Rio, 6 de setembro de 2011

Estudo da TELEBRASIL sobre acesso dos serviços de telecomunicações no primeiro
semestre.
BALANÇO

País fecha primeiro semestre com 287 milhões de acessos
dos serviços de telecomunicações
De acordo com balanço trimestral elaborado pela TELEBRASIL – Associação Brasileira de
Telecomunicações, o Brasil fechou o primeiro semestre de 2011 com 287 milhões de acessos
dos serviços de telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por
assinatura. Esse desempenho representa um crescimento de 15,8% em relação a junho de
2010, quando havia no País 247,7 milhões de clientes.
“Setor de telecomunicações ativa 102 mil novos acessos por dia
Brasil fecha semestre com 287 milhões de acessos dos serviços de telecomunicações, com crescimento
de mais de 15% frente a junho de 2010
Brasília, 5 – O Brasil fechou o primeiro semestre de 2011 com 287 milhões de acessos dos serviços de
telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura. De acordo com
balanço trimestral, elaborado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), esse
desempenho representa um crescimento de 15,8% em relação a junho de 2010, quando havia no País
247,7 milhões de clientes.
De janeiro a junho deste ano, mais de 18,3 milhões de novos acessos foram ativados em todos os
serviços, o que representa uma adição de aproximadamente 102 mil novos clientes por dia. O número
total de acessos de telecomunicações já ultrapassou em muito a população brasileira, registrando uma
densidade de 147,3%, o que quer dizer que para cada grupo de dez pessoas há cerca de 15 acessos.
A telefonia móvel foi o setor com o melhor desempenho em números absolutos, ultrapassando 217
milhões de celulares. Desde junho de 2010, o total de aparelhos móveis em operação subiu 17,4%,
período em que foram adicionados à base 32,2 milhões de novos celulares. A telefonia fixa fechou o
primeiro semestre com 42,6 milhões de acessos, registrando crescimento de 2,1% em relação a junho
de 2010.

Banda larga – Os serviços de banda larga têm apresentado desempenho extraordinário, com
crescimento de 55% no período de 12 meses. Os acessos à internet rápida pelas redes fixas e móveis
ultrapassaram 43,7 milhões no fim do semestre e já chegaram a 45,7 milhões em julho.
Considerando os números do semestre, a evolução da banda larga móvel – incluindo os modems de
acesso à internet e os celulares de terceira geração (3G) – foi de 77,1%, passando de 15,8 milhões em
junho de 2010 para 27,9 milhões em junho deste ano. A banda larga fixa, por sua vez, apresentou uma
ampliação de 27% no período, subindo de 12,4 milhões para 15,8 milhões.
Já o setor de TV por assinatura fechou o semestre com 11,1 milhões de assinantes, o que representa
um crescimento de 31,8% no período de 12 meses. Em junho do ano passado havia no País 8,4
milhões de clientes dos serviços de televisão paga e desde então 2,7 milhões de novos acessos foram
ativados.
Cobertura – Hoje, a telefonia fixa está em 38,7 mil localidades com pelo menos 100 habitantes e no
fim do primeiro semestre de 2011, a quase totalidade (99,6%) da população brasileira morava em
áreas atendidas pela telefonia celular. Na banda larga, as redes fixas para acesso rápido à internet já
chegam a todos os municípios brasileiros e a infraestrutura de terceira geração da telefonia celular está
em 1.584 cidades. O setor também é responsável pela implantação do programa Banda Larga nas
Escolas, que leva internet gratuita a 58,8 mil instituições públicas urbanas de ensino médio e
fundamental.
Receita – Nos seis primeiros meses do ano de 2011 a receita operacional bruta do setor de
telecomunicações somou R$ 101 bilhões, um incremento de 10% em relação ao mesmo período do ano
passado.
O desempenho extraordinário do setor de telecomunicações é resultado de pesados investimentos
realizados pelas prestadoras. No primeiro semestre de 2011 foram investidos R$ 7,3 bilhões em todos
os segmentos e, desde a privatização das telecomunicações, em 1998, esse volume chega a R$ 239,5
bilhões.
O relatório completo O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries Temporais está
disponível na página da TELEBRASIL na internet http://www.telebrasil.org.br/"
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