
Mercado de celulares desaquece  
Alberto Komatsu 
Colaborou: Jacqueline Farid 
 
O mercado brasileiro de telefonia celular começa a dar os primeiros sinais de 
amadurecimento. A mudança de comportamento foi constatada na semana passada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apurou inusitada queda 
de 23,4% na produção de aparelhos em novembro em relação ao mesmo período do 
ano anterior. 
Especialistas e fabricantes dizem que a redução no ritmo de crescimento mostra que 
parcela de produtos mais baratos está praticamente saturada. Nesse cenário, a 
estratégia das empresas é garantir as vendas entre os que vão trocar de telefone por 
causa do acesso cada vez maior a novos serviços. 
 
“O Brasil vai ter em torno de 80% de taxa de penetração de celulares em pelo menos 
três anos”, estima o presidente da empresa de informações eletrônicas de 
telecomunicações Teleco, Eduardo Tude. 
 
Atualmente, o País tem em torno de 50 telefones celulares em uso para cada 100 
habitantes, uma taxa de 50%. Para o especialista, a queda registrada pelo IBGE é um 
efeito sazonal, pois o pico de vendas ocorre em dezembro. 
 
O desaquecimento da expansão das vendas foi detectado por um levantamento da 
Teleco, que previa acréscimo de 17,9 milhões de telefones celulares de janeiro a 
novembro de 2005. O desempenho, no entanto, não passou de 16,7 milhões de 
unidades. Para todo o ano passado, a Teleco estimava 88 milhões de novos aparelhos, 
mas esse número não deverá ultrapassar os 85,6 milhões.  
 
“O mercado interno está se saturando e o aumento da produção interna se deve ao 
grande aumento de exportações de celulares da Nokia, Siemens e Motorola”, afirma o 
especialista Salomão Wajnberg, da consultoria ABTelecom.  
 
Segundo fontes do setor, as exportações dessas três fábricas respondem, em média, 
por 50% da produção. As três empresas foram procuradas, mas não deram retorno. 
 
O economista da Coordenação da Indústria do IBGE, André Macedo, acredita que a 
queda registrada em novembro foi motivada por fatores pontuais: base de comparação 
muito alta em 2004, arrefecimento do crescimento da demanda por bens duráveis e 
problemas que as fabricantes de telefone celular tiveram com o recebimento de 
matéria-prima. 
 
“Não sei com quais estatísticas o IBGE trabalhou. Não temos essa preocupação. Não 
fomos afetados”, diz o diretor-comercial da coreana LG para a área de celulares, Carlos 
Melo. A produção de telefones celulares da fabricante coreana cresceu quase 60% no 
ano passado, para 3,5 milhões de unidades, ante as 2,2 milhões de unidades de 2004. 
Macedo, do IBGE, afirma que não tinha como fazer um juízo de valor diante de críticas 
ao estudo, lembrando que as informações de uma empresa são diferentes dos 
números das demais. 
 
Este ano, a LG planeja produzir 6 milhões de celulares, sendo cerca de 10% para 
exportação. Em 2005, a participação das vendas externas era de 5%. “Percebemos 
que o mercado vai atingindo sua maturidade. As empresas estão se adaptando em 
função da demanda por novos serviços”, diz Melo. 



 
A também coreana Samsung estima ter dobrado sua produção de celulares no ano 
passado, na comparação com o ano anterior. Foram 4 milhões de unidades, sendo 
10% para exportação. Em 2004, as vendas externas responderam por 5% do total de 
telefones celulares produzidos.  
 
“Como não há novos consumidores, o que resulta numa redução muito grande do 
mercado, as vendas ficam mais propensas para a reposição de aparelhos”, diz o diretor 
da área de Telecomunicações da Samsung, Oswaldo Mello. 
 
É por isso que o executivo acredita que o mercado brasileiro se aproxima da 
estabilidade. Segundo ele, do total de aparelhos que a Samsung vende, 50% são 
produtos de baixo custo, 40% são intermediários e os 10% restantes são de celulares 
do segmento premium.  
 
A entrada de novos assinantes na telefonia celular, avalia Mello, vai depender da 
distribuição de renda e das condições econômicas do País a partir deste ano.  
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