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As perspectivas da economia são favoráveis, mas 2005 pode ser o último ano de grande 
crescimento para a telefonia no Brasil, avaliam empresários e analistas do mercado brasileiro de 
telecomunicações. "Em 2004, nós assistimos a um crescimento do mercado de telefonia celular na 
faixa de 40%.  
 
No próximo ano, a taxa de aumento deverá se situar em torno de 30%, quase a mesma coisa que 
o crescimento do número de clientes em 2004. A partir daí, o crescimento do setor será mais 
moderado", analisa Luiz Avelar, vice-presidente de marketing da Vivo. "O importante, porém, é 
que vamos continuar crescendo e, ainda, com clientes rentáveis", diz o executivo. 
 
O entusiasmo se explica, de acordo com empresários e especialistas do setor. O Brasil tem ainda 
um índice relativamente baixo de penetração da telefonia celular em relação à população do país, 
algo em torno de 35%, o que abre espaço para maiores avanços. Em setembro, o país atingiu a 
marca dos 58,15 milhões de usuários de celular, segundo dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-tel), e a previsão é encerrar o ano com cerca de 70 milhões. Isso significa 
um crescimento de 50% sobre 2003. Segundo estudos da empresa de consultoria inglesa EMC, a 
expectativa é que o país atinja 100 milhões de usuários de telefonia móvel no final de 2008. 
 
A retomada de crescimento na economia e a adesão dos usuários às novas tecnologias de 
comunicação parecem injetar, portanto, bons fluídos nas operadoras. Em 2003, conforme dados 
da E-Con-sulting, Boutique Digital de Conhecimento, o setor de telecomunicações investiu no 
Brasil US$ 6,5 bilhões (contra US$ 4,5 bilhões em 2002). A expectativa da empresa de consultoria 
é que o total investido em 2004 ultrapasse os US$ 8 bilhões. O ritmo de investimentos deve se 
manter, com menor intensidade, em 2005, de acordo com a E-Consulting. 
 
Só o Grupo Telefônica, um dos principais do país, com 40 milhões de clientes, 44 mil empregados, 
2,7 milhões de acionistas e mais de 2,8 fornecedores, já anunciou que vai aplicar R$ 2,5 bilhões 
em 2005, dos quais R$ l ,4 bilhão em telefonia fixa e R$ l bilhão em telefonia móvel. Com isso, 
informa César Alierta, presidente do grupo, a Telefônica soma um total de investimento de R$ 18 
bilhões na compra de ativos e outros R$ 19 bilhões na ampliação e modernização das redes fixa e 
móvel, no período de 1998 a 2004. O plano de investimentos da Vivo, que contemplou este ano 
aplicações da ordem de R$ l bilhão, será um pouco menor, informa Avelar. "Desenvolvemos muita 
coisa ao longo de 2004",  
 
justifica ele. • Até este ano, grande parte dos investimentos realizados em infra-estrutura, 
processos e tecnologia foi usado para integrar as companhias adquiridas em fusões e aquisições.  
 
Mas a partir de agora, indicam os empresários, os recursos devem se voltar pesadamente ao 
marketing, à criação de novos produtos, fidelização de clientes e, principalmente, à introdução de 
novas tecnologias. Muitos recursos serão aplicados na expansão da área de cobertura da 
tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications) e no reforço das tecnologias 
concorrentes. 
Em termos de telefonia fixa, o cenário não é menos complexo, embora a tendência seja a 
manutenção do atual ritmo de crescimento — em média, a taxas de 10% ano —, como aconteceu 
Qj 2004. "Não será nada espetacu-lar, será um crescimento de acor-do com o estágio atual da 
economia brasileira, mais a inflaçao" confirma Carlos Henrique Mo-reira, presidente da Embratel. 
 
O mercado brasileiro, diz ele, já está atendido em suas necessidades básicas de telefonia e as 
receitas do setor, agora, vão aumentar em função do crescimento da eco-nomia. "Claro, isso vai 
exigir noves investimentos—e é o que a Embratel está fazendo — em modernização e atualização 
de sua infra-estrutura de rede, em especial uma evolução para redes distribuídas, com protocolo 
IP (Internet Proto-col)", afirma. 



 
Segundo Moreira, o investimento que o novo controlador da operadora, a Telmex, está fazendo na 
Embratel é importante para essa retomada de crescimento da empresa. Só o desembolso para 
saldar a dívida da operadora brasileira consumiu em torno de US$ 1 ,3 bilhão, indica o executivo. 
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