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Participação na receita do setor de serviços cresceu de 20,4% para 24,3% entre 2000 e 2001  
 
RIO - A telefonia celular ampliou a participação na receita dos serviços de telecomunicações no 
País de 20,4% em 2000 para 24,3% em 2001, segundo divulgou ontem o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Anual de Serviços e Produtos. Referente ao ano de 
2001, a pesquisa mostrou também que a participação da telefonia fixa na receita do setor caiu de 
39% em 2000 para 34% no ano seguinte.  
 
"O levantamento mostra o início da efetivação das mudanças com a privatização das teles e o 
boom na telefonia celular", disse a coordenadora de Serviços e Comércio do IBGE, Vania Prata. A 
fatia da telefonia celular cresceu também no total da receita criada pelos serviços investigados na 
pesquisa (transporte e informação), passando de 8,2% em 2000 para 9,8% em 2001.  
 
 Além disso, as chamadas de celular, que ocupavam o terceiro lugar entre os dez principais 
produtos e serviços de transporte e informação pesquisados pelo IBGE, passaram a ocupar o 
segundo lugar em 2001, desbancando o transporte rodoviário de passageiros. As chamadas de 
telefonia fixa permaneceram no primeiro lugar no período.  
 
 A pesquisa acompanhou os segmentos de telecomunicações, informática e audiovisual 
(agrupados como serviços de informação) e os setores mais importantes dos serviços de 
transportes (rodoviário de passageiros e de cargas, ferroviário/metroviário, aquaviário e aéreo). 
Juntos, eles faturaram um total de R$ 125,4 bilhões em 2001, sendo R$ 75,3 bilhões derivados 
dos serviços de informação e R$ 50,1 bilhões dos serviços de transporte.  
 
Guilherme Telles, técnico do IBGE, disse que as empresas acompanhadas têm mais de 20 
empregados e os pesquisadores optaram por selecionar as atividades do setor de serviços que 
apresentam ou tradição, como transportes, ou modernidade, como informática. Segundo ele, os 
números revelados pela pesquisa realizada há dois anos não devem ser muito diferentes dos 
apresentados na atualidade.  
 
Internet - Mesmo perdendo fatia de participação para as celulares, a telefonia fixa continuou 
liderando de longe a receita no conjunto dos serviços pesquisados, com um total de R$ 17,3 
bilhões em 2001. Em segundo lugar veio a telefonia celular, com R$ 12,4 bilhões.  
 
A pesquisa revelou também que as atividades de acesso à internet (incluindo fax, conferência pela 
rede e veiculação de propaganda) proporcionaram receita operacional líquida de R$ 1,2 bilhão em 
2001, com participação de 2,4% na receita total de telecomunicações, o dobro da fatia de 1,2% 
de 2001.  
 
Telles explicou que há dois anos o mercado de internet ainda era "inexpressivo", comparado a 
telecomunicações ou demais serviços, mas como novas tecnologias têm dinamismo muito forte no 
mercado essa realidade já pode ter sido transformada.  
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