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RESUMO 

O estudo tem como pressuposto as evoluções ocorridas no setor de 
telecomunicação nos últimos anos, aquelas que ocasionaram reestruturações 
normativas e empresariais. O crescimento do setor de telefonia celular deve-se às 
novas oportunidades de negócios e estratégias das operadoras para obtenção de 
mercado. A prestação de serviço de telefonia móvel está distribuída entre oito 
operadoras sendo que a tendência predominante para o setor é a formação de 
grandes operadoras com grande cobertura nacional, assim sendo, a problemática do 
presente estudo, dessa maneira, constitui-se da análise das características das 
operadoras prestadoras do Serviço Móvel Celular, considerando os índices de 
concentração existentes O objetivo geral é analisar o mercado das operadoras de 
telefonia móvel no Brasil e seus indicadores de concentração, e, especificamente, 
procura-se fazer uma revisão bibliográfica sobre a teoria da Concentração Industrial 
e medidas de concentração. Ainda, busca-se analisar as operadoras de telefonia 
móvel e traçar um panorama atual das medidas de concentração bem como verificar 
as tendências de movimentações de controle. Por fim, discute-se os resultados das 
medidas de concentração das operadoras no mercado atual e concomitantemente 
com as possíveis tendências de movimentações de controle. 

Palavras-Chave: telecomunicação, crescimento, telefonia, operadoras, Serviço 
Móvel Celular, concentração, resultados, mercado atual. 
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1 INTRODUÇÃO 

O celular passou a operar com novas funções como mensagem de texto, 

fotos, e-mails, sons e imagens além da comunicação de voz. Por tal evolução as 

operadoras de telefonia móvel passaram a ampliar sua base de clientes buscando 

novas tecnologias e ofertando serviços de entretenimento, publicidade, negócios, 

informação e possibilitando aos seus usuários efetuar transações, pagamentos e 

outras operações por meio de celular. 

As reformas ocorridas no setor de telecomunicação nos últimos anos 

ocasionaram reestruturações normativas e empresariais. O setor de telefonia móvel 

no Brasil motivou a entrada de grandes grupos empresariais consolidados no setor 

de telecomunicações. O crescimento do setor de telefonia celular deve-se às novas 

oportunidades de negócios e estratégias das operadoras para obtenção de mercado. 

A prestação de serviço de telefonia móvel está distribuída entre oito 

operadoras sendo que a tendência predominante para o setor é a formação de 

grandes operadoras com grande cobertura nacional. 

O objetivo do presente estudo, dessa maneira, constitui-se da análise das 

características das operadoras prestadoras do Serviço Móvel Celular, considerando 

os índices de concentração existentes e analisando índices de concentração para os 

casos de tendências no curto prazo de modificações no controle das operadoras. 

Isto posto, deve-se considerar que atualmente existem no Brasil oito 

operadoras de telefonia celular, com as respectivas participações de mercado: Vivo 

Participações S.A, possuindo a maior participação de 28,56%, Tim Brasil S.A com 

25,61%, Claro 24,06%, Oi 13,13%, Amazônia Celular com 4,69%, Brasil Telecom 

com 3,51%, CTBC com 0,36%, Sercomtel com 0,08%.1 

A Vivo participações S.A é controlada pelos grupos Portugal Telecom e 

Telefônica Móviles. A Vivo possui autorização para prestação de serviços nos 

estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, 

Mato Grosso. A operadora oferece serviços de comunicação móvel nas duas 

tecnologias mais utilizadas, GSM e TDMA, alem de oferecer serviços de terceira 

geração CDMA.2 

1 FONTE: T E L E C O . Disponível em: <www.teleco.com.bD Acesso em: 01 mai. 2007. 
2 FONTE: VIVO. Disponível em: <www.vivo.com.br> Acesso em: 01 mai. 2007. 

http://www.teleco.com.bD
http://www.vivo.com.br
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O grupo Telefônica é um dos maiores conglomerados globais em 

telecomunicações presente em mais de 40 países. A Telefônica atua nos setores de 

telefonia fixa, celular, transmissão de dados, internet, call center, edição de listas e 

guias impressos e eletrônicos e tecnologia de segurança empresarial. 3 A Portugal 

Telecom assume-se como entidade portuguesa atuando em todos os segmentos do 

setor de telecomunicações, telefonia fixa móvel, multimídia, dados e soluções 

empresariais, o acordo entre Telefônica e Portugal Telecom constituiu a Brasilcel, 

join-venture controladora da operadora Vivo. 4 

A Tim Brasil é controlada pela TIM Telecom Itália Mobile, uma das maiores 

empresas de telefonia móvel do mundo presente em 10 países. No Brasil é a única 

operadora que atua em todos os estados, sua tecnologia predominante é a GSM e 

em menor proporção TDMA.5 

A operadora Claro atua no Brasil em 21 estados e no Distrito Federal e sua 

tecnologia predominante é o GSM. A Claro é controlada pelo grupo América Móvil, o 

maior do setor na América Latina. A América Móvil controla a Telmex, principal 

operadora de telefonia fixa do México e controladora da Embratel. 6 

A Oi, operadora com controle 100% nacional é pioneira no Brasil na 

prestação de serviços convergentes e integrados de telecomunicações e a 

tecnologia utilizada é a GSM. As empresas TELEMAR NORTE LESTE S/A e TNL 

PCS S/A são as representantes legais da empresa denominada Oi. 7 

A Amazônia Celular é controlada pela Tele Norte Celular Participações S.A 

que por sua vez é controlada pela Telpart Participações S.A. A operadora é a 

prestadora de telefonia móvel nos Estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e 

Roraima e a tecnologia adotada é TDMA. 8 

A Brasil Telecom é operadora subsidiária da Brasil Telecom Participações e 

iniciou suas operações em 2004, sua área de atuação compreende os estados do 

Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

3 FONTE: TELEFÔNICA. Disponível em: <www.telefonica.com.br> Acesso em: 01 mai. 2007. 
4 FONTE: PORTUGAL T E L E C O M . Disponível em: <www.telecom.pt> Acesso em 01 mai. 

2007. 
5 FONTE: TIM. Disponível em: < www2.timsul.com.br.> Acesso em 02 Mai.2007. 
6 FONTE: CLARO. Disponível em: <www.claro.com.bo Acesso em 02 mai. 2007. 
7 FONTE: OI. Disponível em: <www.novaoi.com.bD Acesso em 02 mai. 2007. 
8 FONTE: AMAZÔNIA. Disponível em:< v2.telenorte.infoinveste.com.bn. Acesso em 02 mai. 

2007. 

http://www.telefonica.com.br
http://www.telecom.pt
http://www.claro.com.bo
http://www.novaoi.com.bD
http://v2.telenorte.infoinveste.com.bn
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Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia e Distrito Federal e a tecnologia utilizada é a 

GSM. 9 

CTBC Telecom, Companhia de Telecomunicações do Brasil Central é 

controlada pelo grupo brasileiro ALGAR, sua área de atuação se estende pelos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Paraná e Distrito Federal. A CTBC se faz presente nos serviços de data center, 

internet, comunicação de dados e tv por assinatura, telefonia fixa e celular. A 

tecnologia utilizada para telefonia celular é a GSM. 

A Sercomtel presta serviços nas cidades de Londrina e Tamarana no Paraná, 

a tecnologia utilizada é GSM e TDMA em menor proporção, seus controladores são 

a prefeitura de Londrina e a COPEL. 1 0 

Os sistemas de telefonia celular avançaram frente às inovações tecnológicas 

e acesso dos consumidores. O telefone celular faz parte do cotidiano das pessoas 

estabelecendo comunicação e interação social entre os usuários, isto somente é 

possível através da prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel e sua 

área de atuação. 

A Vivo, Tim e Claro são as três operadoras com maior número de clientes e 

expressiva participação no mercado brasileiro, estas operadoras são controladas por 

grupos estrangeiros sendo eles. Telefônica, Portugal Telecom, Tim Telecom e 

América Móvil. 

Recentemente a espanhola Telefônica e um consórcio de empresas italianas 

anunciaram a aquisição da Olímpia, holding que controla a Telecom Itália, com a 

compra da Telecom Itália a Telefônica ganha força no Brasil pelo fato de já possuir 

metade da operadora Vivo. (REVISTA EXAME, 2007). 

A aquisição da Telecom Itália desencadeou especulações sobre novas 

aquisições no mercado brasileiro, a primeira mudança se daria através da aquisição 

da Amazônia celular pela Claro e possível fusão da Oi e Brasil Telecom. (REVISTA 

EXAME, 2007). 

Dado o exposto acima sobre as operadoras de telefonia celular, estipula-se 

como objetivo geral analisar o mercado das operadoras de telefonia móvel no Brasil 

e seus indicadores de concentração. 

9 FONTE: BRASIL T E L E C O M . Disponível em: <www.gsm.brasiltelecom.com.br. Acesso em 
02 mai. 2007. 

1 0 FONTE: S E R C O M T E L . Disponível em: < www.sercomtelcelular.com.bD Acesso dia 02 de 
mai. 2007. 

http://www.gsm.brasiltelecom.com.br
http://www.sercomtelcelular.com.bD
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Na primeira parte do trabalho a revisão bibliográfica enfoca, como 

pressuposto teórico, a teoria das medidas de concentração industrial e os índices 

razão de concentração, Hirschman-Herfindahl, índice de Theil. 

Na parte subseqüente, apresenta-se a estrutura acionária das operadoras de 

telefonia móvel, características e indicadores. Para isso serão utilizados dados 

institucionais e resultados financeiros no mercado de capitais políticas de 

relacionamento com clientes e informações disponíveis em documentos e sites da 

empresas, além de reportagens de jornais e revistas. 

Em seguida, apresenta-se a evolução tecnológica no setor bem como 

características do processo de estabelecimento e difusão de comunicação de voz 

utilizando-se informações através de sites das empresas, artigos, teses e revistas 

científicas. 

Por fim, disponibilizam-se dados de participação de mercado por operadora 

e avaliar resultados através de índices de concentração para o mercado atual e 

avaliar resultados de índices de concentração para tendências de modificações de 

participação de operadoras de telefonia móvel, dados estes obtidos através da 

ANATEL e publicações voltadas ao setor de telecomunicações. 
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2 REFERENCIAL ANALÍTICO 

Nesta seção será apresentado o conceito de concentração industrial e 

medidas de concentração e posteriormente serão abordados os procedimentos dos 

órgãos de defesa da concorrência atuantes no Brasil. 

2.1 MEDIDAS DE CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 

Segundo RESENDE e BOFF (2002, p.73) medidas de concentração 

procuram captar a maneira que os agentes econômicos apresentam comportamento 

dominante em determinado mercado, fornecendo um indicador de concorrência 

entre empresas do setor. 

O desempenho individual da empresa no setor industrial em que atua lhe 

confere um determinado poder de mercado, o poder de mercado é visualizado na 

participação de mercado {market share) da empresa, razão entre suas vendas e 

vendas totais da indústria. Contanto, outras medidas de tamanho como patrimônio 

líquido, empregados e planta produtiva podem ser ocasionalmente usados, porém 

nestes casos não reflete necessariamente o poder de mercado da empresa em 

relação ao seu produto. A distribuição da parcela de mercado entre as empresas do 

setor é uma estrutura de mercado, de maneira que o índice de concentração leva 

em conta não apenas a parcela de mercado individual, mas sua distribuição. 

(RESENDE e BOFF, 2002, p. 75). 

De acordo com RESENDE E BOFF (2002, p. 75), uma maior concentração 

industrial resulta em maior desigualdade na repartição do mercado entre as 

empresas, isto não implica que o inverso seja verdadeiro, no setor onde duas 

empresas dividem o mercado igualmente, ocorre graus de desigualdade e 

concentração mínimas, com a entrada de uma terceira empresas com parcela de 1% 

do mercado teremos um aumento considerável do grau de desigualdade, porém não 

de concentração. 

As medidas de concentração podem ser definidas como parciais e positivas. 

Medidas de concentração parciais utilizam somente parte das empresas em 

operação do setor industrial considerável, as medidas positivas requerem dados 

sobre todas as empresas em operação sendo função da estrutura aparente do 
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mercado industrial não dependendo de parâmetros comportamentais. Medidas 

positivas expressam melhor estatisticamente o fenômeno da concentração. As 

medidas positivas têm maior uso na literatura econômica, devido aos componentes: 

número de empresas e desigualdade no tamanho das mesmas. (RESENDE e 

BOFF, 2002 p. 76). 

2.2 RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO (CR) 

A razão de concentração é um índice positivo de ordem k que fornece a 

parcela das maiores firmas, ou seja, k especifica o número de firmas. (REZENDE e 

BOFF, 2002, p 77). 

A razão é definida como: CR (K) = s1 + s2 +s3 +....sk 

Onde sk = percentual do mercado da enésima firma. 

Quanto maior o valor do índice, maior é o poder de mercado exercido pelas 

k maiores empresas. Comumente é utilizado K=4 ou k=8 para participação das 

aplicações empíricas. (RESENDE e BOFF, 2002, p 77). 

Devemos observar algumas deficiências dos índices CR: primeira deficiência 

é observada quando se ignora empresas menores da indústria (n-K) e segunda 

deficiência quando os índices não levam em conta a participação de cada empresa 

no grupo das k maiores. 

2.3 ÍNDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL 

Trata-se de um índice positivo definido por: HH = s1 2 + s2 2 +s32+....sn2, onde 

sn é o market Share da empresa n. 

Segundo RESENDE e BOFF (2002, p 78) A expressão acima evidencia a 

estrutura de pesos implícitos, cada parcela de mercado elevada ao quadrado resulta 

em atribuir um peso maior as empresas maiores, assim quanto maior o índice HH 

mais elevada será a concentração. Os valores do índice podem variar entre 1/n e 1, 

o limite superior evidência o caso de monopólio e 1/n (razão decimal) evidência o 

caso que todas as empresas têm o mesmo tamanho; ou seja (si = 1/n), 1/n <HH <1. 

O aumento do número de empresas ocasiona o decréscimo do limite inferior de HH 

e no limite tende a zero, contudo não podemos considerar regra que o aumento do 
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número de empresas resultará em HH reduzido, pode ocorrer decréscimo ou 

aumento do índice HH. Podemos verificar o valor do índice mediante coeficiente de 

variação das parcelas de mercado. A média é s=1/n e a variância é V(s) = (1/n) HH-

(1/n)2 . O coeficiente de variação (CV) é definido através da razão entre seu desvio-

padrão e a sua média pela expressão: (CVs)2=V(s)/(1/n)2=HH-1. 

A expressão também pode ser representada por HH=1/n [Cv^+I], sendo que 

HH depende tanto do número de empresas e da dispersão relativa da repartição de 

mercado entre elas (CVn). O efeito da entrada de uma firma é visto de maneira 

ambígua mediante o valor de dispersão depender de n, neste caso depende de 

como as empresas estabelecidas acomodarão a nova empresa, se esta nova 

empresa no mercado não elevar significativamente ou reduzir a dispersão 

preexistente entre as parcelas de mercado ocorrerá redução de concentração com a 

entrada desta nova firma, de outro modo se a acomodação desta nova firma resultar 

em aumento da dispersão das parcelas de mercado o resultado é aumento da 

concentração. (RESENDE e BOFF, 2002, p 79). 

2.3.1 índice Hirschman-Herfindahl: Regulação e Concorrência 

A utilização do índice de Hirschman-Herfindahl em substituição ao índice CR 

é defendida pelo Federal Trade Commission dos Estados Unidos para fins de 

políticas antitrustes. As agências antitruste trabalham com índices HH com 

participações de mercado com base de medida em 100 (percentuais), deste modo o 

índice pode variar entre 0 e 10000. Segue três possíveis faixas propostas para 

análises de fusões entre empresas: 

1. 0<=HHI <1000: mão há preocupação quanto a competição 

2. 1000<=HHI<=1800: nessa situação, se o aumento do índice após a fusão 

for igual oi maior que 100 pontos, há preocupação quanto à competição. 

3. HH >1800: há preocupação quanto à competição, se o acréscimo ao 

índice após a fusão for igual ou superior a 50 pontos. (RESENDE e BOFF, 2002, p 

80). 
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2.4 ÍNDICE DE ENTROPIA DE THEIL (ET) 

Segundo REZENDE e BOFF (2002, p 83) "O índice de entropia pode ser 

interpretado como uma medida inversa da concentração". 

ET = - £ si In (1/si) 

Dada a ocorrência de uma venda no mercado industrial a probabilidade que 

esta venda tenha sido efetuada pela empresa i é si, e a contribuição desta para o 

conteúdo informacional presente na mensagem é -siln(si), de modo que o índice E 

estará indicando o conteúdo informacional esperado da ocorrência, calculado sobre 

todas as empresas da indústria". REZENDE e BOFF (2002 p 83). 

O limite inferior do índice é igual a zero indicando um mercado de máxima 

concentração, o limite superior é 1 indicando que quanto mais próximo de 1 menor é 

a concentração de mercado. 

2.5 IMPORTÂNCIA DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

A defesa da concorrência é essencial em uma economia de mercado, a 

mesma possibilita aumentar a variedade e qualidade dos produtos e também auxilia 

a diminuição dos preços. A concorrência é um fator determinante para que os preços 

exprimam a relação de equilíbrio entre a oferta e a procura. A concorrência é um 

instrumento existente em benefício dos consumidores finais dos produtos e de todos 

aqueles que atuam no mercado combatendo abusos e poderio econômico dos 

grandes blocos econômicos. (CARTILHA DO CADE, 1999 p. 7). 

2.6 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA (CADE). 

O CADE foi criado em 1962, mas até a década de 1990, sua atuação era 

pouca difundida, tendo em vista o contexto da economia fechada e com controle 

rígido de preços. A partir dos anos 1990, com a estabilização da moeda, abertura da 

economia nacional e o crescente fenômeno da globalização tornaram importante o 

desenvolvimento de uma política de defesa da concorrência diante da nova 

realidade do mercado, evitando que deformações pudessem interferir seu 
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funcionamento. Esta política de defesa da concorrência se deu com o surgimento da 

Lei n° 8.884/94, estabelecendo o CADE como uma autarquia federal, definindo as 

práticas consideradas ofensivas a concorrência. (CARTILHA DO CADE, 1999 p. 8). 

Ao CADE foram outorgadas atribuições de orientação, fiscalização e estudo 

do abuso de poder econômico, além do papel tutelador de apuração e repressão do 

mesmo quando verificado. (CARTILHA DO CADE, 1999 p. 8). 

A Lei n° 8.884/94 trata da prevenção e repressão às infrações contra a 

ordem econômica e prevêem a atuação dos órgãos encarregados da Defesa da 

concorrência, o CADE (Conselho Administrativo de defesa da Concorrência) SDE 

(Secretaria de Direito Econômico) e SEAE (Secretaria de Acompanhamento 

Econômico). (CARTILHA DO CADE, 1999 p.7). 

A SDE recebe denúncias de práticas contrárias à ordem econômica e dá 

inicio as averiguações preliminares, sua função é produzir provas acerca da suposta 

prática. A SEAE é responsável pelo estudo das conseqüências econômicas da 

denúncia. O CADE é a ultima instância na esfera administrativa, responsável pelo 

julgamento da denúncia, declarando-a abusiva ou não à ordem econômica e, 

quando necessário, tomando as providências cabíveis para coibi-la ou repará-la. O 

CADE também tem atribuição de julgar atos de concentração, analisando se são ou 

não benéficos ao mercado como um todo, podendo aprová-los ou não, de acordo 

com análises dos pontos positivos e negativos que podem trazer. Poderá, ainda, 

aprovar o ato impondo algumas condições que visem a livre concorrência. 

(CARTILHA DO CADE, 1999 p. 8) 

Segundo o site do CADE (2007) o CADE desempenha três papéis: 

preventivo, repressivo, educativo. O papel preventivo corresponde basicamente á 

análise dos atos de concentração; ou seja, análise de fusões, incorporações e 

associações entre agentes econômicos. Os atos de concentração não são ilícitos, 

contudo o CADE nos termos do artigo 54 da Lei n° 8.884/94, analisa os efeitos 

desses negócios, em casos de prejuízos e restrições a livre concorrência. De acordo 

com a Lei n° 8.884/94, as operações de fusão, aquisição, join venture ou qualquer 

outra forma de concentração econômica deverão ser apreciadas pelos órgãos de 

defesa da concorrência quando uma das empresas participantes detiver 20% ou 

mais de mercado relevante, ou que tenha obtido (isoladamente ou grupo ao qual 

pertença) faturamento igual ou superior a R$ 400 milhões anuais. Para facilitar a 

análise dos atos de concentração e tornar transparente este procedimento, a SEAE 
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e a SDE editaram o Guia para Análise de Atos de Concentrações Horizontais em 

Agosto de 2001. 

O papel repressivo refere-se à análise das condutas anticoncorrenciais. O 

CADE tem o papel intervir em práticas como cartéis, vendas casadas, preços 

predatórios, acordo de exclusividade dentre outras práticas infrativas. 

O papel educativo do CADE está presente no artigo 7 o da Lei 8.884/94. O CADE 

deve difundir a cultura da concorrência através de divulgação em parceria com 

várias instituições. (CADE, 2007) 

2.7 GUIA DE ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

Conforme o GUIA DE ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO (2001), 

o presente guia tem objetivo de apresentar os procedimentos e os princípios que a 

SEAE e a SDE adotam na análise destes atos. O guia refere-se exclusivamente a 

atos de concentração, não se aplica a outros atos enquadrados no artigo 54 da lei n° 

8.884/94. 

Os procedimentos apresentados no guia têm finalidade de descrever os 

critérios e etapas das análises efetuadas pela SEAD e SDE na atuação das 

respectivas atribuições diante da lei da concorrência. 

Os procedimentos apresentados são aplicáveis às integrações horizontais 

de empresas, ou seja, concentrações que envolvam provedores de bens e serviços 

que competem entre si. 

Os atos de concentração entre empresas podem gerar efeitos positivos ou 

negativos sobre o bem estar econômico. Os efeitos negativos podem ocorrer quando 

as concentrações diminuem o número de participantes no mercado, facilitando 

comportamento anticompetitivo. Os efeitos positivos podem do ato de concentração 

podem proporcionar vantagens competitivas para as empresas participantes como 

economia de escala, economias de escopo, redução dos custos de transação entre 

outros. Diante deste contexto não é possível definir, em princípio, se as 

concentrações econômicas afetam positivamente ou negativamente o bem estar 

econômico. O conhecimento do efeito de um ato de concentração somente será 

possível após a análise específica de cada caso. 

Os eventuais aumentos de produtividade como também melhora da 

qualidade e aumento da diversidade de produtos entre outros efeitos que 
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representam aumento do bem-estar econômico a SEAE e a SDE estabelecem 

critério favorável a atos que não reduzem o bem-estar econômico; ou seja, efeito 

líquido não negativo. 

O efeito líquido não negativo refere-se a concentrações que não gerarem o 

controle de parcela substancial do mercado ou em segundo caso em que o controle 

de parcela substancial de mercado em um mercado com improvável exercício de 

poder de mercado e último caso onde o controle de parcela de mercado em que seja 

provável o exercício de poder de mercado, porém os efeitos negativos do exercício 

de poder de mercado não sejam superiores aos incrementos de bem-estar gerados 

pela concentração. 

A SEAE e a SDE analisam quatro variáveis principais para determinar se 

existem condições suficientes para que o poder de mercado seja exercido pela 

empresa, ou por um grupo de empresas, as mesmas são. importações, entrada, 

efetividade de rivalidade e outros fatores que favoreçam a coordenação de decisões. 

A ausência destas condições não é suficiente para a conclusão que a demanda não 

é elástica e provável exercício de poder de mercado, porém se diante das variáveis 

consideradas a demanda é elástica em conseqüência se desconsidere a 

probabilidade de exercício de poder de mercado. 

Os efeitos da concentração sobre toda a economia são também analisados 

pelo SEAE e SDE. Além dos efeitos da concentração sobre o mercado as 

secretarias podem concluir que os efeitos da concentração sejam negativos para a 

economia como um todo, ainda que nulos ou positivos no âmbito de mercado em 

que efetivamente ocorre. 

Os procedimentos da SEAE e SDE para a análise das concentrações constará de 

cinco etapas: 

• Etapa 1 : Definição relevante do mercado. 

• Etapa 2: Determinação da parcela de mercado. 

• Etapa 3: exame da probabilidade de exercício de poder de mercado, 

• Etapa 4: Exame das eficiências econômicas gerados pelo ato. 

• Etapa 5: Análise da relação entre custos e benefícios originados da 

concentração e emissão de um parecer final. 
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ORGANOGRAMA 1 - ETAPAS DE ANÁLISE DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO. 

ETAPAS DE ANALISE ECONÔMICA 
DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO HORIZONTAL 

ETAPA I: Definição do Mercado Relevante 

ETAPA II: Há parcela substancial de Mercado? 

Se NAO : % de mercado < 20% e C 4 < 75% 
c 4 2 75% e % de mercado < 10% - Parecer 

favorável 

ETAPA III: Exercício de poder é provável ? 

Se NÃO: Parecer favorável 

ETAPA IV: Eficiências 

>-

ETAPA V: Custos do exercício de poder de 
mercado 

São maiores aue as eficiências aeradas? 

Se NAO : Parecer favorável 

Caso ocorra um parecer desfavorável da etapa V 
O parecer será considerado negativo 

FONTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

A definição do mercado relevante é o processo de identificação dos agentes 

econômicos, consumidores e produtores que efetivamente limitam as decisões 

referentes a preços e quantidades de determinada empresa. Para aferir o grau de 

substitutibilidade entre bens ou serviços é utilizado o instrumental analítico descrito 

como teste do monopolista hipotético. O teste do monopolista hipotético considera 

produtos e área especifica, iniciando com os bens produzidos e comercializados 

pelas empresas participantes da operação e conforme extensão territorial de 

atuação destas empresas, a questão é saber o resultado de um pequeno, porém 
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significativo aumento de preços para um suposto monopolista destes bens nesta 

extensão territorial. Se o monopolista não considerar o aumento de preços rentável 

a SEAE e a SDE acrescentarão à definição original de mercado relevante o produto 

mais próximo substituto do produto da nova empresa criada e a região de onde 

provém a produção que for a melhor substituta da produção da empresa em 

questão. "O mercado relevante se constituirá do menor espaço econômico no qual 

seja factível a uma empresa, atuando de forma isolada, ou a um grupo de empresas, 

agindo de forma coordenada, exercer o poder de mercado". 

Um suposto monopolista tem condições de impor um pequeno, porém 

significativo e não transitório aumento de preços quando os consumidores não 

conseguirem desviar uma parcela significativa da demanda para bens substitutos ou 

bens provenientes de outras regiões. 

A determinação da parcela de mercado é condição necessária, mas não 

suficiente para que ocorram impactos negativos sobre o bem-estar quando uma 

determinada empresa mantém parcela substancial do mercado relevante. Nos 

mercados em que a oferta de cada empresa, ou de um grupo de empresas é muito 

pequena em relação à oferta total, as empresas não têm capacidade de exercer 

poder de mercado, pois os consumidores desviarão suas compras para as empresas 

rivais. 

Se a oferta de uma empresa, ou um grupo de empresas for alta em relação 

à oferta total do mercado, as empresas terão a possibilidade de mudar suas 

condutas em relação condição de concorrência irrestrita por motivo de atenderem 

parcela representativa do mercado. As empresas neste caso podem exercer poder 

de mercado, pois possuem parcela relevante do mercado. A SEAE e a SDE 

possuem critérios para identificar se a concentração gera o controle de mercado 

suficientemente alto. 
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3 OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL 

Este capítulo tem como foco o contexto das empresas operadoras de 

telefonia móvel no Brasil e o desenvolvimento deste setor. 

3.1 HISTÓRICO DO MERCADO 

Em concordância com TERZIANI (2004 p. 70), a trajetória da telefonia 

celular no Brasil teve seus impedimentos, considerando que, na época do Sistema 

Telebrás em 1990, fatores como as restrições orçamentárias, amarras regulatórias, 

indefinições tecnológicas, curtos prazos para a implantação de redes e as 

inexperiências no mercado, conturbaram os departamentos de telefonia celular das 

empresas de telefonia fixa, sobre as quais, durante anos, existia a ameaça da 

concorrência privada, porém em 1997 tornou-se realidade com a entrada de 

algumas operadoras da banda B. 

Conforme TERZIANI (2004 p.70) apartir da definição do modelo de 

privatização e até 2001, a área geográfica da telefonia móvel no país encontrava-se 

dividida em nove áreas de exploração da banda "A" e dez da banda "B" integrando o 

Serviço Móvel Celular (SMC). 

Assim, em fevereiro daquele ano, a Anatel, agora estabelecendo novas as 

áreas geográficas, leiloou novas licenças, agora definidas como Serviço Móvel 

Pessoal (SMP); em junho de 2002, deu-se o início das operações da Oi, através de 

autorização concedida pela Anatel, utilizando a tecnologia GSM, para operar na 

banda "D", na região I do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), ou seja, na 

mesma região de atuação da Telemar. Em Outubro do mesmo ano, a TIM iniciou 

suas operações, utilizando também a tecnologia GSM, em todos os estados da 

federação onde ainda não operava. (TERZIANI, 2004). 
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3.1.1 Evolução do Mercado 

Segundo TERZIANI (2004 p. 71), o mercado da telefonia móvel, vem, ao 

longo dos anos apresentando crescimento espetacular. No final de 1998, ano da 

privatização, havia no país cerca de 7,4 milhões de usuários, representando uma 

densidade telefônica celular de 4,5%. Em junho de 2004, foram registrados 54 

milhões de usuários, o que significa uma densidade de mais de 30% {World 

Telecom, Junho 2004, apudTERZIANI, 2004 p. 71). 

Do total de terminais móveis em operação, em jun/2004, cerca de 54% eram 

da banda "A", 29% da banda "B", 15% da banda "D" e 2% da banda "E". (World 

Telecom, Junho 2004, apud TERZIANI, 2004 p. 71). 

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE VENDAS DE CELULARES POR 
CANAIS 

FONTE: PAINEL DE C E L U L A R E S AC NIELSEN, AGOSTO DE 2004. 

NOTA: EXTRAÍDO (REVISTA TELETIME, JANEIRO 2005) apud A L V E S (2006) 

Pode-se, a partir do gráfico 1, perceber inclusive os canais de venda dos 

celulares - chamando-se atenção para a fácil disponibilidade dos aparelhos móveis. 
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As redes de varejo representam cerca de 80% dos celulares vendidos, a facilidade 

de acesso torna o celular um produto de consumo de massa. 

3.1.2 Pós-pagos X Pré-pagos 

TERZIANI (2004) informa que, de maneira a massificar o uso de celulares 

nas camadas de renda mais baixas da população, o sistema pré-pago foi lançado no 

Brasil na cidade do Rio de Janeiro em 1999, pela operadora ATL, atualmente 

chamada de Claro, cujo controle foi adquirido pelo América Movil. 

O Brasil terminou, em concordância com o referido documento, o ano 2004 

com mais de 79% dos seus celulares sendo pré-pagos e apenas 21% de celulares 

pós-pagos. O crescimento em 2004 dos pós-pagos foi de 16,3% enquanto o dos 

celulares pré-pagos foi de 49,3%. 

3.1.3 Perfil do usuário Pré-pago. 

A tabela 1 sumariza a pesquisa "Satisfação dos Usuários de Telefonia Móvel 

no Brasil" realizada de Julho a Setembro de 2002 com usuários de celulares pós-

pagos e pré-pagos e sua respectiva renda familiar. A pesquisa divulgada pela 

ANATEL revela dados sobre o perfil de uso dos serviços de telefonia móvel e 

composição de usuários de acordo a renda. 
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TABELA 1 - PERCENTUAL DE USUÁRIOS DE TELEFONIA MÓVEL POR RENDA 
FAMILIAR E TIPO DE SERVIÇO  

Renda Família Usuários do Serviço 
Móvel Pós-Pago 

Usuários do Serviço 
Móvel Pré-Pago 

% % 
Até 200 0,70% 32,20% 
200 a 400 1,50% 7,30% 
400 a 600 3,00% 11,80% 
600 a 800 3,40% 8,50% 
800 a 1000 4,60% 9,20% 
1000 a 1500 8,70% 10,20% 
1500 a 2000 9,50% 7,70% 
2000 a 3000 11,60% 6,20% 
3000 a 4500 7,50% 2,60% 
4500 ou mais 17,40% 4,10% 
Omissos 32,00% 0,00% 
FONTE: PESQUISA SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSÓRCIO FIA-SP E 
UFRGS) 2003 
NOTA: EXTRAÍDO SOUZA (2007) 

Um dado referente à telefonia móvel é a classe social que ele atinge. Pela 

tabela 1 pode-se entender que tal resultado reforça a percepção de que o serviço 

pré-pago teve grande aceitação pela população mais pobre. Do ponto de vista do 

usuário, a principal vantagem do celular pré-pago é a não existência de 

comprometimento com uma conta mínima mensal. (ALVES, 2006 p. 42) 

Os celulares pré-pagos foram disponibilizados no Brasil em 1999 e logo 

passaram a representar a maioria dos celulares em uso. 

TABELA 2 - P ERCENTUAL DOS CELULARES PRE-PAGOS EM SET/04 

OI Vivo Claro TIM 
Telemig e 
Amazônia 

Celular 
Brasil 

85,50% 80% 81,40% 78% 72,70% 79,60% 
FONTE: T E L E C O (2007) 
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A tabela 2 ilustra a representatividade dos celulares pré-pagos entre 

algumas empresas do setor. Segundo TELECO (2005) os usuários de telefone 

celular pré- pago pagam mais por minuto quando efetuam uma chamada do que os 

celulares pós-pagos, a popularidade do pré-pago deve-se principalmente a compra 

de créditos conforme disponibilidade financeira do cliente possibilitando maior 

controle dos gastos mensais. No extremo, o gasto pode ser nulo se o celular apenas 

for usado para receber chamadas e se as originadas forem a cobrar. 

A partir de então, o celular pré-pago vem alterando substancialmente o perfil 

da base nacional de usuário, tal crescimento foi fortemente estimulado pelas 

próprias operadoras que viram nesse tipo de cliente importante fonte de receita, 

através da interconexão, que recebem das operadoras fixas, quando seus clientes 

fazem chamadas fixo-móvel. Tal receita não acarreta qualquer tipo de despesa 

direta - cobrança, inadimplência, emissão de conta, etc. - para a operadora móvel. 

(TERZIANI, 2004 p. 71). 

A Anatel divulga freqüentemente dados que revelam a crescente evolução 

dos celulares pré-pagos, indicando que desde 2000, a base de pré-pago é 

crescentemente superior à dos pós-pagos. 

3.1.4 Gerações da Telefonia Móvel 

Conforme TERZIANI (2004) a Telebrás, no final dos anos 80, decidiu que o 

padrão de telefonia móvel seria a tecnologia analógica Advanced Mobile Phone 

Service (AMPS), já utilizada nos EUA. 

Justamente em 1994, a Telebrás iniciou a avaliação dos padrões digitais, 

porém como na fase analógica havia sido definido o alinhamento com o bloco 

americano, não foi contemplada a possibilidade de se utilizar o padrão GSM. O 

governo, que estava se preparando para vender licenças da banda "B", queria conter 

o avanço das estatais para tornar o leilão mais atrativo aos investidores; fez com que 

houvesse atraso na aprovação dos projetos e a conseqüente falta de decisão ao 

padrão tecnológico a ser adotado. (TERZIANI, 2004 p. 73) 

Enquanto as operadoras pressionavam para conseguir modernizar e 

digitalizar suas redes, ainda analógicas, crescia a demanda pelo celular, 
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ocasionando queda da qualidade dos serviços, com congestionamento nas redes e 

aumentos de chamadas não completadas. (TERZIANI, 2004 p 73). 

3.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS OPERADORAS 

Com o objetivo de avaliar devidamente a composição acionária das 

operadoras, conforme consta na dissertação TERZIANI (2004) é importante 

considerar o número total de assinantes do Brasil, mesmo que não atuem em todo o 

território brasileiro. 

Sabe-se por fatos divulgados na mídia que o mercado de telefonia móvel no 

Brasil mudou radicalmente desde que foi privatizado. Apartir de 2002, com a entrada 

da Oi, e depois da TIM, oferecendo novas tecnologias, novos aparelhos, novos 

planos, a concorrência, de fato, aumentou. (TERZIANI, 2004). 

Dessa maneira, com o lançamento da Oi, os players existentes tiveram que 

se adequar ao novo ambiente competitivo. Eles repensaram suas marcas, 

aparelhos, tecnologias e redefiniram suas estratégias mercadológicas e de logística. 

A Oi em apenas dois anos de operação atingiu a 21% de participação de 

mercado na sua área de atuação, representando 9,4% do market share nacional 

(TELECO, Agosto 2004 apud TERZIANI 2004). 

Assim sendo, a Telecom Américas, que controlava diversas empresas, entre 

as quais a antiga ATL, consolidou-as em uma única marca, a Claro, lançada em 

meados de 2003. Além disso, adquiriu o controle acionário de duas operadoras 

existentes: a BCP, que operava a banda "B", na região metropolitana de São Paulo, 

e a BCE, que operava a banda "B", em alguns estados do Nordeste. (TERZIANI 

2004 p. 75). 

Por outro lado, a Tim, controlada da Telecom Itália, já presente em alguns 

estados da Região Sul e em outros da Região Nordeste, além de Minas Gerais, 

adquiriu as licenças das bandas "D" e "E", de forma a atuar em todo o território 

nacional, com o padrão GSM, já tendo, inclusive, anunciado que estaria migrando 

todas as suas operadoras para esta tecnologia. (TERZIANI, 2004). 

Tem-se, a partir daí, que a Telefônica, constituiu uma joint venture com a 

Portugal Telecom, agrupando todas as operadoras controladas pelas duas 

empresas, em torno de uma única marca, a "Vivo", anunciada ao mercado em abril 

de 2003, e a única com a tecnologia CDMA. Assim, as operadoras Tele Sudeste 
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Celular, Tele Leste Celular, CRT Celular, TCO e NBT, Telesp Celular e Global 

Telecom, que formam o maior conjunto de empresas de telefonia celular do país, 

passaram a ser designadas como "Vivo", com um total de 23,5 milhões de 

assinantes, em junho de 2004 (TELECO, 2004 apud TERZIANI 2004). 

Também, a mesma fonte revela que outras operadoras de menor relevância 

atuam em mercados regionais, dentre as quais destaca-se a Sercontel, a Telemig 

Celular, sendo que as duas últimas são controladas pelo Grupo Opportunity e 

diversos Fundos de Pensão. (TERZIANI, 2004). 

No leilão de licenças, realizado em novembro de 2002, a Brasil Telecom 

adquiriu a licença GSM para operar na mesma área de cobertura daquela operadora 

de telefonia fixa, tendo iniciado suas operações em setembro de 2004. (TERZIANI 

2004). 

O Brasil finalizou o primeiro trimestre de 2007 com aproximadamente 103,00 

milhões de celulares, a operadora Vivo possui a liderança no Brasil com o maior 

número de celulares seguido pela Tim e Claro. A tabela 3 apresenta os oito grupos 

que comandam o serviço móvel celular em ordem crescente pela participação no 

mercado. 

TABELA 3 - OPERADORAS DE CELULAR NO B RASIL. DADOS MARÇO 2007 

OPERADORA CONTROLADOR CELULARES 
(MILHARES) MARKET SHARE 

1 a Vivo 

2 a Tim 

3 a Claro 

4 a Oi 

Telefônica Portugal Telecom 

Telecom Itália 

América Móvil 

Telemar 

5 a Telemig/Amaz Citi, Fundos Opportunity 

6 a BRTGSM Brasil Telecom 

7 a CTBC CTBC 

8a Sercomtel Prefeitura Londrina Copei 

29.030 

26.321 

24.608 

13.358 

4.752 

3.636 

355 

92 

28,42% 

25,77% 

24,09% 

13,08% 

4,65% 

3,56% 

0,35% 

0,09% 
FONTE: ANATEL (2007) 

Em concordância com os dados da tabela acima, gerada a partir de dados da 

Anatel, o mercado de telefonia móvel cresce vertiginosamente, aumentando a 
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disputa pela participação do mercado. Tamanha competitividade e a diferenciação 

mínima no serviço acabam criando um ambiente de "paridade de marcas" e 

"fidelidade sem marca". Isso faz com que os clientes sempre procurem a operadora 

que possui a melhor oferta no momento e os profissionais de marketing utilizem 

cada vez mais as técnicas do marketing de conquista, como as ofertas de 

descontos, reduções de preço e promoções agressivas (HOFFMAN; BATESON, 

2003 apud SOUZA 2007). 

A literatura de marketing confirma que as operadoras de telefonia móvel são 

atacadas pelos chamados spinners - clientes que trocam de operadoras pelo menos 

três vezes ao ano em busca do melhor negócio e muitas delas chegam a perder 

25% de seus assinantes a cada ano (KOTLER; KELLER, 2006 apud SOUZA 2007). 

A taxa percentual de clientes desligados num determinado período é 

denominada "churn", conforme tabela 4 que as operadoras Oi, Telemig Celular e Tim 

tiveram muitos desligamentos de linhas no último ano. (SOUZA 2007 p. 8). 

TABELA 4 - CHURN MENSAL. DADOS MARÇO 2007 

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 

Telemig Celular 2,50% 2,90% 3,10% 4,50% 2,40% 

Oi 1,70% 2,10% 2,60% 2,90% 2,60% 

Tim 2,40% 2,60% 2,60% 3,10% 2,90% 
FONTE: TELECO (2007) 
NOTA: Estimado pelo Teleco apartir de dados da Anatel. 

3.2.1 Número de Aparelhos por Habitantes - Teledensidade 

Em relação à densidade média da telefonia móvel no Brasil, o relatório da 

Anatel divulga o Distrito Federal com maior densidade, devido à forte concentração 

urbana e ao elevado nível de renda da capital do país resultando na maior 

penetração (83%) dentre todos os estados. O estado do Rio de Janeiro possui a 

segunda maior densidade, refletindo o pioneirismo da telefonia celular no Brasil. 

(ANATEL, 2004 apud TERZIANI 2004 p. 76). 
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TERZIANI (2004) revela que, a explosiva expansão na base de usuários, a 

densidade da telefonia móvel (número de usuários por 100 habitantes) ainda revela-

se relativamente baixa e bastante heterogênea nos estados da federação. 

3.2.2 Serviços 

No Brasil os serviços de telefonia celular, são oferecidos pelo sistema de 

"quem chama paga" - Calling Party Pays (CPP) - mediante o qual os assinantes 

pagam unicamente as chamadas por eles originadas. (TERZIANI, 2004 p. 77) 

Considerando as taxas de roaming (quando o usuário recebe chamadas 

estando fora da sua área de tarifação), as tarifas variam de acordo com o plano de 

serviço contratado, a origem da chamada, seu destino e a sua duração. Os 

assinantes pagam no mínimo por 30 segundos, mesmo que a chamada dure menos 

que esse tempo, em cada chamada realizada. (TERZIANI, 2004 p. 77). 

Tem-se, portanto, que as empresas de telefonia móvel fazem parcerias com 

fabricantes de aparelhos e, na maioria das vezes, acabam subsidiando o aparelho, 

de forma a viabilizar a atrair novos clientes e ganhar participação no mercado. 

(TERZIANI, 2004 p. 77). 

3.2.3 Telefones Fixos x Móveis - Número de Usuários 

No teor do relatório divulgado em setembro de 2003 pela Anatel, o Brasil 

possuía, em agosto de 2003, mais usuários de telefonia móvel (40,1 milhões) do que 

de fixa (39,2 milhões), tendo terminando aquele ano com os mesmos 39,2 milhões 

de telefones fixos, mas com 46,4 milhões de celulares. O encontro das duas 

plataformas estava previsto pelo programa "Perspectivas para Ampliação do Setor 

de Telecomunicações" (PASTE), somente para 2005. (TERZIANI, 2004, p. 78). 

É importante citar que no mês de junho de 2004, essa distância havia se 

ampliado ainda mais: 49.143 telefones móveis e 37.075 telefones fixos no país. 

(ANATEL, 2004 apud TERZIANI, 2004) 

Vários fatores influenciaram essas mudanças tais como: a retração da 

telefonia fixa, só no mês de agosto de 2003 a planta em serviço da Telemar 

encolheu em cerca de 30 mil terminais e a da Telefônica em outros 40 mil. O 
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crescimento dos usuários de telefones pré-pagos é outro fator determinante na 

retração da telefonia fixa. (ANATEL apud TERZIANI 2004). 

3.2.4 Subsídios das Operadoras 

Devido à demanda reprimida ser grande, seja devido às campanhas 

mercadológicas das operadoras, a partir da entrada da tecnologia GSM, ou 

substituição de produtos de consumo pelo celular, as operadoras móveis, na certeza 

de que a maior parcela de suas receitas é gerada pela interconexão que recebem 

das operadoras fixas, sem qualquer risco de inadimplência ou custos administrativo 

e operacional, passaram a vender os aparelhos celulares com grandes subsídios 

(preços de venda abaixo do seu custo de aquisição) com prazos de pagamento em 

até 12 parcelas sem juros. Os subsídios são compensados pelas receitas que a 

operadoras móveis recebem das operadoras fixas, para completar as chamadas 

originadas de telefones fixos para celulares. (TERZIANI, 2004 p. 79). 

As operadoras móveis afirmam que só é possível continuar expandindo a 

base de usuários pré-pagos a base de pós-pago, de forma a continuar subsidiando 

os aparelhos para os clientes de baixa renda, com os recursos da interconexão que 

recebem das operadoras fixas. (TERZIANI, 2004 p. 79) 

TERZIANI (2004) descreve estudo realizado em (ago/2004) pela 

Universidade de Brasília em conjunto com empresa de consultoria Spectrum, que, 

contradiz essa assertiva, ao revelar que do valor total de R$ 3.495 milhões recebidos 

das operadoras fixas, a título de interconexão, pelas empresas móveis, em 2003, 

nada menos que R$ 2.825 milhões, ou 81%, foram utilizados para reter clientes (R$ 

1.800 milhões), e para subsidiar clientes corporativos (R$ 265 milhões), clientes pós-

pagos individuais (R$ 139 milhões) e para atrair clientes de outras operadoras (R$ 

621 milhões); apenas R$ 410 milhões, ou 12% do total, foram utilizados para 

conquistar novos clientes pré-pagos. O restante foi usado para propaganda (R$ 260 

milhões). 
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4 TECNOLOGIA NO SETOR DE TELEFONIA MÓVEL 

O crescente avanço tecnológico dos sistemas de comunicação móvel foi 

possível graças ao conceito de comunicação celular. A tecnologia usada na 

transmissão de dados passou por uma evolução bastante significatica conforme será 

abordado no capítulo 4. 

4.1 EVOLUÇÃO NAS COMUNICAÇÕES CELULARES 

4.1.1 Tecnologias Disponíveis 

De acordo com a WIKIPÉDIA (2007) um telefone celular é um aparelho de 

comunicação por ondas electromagnéticas que permite a transmissão bidireccional 

de voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em 

células (de onde provêm a nomenclatura celular), cada uma delas servida por um 

transmissor/receptor. 

Dessa maneira, o telefone celular, ou simplesmente "celular" passou a ser 

designado a seu tempo como "telemóvel" (plural telemóveis), uma simplificação de 

"telefone móvel". No entanto, a designação Telefone Celular' permanece como 

designação técnica. 

Há diferentes tecnologias para a difusão das ondas eletromagnéticas nos 

telefones celulares, baseadas na compressão das informações ou em sua 

distribuição: na primeira geração (1G) (a analógica, desenvolvida no início dos anos 

1980), com os sistemas NMT e AMPS; na segunda geração (2G) (digital, 

desenvolvida no final dos anos 80 e início dos anos 1990): GSM, CDMA e TDMA; na 

segunda geração e meia (2,5G) - uma evolução à 2G (com melhorias significativas 

em capacidade de transmissão de dados e na adoção da tecnologia de pacotes e 

não mais comutação de circuitos) utiliza uma tecnologia superior ao GPRS, o EDGE, 

utiliza também o padrão HSCSD e 1XRTT; na terceira geração (3G) (digital, com 

mais recursos, em desenvolvimento desde o final dos anos 1990), UMTS e W-

CDMA. 

É citado pela WIKIPÉDIA (2007) que a indústria classifica os sistemas de 

telefonia celular em gerações: a primeira geração (1G) analógica; a segunda 

geração (2G), já digital e em uso intenso no Brasil; a segunda e meia geração 



25 

(2,5G), com melhorias significativas em capacidade de transmissão de dados e na 

adoção da tecnologia de pacotes e não mais comutação de circuitos; a terceira 

geração (3G), ainda em experiências iniciais no Japão e na Europa. E já em 

desenvolvimento a 4G (quarta geração). 

Tem-se, a partir desta evolução, o Celular quando lançado ainda na 

tecnologia analógica era somente usado para falar, hoje é usado para enviar SMS, 

tirar fotos, jogar e ouvir músicas, mas não pára por aí, nos últimos anos, 

principalmente no Japão e na Europa, tem obtido recursos surpreendentes até então 

não disponíveis para aparelhos portáteis, como GPS, videoconferências e instalação 

de programas variados, que vão desde ler e-book à usar remotamente um 

Computador qualquer, quando devidamente configurado. Percebe-se que o Brasil 

ainda está dando seus primeiros passos para esses tipos de tecnologias, a demora 

não deve apenas pela necessidade de grandes investimentos, mas também por ser 

rentável somente a longo prazo, como acontece nos países onde essas tecnologias 

são disponíveis, uma parcela pequena de usuários utiliza esses serviços, mesmo 

com preços acessíveis. 

GERAÇÃO SISTEMAS 
1 G Sistemas analógicos como o AMPS 
2 G Sistemas digitais como o GSM, CDMA (IS-95-A) ou TDMA IS-136. 

2,5 G 

Sistemas celulares que oferecem serviços de dados por pacotes e sem 
necessidade de estabelecimento de uma conexão (conexão 
permanente) a taxas de até 144 kbps. É um passo intermediário na 
evolução para 3G. Os principais sistemas são o GPRS e extensões do 
CDMA. 

3G 
Sistemas celulares que oferecem serviços de dados por pacotes e 
taxas de até 2 Mbps. Os principais sistemas são o WCDMA e o CDMA 
IxEVDO. 

QUADRO 1 - GERAÇÕES DE SISTEMAS C E L U L A R E S 

F O N T E T E L E C O (2007) 

Conforme QUADRO 1, as novas tecnologias de transmissão de dados 

evoluíram e apresentam vantagens em relação as tecnologias que as precederam, a 

cobrança é feita via dados trafegados na rede e não por tempo de conexão. A 

conexão não é mais discada, não ocupa a linha mantendo-a livre para efetuar e 

receber ligação normalmente. (UCEL, 2007) 
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O gráfico 2 apresenta a evolução das tecnologias de celular no Brasil. 

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA TELEFONIA MÓVEL 

Tecnologia de Celular (Milhões) 
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FONTE: T E L E C O (2007) 

As duas principais tecnologias são o GSM e o CDMA. Apresenta-se a seguir 

as linhas de evolução tecnológica para estas duas tecnologias. 

4.1.2 Evolução da Tecnologia GSM 

É importante a informação da WIKIPÉDIA (2007) no sentido de que a origem 

desta tecnologia está na Europa. 
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Geração 2 G 2,5 G 2,5/3 G 3 G 

Tecnologia GSM G P R S E D G E 
WCDMA 

(UMTS) 

HSDPA** | 

(WCDMA) | 

Taxa de dados 
máx. teórica 
(kbit/s) 

14,4 171,2 473.6 2.000 14.000 

Taxa de dados 

média (kbit/s) 
- 30-40 100-130 j 200-300 400-700 

Canalização (kHz) 200 200 200 5.000 5.000 

Freqüências j 850, 900, 1800 e 1900 MHz* j 850 , 900 e 1900/2100 

QUADRO 2 - GERAÇÕES DE TECNOLOGIA 

FONTE: T E L E C O (2007) 

NOTA: Europa (900 e 1800 MHz), Estados Unidos (850 e 1800 MHz) 

Conforme Quadro 2, a segunda geração é representada pela tecnologia 

GSM (Global System for Mobile Communications) esta tecnologia foi desenvolvida 

motivada pelas limitações da tecnologia de primeita geração. Uma nova estrutura foi 

adotada nos terminais, que são compostos de um transceptor e chip impresso em 

uma placa de circuito que tem como finalidade armazenar os dados do usuário. O 

GSM utiliza canais de 200 kHz na faixa de 900 MHZ. A terceira geração foi 

denominada sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Os 

sistemas UMTS são baseados na tecnologia W-CDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access), esta tecnologia possui integração com as redes de 2G, sejam elas 

baseadas em GSM, TDMA ou CDMA. 

Um parâmetro a ser considerado também é o tempo de latência, tendo em 

vista que a implantação do EDGE e do GPRS em sistemas GSM é feita com 

pequenas modificações nas redes existentes. Já a migração para WCDMA/HSDPA 

exige a utilização de uma nova banda de freqüências (1900/2100 MHZ) ou a 

liberação de espectro nas faixas atuais (850 e 900 MHz). 

Estas tecnologias exigem novos terminais multimodo 

(GSM/GPRS/EDGE/WCDMA), conforme as tecnologias disponíveis na rede. 

Todas as operadoras brasileiras implantaram o GSM/GPRS em suas redes. 

O EDGE está também presente, mas com uma cobertura menor. 
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Conforme quadro 3, a tecnologia CDMA é um padrão digital.este padrão opera nas 

freqüências de 800 e 1900 MHz. A tecnologia 3 G proporciona uma velocidade de 

conexão muito maior que as oferecidas pelas redes GSM. A operadora Vivo foi a 

primeira operadora de celular com uma rede 3G em operação, a rede CDMA 

1XEVDO opera com cobertura limitada. 

| Espectro Atual: 800 MHz e 1900 MHz -

| Geração 2 G 2,5 G 3 G 

| Tecnologia 
cdmaOne \ 

(IS-95-A) 

CDMA2000 I 
1X* 

CDMA 

1xEV-DO 

CDMA 

1xEV-DO 
Rev. A 

Taxa de dados í 

máx. teórica 14,4 153,6 2.400 3.100 

\ (kbit/s) \ 

Taxa de dados 

média (kbit/s) 
- 40-70 400-700 -

I Canalização \ 1,25 MHz 1,25 MHz j 1,25 MHz1,25 | 
MHz 1,25 MHz 

QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA CDMA 

FONTE: T E L E C O (2007) 

De acordo com a Wikipédia (2007), a evolução poderá ocorrer utilizando o 

espectro existente, mas exige novos terminais multimodo. 

As redes TDMA IS-136 que utilizavam o espectro atual de 800 MHz 

migraram na sua maioria para a tecnologia GSM. 

No Japão foram construídas redes totalmente separadas para UMTS em 

1900/2100 MHz. Não existe uma evolução a partir do PDC. 

As redes analógicas AMPS tiveram uma evolução em que as operadoras 

migraram para CDMA (IS-95-A) ou TDMA IS-136. 
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4.1.3 Personalização 

A WIKIPÉDIA (2007) explica que, juntamente com tecnologia digital, chegou 

alem de qualidade e segurança, a possibilidade de personalizar o celular., iniciou 

com toque monofônico, os quais são formados apenas por bip de mesmo tom, 

configurados para ter o ritmo da musica, e também surge as figuras monocromáticas 

que são quase desconhecidas, com a nova geração de aparelhos, principalmente 

nos lançamentos do sistema GSM, veio então alem de toques polifônicos e em 

formato MP3 juntamente com imagens coloridas. 

As imagens coloridas podem ser de dois tipos distintos: 

• Formato GIF; trate-se de um formato que só suporta 256 cores, nos 

aparelho pioneiros, normalmente era usado esse formato. 

• Formato JPG; formato amplamente difundiu graças as câmeras digitais 

este suporta até 64 milhões de cores e é usado em aparelhos mais 

avançados, e praticamente todos que possuem câmeras digitais 

integradas ao celular. 

4.1.4 Novos Modelos 

Na ótica da WIKIPÉDIA (2007), os celulares foram agregando muitos 

recursos, tal como; câmera, radio e player mp3, com tantas funcionalidades os 

fabricantes de notebook acabaram idealizando criar um celular com recursos 

análogos ao de computadores, então surgiu os SMARTPHONE. É um aparelho que 

integra algumas funções disponíveis em computadores, sendo assim Smart ou seja 

inteligente. 

Assim sendo, a principal característica é a possibilidade de instalar softwares 

que usam todos os periféricos disponíveis no aparelho. Para citar alguns exemplos, 

software de dicionário, tradutores em varias línguas, jogos, programas para receber 

e-mail diretamente, e uma infinidade de aplicativos. Os sistemas operacionais 

usados são principalmente Symbian e Windows Mobile, porém existem alguns com 

sistemas próprios até mesmo recetemente com Linux. 
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4.2 CONCENTRAÇÃO DE MERCADO 

Esta etapa consiste no estudo da análise da concentração de 
mercado das operadoras de telefonia móvel no Brasil. 

4.2.1 Análise de Concentração no Mercado Atual 

O fato é que analisar a concorrência no setor industrial e serviços do Brasil, 

utilizando algumas medidas de modo a identificar alguns aspectos particulares da 

concentração implica que a mensuração da concentração fornece elementos 

empíricos na perspectiva de auxiliar avaliações da dinâmica do processo competitivo 

em determinados mercados. 

Segundo (SCHERER 1990 apud ROSENTAL 2007), a grande maioria dos 

mercados encontra-se entre os extremos de concorrência perfeita e monopólios. 

Como identificar as empresas de telefonia móvel que estão mais próximas de um 

extremo ou de outro? Se as empresas fossem todas do mesmo tamanho, bastaria 

considerar o número de empresas. No entanto, as empresas tendem a ter 

dimensões variadas, como é evidente. Neste sentido, as medidas de concentração 

têm como objetivo medir a proximidade da estrutura de mercado relativamente à 

situação de monopólio ou concorrência perfeita. 

Em concordância com (SCHERER 1990 apud ROSENTAL 2007), poder de 

mercado é a capacidade do vendedor em influir no preço de uma mercadoria, ou 

seja, a capacidade de manter lucrativãmente os preços acima dos níveis 

competitivos por um período de tempo significativo. Viu-se anteriormente que esse 

poder de mercado está diretamente relacionado à estrutura da indústria, tanta às 

barreiras à entrada quanto às características intrínsecas das indústrias de rede. 

Surge, neste sentido, a necessidade de se quantificar o poder de mercado de 

alguma forma. 

A partir daí, RESENDE & BOFF (2002) sugerem que o poder de mercado de 

uma firma pode ser medido por seu market-share, ou seja, pela sua participação no 

mercado. Para se medir o poder de mercado, uma boa estratégia seria utilizar algum 

indicador que forneça uma medida do grau de concentração da indústria. Há dois 

indicadores que se destacam neste sentido: as razões de concentração (CRk) e o 
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índice de Hirschman-Herfindahl (HH), conforme explicado nas primeiras partes do 

presente estudo. 

4.2.2. Participação no mercado e análise de concentração. 

Na análise de participação de mercado e cálculo dos índices de 

concentração, será considerado o market share das operadoras de telefonia celular 

apartir do ano de 2004 até o mês de agosto de 2007 conforme tabela 5. 

TABELA 5 - MARKET SHARE DAS OPERADORAS 
MILHARES 2004 2005 2006 ago/07 

Vivo 40,50% 34,54% 29,08% 28,05% 

Tim 20,70% 23,42% 25,45% 25,71% 

Claro 20,80% 21,64% 23,90% 24,76% 

Oi 10,40% 11,99% 13,09% 13,12% 

Telemig/Amaz 6,20% 5,30% 4,65% 4,42% 

BRT GSM 0,90% 2,57% 3,38% 3,56% 

CTBC 0,50% 0,45% 0,37% 0,31% 

Sercomtel 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 
FONTE: T E L E C O (2007) 

GRÁFICO 3 - MARKET SHARE DAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL 
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FONTE: O AUTOR (2007) 
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Em 2004 conforme gráfico 3, a operadora Vivo possuía 40% do mercado, e 

apesar de continuar líder em 2007 a operadora reduziu significativamente seu 

market share em relação às operadoras Tim e Claro no período analisado. 

A próxima etapa será apresentar os índices de concentração para os 

anos de 2004, 2005 , 2006 e 2007. 

Razão de Concentração (CR 2004) 

CR(4) = s1 +s2+s3+s4 

CR(4) = 40,5 + 20,7 + 20,8 + 10,4 

CR(4)= 92,40 

Para o respectivo ano de 2004 o índice CR é 92,40. As quatro maiores 

operadoras detêm 92,4 % do mercado de telefonia móvel. 

Razão de concentração (CR 2005) 

CR(4) = s1 + s2 + s3 + s4 

CR (4) = 34,54 + 23,42+ 21,64 + 11,99 

CR (4) = 91,59 

Para o respectivo ano de 2005 o índice CR é 91,59. As quatro maiores 

operadoras detêm 91,59 % do mercado de telefonia móvel. Houve redução da 

concentração em relação ao ano de 2004, porém redução pouco significativa. 

Razão de concentração (CR 2006) 

CR(4) = s1 + s2 + s3 + s4 

CR (4) = 29,08 + 25,45 + 23,90 + 13,09 

CR (4) = 93,89 
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No ano de 2006 as quatro operadoras obtiveram índice CR 93,89. A 

operadora Claro (s3) e Oi (s4) obtiveram participação crescente em relação aos 

anos 2004 e 2005 influenciando de certa forma o aumento do índice CR para 

93,89%. 

Razão de concentração (CR 2007) 

CR(4) = s1 + s2 + s3 + s4 

CR(4) = 28,05 + 25,71 + 24,76 + 13,12 

CR(4)= 91,64 

O índice de concentração em 2007 decresceu em relação ao índice 2006. 

Conforme participações de mercado por operadora a Vivo (s1) no período 

compreendido teve perdas significativas no seu Market Share influenciando queda 

no CR para 91,64. 

Segundo o gráfico 4 o índice CR consiste no somatório do market share das 

maiores operadoras de telefonia móvel no período compreendido entre os anos de 

2004 e 2007. Operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi são as quatro operadoras com maior 

market share, juntas as operadoras detém acima de 90% do mercado indicando alto 

nível de concentração no mercado de telefonia móvel. 

GRÁFICO 4 - RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO 
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FONTE: O AUTOR (2007) 
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A próxima etapa será analisar o índice de Hirschman-Herfindahl nos anos 

de 2004, 2005, 2006 e 2007. Conforme Anatel (2007) o Federal Trade Commission 

(USDJ), ao aplicar o índice HHI considera três linhas de corte que classificam o grau 

de concentração no mercado: 

• Mercados com HHI menor do que 1000 são consideradas mercados 

competitivos. 

• Mercados com HHI entre 1000 e 1800 são considerados com concentração 

moderada. 

• Mercados acima de 1800 são considerados concentrados. 

TABELA 6 - CALCULO DO ÍNDICE HH 2004 
MARKET SHARE 

SOMA 

40,50 1640,250 
20,70 428,490 

20,80 432,640 

10,40 108,160 

6,20 38,440 

0,90 0,810 

0,50 0,250 

0,10 0,010 
2649,050 

FONTE: O AUTOR (2007) 

Na tabela 6 temos o calculo do índice HH, com o uso deste indicador eleva-

se o peso das maiores empresas operadoras de telefonia móvel. Através do 

resultado de 2649,05 para o ano de 2004 podemos afirmar que se trata de um 

mercado concentrado segundo as linhas de corte do Federal Trade Comission. 
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TABELA 7 - CÁLCULO DO ÍNDICE HH 2005 
MARKET SHARE 

34,50 1190,250 
23,42 548,496 
21,64 468,290 
11,99 143,760 
5,30 28,090 

2,57 6,605 

0,45 0,203 

0,09 0,008 
SOMA 2385,702 
FONTE: O AUTOR (2007) 

O índice HH 2005 apresentou valor de 2385,702 ou seja menor que 2004, 

porém não vemos melhora no quesito concentração, pois este valor representa 

mercado concentrado. 

TABELA 8 - CÁLCULO DO ÍNDICE HH 2006 
MARKET SHARE 

SOMA 

29,08 845,646 
25,45 647,703 

23,90 571,210 

13,09 171,348 

4,65 21,623 

3,38 11,424 

0,37 0,137 

0,08 0,006 
2269,097 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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0 indicador para o ano de 2006 resulta no valor de 2269,09 confirmando a 

tendência de mercado concentrado. 

TABELA 10 - CALCULO DO ÍNDICE HH 2007 
MARKET SHARE S 2 

28,05 786,803 
25,71 661,004 
24,76 613,058 

13,12 172,134 
4,42 19,536 
3,56 12,674 

0,31 0,096 
0,08 0,006 

SOMA 2265,311 
FONTE: O AUTOR(2007) 

Finalmente temos o valor do indicador para o ano de 2007 o valor 2265, 311 

confirma a tendência de mercado concentrado conforme os anos anteriores de 2004, 

2005 e 2006. 

GRÁFICO 5 - ÍNDICE HIRSCHMAN-HERFINDAHL 

2 8 0 0 , 0 0 0 
2 6 0 0 , 0 0 0 

í 2 4 0 0 , 0 0 0 
2 2 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 0 , 0 0 0 

FONTE: O AUTOR (2007) 

Através do gráfico 5 podemos verificar a trajetória do índice HH no mercado 

de telefonia móvel de 2004 até 2007. O índice apresenta valores decrescentes no 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

A N O S 
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período considerado, porém os valores do índice HH apresentam um mercado 

concentrado por se tratar de valores de corte acima de 1800. 

4.2.3 Cenários das operadoras de telefonia Móvel 

As notícias sobre mudanças de controle nas operadoras de telefonia móvel 

geraram rumores no setor de telecomunicações no Brasil em 2007. 

Isto posto, ESATO (2007) ajuda a compreender a questão da concentração 

das operadoras de telefonia móvel no país. 

É citado, por exemplo, que a negociação entre Telefônica e Telecom Itália, 

anunciada em 2007, possibilita vantagens da maior operadora móvel do país, a Vivo. 

Hoje, o controle da empresa, que detém 28,42% do mercado brasileiro de celulares, 

é divido entre a Telefônica e a Portugal Telecom. O ponto de discussão é que, com 

a compra da companhia italiana, a Telefônica passaria a deter também o controle da 

TIM, segunda maior, com 25,77% do setor, fato que configuraria uma elevada 

concentração do mercado de celulares. 

É citado por ESATO (2007) o fato de a legislação brasileira proibir que um 

mesmo grupo esteja no comando de duas teles concorrentes. 

Leia-se: "A grande implicação desse negócio no Brasil é o futuro da Vivo", 

afirma um ex-executivo da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que, 

conforme a fonte referida prefere não se identificar. Entre as especulações do que 

pode ocorrer com a maior operadora de telefonia fixa do país é a Telefônica vender 

sua participação para a Portugal Telecom, que hoje detém 50% das ações da 

empresa, e ficar apenas com a TIM. "Essa é a saída mais natural para o embate", 

afirmou o executivo. 

Dessa maneira, ainda segundo a informação de Esato, se isso acontecesse 

dessa maneira, a companhia portuguesa teria um ambiente amplamente favorável à 

negociação, já que hoje não teria grandes grupos interessados em dividir o controle 

da operadora. A empresa com maior potencial seria a européia Vodafone, que há 

anos ensaia uma entrada no mercado brasileiro. De qualquer forma, afirma ESATO 

(2007) ela não ia querer entrar em parceria numa empresa de celular. 

Também, é registrado que outra possibilidade seria a Telefônica comprar a 

participação da Portugal Telecom na Vivo, ficar com a infra-estrutura e clientes da 
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empresa, devolver a licença à Anatel e transformar tudo em TIM. Foi o que ocorreu 

com a Claro e BCP em 2003, destacou o ex-diretor. 

Assim sendo, o mercado brasileiro de telefonia celular ficaria reduzido a 

duas operadoras de alcance nacional: a Telefônica e a Claro, que pertence à 

empresa mexicana Telmex, do empresário Carlos Slim. A Claro é, segundo ESATO 

(2007) a terceira maior empresa em número de clientes no Brasil, com 24,09% do 

mercado. 

Importante citar neste contexto que o ministro das Comunicações, Hélio 

Costa, avalia como "preocupante" quando "o domínio de uma empresa bate acima 

de 50%". Segundo ele, "é uma grande concentração". 

Conforme ESATO (2007), Costa disse que o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

avaliarão o assunto. É fato que a legislação, porém, permite que a Telefônica fique 

com as infra-estruturas e os usuários da Vivo e da TIM, bastando tão somente 

formar uma nova operadora de telefonia celular e devolver uma das licenças à 

Anatel. Ou seja, a Telefônica não estaria dominando mais de uma operadora de 

telefonia celular na mesma área. Um processo similar já ocorreu entre Claro e BCP, 

em 2003. Isso reduz a duas as operadoras de telefonia móvel no Brasil, ambas 

estrangeiras. A outra, a Claro, é controlada pela oficialmente mexicana Telmex. 

Dessa maneira, é preciso entender que a Telefônica, também oficialmente, é 

espanhola, mas com grande participação de fundos de pensão norte-americanos. 

Tem a concessão de telefonia fixa no Estado de São Paulo, o provedor de internet 

Terra, banda larga (Speedy), e adquiriu no ano passado parte da TVA (Grupo Abril) 

- operadora de TV por assinatura e de internet em banda larga (Ajato). Além disso, 

está em processo de negociação de compra dos outros 50% da Vivo, pertencentes a 

Portugal Telecom, da qual, por sua vez, tem uma parte das ações. 

Entende-se, pela informação da ESATO (2007), que o avanço do capital 

estrangeiro sobre as telecomunicações demonstra claramente um processo de 

substituição do controle público e nacional pelo monopólio privado estrangeiro. O 

avanço da Telefônica é a demonstração mais cabal de que a entrega da propriedade 

pública e a retirada do Estado somente conduzem a ambientes favoráveis a 

monopólios privados estrangeiros. ESATO (2007) registra que a disputa acirrada 

pelo controle do setor, em um país com a pujança do Brasil, é somente a disputa por 

quem mais vai extorquir a população com tarifas superfaturadas, para extrair 
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superlucros. De fato, sempre com os fundos de pensão dos EUA - ou seja, os 

bancos que manipulam esses fundos, os Citigroup, JPMorgan-Chase, BankBoston -

por trás. 

ESATO (2007) cita que, em concordância com o ministro das 

Comunicações, de uma receita bruta anual de R$ 100 bilhões do setor, 90% são das 

teles, majoritariamente estrangeiras, que dominam telefonia fixa, telefonia móvel, 

banda larga, TV por assinatura via satélite e grande parte da TV a cabo. Uma 

situação que é tão somente o corolário da privatização do Sistema Telebrás. 

Conforme notícia (TELETIME, 2007) a informação da venda da Telemig 

Celular e Amazônia Celular para a Vivo por meio do seu controlador Telpart pode 

modificar este quadro aumentando a concentração do mercado nas três maiores 

operadoras. 

Conforme (TELETIME, 2007) o ministro das comunicações Hélio Costa 

defende a idéia de criação de uma grande companhia nacional de telefonia através 

de projeto de união entre Brasil Telecom e Oi. Segundo Costa o governo pode 

ajudar através de mudanças no Plano Geral de Outorgas mediante preservação de 

interesses nacionais. 

Em contrapartida, a outorga de novas autorizações pela Anatel, seja através 

da licitação a ser realizada em fevereiro para a Banda E em São Paulo e no 

Nordeste, seja através da licitação de autorizações de 3G que por ventura venha a 

ocorrer em 2008, causarão pouco impacto no market share das operadoras nos 

anos à frente. (TELECO, 2007) 

A competição no setor de telefonia móvel evolui para poucos grupos 

dominantes, desta forma é preciso entender a dinâmica competitiva destes grupos, 

suas estratégias e o posicionamento no mercado para possibilitar melhor 

entendimento do mercado. Neste contexto torna-se importante perceber as 

implicações das estratégias e formações de alianças que podem repercutir não 

apenas para as operadoras, mas principalmente para o mercado consumidor dos 

serviços. 
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CONCLUSÃO 

Analisando o mercado de telefonia móvel no Brasil, entende-se que a 

migração de clientes pode comprometer, em longo prazo, a imagem das operadoras 

junto aos consumidores, causando prejuízos operacionais e repercutindo na 

participação no mercado. Ficou entendido que a necessidade de conquistar novos 

clientes é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa no mercado, mas 

que os benefícios da retenção também são fundamentais. 

Conclui-se que a migração de clientes no mercado de telefonia móvel 

evidência a fragilidade do relacionamento entre empresa e clientes. O histórico 

cliente-operadora parece não pesar na decisão de desfazer essa relação, pois, por 

um lado, o cliente troca de operadora em busca de ofertas momentâneas, não 

conseguindo perceber o valor do serviço que estava sendo prestado e por outro 

lado, a operadora comumente privilegia o novo cliente com uma oferta melhor que 

aquela oferecida ao cliente de sua base. 

Tem-se, atualmente, a deserção de clientes pode não ser preocupante para 

este setor porque ele está em crescimento, mas operadoras e clientes precisam se 

preparar para um cenário em longo prazo, que provavelmente, será diferente. 

Fortalecendo os programas de relacionamento e valorizando cada cliente, as 

operadoras podem diminuir os problemas como a migração e se estruturar melhor 

para eventuais mudanças nesse setor. 

Dessa maneira, as operadoras precisam estabelecer um relacionamento de 

confiança com o consumidor e conquistá-lo, não pela obrigatoriedade do contrato de 

fidelização, mas através de sua satisfação. É preciso entender que as relações entre 

empresa e consumidor são o grande diferencial competitivo atual e futuro e que as 

empresas devem começar a enxergar como mecanismo para obter fidelização de 

seus clientes. 

A convergência dos serviços oferecidos tem sido responsável pelo aumento 

de clientes, melhor perceptível no quadro "Market Share" no sistema GSM, mas para 

o fato é possível pensar que se trata de uma questão momentânea, pois em 2007 

presenciaram-se inovações por parte das operadoras e para 2008 mudanças e 

inovações acontecerão neste quadro principalmente apartir do leilão de redes de 

terceira geração. 
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Na ótica da autora do presente estudo monográfico, entende-se que com o 

aumento dos serviços e inovações da telefonia móvel há também aumento do custo 

dos serviços, mas devemos analisar a maneira como o produto mais popular foi 

aderido pelas camadas de menor renda, não deixando assim de atingir as diferentes 

classes de renda do mercado consumidor. No caso destas duas estratégias, 

inclusão de um novo produto e manutenção do antigo ser adotadas, o crescimento 

da telefonia móvel no Brasil pode ser ainda maior do que o previsto para 2008. 

A autora acredita também que apesar crescimento do GSM nos últimos 

anos, a tecnologia CDMA ainda tem boas notícias que deverão se descortinar em 

breve, portanto pode-se afirmar que haverá um acirramento na disputa por mercado 

e a tendência será a manutenção dos números percentuais em termos de 

tecnologia. Esta questão envolve produtos, inovações, qualidade de serviço, 

marketing, enfim, várias questões que para o público são essenciais. 

Ainda, pode-se complementar que a perda de mercado da Vivo se dá por 

vários fatores além da implantação tardia de sua rede GSM em relação às 

operadoras concorrentes, porém possui a tecnologia CDMA, tecnologia com melhor 

disposição para evolução no mercado via terceira geração. 

Os dados obtidos através dos índices revelaram grande concentração no 

mercado de telefonia móvel entre poucas operadoras, portanto avaliar os processos 

de fusão e incorporações é essencial bem como os meios regulatórios contrapondo 

um processo de tendência do setor para um mercado extremamente concentrado. 

Finalmente, o governo brasileiro precisa definir uma nova estratégia para o 

mercado de telecomunicações, diante da convergência tecnológica e o movimento 

mundial de concentração das empresas pode tornar o Brasil refém das fusões das 

operadoras globais que atuam no país, ou seja, a espanhola Telefônica e a 

mexicana Telmex. A operação ainda tem que ser aprovada pela Anatel e pelo 

CADE. 

A Anatel e o Cade terão de se pronunciar frente às fusões envolvendo 

operadoras de telefonia móvel, impondo restrições ao avanço de algumas 

operadoras diante da grande concentração de mercado. 



4 2 

REFERÊNCIAS 

ALVES, C. Um estudo sobre o uso de telefonia celular nas classes de baixa 
renda. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação de Mestrado em Administração de 
Empresas. Departamento de Administração da PUC-RJ. 

AMAZÔNIA Estrutura Societária. Disponível em: 
http://v2.telenorte.infoinvest.com.br/stat/institucional estrutura societária.asp. 
Acesso dia 02 de Maio. 2007. 

ANATEL.www.anatel.com.br. Disponível em: 
http.7/www.anatel.qov.br/Portal/documentos/202189.pdf?numeroPublicacao=202189  
&assuntoPublicacao=CONCENTRA%C7%C3O%20DO%20MERCADO%20DE%20S  
MP%20(INDICE%20HERFINDAHL-HIRSCHMAN)&caminhoRel=null > acesso em 27 
de Setembro.2007. 

BRASIL TELECOM. A empresa. Disponível em: 
http://gsm.brasiltelecom.com.br/gsm/site/home/mostrarConteudo.do?pagina=instEm  
presa. Acesso dia 02 de Maio. 2007. 

CLARO. Institucional. Disponível em: 
http://www.claro.com.br/portal/site/siteTA/7epi . Acesso dia 02 de Maio. 2007. 

CTBC. A Empresa. Disponível em: 
http://www4.ctbctelecom.com.br/pagCdo?CodSec=189. Acesso dia 02 de Maio. 
2007. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔNICA. O que é o Cade. 
Disponível http://www.cade.qov.br/apresentacao/cade.asp#cade Acesso 17 de 
Junho de 2007. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔNICA. Cartilha do Cade. 
Parceria com a Confederação Nacional de Comércio. Brasília, 1999. 

ESATO. Brazil Telefônica terá que optar entre Vivo e Tim. Disponível em: 
http://www.esato.eom/archive/t.php/t-146534.1.html. Acesso em: setembro de 2007 

http://v2.telenorte.infoinvest.com.br/stat/institucional
http://ANATEL.www.anatel.com.br
http://http.7/www.anatel.qov.br/Portal/documentos/202189.pdf?numeroPublicacao=202189
http://gsm.brasiltelecom.com.br/gsm/site/home/mostrarConteudo.do?pagina=instEm
http://www.claro.com.br/portal/site/siteTA/7epi
http://www4.ctbctelecom.com.br/pagCdo?CodSec=189
http://www.cade.qov.br/apresentacao/cade.asp%23cade
http://www.esato.eom/archive/t.php/t-146534.1.html


43 

HOFFMAN, K. Douglas e BATESON, John E. G. Princípios de Marketing de 
Serviços - Conceitos Estratégias e Casos. 2. ed São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2003. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretária de Acompanhamento Econômico. 
Disponível em: http://www.seae.fazenda.gov.br/central documentos/guias > Acesso 
em 15 de julho. 2007. 

OI. Sobre a Oi. Disponível: 
http://www.novaoi.com.br/sobreOi/empresa/institucional.asp?menu=empresasOi&su  
b=institucional. Acesso dia 02 de Maio. 2007. 

PORTUGAL TELECOM. Sobre PT. Disponível em: 
http://www.telecom.pt/lnternetResource/PTSite/PT/Canais/SobreaPT/ . Acesso em 
01 de Maio. 2007. 

RESENDE, M.; BOFF, H. Concentração Industrial. In: KUPFER, D.; 
HASENCLEVER, L. (Orgs). Economia Industrial. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
p. 73-90. 

REVISTA EXAME. Por Dentro do Maior Montadora do Mundo. 
http://portalexame.abril.com.br/. Acesso dia 15 de Maio.2007 

SERCOMTEL. Disponível em: www.sercomtelcelular.com.br. Acesso dia 05 de Maio 
de 2007. 

SOUZA, E Telefonia Móvel: Conquista e Retenção de Clientes no mercado de 
Minas Gerais. Minas Gerais 2007. Artigo Científico. Curso de Especialização em 
Marketing e Comunicação. UNI-BH. 

SCHERER (1990) apud ROSENTAL, Rubens et al. Concorrência do Setor de 
Energia Elétrica no Brasil. Rio de Janeiro, 2006 (mimeo). 

UCEL UNIVERSO CELULAR. Disponível em: http://www.ucel.com.br/dados.asp> 
Acesso em 28 de Setembro de 2007. 

TELEFÔNICA. Sobre a Telefônica. Disponível em: 
http7/www.telefonica.com.br/sobre/obrasil.htm. Acesso em 01 de Maio.2007 

http://www.seae.fazenda.gov.br/central
http://www.novaoi.com.br/sobreOi/empresa/institucional.asp?menu=empresasOi&su
http://www.telecom.pt/lnternetResource/PTSite/PT/Canais/SobreaPT/
http://portalexame.abril.com.br/
http://www.sercomtelcelular.com.br
http://www.ucel.com.br/dados.asp
http://www.telefonica.com.br/sobre/obrasil.htm


4 4 

TIM Quem é a Tim. Disponível em: 
http://www2.timsul.com.br/interna.asp?item=1&pagina=empresa/quem somos. 
Acesso dia 02 de Maio. 2007 

TERZIANI, R. F, Estratégias de Entrada no Mercado Brasileiro de Telefonia 
Móvel: Estudo de Caso da Oi. Rio de Janeiro, 2004. Dissertação de Mestrado em 
Administração de Empresas. Departamento de Administração da PUC-RJ. 

VIVO. Disponível em: www.vivo.com.br. Acesso em: 01 Maio de 2007. 

VIVO. Sobre a Vivo. Disponível em: <http://www.vivo.com.br/portal/sobre_a_vivo.php> 
Acesso em 01 de Maio 2007. 

VIVO. Tecnologia Vivo. Disponível em: 
http://www.vivo.com.br/portal/tecnologia da vivo.php. Acesso dia 02 de Maio.2007. 

TELECO: Disponível em: www.teleco.com.br. Acesso em: 01 Maio de 2007. 

TELECO. Comentários Teleco. Disponível em: 
http://www.teleco.com.br/comentario/com113.asp> Acesso em: 01 Maio de 2007. 

TELECO. Seção telefonia Celular. Disponível 
em:http://www.teleco.com.br/OperadorasA/ivo.asp. Acesso em 01 de Maio. 2007. 

TELETIME. Notícias. Disponível em: http://www.teletime.com.br> Acesso em: 28 
Agosto de 2007. 

KOTLER, Philip e KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

WIKIPÉDIA. Telefonia celular. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone celular> Acesso em 07 de Setembro.2007. 

http://www2.timsul.com.br/interna.asp?item=1&pagina=empresa/quem
http://www.vivo.com.br
http://www.vivo.com.br/portal/sobre_a_vivo.php
http://www.vivo.com.br/portal/tecnologia
http://www.teleco.com.br
http://www.teleco.com.br/comentario/com1
http://www.teleco.com.br/OperadorasA/ivo.asp
http://www.teletime.com.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone

