
Ingresso de novos clientes despencou 67% em fevereiro 
 
Os 415,9 mil usuários de telefone celular que ingressaram no sistema em fevereiro 
representaram uma redução de 67% com relação aos ingressos de fevereiro de 2008, quando 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 1,265 milhão de novos clientes.  
 
Em janeiro deste ano, o recuo havia sido de 30% comparado ao mesmo mês do ano passado. 
Na soma de janeiro e fevereiro, o contingente de entrada - 1,723 milhão - é quase a metade 
dos 3,142 milhões do bimestre correspondente em 2008.  
 
Com os 415,9 mil novos usuários de fevereiro, o País atingiu a taxa de 152,364 milhões de 
usuários, um contingente 22,7% superior aos 124,12 milhões que havia em fevereiro de 2008.  
 
Das quatro grandes operadoras celulares do País, somente Claro e Oi ampliaram ligeiramente 
suas fatias de mercado, mas a classificação do mercado não foi alterada.  
 
A Vivo continua liderando, com 45,4 milhões de clientes; seguida pela Claro, com 39,36 
milhões. A terceira é a TIM, com 35,73 milhões de pessoas e a quarta é a Oi, já incorporada a 
Brasil Telecom, com 31,29 milhões de usuários.  
 
Teledensidade  
 
A teledensidade, representada pelo número de telefones móveis por grupo de cem habitantes, 
atingiu 79,94% em fevereiro, demonstrando crescimento de 0,19% em relação a janeiro 
(79,79%).  
 
Em doze meses, a teledensidade evoluiu 22,82%, pois o índice naquela data era de 65,09%. 
Brasília se mantém à frente do ranking nacional, com 143,76%, ou 1,44 telefone por 
habitante. Em comparação a janeiro, esse percentual avançou 4,34%, pois era de 137,78%.  
 
O segundo colocado é o Rio de Janeiro, com 97,87%. Houve, neste caso, uma queda de 
0,51%, pois a taxa era de 98,37%. Mato Grosso do Sul, com 96,01%, registrou avanço de 
0,36% sobre 95,67%.  
 
Ainda conforme os dados divulgados pela Anatel, os maiores crescimentos da teledensidade 
ocorreram no Amazonas (12,04%), Roraima (11,54%), Distrito Federal (4,34%), Tocantins 
(0,91%) e Rondônia (0,86%).  
 
Cresce acesso à internet  
 
O total de modems de terceira geração (3G) foi ampliado em 808,8 mil unidades, atingindo em 
fevereiro 1,542 milhão de acessos depois de ter alcançado 733,2 mil em janeiro.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


