
Os celulares já são mais que o dobro dos fixos 
Thaís Costa 
 
 
São Paulo, 12 de Janeiro de 2006 - As operadoras de telefonia celular registraram 
avanço significativo no número de clientes, atingindo 85,6 milhões em dezembro, mas 
não tiveram bons níveis de rentabilidade: sua margem Ebitda ficou entre as mais 
baixas do mundo, inferior a 20%.  
 
Por sua vez, as companhias fixas permaneceram quase estagnadas em 39,7 milhões 
de clientes, como há dois anos. Mas suas margens de rentabilidade estão acima de 
40%. Os números mostram que estavam completamente equivocadas as previsões 
feitas em 2000 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 2005: 
projetava um empate de clientelas em 58 milhões cada grupo. As previsões são de que 
o total de celulares supere os 100 milhões no final deste ano.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Leia mais 
 
Celulares avançam sem rentabilidade 
Thaís Costa 
 
 
São Paulo, 12 de Janeiro de 2006 - Fixas têm metade do número de clientes e não 
crescem mais. Mas seu lucro é razoável. Diferentemente da previsão feita pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) no ano 2000, as operadoras de telefonia fixa e 
celular não encerraram 2005 com o mesmo número de clientes, ou seja, 58 milhões 
cada grupo, somando 116 milhões.  
 
Pelo contrário, enquanto as companhias de telefonia fixa - Telefônica, Telemar e Brasil 
Telecom - assistiram à diminuição gradual de suas clientelas até atingirem, juntas, 
39,7 milhões em dezembro último, as celulares surpreenderam com vigor inesperado 
que resultou num crescimento tão acelerado que foi capaz de colocar as companhias 
móveis no posto de principal rival da fixa.  
 
Ao encerrar o ano com cerca de 85,6 milhões de clientes, conforme estimativa do site 
especializado Teleco, as celulares passaram a ostentar um universo de clientes 
superior ao dobro da conjunto das fixas, de menos de 40 milhões.  
 
As perspectivas não são diferentes para este ano. Embora seja natural crescer de 
forma mais lenta a partir do avanço da penetração do celular nas camadas de maior 
poder aquisitivo, há indícios segundo os quais o Brasil ultrapassará os 100 milhões de 
clientes de telefones celulares em 2006, afirmou o consultor Gilson Rondinelli Filho, 
indicando aumento de 30%. Enquanto isso, o total de telefones fixos não deverá 
vislumbrar deslocamento importante, podendo mesmo decrescer um pouco mais.  
 
Conforme anunciaram os principais executivos das três empresas fixas nos respectivos 
balanços do fim do ano passado, a estratégia para aumento da receita este ano não 
está apoiada no crescimento da clientela e sim no avanço da banda larga, novo serviço 
que vem sendo ofertado aos clientes antigos.  
 



Enquanto a carteira de usuários de cada grupo registra movimentos opostos, de 
explosão na indústria móvel e estagnação na fixa, as margens de rentabilidade trilham 
justamente o caminho inverso.  
 
Sem muitos clientes novos, as fixas sustentam níveis de rentabilidade positivos, com 
margem Ebitda em torno de 45%, enquanto as celulares brasileiras não 
ultrapassaram, em 2005, os 20%. Conforme levantamento da Merrill Lynch, o Brasil 
lidera o grupo dos países que exibem os piores níveis de Ebitda (18%). Somos 
seguidos pela Argentina (19%), Colômbia (20%) e Hong Kong (24%). Na outra ponta 
estão situadas a Indonésia (67%), Filipinas (63%), Egito (53%) e Rússia (52%).  
 
Até o último Natal, a estratégia adotada pelas teles celulares era muito clara: crescer a 
qualquer custo, facilitando o ingresso nas suas bases do cliente de baixo poder 
aquisitivo. Tudo em nome de não perder fatia de mercado.  
 
De dezembro para cá, porém, a manutenção de um piso mínimo para os telefones pré-
pagos - R$ 199 em dez parcelas - permitiu nova leitura de tendência. "A estratégia 
visível é privilegiar a rentabilidade em detrimento do crescimento indiscriminado", 
afirmou Rondinelli Jr. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jan. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 


