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Trocado pelo celular pré-pago, o hábito de parar em um orelhão para fazer ligações em locais 
públicos caiu principalmente nas zonas urbanas do país. A média de uso dos terminais é 
decrescente desde a chegada da telefonia móvel e o aumento da telefonia fixa, embora a tarifa 
seja bastante atraente para o usuário: R$ 0,06 o minuto na ligação para telefone fixo, ante R$ 
1,86 no pré-pago. 
 
A receita está em decréscimo, mas ainda é bastante significativa para as operadoras. 
Representou R$ 214,1 milhões no primeiro semestre de 2009 para a Telefônica, ante R$ 233,5 
milhões no mesmo período de 2008. Para a Oi, o faturamento foi de R$ 236 milhões no 
terceiro trimestre, frente aos R$ 248 milhões do mesmo período do ano passado.  
 
Essa receita, antes cativa, é desviada por ligações a cobrar no celular pré-pago e mensagens 
de texto (SMS). Nas zonas rurais, até os telecentros públicos, instalados pelo governo federal 
e pelas administrações estaduais, entram na disputa por serviços de voz, com a vantagem de 
ser gratuitos, com programas do tipo Skype.  
 
Dos telefones públicos da Oi no Estado do Rio, 25% estão subutilizados, registrando apenas 
15% do consumo médio da planta de telefonia pública na região. 
 
As empresas buscam recuperar esse cliente, oriundo principalmente das classes D e E, com 
promoções. Mas o aparelho público há muito tempo não incorpora nenhuma inovação 
significativa, depois dos painéis backlight. "No futuro poderíamos pensar na substituição dos 
terminais por postos de atendimento com rede sem fio, que hoje dependem de recursos de 
infraestrutura como rede elétrica e cabeamento, muitas vezes não disponíveis em algumas 
localidades", diz Marcio Fabbris, diretor de produtos residenciais da Telefônica.  
 
A Oi informou que o uso de orelhões como pontos de acesso WiFi ou banda larga móvel 
depende de investimentos que ainda precisam ser avaliados frente às tecnologias de banda 
larga já existentes ou em estágio mais avançado de desenvolvimento, como 3G e 4G. A 
indústria de terminais públicos prepara-se para esse salto, mas diz que depende do interesse 
das operadoras. A Anatel avalia a troca de algumas metas relacionadas à implantação de 
orelhões por outras obrigações, como a implantação de infocentros com banda larga. 
 
O número de orelhões caiu 700 mil unidades nos últimos sete anos segundo dados da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), totalizando 1,1 milhão. A indústria viveu um bom 
momento em 2002 com a entrada em vigor do Plano Geral de Metas de Universalização 
(PGMU) que impôs a implantação de unidades em localidades com mais de 300 mil habitantes 
e seis terminais por 1 mil habitantes. Esse número deve crescer um pouco a partir de 2011 
com a entrada em vigor do novo PGMU, que prevê a instalação de 8.760 mil terminais de uso 
público (TUPs) em localidades com baixa densidade demográfica (até 100 habitantes).  
 
Empresas como Icatel e Daruma já tiveram uma produção mensal entre 40 mil e 60 mil 
unidades em 2002 e hoje só atendem o mercado de reposição. As operadoras também gastam 
muito com manutenção: o número de terminais vandalizados é de 25% ao mês na área da 
Telefônica e de 14% na área da Oi. A Telefônica gasta R$ 1,6 milhão com reparos 
mensalmente.  
 
Um estudo da associação de defesa do consumidor Pro Teste, que em 2008 analisou 850 
orelhões em três capitais (São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro), constatou que apenas 5% 
dessas unidades encontravam-se limpas e efetuando todo tipo de ligações. Do total de 
telefones observados, apenas 88 tinham aspecto de novos - cerca de 10% dos telefones das 
cidades pesquisadas - e apenas 61% das cabines foram encontradas limpas. As operadoras 
argumentam que com o uso do celular pré-pago, também caiu o número de reclamações sobre 
orelhões quebrados, cujos reparos devem ser feitos em até 8 horas após a notificação.  
 



A Pro Teste reivindica que as empresas instalem os terminais em locais mais protegidos, 
divulguem melhor a vantagem tarifária do orelhão e tenham maior controle sobre o preço da 
venda de cartões pelos distribuidores, afirma a coordenadora da entidade, Maria Inês Dolci. 
Outro direito pouco divulgado é que escolas, entidades e centros de compras podem pedir a 
implantação de unidades especiais para deficientes físicos, tanto telefones para surdos com 
teclado quanto unidades especiais para cadeirantes.  
 
Para incentivar o uso do orelhão, a Oi e a Telefônica recorrem a promoções. Quando o 
assinante da Telefônica compra um cartão de 50 créditos, ganha mais 10 créditos. A empresa 
já ofereceu carregamento de créditos pelos assinantes da telefonia fixa e distribuição de 
prêmios no cartão, mas os resultados não foram significativos. "Fizemos pesquisas e a 
demanda por esse tipo de promoção é muito pequena", diz Fabbris. 
 
A Oi oferece alternativas para o cliente regular de orelhão poder utilizar os créditos do pré-
pago no terminal público e no fixo. Dar mais minutos trouxe o cliente do orelhão que gastava 
em média dois cartões de 40 créditos por mês, pouco menos de R$ 10, para o pré-pago, 
gastando mais minutos no fixo e no celular. Para João de Deus Macedo, diretor de 
planejamento executivo da Oi, esses pacotes fidelizam o cliente mas não tem impacto no 
tráfego. Muito do volume da telefonia pública tende a migrar gradualmente para o celular pré-
pago, principalmente com o incremento das promoções das operadoras móveis com tarifas 
mais baratas na mesma rede.  
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