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A estudante Carla Santos, de 23 anos, não tem telefone fixo em casa. Ela mora com duas amigas 
e, para elas, o meio de comunicação essencial é o celular. "Passo pouco tempo em casa", conta 
Carla. "A maioria das ligações eu faço pelo celular." Mesmo gastando entre R$ 100 e R$ 150 por 
mês com o telefone móvel, ela considera cara a assinatura mensal do fixo, que está em cerca de 
R$ 30. Gaúcha, Carla está em São Paulo há quatro anos. Ela usa o celular também para ligar para 
seus parentes em Novo Hamburgo. Carla se prepara para prestar vestibular para o curso de letras 
na Universidade de São Paulo e trabalha na União da Juventude Socialista.  
 
As duas colegas também não são de São Paulo. Kátia Dudyk é paranaense e Elisa de Campos 
Borges é goiana. Ambas têm 26 anos. Kátia teve o celular roubado, no metrô, na semana 
passada. "É totalmente desesperador. A gente fica se sentindo fora do mundo", afirma a 
pedagoga Kátia. "Não compensa ter linha fixa. Com o celular, gasto menos, mesmo com a tarifa 
mais cara", diz Elisa, pós-graduanda de História na Pontifícia Universidade Católica.  
 
Não existem estudos sobre quantos seriam os que preferem o móvel ao fixo no País, mas o 
movimento acontece ao mesmo tempo em que o total de usuários de celular no Brasil ultrapassa 
o de telefones fixos em serviço, que se encontra estagnado. A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) está para divulgar os dados oficiais. Segundo estimativas da agência, 
seriam 39,3 milhões de telefones móveis, comparados a 39,1 milhões de linhas fixas em serviço.  
 
O grande obstáculo a uma competição plena entre fixos e móveis ainda é a diferença de preços. 
De acordo com um estudo da Pyramid Research, o minuto médio de conversação no telefone fixo 
no Rio de Janeiro está em US$ 0,04. No celular pós-pago, chega a US$ 0,14 e, no pré-pago, a 
US$ 0,36. "Em compensação, o celular pré-pago dá condição ao consumidor de controlar os 
gastos", explica a analista Juliana Abreu, da Pyramid Research. "No fixo, existe um custo mensal 
que o cliente não consegue abolir."  
 
Para o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, não existe 
dúvida de que os dois serviços, fixo e móvel, já concorrem entre si, mas a competição plena deve 
vir somente em 10 anos, com a queda dos preços do celular. Ele participou ontem do evento 
"Telecomunicações: Competição e Política" da Converge Eventos.  
 
A substituição do telefone fixo pelo móvel é uma tendência mundial. Desde 2000, cerca de 7,5 
milhões de pessoas nos Estados Unidos cancelaram suas linhas fixas, optando por ficar somente 
com o celular. Lá existem pacotes que oferecem ligações grátis pelo telefone móvel à noite e nos 
fins de semanas e interurbano pelo mesmo preço das chamadas locais.  
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