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A crise acelera a substituição do
telefone fixo pelo celular e o
Brasil segue a tendência mundial
Ana Carolina Saito

E
le bem que tentou se moderni-
zar. Trocou o preto ou o cinza
básicos por uma variedade de
cores. Agregou novos serviços,

como secretária eletrônica e agenda.
Abandonou o disco anacrônico e entrou
de cabeça na digitalização. Mas não teve
jeito. O telefone fixo está com os dias
contados nos lares de todo o mundo. E
a crise financeira só fez apressar mais o
seu fim. Nos Estados Unidos, o aparelho
desapareceu de 25% das residências.
Obrigados a cortar despesas domésticas,

os americanos elegeram as taxas de as-
sinatura como um item para lá de su-
pérfluo. Os números comprovam a
tendência. Entre 2007 e 2008, cinco mi-
lhões de linhas foram desativadas no
mundo, segundo a União Internacional
de Telecomunicações, ligada à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).

As previsões para o mercado ameri-
cano de telefonia fixa são sombrias. Por
mês, 700 mil clientes abandonam o
serviço e recentes estimativas apontam
que, se a substituição do fixo pelo celular

se mantiver nesse ritmo, as linhas fixas
podem sumir do país em 15 anos. No
Brasil, o aparelho também perdeu o
status de sonho de consumo, com lugar
especial na casa. Nem de longe lembra
aqueles tempos antes da privatização do
sistema de telecomunicações, em 1998,
quando o brasileiro enfrentava fila para
conseguir uma linha e tinha de desem-
bolsar cerca de R$ 1.000. Quem se
lembra que, há apenas dez anos, ele era
considerado um item de luxo, declarado
como bem no Imposto de Renda?



A fatia de residências brasileiras com
apenas o serviço de telefonia móvel vem
crescendo em ritmo acelerado. De 2001
para 2007, houve um salto de 7,8%
para 31,7%, de acordo com a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Entre os 17,6
milhões de lares que só têm celulares
está o do designer de interiores Mareei
Steiner, 28 anos. Como fala pouco ao
telefone, Steiner achou desnecessário
instalar uma linha fixa quando deixou

a casa dos pais há mais de um
ano. Na sua visão, além de uma
conta a mais para pagar, o te-
lefone fixo residencial seria
mais um canal para ser inco-
modado pelos operadores de
telemarketing. "Não sinto
falta nenhuma. Hoje o custo
de um celular não é tão caro.
Só de não pagar a assinatura
do fixo, já sai mais barato.
Gasto de R$ 30 a R$ 40", diz

ele, que usa também a internet
para se comunicar.

Em cada 100 brasileiros, 84
possuem celular e apenas 21, li-

nhas fixas em serviço. São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e

Distrito Federal já superaram a marca
de um aparelho móvel por habitante.
"Desde 2005, a telefonia fixa oscila na
faixa de 40 milhões de acessos em ser-
viço. Enquanto isso, o celular avança 30
milhões de usuários ao ano, quase a
base toda da fixa", diz Eduardo Tude,
presidente da consultoria Teleco.

A tendência é de que a telefonia mó-
vel tome cada vez mais espaço da fixa.
Os especialistas, no entanto, não vislum-
bram no Brasil um cenário tão pessimis-
ta como o americano porque por aqui
20% dos lares ainda não contam com
telefone nenhum - fixo ou móvel. "Aqui
o momento é outro. O fixo é ainda
muito mais barato que o móvel", diz
Bruno Neto, analista da Frost & Sulli-
van. A concorrência da telefonia móvel
com a linha fixa, no entanto, está reser-
vada às camadas de menor poder
aquisitivo da população. Esse consumi-

dor prefere os planos pré-pagos, ou
seja, são usuários que fazem poucas li-
gações. Se comparado com os Estados
Unidos e a Europa, o custo para manter
um celular no Brasil ainda é muito
elevado. Em países mais avançados, é
possível pagar US$ 50 por mês para ter
acesso ilimitado a serviços de voz e
dados pelo celular. O peso no bolso do
brasileiro é o que dá alguma sobrevida
ao aparelho fixo e nos deixa um pouco
distantes do Primeiro Mundo.
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