobertas com redes ADSL2,
30,6% a mais que em 2007. O cabo tam-
bém vem aumentando suas velocidades,
com as primeiras experiências com o
padrão DOCSIS 3.0 e suas velocidades de
até 60 Mbps. Hoje, 41% das conexões já
têm velocidades de 512 kbps a 2 Mbps, e
8% já são acima de 2 Mbps.

O ADSL segue sendo a tecnologia
mais usada, com 61% do mercado,
seguida pelo cable modem, com 22%.

Mapeamento completo
Em sua nona edição, o Atlas Brasileiro de Telecomunicações, editado pela equipe que
produz TBLETIME, traz em textos, mapas e tabelas uma análise completa do setor no
Brasil, Além dos serviços de telefonia móvel, fixa e banda larga, o Atlas mostra o
mapeamento completo das redes de dados disponíveis no país (backbones e redes de
acesso), satélites, cabos submarinos e TV por assinatura. O ATLAS pode ser adquirido
somente pelo telefone 0800-0145022 (ligação gratuita).
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