
Celular no Brasil é o mais caro do mundo   

O consumidor brasileiro é o que paga mais caro pelo uso do celular entre 154 países, além de 
ser um dos países os serviços de telefonia fixa e internet apresentam preços mais elevados,de 
acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira, 2, pela União Internacional de 
Telecomunicações (UIT).  

De acordo com o critério de Paridade de Poder de Compra (PCC) estabelecido pela UIT e 
tomando como referência o preço de um pacote básico oferecido pelas operadoras - que inclui 
o custo mensal da assinatura, 25 chamadas por mês e 30 torpedos -, o brasileiro gasta em 
média US$ 44,20 (cerca de R$ 107) mensais com celular. O valor é três vezes mais alto do 
que o preço pago em média por habitantes de países desenvolvidos.  

O brasileiro também desembolsa um valor acima da média mundial pelo uso do telefone fixo e 
para se conectar à internet. Em relação aos custos com internet em banda larga, o Brasil 
ocupa uma posição intermediária no ranking de preço, se posicionando em 77º lugar. Segundo 
o relatório, o brasileiro gasta em média 9,5% da sua renda mensal com serviços de banda 
larga, sendo que o preço médio de um pacote de internet no país é, em média, de US$ 56 (R$ 
133,19), conforme o critério PPC.  

No fim de 2008, o mundo somava cerca de 6,7 bilhões de habitantes com acesso à internet, o 
que representa 23 para cada 100 habitantes. Assim, segundo o estudo apenas 13% dos 
habitantes de países desenvolvidos acessam à web. Em relação à banda larga, entretanto, 
esse índice é ainda mais baixo e apenas 5 em cada 100 habitantes têm acesso à internet em 
alta velocidade.  

Já em relação a telefonia fixa, o cidadão brasileiro gasta em média US$ 34 (R$ 80,86) por 
assinatura mensal e mais 30 ligações, o que representa 5,9% da renda média per capita. Com 
isso, o Brasil é um dos países onde se paga mais caro pelo uso de telefonia fixa, ocupando a 
113ª posição entre 154 no ranking de preços.  

As operadoras alegam que os preços dos serviços de telecomunicações no país são caros 
devido à elevada carga tributária. 
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