
Preços do 3G no Brasil se mantêm como os mais caros da AL 

O balanço Huawei/Teleco sobre a evolução da Banda Larga móvel no Brasil constata que o 
serviço ainda se mantém com preços acima dos praticados em países como Chile, Argentina e 
México.  

No Brasil, o preço médio de 300 Kbps é de R$ 59,90. Na Argentina, o custo, na 
Movistar(Telefônica) fica em R$ 31.20. Num comparativo, a adesão à banda larga móvel ficou 
em 1000/dia, enquanto a fixa teve 100 no mesmo período (terceiro trimestre de 2009).  

Ainda de acordo com o estudo, o Brasil deverá ficar com pouco mais de seis milhões de 
acessos este ano. No caso dos preços, o custo dos modems teve pouca variação no terceiro 
trimestre - uma queda de menos de 2% - passando de R$ 479 para R$ 471. 

Segundo ainda dados do balanço Huawei/Teleco, por mês, 300 mil novos terminais foram 
habilitados (900 mil no 3º. trimestre), o que representa 21% de crescimento se comparado ao 
segundo trimestre.  

No final de setembro, o Brasil já contava com 4,9 aparelhos com acesso a rede, contra quatro 
milhões em junho deste ano. Ainda assim, o número de terminais 3G -3,7% - é considerado 
pequeno. A migração dos celulares GSM para 3G devem acontecer, segundo o Teleco, ao longo 
de 2010. 

Um dado importante do estudo. No terceiro trimestre, a expansão do serviço de banda larga 
móvel foi maior na Região Nordeste. Agora, os estados do Ceará e Pernambuco figuram entre 
os cinco estados com cobertura acima de 20%.  

A liderança continua com o Rio de Janeiro, com 45,6% de cobertura, seguida por Espírito 
Santo (30,8%), Ceará (22,8%), Pernambuco (22,7%) e São Paulo (20,9%). O estudo foi 
divulgado nesta segunda-feira, 30/11, na capital paulista. 
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