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Em dezembro de 2007, 66% dos brasileiros tinham celular, segundo pesquisa da LatinPanel. A 
empresa registrou uma média de 2,3 milhões de aparelhos habilitados por mês, acima dos 2,1 
milhões registrados no ano anterior. Em 2006, a fatia da população com telefones móveis era 
de 54%. "O mercado brasileiro ainda cresce em patamares agressivos", disse Cristiane Haase 
Osso, gerente de atendimento da LatinPanel. "Existem bastante espaço para crescer." A maior 
expansão foi entre consumidores das classes D e E.  
 
O levantamento mostrou que, nessa faixa, a posse do celular passou de 39% da população em 
2006 para 53%. Na classe C, o avanço foi de 59% para 70%. "O celular está chegando cada 
vez mais a quem tem menos poder aquisitivo", disse Cristiane. "Muitas vezes itens como 
alimentação e limpeza perdem espaço no orçamento do consumidor para o celular."  
 
A pesquisa ouviu 26 mil pessoas, uma amostra que representa 80% da população ativa e 91% 
do potencial de consumo de celulares. O estudo apontou para a importância do mercado de 
secundário de celulares. De acordo com a LatinPanel, 26% dos aparelhos adquiridos pelos 
usuários em 2007 foram de segunda mão, o que equivale a cerca de 7,2 milhões de aparelhos. 
"Eles compraram de um amigo, um colega do trabalho ou um vizinho", explicou a gerente da 
LatinPanel.  
 
"Tem gente que prefere comprar um aparelho mais sofisticado, mesmo que usado, do que 
pagar o mesmo por um modelo básico novo. Outros têm medo de não saber usar o celular, e 
pede ajuda para quem vende o aparelho", observa Cristiane.  
 
A pesquisa apontou que as faixas de sete a 13 anos e de mais de 50 anos avançaram bastante 
na posse do celular. No fim de 2007, 46% das crianças de sete a 13 anos e 48% das pessoas 
com mais de 50 anos tinham telefones móveis.  
 
A faixa etária com maior densidade de celulares é a de 19 a 24 anos, com 80%. O usuário pós-
pago, que representa cerca de 15% do total, segundo a LatinPanel, gasta em média R$ 68,31 
mensais, comparados a R$ 11,60 do pré-pago. A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) aponta os pós-pagos como 19% do total. 
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