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TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

323,5 milhões

de contratos telecom em
junho/2021

76,4%

11,1%

4G

2G

242,5

12,5%
3G

milhões de
celulares

37,1

milhões de acessos
em banda larga fixa

30,0

milhões de
telefones fixos
em serviço

13,9

milhões de
acessos em TV
por assinatura

Os dados nesse panorama foram extraídos em agosto de 2021 e podem divergir de outras fontes já publicadas devido a atualizações das empresas.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Setor de Telecomunicações no Brasil fechou junho de 2021 com 323,5 milhões de acessos, contabilizando-se os serviços de Telefonia
Móvel, Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura. Uma variação de +0,1% nos últimos 3 meses: em março de 2021, o setor marcava
323,5 milhões de acessos. Três serviços caíram em número de acesos em relação ao trimestre anterior. A Telefonia Fixa reduziu 1,0%, a TV por
assinatura 3,2% e a Banda Larga Fixa 1,6%. Já o serviço de Telefonia Móvel apresentou crescimento, registrando um aumento de 0,6% em relação
a março de 2021.
— 4G cresce 16% em 12 meses: os acessos totais do serviço de Telefonia Móvel registraram 17,3 milhões de linhas a mais em relação ao ano
anterior, crescimento impulsionado pelo o crescimento do número de assinantes com a tecnologia 4G – esses somam 159,8 milhões de
linhas no Brasil, uma adição de 23,4 milhões em comparação ao mesmo período do ano passado (+15,9%).
— Fibra ótica corresponde a maioria dos acessos de Banda Larga Fixa: continua em destaque o aumento significativo da tecnologia de fibra
ótica no serviço de Banda Larga Fixa: são 20,4 milhões de acessos dessa tecnologia no país, perfazendo 55,0% do total de assinaturas,
um aumento de 53,3% nos últimos 12 meses. Entretanto, os acessos totais do serviço diminuíram em relação ao último trimestre: são 37,1
milhões de acessos, um decréscimo de 1,6%.
— TV por assinatura perde 1,3 milhão de clientes em 12 meses: No mês de junho de 2021, o serviço fechou com 13,9 milhões de acessos
em comparação a 15,2 milhões no mesmo período de 2020, a queda mais acentuada entre os serviços de telecomunicações de (-8,8%).
— Acesso das autorizadas superam concessionárias: a Telefonia Fixa registrou redução de 1,5 milhão de contratos nos últimos 12 meses
(-4,6%). A diminuição foi observada nos acessos das concessionárias, que tiveram uma significativa queda de 14,3% no número de acessos
em referência a junho de 2020. Já as autorizadas marcaram 15,5 milhões de acessos, um aumento de 6,7% em relação ao mesmo período
do ano anterior, superando o número de assinantes das concessionárias.
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TELEFONIA MÓVEL
JUN / 2021
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TELEFONIA MÓVEL
O serviço de Telefonia Móvel registrou 242,5 milhões de linhas móveis em operação
no mês de junho de 2021 e segue uma tendência de aumento observada principalmente
após o início da pandemia de COVID-19, em 2020. Em relação ao trimestre anterior,
houve um aumento de 1,6 milhão (+0,6%) – o único serviço que cresceu no período. Nos
últimos 12 meses foram mais 17,3 milhões de acessos (+7,7%).
O crescimento do serviço foi impulsionado pelas assinaturas com a tecnologia 4G:
essas registraram 185,2 milhões de linhas, um aumento de 15,9% nos últimos 12 meses.
Por outro lado, linhas com as tecnologias 2G e 3G registraram retração no período de
6,9 milhões (-18,5%) e 1,2 milhões (-4,3%), respectivamente.
Entre as prestadoras, a Vivo totalizou 81,0 milhões de linhas (33,4% do mercado),
seguida da Claro, com 66,8 milhões (28,0%), da TIM, com 51,3 milhões (21,2%), e da Oi,
com 40,3 milhões (16,6%).

MODALIDADES
No mês, a modalidade pós-paga do serviço registrou 125,6 milhões, 14,5 milhões a
mais que o ano anterior (+13,1%). Acessos pré-pagos registraram 116,9 milhões de linhas,
2,8 milhões a mais que junho de 2020 (+2,4%).
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Os estados que apresentaram maior crescimento percentual no número de linhas
móveis nos últimos 12 meses foram Ceará, com mais 1,7 milhão linhas em operação
(+21,0%), Maranhão, mais 800,2 mil (+15,4%) e Bahia, mais 1,8 milhão (+14,0%). As maiores
participações de mercado no Brasil ocorrem no estado São Paulo, com 70,4 milhões
de linhas móveis em operação (29,0% do mercado), em Minas Gerais, com 22,3 milhões
(9,2%), e no Rio de Janeiro, com 20,0 milhões (8,2%).
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Acesse aqui os dados de Telefonia Móvel

Telefonia Móvel

Acessos dos Serviços de Telefonia Móvel
Região
Centro-oeste

Acessos em
junho de 2021

Acessos (Variação)
referente a março de 2021

18.655.919

18.425.212 (+1,3%)

17.789.403 (+4,9%)

55.570.043

54.298.974 (+2,3%)

48.828.154 (+13,8%)

Norte

17.166.595

16.779.290 (+2,3%)

15.605.990 (+10,0%)

Sudeste

117.057.128

117.776.826 (-0,6%)

110.883.320 (+5,6%)

34.019.692

33.637.976 (+1,1%)

32.079.997 (+6,0%)

242.469.377

240.918.278 (+0,6%)

225.186.864 (+7,7%)

Nordeste

Sul
Brasil

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO

7

Acessos (Variação)
referente a junho de 2020

Observação: a partir de 2020 a categoria “M2M” deixou de integrar a dimensão
de tecnologia, devido a um novo procedimento de coleta de dados.

DENSIDADE DOS SERVIÇOS MÓVEIS PESSOAIS
Acessos padrão por grupo de 100 habitantes (exclui Ponto de Serviço e M2M).

Brasil
100,5 acessos a
cada 100 habitantes

Densidade
Telefonia Móvel
0% – 70%
70% – 85%
85% – 100%
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100% – 110%
> 110%

Telefonia Móvel

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
DE TELEFONIA MÓVEL POR UF
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Telefonia Móvel

BANDA LARGA FIXA
JUN / 2021
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BANDA LARGA FIXA
O serviço de Banda Larga Fixa totalizou 37,1 milhões de contratos ativos em junho
deste ano no Brasil. Em 12 meses, houve um aumento de 2,8 milhões de acessos (+8,2%).
Na comparação com o trimestre anterior, o serviço apresentou redução de 601,0 mil
contratos (-1,6%). Acessos de fibra ótica são a maior parte dos acessos no país e
representam 55,0% do mercado, com 20,4 milhões de assinantes, um aumento de 53,3%
nos últimos 12 meses.

GRUPOS
Dentre os grupos econômicos, a Claro deteve o maior número de clientes de Banda
Larga Fixa, registrando no mês de junho 9,8 milhões de clientes, o que corresponde a
26,3% do mercado. Em segundo lugar ficou a Vivo, com 6,3 milhões (17,1%) e em terceiro
lugar o grupo Oi, com 5,2 milhões de clientes, detendo 14,0% do mercado. Continua em
destaque o aumento expressivo do número de clientes das prestadoras de pequeno
porte (PPP), que cresceram 24,1% nos últimos 12 meses e alcançaram em junho de 2021
a marca de 15,0 milhões de acessos, o que corresponde a 40,3% do mercado.
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Nos últimos 12 meses, 23 Estados e o Distrito Federal apresentaram crescimento do
número de assinantes de Banda Larga Fixa. Os maiores aumentos anuais de clientes em
termos percentuais foram observados em Roraima (+36,8%), Rondônia (+28,7%) e Pará
(+26,4%). Os maiores mercados de Banda Larga Fixa do país são o estado de São Paulo,
com 12,0 milhões de contratos (32,2% do mercado), seguido por Minas Gerais, com 4,0
milhões (10,8%) e Rio de Janeiro, com 3,6 milhões (9,7%).

11

Acesse aqui os dados de Banda Larga Fixa

Banda Larga Fixa

Acessos dos Serviços de Banda Larga Fixa
Região

Acessos em
junho de 2021

Acessos (Variação)
referente a março de 2021

Centro-oeste

2.926.134

2.916.779 (+0,3%)

2.693.077 (+8,7%)

Nordeste

5.335.128

5.536.453 (-3,6%)

4.863.605 (+9,7%)

Norte

1.608.881

1.567.390 (+2,6%)

1.338.931 (+20,2%)

20.250.055

20.291.779 (-0,2%)

18.758.887 (+7,9%)

7.016.085

7.424.791 (-5,5%)

6.664.521 (+5,3%)

37.136.283

37.737.192 (-1,6%)

34.319.021 (+8,2%)

Sudeste
Sul
Brasil

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
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Acessos (Variação)
referente a junho de 2020

Banda Larga Fixa

DENSIDADE DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios
e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e
multiplicada por 100 (cem).
Brasil
52,6 acessos a cada
100 habitantes

Densidade
Banda Larga Fixa
0 – 15%
15% - 30%
30% – 45%
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45% – 60%
> 60%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
DE BANDA LARGA FIXA POR UF

Banda Larga Fixa

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE
MERCADO (%)DE BANDA LARGA FIXA
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TV POR ASSINATURA
JUN / 2021
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T V P O R A S S I N AT U R A
O Brasil registrou 13,9 milhões de contratos ativos do serviço de TV por Assinatura
no mês de junho de 2021, redução de 1,3 milhão de assinaturas nos últimos 12 meses
(-8,8%). Em relação ao trimestre anterior, a diminuição foi de 453,3 mil assinaturas
(-3,2%). Com um total de 1,3 milhão de acessos, a tecnologia de Fibra foi a única a
apresentar crescimento, 21,2% a mais em relação ao ano anterior (+219,0 mil).
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
19 Estados e o Distrito Federal apresentaram redução no número de assinantes de
TV por Assinatura em relação ao mesmo período de 2020. Os três maiores aumentos
ficaram por conta do Piauí (+39,3%), Sergipe (+18,5%) e Maranhão (+16,0%). Os maiores
mercados continuam sendo São Paulo, com 5,0 milhões de contratos ativos no mês de
junho de 2021 (36,1% do total), Rio de Janeiro, com 1,8 milhão (12,9%) e Minas Gerais,
com 1,4 milhão (9,8%).
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Acesse aqui os dados de TV por Assinatura

TV por Assinatura

Acessos dos Serviços de TV por Assinatura
Região
Centro-oeste

Acessos em
junho de 2021

Acessos (Variação)
referente a março de 2021
866.443

912.882 (-5,1%)

1.026.708 (-15,6%)

1.936.668

1.933.849 (+0,1%)

1.889.664 (+2,5%)

605.998

634.821 (-4,5%)

694.293 (-12,7%)

Sudeste

8.403.818

8.686.785 (-3,3%)

9.299.536 (-9,6%)

Sul

2.055.783

2.153.707 (-4,5%)

2.290.611 (-10,3%)

13.868.710

14.322.044 (-3,2%)

15.200.812 (-8,8%)

Nordeste
Norte

Brasil

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
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Acessos (Variação)
referente a junho de 2020

TV por Assinatura

DENSIDADE DO SERVIÇO DE
TV POR ASSINATURA
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios
e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e
multiplicada por 100 (cem).
Brasil
19,6 acessos a cada
100 habitantes

Densidade
TV por Assinatura
0 – 10%
10% - 20%
20% – 30%
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30% – 40%
> 40%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
DE TV POR ASSINATURA POR UF
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TV por Assinatura

TELEFONIA FIXA
JUN / 2021
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TELEFONIA FIXA
O Brasil apresentou 30,0 milhões de linhas fixas em serviço no mês de junho de 2021.
Em comparação ao trimestre anterior, junho registrou queda de 299,2 mil linhas (-1,0%)
e em relação ao mesmo mês de 2020, a redução foi de 1,4 milhão de linhas (-4,6%).

Autorizadas da telefonia fixa superaram o número de assinantes em relação às
concessionárias: neste mês, foram 15,5 e 14,5 milhões de linhas fixas, respectivamente.
Em comparação a março de 2021, as concessionárias apresentaram uma redução de
1,4 milhão de linhas fixas (-8,9%) e as autorizadas registraram aumento de 1,1 milhão
(+7,8%). Em 12 meses, as concessionárias apresentaram redução de 2,4 milhões (-14,3%)
e as autorizadas cresceram 970,6 mil linhas fixas (+6,7%).
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
No mês, os maiores mercados entre as UFs são São Paulo, que registrou 11,2 milhões
de linhas fixas (37,4% do mercado), seguido pelo Rio de Janeiro, com 3,5 milhões de
linhas (11,7%) e por Minhas Gerais, com 2,9 milhões (9,7%).
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Acesse aqui os dados de Telefonia Fixa

Telefonia Fixa

Acessos dos Serviços de Telefonia Fixa
Região

Acessos em
junho de 2021

Acessos (Variação)
referente a março de 2021

Centro-oeste

2.350.297

2.393.944 (-1,8%)

2.523.756 (-6,9%)

Nordeste

3.238.498

3.287.548 (-1,5%)

3.193.007 (+1,4%)

Norte

1.072.056

1.074.702 (-0,2%)

1.013.433 (+5,8%)

Sudeste

18.142.589

18.250.188 (-0,6%)

19.293.972 (-5,7%)

5.211.069

5.507.421 (-1,8%)

5.501.158 (-5,3%)

30.014.509

30.313.803 (-1,0%)

31.471.326 (-4,6%)

Sul
Brasil

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
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Acessos (Variação)
referente a junho de 2020

Telefonia Fixa

DENSIDADE DO SERVIÇO DE
TELEFONIA FIXA
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios
e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e
multiplicada por 100 (cem).
Brasil
42,5 acessos a cada
100 habitantes

Densidade
Telefonia Fixa
0 – 10%
10% - 20%
20% – 30%
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30% – 40%
> 40

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
DE TELEFONIA FIXA POR UF
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Telefonia Fixa

ASSESSORIA TÉCNICA - ATC
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