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Nos últimos cinco anos, nada menos que 33 milhões de americanos cancelaram suas 
assinaturas convencionais de telefonia fixa. Os consumidores migraram para pacotes 
oferecidos pelas empresas de TV paga, aderiram a software para fazer ligações pela internet 
ou simplesmente substituíram o telefone de casa pelo celular. 
 
O resultado desse movimento é que o número de linhas fixas nos Estados Unidos caiu de 183 
milhões, em 2003, para 150 milhões no ano passado, segundo a União Internacional de 
Telecomunicações (UIT). 
 
À primeira vista, os números são alarmantes para as operadoras tradicionais. Em alguns 
Estados americanos, mais de um quarto dos domicílios têm apenas celulares. O campeão é 
Oklahoma, com 26,2%, seguido de Utah, com 25,5%, conforme informações do blog Tech 
Crunchies, que reúne estatísticas sobre o setor. Há um grande incentivo ao uso do telefone 
móvel no país, onde as tarifas são baratas.  
 
Em sua edição de agosto, a revista britânica "The Economist" publicou reportagem segundo a 
qual em 2025 o telefone fixo terá sumido do mapa nos Estados Unidos, se mantidas as taxas 
atuais de cancelamento do serviço. 
 
Mas isso é meia verdade, afirmam especialistas. Ninguém duvida de que o telefone fixo 
tradicional, que chega às residências por meio de fios de cobre, vai desaparecer. No entanto, 
as teles estão investindo em novas tecnologias que permitem fazer chamadas de voz por meio 
das redes de internet. 
 
A Verizon começa a colher os resultados de um ambicioso projeto de US$ 18 bilhões para levar 
fibra óptica a todos os seus clientes até o próximo ano. A operadora vende serviços de TV e 
banda larga por meio dessa infraestrutura, que permite aos assinantes usar a internet para 
fazer chamadas de voz. O produto, chamado de Verizon FiOs, já soma 3,1 milhões de acesso 
de banda larga e 2,5 milhões de assinantes de vídeo. 
 
A AT&T adotou um projeto parecido, porém mais modesto, para alcançar o mesmo objetivo: 
uma rede que combina fibra óptica e a infraestrutura convencional de telefonia fixa. Na 
metade do ano, a operadora havia alcançado 1,6 milhão de assinantes de TV e o mesmo 
número de clientes de banda larga por meio da nova tecnologia. Apesar de mostrar 
crescimentos expressivos, os novos serviços ainda não são suficientes para reverter a 
tendência de queda na receita proveniente de telefonia fixa. 
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