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Resumo:  

Muitos são os fatores de decisão de compra de produtos ou serviços descritos nos estudos sobre 

os diferentes mercados consumidores. No caso da telefonia móvel, a decisão de compra pode 

estar baseada em diversos critérios de decisão, entre fatores técnicos ou até mesmo relacionados 

à abrangência da cobertura de uma rede celular. Este trabalho buscou avaliar os fatores 

determinantes para a escolha do plano de telefonia móvel pelos alunos de Administração do 

turno Noturno da UESB. As análises foram feitas a partir dos dados coletados junto a uma 

amostra dos estudantes. As conclusões apontam para a importância do grupo social ao qual faz 

parte o consumidor e para o perfil do usuário da rede de telefonia móvel, que costuma utilizar 

mais de um contrato ao mesmo tempo. 

Palavras-Chave: Telefonia Móvel; Consumidor; Fatores de decisão de compra. 

 

Introdução 

Segundo dados apurados pela Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações2, o Brasil 

terminou o mês de Janeiro de 2017 com 243,4 milhões de aparelhos de telefone celular, o que 

representa uma densidade de 117,65 cel./100 hab. Apesar de ser um número bastante 

                                                           
1 Estudo realizado no âmbito da disciplina Pesquisa Mercadológica do Curso de Administração da UESB, 

ministrada pelo professor Marcelo Amaral, no ano letivo de 2017. 
2 Censo Anatel. Disponível em :<http://www.anatel.gov.br> Acesso em: 18/04/2017 
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representativo, essa densidade vem registrando uma queda nos últimos três anos conforme a 

tabela abaixo:  

Milhares 2014 2015 2016 

Celulares 280.729 257.814 244.067 

Pré-pago 75,85% 71,58% 67,48% 

Densidade 137,96 125,67 118,04 

Adições 9.629 -22.915 -13.748 

Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de 

população do IBGE para o mês respectivo. 

No Brasil, existem nove grupos de operadoras de telefonia celular, que fatiam esta prestação de 

serviço conforme a seguinte tabela, por ordem de quantidade de clientes: 

 Operadora Celulares 
(Milhares) 

1ª Vivo 73.778 

2ª TIM 63.418 

3ª Claro 60.171 

4ª Oi 42.138 

5ª Nextel 2.588 

6ª ALGAR 1.342 

7ª Sercomtel 71 

8ª MVNO's 561 

 

Como se pretende executar um estudo delimitado pelo universo de alunos do curso de 

Administração, que frequentam as aulas do turno noturno, no campus de Vitória da Conquista 

– BA da UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, convêm destacar somente as 

quatro primeiras operadoras desta lista, pois são as únicas a operar neste recorte geográfico. 

De acordo com o site TELECO3, o Market Share, ou seja, a participação de mercado de cada 

operadora na área sob o DDD 77 é dividido da seguinte maneira: 

Fonte: Site Teleco (http://www.teleco.com.br/cel_ddd.asp). 

                                                           
3 Estatísticas de Celulares no Brasil  Disponível  em: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp> Acesso em: 

18/04/2017 

http://www.teleco.com.br/Operadoras/Vivo.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Tim.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/TAmericas.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Oi.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Nextel_br.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/CTBC.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Sercomtel.asp
http://www.teleco.com.br/mvno_br.asp
http://www.teleco.com.br/cel_ddd.asp)
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Pode-se certamente afirmar que a operadora que detêm a maior fatia do mercado local é a Vivo, 

mas outras análises são necessárias antes de confirmar ser esta a melhor opção de escolha para 

os clientes deste grupo selecionado. Em 2016, o site ReclameAqui publicou os seguintes dados 

sobre o índice de usuários insatisfeitos com o serviço de telefonia móvel no Brasil: 

Quem recebeu mais reclamações: Quem apresentou as melhores e mais rápidas 

soluções aos clientes: 

1º Claro 1º Vivo - 86,6% das reclamações solucionadas 

2º Oi 2º Oi - 81,3% 

3º Vivo 3º Claro – 80.2% 

4º Tim 4º Tim – 79.5% 

  Fonte: Site ReclameAqui 

Outros números que ajudam a desenhar este cenário da utilização e escolha do serviço de 

telefonia móvel foram algumas das informações elencadas pela Opus Software4 em um artigo 

publicado em seu site no ano passado: 

 No final de 2014 o Brasil já era o 6º mercado mundial de smartphones, superado apenas 

por China, EUA, Índia, Japão e Rússia; 

 No segundo trimestre de 2015 o número de brasileiros que usam o smartphone para 

acessar a Internet ultrapassou a marca de 72 milhões, representando um aumento de 

23,5% em relação ao semestre anterior; 

                                                           
4 Artigo: Dados sobre o uso de mobile mudam o eixo de realização de negócios. Disponível em: 
http://www.opus-software.com.br/estatisticas-uso-celular-brasil/ Acessado em: 18/04/2017. 

Código 
Nacional Vivo Claro TIM Oi 

Total 
Celulares 

71 17,3% 24,6% 22,9% 35,2% 5.866.671 

73 30,5% 31,2% 15,1% 23,2% 2.411.668 

74 38,5% 14,3% 22,1% 25,1% 1.308.445 

75 24,3% 37,6% 25,0% 13,1% 3.775.539 

77 41,6% 14,5% 23,0% 21,0% 2.086.739 

79 66,0% 11,3% 9,5% 13,2% 2.160.496 

BA/SE 31,0% 24,7% 20,6% 23,7% 17.609.558 

http://www.opus-software.com.br/estatisticas-uso-celular-brasil/
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 O número de internautas brasileiros que realizam pagamentos através de seu smartphone 

do- brou em um ano, passando de 21% no final de 2014 para 46% em 2015 (dados de 

dezembro de 2015); 

 41% dos internautas brasileiros já realizaram pelo menos uma operação de compra de 

mercadorias físicas usando seu smartphone (dados de setembro de 2015); 

 Em 2014 as compras por smartphone totalizaram R$15,1 bilhões, representando mais 

de um sexto do e-commerce brasileiro. Em novembro de 2015 essa marca já estava 

próxima de 20%, indicando que praticamente um quinto das compras já é realizado 

através do smartphone. 

Entendendo a complexidade do cenário de escolha deste serviço específico, pretende-se 

encontrar as respostas sobre como os indivíduos pesquisados se comportam com relação ao 

consumo de telefonia móvel, buscando responder a algumas questões básicas: 

1. Qual operadora de celular mais escolhida pelo público pesquisado? 

2. O custo do pacote de acesso à internet é decisivo para a escolha da operadora de 

telefonia celular? 

3. A operadora que você escolheu é a mesma que sua família ou pessoas próximas utiliza? 

4. A influência do grupo social mais próximo é decisivo na escolha da operadora de 

telefonia móvel e contribui para a fidelização? 

5. O que é mais importante para a escolha da operadora de telefonia celular: qualidade da 

ligação de voz ou velocidade de navegação do pacote de internet? 

6. Costuma ficar fora de área de cobertura da sua operadora? 

7. Utiliza mais de uma operadora de telefonia móvel ao mesmo tempo? 

Compreende-se que, ao responder estas questões, o conhecimento em relação a comprovação 

ou refutação das hipóteses levantadas estará muito mais clara e embasada. 

 

Modelo de Análise 

Em relação à hipótese de número 1 – “A Operadora de Telefonia Móvel mais escolhidas pelo 

público pesquisado é a que oferece o menor custo de acesso à internet” –, pretende-se analisar 

se a variável “Operadora Escolhida” está diretamente relacionada com a variável “Custo do 

Pacote de Internet” e se esta relação se mostra dependente da primeira em relação à segunda. 

A análise da segunda hipótese – “A escolha da operadora de celular acontece pelo motivo de 
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ser a mesma utilizada pelas pessoas com as quais mais se mantem contato telefônico” – procura 

revelar se a variável “Operadora Escolhida” relaciona-se diretamente com os dados apurados 

no estudo da variável “Influência do Grupo Social”. 

No estudo para identificação das variáveis envolvidas na hipótese 3 – “A escolha da operadora 

de telefonia móvel foi devido à melhor velocidade de acesso à internet” –, será feito um 

levantamento da relação existente entre a variável “Operadora Escolhida” e a variável 

“Velocidade de Internet” e se há uma dependência entre a primeira e a segunda variável. 

Ao analisar a hipótese 4 – “A escolha da operadora de telefonia móvel foi devido à maior área 

de cobertura do serviço de celular” –, deverá ser feita a correlação das respostas à variável 

“Operadora Escolhida” e “Rede de Cobertura”, para tentar estabelecer a relação de dependência 

da operadora escolhida em relação da área de abrangência do sinal de celular. 

Na hipótese 5 – “A maior parte do público pesquisado utiliza mais de uma operadora de 

telefonia celular”, buscará se descrever a frequência da variável “Quantas Operadoras ao 

Mesmo Tempo” e sua distribuição na amostra pesquisada. 

Instrumentos de Coleta 

Para operacionalizar a coleta de dados que se faz necessária às questões elencadas nesta 

pesquisa de mercado, será utilizada a execução por meio de Questionário (Anexo I), que será 

aplicado no ambiente da UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Módulo 

Acadêmico de aulas “Luizão”, onde a amostra do universo pesquisado será facilmente 

encontrada e estará disponível e acessível aos pesquisadores. 

Resultados 

A partir dos dados primários coletados através dos questionários aplicados pelos pesquisadores 

e contextualizados pelos dados já analisados, pode se seguir com a análise das questões 

propostas para a resolução do problema levantado para esta pesquisa de mercado. Utilizando-

se do modelo analítico proposto nesta pesquisa, têm-se as seguintes inferências após a tabulação 

das respostas. 

Respondendo a primeira questão proposta, que diz respeito à operadora de telefonia móvel mais 

escolhida pelo público pesquisado, utilizando a medida de tendência estatística “Moda” para o 

levantamento do valor que ocorre com maior frequência dentro dos dados pesquisados, foi 
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obtida a resposta de que a preferência da maioria foi pela operadora Oi (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Preferência dos Consumidores pela Operadoras de Celular 

Porém, aliado a esta variável – “Operadora mais escolhida” –, para responder à primeira 

hipótese, foi preciso também levantar os dados referentes à importância do custo do pacote de 

dados para acesso à internet como característica decisiva na escolha da operadora. E, nesta 

variável, a operadora mais mencionada foi a Tim, conforme análise modal das citações para a 

questão motivadora, tanto para a pergunta sobre o custo do pacote de dados, como também para 

a pergunta sobre a velocidade do acesso à internet, o que pode ser visto na Tabela 1 abaixo:  

Tabela 1 – Motivos para a utilização da(as) operadora(as) de sua preferência 

Motivo Operadora mais citada (moda) 

Pacote de Internet Tim 

Velocidade de Internet Tim 

Custo de Ligação Oi 

Preço do Pacote Tim 

Influência do Grupo Social Oi 

Fidelização Oi 

Rede de Cobertura Vivo 

 

Esses dois dados juntos respondem às duas primeiras questões e, como dão respostas 

contraditórias – a operadora mais escolhida foi a Oi e a operadora que oferece melhores 
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condições de acesso à internet foi a Tim –, elas acabam por negar a hipótese 1. 

As análises partem agora para as próximas questões na ordem em que foram propostas. A 

próxima questão, então, trata da motivação para a escolha da operadora e também para a 

continuidade da opção feita serem dependentes da influência do grupo social mais próximo. 

Neste caso, retorna-se ao dado apurado quanto à operadora que foi a mais escolhida: Oi, e 

adiciona-se então a resposta à variável “Influência do Grupo Social”, conforme a Tabela 1 

acima. Neste caso, as duas respostas coincidem e afirmam a resposta aventada pela hipótese 

2, que “A escolha da operadora de celular acontece pelo motivo de ser a mesma utilizada pelas 

pessoas com as quais mais se mantem contato telefônico”. 

Porém, após esta escolha, para a fidelização ou para a inclinação à mudança declarada, levanta-

se outro dado importante a ser levado em conta. Quando se perguntou aos entrevistados se as 

pessoas do grupo social mais próximo mudassem de operadora de telefonia móvel, como eles 

se sentiriam motivados a realizar a mesma mudança, percebe-se que a tendência das respostas 

indica uma inclinação à fidelização do usuário do serviço mais à operadora do que ao grupo 

social, que pode ser visto no Gráfico 2 abaixo. 

 

Gráfico 2 – Motivação para troca de operadora 

Avaliando agora a próxima questão, que analisa qual o fator mais preponderante na escolha da 

operadora de telefonia celular: neste quesito, foi solicitado aos entrevistados que atribuíssem 

uma ordem de importância aos fatores elencados para eles, a saber, pacote de internet, 

velocidade de internet, custo da ligação, preço do pacote, influência do grupo social, fidelização 
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e rede de cobertura. Mesmo reduzindo as possibilidades de fatores de escolha a estes expostos 

acima, ainda assim os dados obtidos não foram conclusivos para responder a esta questão, pois 

ao serem comparadas as escolhas dos entrevistados em termos percentuais, pode se notar um 

grande equilíbrio na maioria dos fatores, ressaltando apenas que os dois que apresentaram 

menor relevância foram em relação à Influência do Grupo Social e à Fidelização, como pode 

ser comprovado pelo Gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 – Importância dos fatores na escolha da operadora 

Como se pode então perceber, a hipótese 3 não pode ser confirmada a partir destes dados e, 

pela análise da relevância dos outros fatores de escolha elencados, como também pelo equilíbrio 

denotado entre o grau de importância conferido a todos eles pelos entrevistados, esta hipótese 

foi refutada. 

Para a análise da questão seguinte, observou-se o comportamento levantado da a partir da 

variável “Rede de Cobertura” como decisiva na escolha da operadora de telefonia móvel. Para 

isso, volta-se aqui à análise de dois dados já demonstrados – a operadora escolhida pela maior 

parte dos usuários foi a Oi e os motivos levantados para esta escolha, mais especificamente 

neste caso, o motivo “Rede de Cobertura”, ao qual os entrevistados que conferiram este quesito 

como mais influente na escolha pela operadora Vivo. Logo, pela disparidade dos resultados a 

essas duas questões podemos concluir pela negação da hipótese 4. 

Outra hipótese levantada nesta pesquisa diz respeito à constatação de uma tendência 

comportamental dos usuários de telefonia móvel, que aponta para a utilização de mais de uma 

operadora de celular ao mesmo tempo. Para testar este comportamento, foi colocada como livre 

a indicação de mais de uma operadora na questão que perguntava qual a operadora que o 
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entrevistado utiliza. Partiu-se também, em outra quesito no mesmo questionário, para se 

perguntar aos entrevistados se este comportamento se devia a não ter suas necessidades 

atendidas apenas por uma operadora. O que pode ser levantado com base na tabulação dos 

dados está exposto no Gráfico 4 seguinte: 

 

Gráfico 4 – Atendimento das necessidades dos usuários pelas operadoras 

O que fica bem claro neste gráfico é que mais de 60% dos pesquisados relatam utilizar mais de 

uma operadora de celular ao mesmo tempo, o que vem para confirmar a hipótese 5 levantada 

nesta pesquisa de mercado. 

Para conclusão da análise proposta dos dados levantados por esta pesquisa, foi montado o 

seguinte quadro explicativo das conclusões alcançadas pela a observação das respostas do 

público pesquisado: 

Hipóteses Conclusão 

A Operadora de Telefonia Móvel mais escolhidas pelo público 
pesquisado é a que oferece o menor custo de acesso à internet.  

Negada 

A escolha da operadora de celular acontece pelo motivo de ser a 
mesma utilizada pelas pessoas com as quais mais se mantem contato 
telefônico; 

Confirmada 

A escolha da operadora de telefonia móvel foi devido à melhor 
velocidade de acesso à internet; 

Negada 

A escolha da operadora de telefonia móvel foi devido à maior área 
de cobertura do serviço de celular; 

Negada 
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Hipóteses Conclusão 

A maior parte do público pesquisado utiliza mais de uma operadora 
de telefonia celular. 

Confirmada 

Quadro 1 – Confirmação ou refutação das hipóteses de pesquisa 

Considerações Finais 

Pela análise geral dos dados referentes à Pesquisa de Mercado realizada e através das reflexões 

provocadas pelos questionamentos propostos, e ainda levando-se em conta os conhecimentos 

obtidos através da leitura dos dados secundários constantes desta pesquisa, pode-se constatar a 

grande complexidade do mercado de telefonia móvel celular, desde o microcosmo analisado – 

recorte de público consumidor alvo da pesquisa –, até uma análise mais abrangente do 

comportamento do consumidor municipal, regional e estadual de telefonia, por área de 

cobertura com o mesmo prefixo de Discagem Direta a Distância – DDD. 

Mesmo à luz destas complexidades enxergadas na preparação que antecedeu à pesquisa de 

campo, foi possível ratificar algumas afirmativas que anteriormente eram tidas apenas como 

senso comum. A influência do grupo social mais próximo como determinante na decisão de 

escolha de operadora de telefonia celular de uso principal pelo indivíduo e a realidade atual que 

envolve a utilização de mais de uma operadora de celular ao mesmo tempo pelo consumidor, 

foram questões reafirmadas e comprovadas em números e inferências. Estas constatações 

apontam para a importância da adoção de práticas de Marketing de Relacionamento, que visam 

atingir não só o indivíduo, mas criar um vínculo com seu grupo social e assim provocar a 

propensão ao consumo do produto almejado. 

Então, com base nestes resultados, pode se afirmar que o mercado de telefonia é bastante 

dinâmico, e é possível afirmar ainda que o comportamento do consumidor carece de ser mais 

detalhadamente estudado – por exemplo, para o levantamento dos fatores que determinam a 

percepção de qualidade do serviço –, para somente depois poder caminhar na direção da 

construção de um perfil de consumo, mesmo com características específicas de cada região 

geográfica, mas que sirva de norte para a atuação mais eficaz das políticas promocionais e de 

mercado das operadoras de telefonia móvel que atuem no mercado. 
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