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O balanço do terceiro trimestre sobre a evolução do setor de telecomunicações.
BALANÇO

TELEBRASIL divulga documento com balanço do terceiro
trimestre de 2011
A TELEBRASIL – Associação Brasileira de Telecomunicações divulga trimestralmente um
balanço sobre a evolução do setor, com informações sobre o número de acessos nos diversos
serviços oferecidos pelas prestadoras, municípios e população atendidos, investimentos,
receita, carga tributária e postos de trabalho, entre outros dados.
“Telebrasil divulga documento com balanço do terceiro trimestre de 2011
Brasília, 13 – A Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) divulga trimestralmente um
balanço sobre a evolução do setor, com informações sobre o número de acessos nos diversos serviços
oferecidos pelas prestadoras, municípios e população atendidos, investimentos, receita, carga tributária
e postos de trabalho, entre outros dados.
No documento O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries Temporais Terceiro
Trimestre de 2011, que se encontra disponível para download, é possível constatar que no fim de
setembro deste ano o Brasil já dispunha de 302,1 milhões de acessos nos serviços de telefonia fixa e
móvel, banda larga e TV por assinatura.
O total de acessos alcançado no fim de setembro representou um crescimento de 16,8% em relação
aos 258,5 milhões registrados no fim do terceiro trimestre de 2010. Dos 302,1 milhões, 42,7 milhões
são de telefones fixos, com uma evolução de 2,2% em relação a setembro de 2010. A telefonia celular
apresentou expansão de 18,7%, alcançando 227,4 milhões no fim do terceiro trimestre e o segmento
de TV por assinatura cresceu 31%, chegando a 11,9 milhões.
Os serviços de banda larga contabilizaram 50,7 milhões de acessos em setembro. Desse total, 16,2
milhões são de conexões em banda larga fixa e 34,5 milhões em banda larga móvel. A banda larga fixa
ampliou sua base de clientes em 24%, entre setembro de 2010 e setembro de 2011, e a banda larga
móvel cresceu 94% nesse período.
O documento, que faz uma radiografia do setor de telecomunicações, revela que 38,8 mil localidades
brasileiras, entre metrópoles e cidades muito pequenas, são atendidas pelos serviços de telefonia fixa.
Também mostra que 99,97% da população moram em municípios com cobertura da telefonia celular.
O balanço comprova ainda que 78,6% dos brasileiros estão em cidades atendidas por quatro ou cinco
prestadoras de telefonia móvel, evidenciando a forte competição no setor. Segundo o Censo 2010,
87,9% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos fixos ou móveis. Esse dado revela a
expansão promovida pelas prestadoras deste a privatização de 1998. De lá para cá, o número de
domicílios com telefone cresceu 156,6%.
A banda larga também avançou rapidamente sua cobertura neste ano. No fim do terceiro trimestre,
76,8% da população brasileira já era atendida pelo serviço de banda larga móvel. As redes de banda
larga fixa, por sua vez, estão instaladas em todos os municípios brasileiros. Essa infraestrutura permitiu
a realização de um dos maiores programas de inclusão social – o Banda Larga nas Escolas – pelo qual
as prestadoras levam internet rápida gratuita a 58,8 mil escolas públicas urbanas de ensino.
Receita – No acumulado de janeiro a setembro de 2011, o setor de telecomunicações produziu R$
153,6 bilhões em receita operacional bruta. Durante todo o ano passado, a receita alcançou R$ 187,3
bilhões, equivalente a 5% do PIB.
Submetidos à segunda maior carga tributária do mundo, os usuários dos serviços de telecomunicações
já pagaram neste ano – de janeiro a setembro – R$ 34,2 bilhões em impostos, o que equivale a 43,2%

da receita operacional líquida do setor. Só de ICMS foram arrecadados R$ 23,3 bilhões nesse período.
Investimentos – Os investimentos também foram bastante significativos, chegando a R$ 13,7 bilhões
até fim de setembro. Desde a privatização, as prestadoras realizaram o maior plano de investimentos
da história na economia brasileira, com R$ 196,4 bilhões aplicados na expansão, modernização e
melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações.
O desempenho do setor também se traduz em postos de trabalho. No fim do terceiro trimestre de
2011, a força de trabalho do setor era de 470,4 mil pessoas, 12,% maior que a registrada em setembro
de 2010.
Dados mais detalhados podem ser acessados nas páginas do Desempenho no site da Telebrasil na
internet. A Telebrasil é uma entidade civil criada em 1974 e que congrega atualmente cerca de uma
centena das principais empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, fornecedoras de
soluções e sistemas tecnológicos, de equipamentos e serviços e centros de ensino, pesquisa e
desenvolvimento, além de mais de uma dezena de associações especializadas no setor de
telecomunicações.”
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