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A pesquisa do instituto LatinPanel detectou um mercado importante e crescente de telefones 
celulares usados no Brasil. Segundo a gerente de atendimento Cristiane Osso, 26% das linhas 
adquiridas no ano passado foram por meio desse formato, totalizando cerca de 7,2 milhões de 
unidades comercializadas no ano. O estado que mais utilizou o secundário para inclusão foi o 
Rio Grande do Sul, onde 54% dos novos usuários compraram telefones de segunda mão. Em 
segundo lugar, aparece o interior de São Paulo, com 53%, e em terceiro, o Nordeste, com 
34%.  
 
A gerente Cristiane considerou que o comportamento do consumidor gaúcho segue o de 
produtos não-duráveis, também foco de pesquisas da LatinPanel. "O gaúcho costuma 
demonstrar maior consciência na hora de comprar, ele é mais exigente e tem por hábito 
considerar a relação custo-benefício de forma séria", disse a executiva.  
 
Crescimento atingiu 23%  
 
O mercado de telefonia celular brasileiro cresceu 23% no ano passado em volume de usuários, 
em comparação a 2006, detectou a pesquisa do instituto que entrevista mensalmente 26 mil 
indivíduos de todas as regiões brasileiras, além de utilizar dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).  
 
Foram agregados em média 2,3 milhões de novos usuários todos os meses, contra 2,1 milhões 
no ano anterior. Com isso, a penetração da telefonia celular foi ampliada em 22 pontos 
porcentuais, saindo do patamar de 44% em 2006 para 66% no ano passado.  
 
Isto significa, na visão de Cristiane, que ainda existe um mercado potencial significativo de 
crescimento no País, pois 34% da população, ou 46 milhões de indivíduos ativos, ainda não 
possuem telefone celular. "Existe um aspecto aspiracional que é preciso ser ponde-rado, pois 
influi", comentou.  
 
Ainda como os bens não-duráveis, o foco do crescimento da telefonia celular esteve em 2007, 
e deve permanecer este ano, nas camadas mais baixas da população. Ou seja, foi nas classes 
D e E que se detectou uma verdadeira corrida ao bem, com salto de 39% de incidência em 
2006 para 53% no ano passado.  
 
A seguir, aparece a classe C, com 59% de seus integrantes portando celular em 2006, índice 
que pulou para 70% em 2007. Apenas as classes mais bem-remuneradas, A e B, é que 
demonstraram crescimento inferior por usufruírem de uma situação de maturidade. Ou seja, 
permaneceram em torno de 85% de penetração entre 2006 e 2007 e não têm mais tanto 
espaço para expandirem. "A não ser pela faixa de crianças, que são cada vez mais 
presenteadas com um telefone celular, quer seja porque solicitam em datas comemorativas, 
quer seja porque seus pais utilizam o telefone para monitorar-lhes o movimento", disse 
Cristiane.  
 
A pesquisa LatinPanel detectou ainda que a presença do celular cresce mais aceleradamente 
nas faixas de menor idade. Por exemplo, entre 7 e 13 anos, 46% já possuem celular, mas um 
contingente de 54% poderá comprar. De 14 a 18 anos, a presença do celular sobe para 71%, 
e vai a 80% entre os que têm 19 a 24 anos. A seguir, de 33 a 40 anos, a penetração fica em 
75%; de 41 anos a 50 anos, 69%, e para os que têm mais de 50 anos, 48%.  
 
Extremos na área 011  
 
A Grande São Paulo concentra os dois extremos da pesquisa. Aqui na região de prefixo 011, o 
pós-pago gasta mais e o pré-pago gasta menos. Segundo o LatinPanel, controlado 
integralmente pela TNS World Panel, os clientes celulares que têm telefones pós-pagos gastam 
sete vezes mais que os pré-pagos, atingindo R$ 68,31 em média por mês em 2007, o que 
registra evolução de 6% sobre a média de consumo mensal do ano anterior, de R$ 64,38. 



Porém, só na Grande São Paulo, o usuário gasta em média R$ 86,52, mais de R$ 20 por 
cliente e por mês a mais.  
 
No outro oposto, aparece o pré-pago brasileiro gastando em média R$ 11,60 por mês, mas na 
Grande São Paulo esse total baixa para R$ 9,23. No Centro-Oeste, o consumidor gasta R$ 
15,11, o maior valor encontrado na categoria em todo o País. Do universo brasileiro, 85% são 
pré-pagos e 15% são pós-pagos.  
 
Conclusão do LatinPanel: apesar de ter crescido de forma considerável em 2007, o mercado 
tem enorme potencial para expandir este ano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2008, TI & TELECOM, p. C8. 
 


