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O mercado brasileiro registra uma das mais elevadas taxas de expansão do mundo. A telefonia 
celular tem apresentado no Brasil uma das maiores taxas de expansão do mundo. Em 2004, o 
número de assinantes cresceu 41,5% acima do de 2003, ano em que a base já tinha registrado 
salto de 33%. Ao atingir 65,6 milhões de assinantes, o País fechou 2004 como um dos maiores 
mercados mundiais de telefonia móvel, embora com penetração de somente 36,6 acessos por 100 
habitantes.  
 
Foram registrados 19,2 milhões de novas habilitações em 2004. Nos primeiros dois meses de 
2005, a base atingiu 67,4 milhões, com o acréscimo de 1,8 milhão de novos usuários.  
 
A expectativa de analistas e representantes das operadoras para 2005 e para os próximos anos é 
de redução no ritmo de crescimento, que, no entanto, se manteria em um patamar elevado. O 
presidente da Vivo, Francisco Padinha, por exemplo, espera incremento de 30% neste ano.  
 
Segundo o diretor da TIM em São Paulo, Maurício Roorda, as expectativas devem ser superadas, 
considerando o elevado ritmo de crescimento nos primeiros dois meses de 2005. O executivo 
relaciona como principais fatores de expansão do mercado o lançamento de aparelhos com custos 
mais baixos à medida que cresce a penetração, a importância do segundo celular do usuário para 
uso no carro ou no escritório, a massificação do serviço dentro do mercado corporativo e a queda 
do tempo de troca do aparelho. No entanto, ele acredita que, nos próximos três a quatro anos, o 
mercando atinja a marca dos 100 milhões de usuários.  
 
Para Eric Fernandes, diretor da Telemig Celular, em um prazo de cinco anos, o mercado brasileiro 
deverá expandir para cerca de 100 milhões a 130 milhões de terminais e alcançar um índice de 
penetração entre 55% e 60% da população.  
 
O mercado brasileiro caracteriza-se pela existência de várias operadoras disputando os usuários - 
novos e os das rivais. Na maior parte dos estados do Brasil há quatro operadoras de celulares 
disputando o mercado. O elevado nível de concorrência está por trás do sucesso do serviço no 
País. Na luta por uma fatia do bolo, as companhias estão constantemente lançando novos 
serviços, promoções com redução de preços e tarifas e aparelhos cada vez mais sofisticados, além 
de manter investimentos elevados na expansão de suas redes.  
 
Embora ainda líder com folga, a Vivo viu sua participação de mercado cair de 44,8% para 40,5%, 
entre 2003 e 2004. A maior ameaça não foi a Claro, cujo porcentual se manteve na casa dos 
21%, mas sim a TIM, que tem apresentado maior dinamismo e já disputa a vice-liderança do 
setor, saltando de 17,9% em 2003 para 20,7% de participação em 2004. Também é preciso 
destacar a ascensão da Oi, que diminuiu sua distância em relação à Claro em dois pontos 
porcentuais em apenas um ano, passando de 8,4% para 10,5% no mesmo período.  
 
O conjunto das demais operadoras, Telemig Celular, Amazônia Celular, CTBC e Sercomtel, tem 
crescido a uma taxa inferior à da média do mercado. No entanto, a concorrência vai ficar mais 
acirrada nos próximos meses, com o rápido crescimento da Brasil Telecom GSM, que entrou em 
operação em setembro de 2004 e, em apenas três meses, conquistou mais de 600 mil assinantes.  
 
As agressivas estratégias de expansão das operadoras têm sido acompanhadas de persistentes 
prejuízos operacionais em todas as "players". O segmento de telefonia celular registrou receita 
líquida de R$ 20,4 bilhões, em 2003, com aumento real de 3,1% sobre o ano anterior, de acordo 
com a revista "Balanço Anual, da Gazeta Mercantil", considerando um grupo de 30 empresas 
analisadas. O setor amargou um prejuízo líquido de R$ 4,8 bilhões, embora tenha registrado um 
Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) positivo superior a R$ 5 
bilhões.  



 
Segundo o diretor de estratégia de marketing da Vivo, André Mastrobuono, nos últimos anos, a 
base móvel já tem crescido com clientes não rentáveis. Há um ano, 30% dos novos clientes da 
Vivo já não remuneravam a companhia. O executivo estima que as operadoras detenham 85% 
dos clientes rentáveis de telefonia móvel. Assim, quando a base chegar a 115 milhões de 
assinantes, serão 50 milhões de usuários a mais em relação a 2004, mas poucos desse total serão 
rentáveis.  
 
Por outro lado, mesmo não gastando muito, o usuário gera renda para a operadora com a 
interconexão, lembra o diretor de marketing da Claro Empresas, Michel Piestun. O executivo 
explica que, de acordo com a lógica atual de expansão das operadoras, é mais barato conquistar 
cliente agora, quando a base está crescendo muito, do que no futuro, quando a base estiver com 
um ritmo de crescimento mais lento.  
 
Na opinião de Piestun, como as operadoras de celulares ainda geram apenas 10% do tráfego 
telefônico, o aumento do tráfego parece ser uma saída lógica. Atualmente, ainda seria mais 
rentável para ampliar a base.  
 
Além dos investimentos vultosos na implantação e modernização das redes e em campanhas de 
marketing, os resultados têm sido afetados pela atuação em mercados extremamente 
competitivos e pelo crescimento da base de usuários mais pobres, em geral adeptos dos planos 
pré-pagos. Em fevereiro de 2005, o modelo pré-pago mantinha a predominância na planta de 
telefonia móvel, com 80,33%, ante 19,67% de usuários com planos pós-pagos.  
 
Diante do cenário de intensa competição, com até quatro companhias na maior parte dos estados, 
a estratégia das operadoras para manter um elevado ritmo de crescimento de sua base de 
assinantes tem sido subsidiar pesadamente a compra de aparelhos. O Brasil é um dos países que 
mais subsidiam a aquisição de clientes, com gastos em torno de R$ 3 bilhões em 2004.  
 
Entretanto, nos últimos meses, movimentos das operadoras demonstram uma inflexão estratégica 
no sentido de, se não acabar com a prática do subsídio, pelo menos o direcionar para a client ela 
mais rentável, ou seja, para os usuários de planos pós-pagos.  
 
As operadoras também têm procurado ampliar as receitas com serviços de valor agregado. No 
Brasil, a transmissão de dados representa apenas 4% da receita líquida, ante 13%, em média, 
nos países desenvolvidos.  
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O momento de optar pela terceira geração 
 
As redes de terceira geração (3G) da telefonia móvel já estão em operação em vários países. Com 
elas, os usuários podem ter acesso a serviços avançados de banda larga no aparelho, com 
transmissão de dados e imagens em alta velocidade.  
 
No Brasil, o debate foi retomado em 2004, quando a Anatel demonstrou a intenção de realizar o 
leilão das licenças para este ano. Pelo cronograma fixado, a agência espera definir as diretrizes do 
novo serviço até maio, lançando o edital de licitação no mês seguinte. A concorrência e a 
assinatura dos contratos deverão ser efetuadas até dezembro, com as operações comerciais tendo 
início em 2006. Para os analistas e representantes do setor, a 3G não deve chegar ao Brasil antes 
de dois anos.  
 
Entretanto, representantes de fabricantes e de várias operadoras de celulares argumentam que o 
momento não é oportuno para a licitação da 3G, tendo em vista os elevados investimentos já 
destinados à expansão das redes atuais nos últimos anos. Além disso, as operadoras alegam que 
já estariam oferecendo serviços avançados, próprios de redes de terceira geração.  
 
A Vivo, por exemplo, centra suas apostas na tecnologia CDMA EV-DO, que, segundo o diretor Luiz 
Avelar, pode ser implantada com menos investimentos do que a 3G e sem a necessidade de 
comprar espectro. A operadora espera lançar oito modelos de aparelhos com a nova tecnologia 
em 2005.  
 
O temor da Vivo é que, para a instalação da 3G, a Anatel obrigue as operadoras a comprarem 
licenças para manter seus serviços, como aconteceu no caso da substituição do regime do antigo 
Serviço Móvel Celular pelo atual Serviço Móvel Pessoal.  
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Operadoras lançam serviços avançados 
  
- Durante a Telexpo 2005, feira de telecomunicações realizada no mês passado, as maiores 
operadoras confirmaram a tendência de lançarem serviços avançados e aparelhos celulares cada 
vez mais sofisticados, visando elevar a rentabilidade com transmissão de dados e focando 
também o cliente corporativo.  
 
A Vivo exibiu uma série de serviços voltados tanto para o usuário individual quanto para o cliente 
corporativo. Entre os destaques, o Vivo Encontra, serviço de localização pelo celular que emprega 
a tecnologia gpsOne, da Qualcomm, e a rede CDMA. Outro lançamento, o Vivo ZAP 3G é um 
serviço de transmissão de dados e voz em banda larga. Utilizando a tecnologia EV- DO, permite 
velocidade de até 2,4 Mega bits por segundo (Mbps), o equivalente a 40 vezes superior ao acesso 
discado e cerca de dez vezes mais rápido que o acesso de banda larga tradicional.  
 
A companhia anunciou também o Download Banking, um serviço de mobile banking (banco 
móvel) viabilizado com uma parceria com o Banco do Brasil. Permite acesso à conta corrente por 
meio do celular e efetua uma série de consultas e serviços bancários.  
 
Para o cliente corporativo, o Vivo Smartmail é um conjunto de recursos acessados através de um 
PDA (computador de mão) via as redes CDMA 1x e EV-DO. Já o Vivo Direto é um serviço de 
comunicação por voz, que trafega sobre uma rede de dados (VoIP) e é capaz de estabelecer 
contatos entre duas ou mais pessoas simultaneamente, bastando o toque de um botão.  
 
A concorrente TIM apresentou o serviço TIM VideoClip, de download de vídeos nos telefones 
celulares. Os clientes com aparelhos Nokia - modelos 3650 e 6600 - podem baixar vídeos de até 
um minuto de duração com notícias gerais e de esporte, previsão do tempo e horóscopo.  
 
A operadora também lançou o serviço TIM Turbo Mail. Integrado ao gerenciador de e- mails 
Outlook, da Microsoft, o serviço permite receber e enviar mensagens de texto SMS (TIM Torpedo) 
para endereços de e-mail, com limitação de 612 caracteres por mensagem. O cliente pode ainda 
enviar alertas de chegada de e-mails, avisar quando há compromissos agendados no Outlook e 
receber resposta para as mensagens SMS enviadas.  
 
Também em parceria com a Microsoft, a Claro lançou o Claro Corp., serviço voltado para o usuário 
corporativo. O sistema está disponível para o aparelho MPx220, da Motorola, e rodando sistema 
operacional Windows Mobile 2003, integrado à plataforma Microsoft Exchange Server 2003.  
 
O serviço faculta o acesso simultâneo a e-mails e contatos e calendário. Permite acesso à internet 
e ao Outlook, mantendo o celular sempre atualizado com as informações de e-mail e agenda do 
PC. Os usuários também podem acessar outros serviços, como mobile banking, índices 
econômicos, roteiros de cinemas, bares e restaurantes e horários de vôos.  
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Exportações de aparelhos triplicam no 1º- bimestre 
  
Em 2005, as exportações de aparelhos voltaram a crescer, confirmando as expectativas de 
analistas e fabricantes. No primeiro bimestre deste ano, as vendas externas de celulares somaram 
US$ 244,7 milhões, o triplo do montante registrado no mesmo período de 2003, de acordo com 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Em unidades, foram exportados 3,3 milhões de 
aparelhos, no começo de 2005, ante 1 milhão em 2004.  
 



Tal inflexão deve-se à expansão da produção, tanto da parte dos fabricantes tradicionais quanto 
dos novos produtores que entraram em 2004, conjugada com uma expectativa de redução da 
demanda interna para 2005. Ainda no período assinalado, as importações de aparelhos atingiram 
US$ 12,6 milhões, o dobro do registrado nos dois primeiros meses de 2004.  
 
O ano de 2004 marcou a reativação dos negócios da indústria de celulares, após um período de 
retração das encomendas. Segundo dados da Abinee, em 2004 foram produzidos cerca de 41 
milhões de aparelhos, vendidos aproximadamente 30 milhões de unidades no mercado interno e 
exportados 11 milhões de celulares. Isto significa um crescimento estimado de 41,4% na 
produção e as vendas no mercado interno dobraram em relação a 2003.  
 
A forte demanda interna por celulares reverteu a tendência exportadora  desenvolvida nos últimos 
anos pelos fabricantes instalados no País. Com efeito, em 2004, as exportações de celulares 
totalizaram US$ 736,01 milhões, com queda de 31,1% em relação a 2003, de acordo com dados 
da Secex, em franco contraste com o movimento dos anos anteriores.  
 
As importações de aparelhos têm crescido continuamente nos últimos quatro anos, totalizando o 
recorde de US$ 166,7 milhões, em 2004, com salto de 92,1% sobre o ano anterior, segundo a 
Secex.  
 
Investimentos  
 
Apesar da expectativa de redução no ritmo de crescimento da base de celulares, os fabricantes 
continuam anunciando planos de expansão para 2005 e para os próximos anos. Em março de 
2005, a Gradiente, por exemplo, anunciou a entrada no segmento de aparelhos com tecnologia 
CDMA. Para isso, investiu US$ 5 milhões em projeto que envolve parceria com a chinesa Hisense, 
produção das placas pela terceirizadora Jabil e montagem final nas instalações de Manaus (AM). A 
meta para 2005 é elevar as vendas para 3 milhões de aparelhos, dos quais 2,5 milhões em GSM e 
500 mil em CDMA. Também deverá iniciar as exportações de celulares para países da América 
Latina, como Argentina, México e Venezuela.  
 
A coreana LG Electronics divulgou investimentos de R$ 160 milhões na expansão da capacidade 
produtiva de celulares no Brasil. Desse montante, cerca de dois terços serão usados na ampliação 
da fábrica de Taubaté (SP) e o restante será destinado para pesquisa e desenvolvimento de 
produtos Assim, a capacidade produtiva deverá ser elevada de 3 milhões para cerca de 6 milhões 
de unidades e o faturamento deverá atingir US$ 1,1 bilhão, dos quais um terço com celulares. 
Cerca de 20% da produção será destinada às exportações, principalmente para países da América 
do Sul.  
 
A alemã Siemens anunciou investimentos de R$ 230 milhões nas suas operações de 
telecomunicações no País, destinados à expansão da capacidade produtiva e aos centros de 
pesquisa e desenvolvimento. Além de visar o mercado interno, a companhia espera substancial 
incremento das exportações, elevando o patamar de 10% para 30% da produção.  
 
A brasileira Venko, que entrou no mercado em 2004, programou investimentos de US$ 5 milhões 
em 2005, que viabilizarão o lançamento de novos aparelhos.  
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