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RESUMO
A massificação do acesso à banda larga fixa de alta velocidade tem sido reconhecida como
importante para o desenvolvimento econômico e social das nações, acelerando o progresso humano,
diminuindo diferenças e desenvolvendo sociedades do conhecimento. Com vistas a contribuir no desenho
sistemático de políticas públicas de massificação da banda larga fixa de alta velocidade no Brasil, os
objetivos dessa pesquisa são identificar alternativas mais eficientes de políticas públicas e prioridades
no direcionamento de tais políticas dentre os municípios brasileiros, garantindo assim uma alocação
mais eficiente de recursos e esforços públicos. É proposta uma nova abordagem de política pública, que
consiste na atuação do Estado com foco em tornar economicamente atrativos os municípios carentes
de atendimento, mantendo sob os entes privados a decisão sobre como, quando e onde alocar seus
investimentos.
A atratividade econômica dos municípios foi modelada por meio de análise econométrica do
i) comportamento voluntário das prestadoras de banda larga fixa de alta velocidade na escolha dos
municípios atendidos no passado, e ii) do nível de oferta do serviço nos municípios já atendidos, no
período de 2010 a 2016, frente às variáveis socioeconômicas e de infraestrutura de telecomunicações
representativas da demanda e dos custos de implantação das redes em cada município neste mesmo
período. Como resultado, obteve-se i) um modelo de atratividade econômica para o início da oferta
em municípios ainda não atendidos, e ii) um modelo de atratividade econômica para a expansão da
oferta em municípios já atendidos. A partir destes modelos conclui-se que os principais focos das
políticas de massificação da banda larga fixa de alta velocidade no Brasil devem ser i) o incentivo ao
aumento da demanda pelo serviço, através da redução dos preços das ofertas no varejo,
especialmente entre a população mais carente, e ii) o incentivo ao surgimento de novas prestadoras
no mercado, além da manutenção das já adotadas políticas de redução de custos de implantação das
redes.
Conclui-se também pela grande relevância dos modelos estimados como instrumentos de
auxílio ao desenho de políticas públicas. Tais modelos podem ser utilizados para a predição da
probabilidade de atendimento voluntário de novos municípios pelo mercado no médio prazo e,
consequentemente, também para a definição de prioridades no direcionamento das políticas públicas
tanto entre os municípios ainda não atendidos quanto entre aqueles onde já existe oferta do serviço.

Palavras-Chave: Banda Larga, Internet, Política Pública, Eficiência Alocativa, Brasil, Regulação, Análise
Econométrica, Atratividade Econômica, Investimento Privado, Telecomunicações.
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ABSTRACT
Broadening access to high-speed fixed broadband has been recognized as important for the
economic and social development of nations, accelerating human progress, reducing differences, and
developing knowledge societies. Aiming to contribute to the systematically public policies design
towards broadening high-speed fixed broadband in Brazil, the objectives of this research are to identify
the most efficient alternatives of public policies, as well as priorities in the policies allocation
throughout the municipalities, thus ensuring a more efficient allocation of public resources and efforts.
A new public policy approach is proposed, which consists in the Government acting to raise economic
attractiveness of municipalities with lack of service provision or not served at all, keeping at the private
actors hands the decision on how, when and where to allocate their investments.
The economic attractiveness was modeled through econometric analysis of i) the voluntary
behavior of high-speed fixed broadband operators when choosing the municipalities served in the
past, and ii) the level of service provision in the municipalities already served in the past, for the period
of 2010 to 2016, in relation with the municipalities socioeconomic and telecommunication
infrastructure variables, representatives of the demand and the costs of implementing the networks
in this period. As main results, i) a model of economic attractiveness for the beginning of the supply in
municipalities not yet served, and ii) a model of economic attractiveness for the expansion of the
supply in municipalities already served have been estimated. From these models it is concluded that
the main focus of public policies for broadening access to high-speed fixed broadband in Brazil should
be i) the incentive to increase the demand of the services, by reducing the prices of retail offers,
especially for the poorest population, and ii) the incentive to the entrance of new service providers in
the market, in addition of maintaining the already adopted network deployment costs reduction
policies.
It was also demonstrated the great relevance of the economic attractiveness models estimated
as tools to assist the public policy design, with the potential use of them to predict the probability of
the market voluntary service provision of new municipalities in the medium term and, consequently,
also to define priorities in the policies allocation among municipalities not yet served as well as among
those where the service offer already exists.
Keywords: Broadband, Internet, Public Policy, Allocative Efficiency, Brazil, Regulation, Econometric
Analysis, Economic Attractiveness, Private Investment, Telecommunication.

ix

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
3G

Terceira Geração

3SLS

Three-Stage Least Square

4G

Quarta Geração

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

BIC

Bayesian Information Criterion

BL

Banda Larga

CAPEX

Capital Expenditure

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

DENS

Densidade

EUR

Euro

FTTC

Fiber To The Curb

FUNTTEL

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações

FUST

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações

GBPS

Gigabits por segundo

HC

Heterocedastic Consistent

HHI

Herfindahl-Hirschman Index

HHT

Herfindahl-Hirschman Index among Technologies

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IDHM

Índice de Desenvolvimento Municipal

IDHM-E

Índice de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Educação

IDHM-L

Índice de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Longevidade

IDHM-R

Índice de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Renda

LGT

Lei Geral de Telecomunicações

x

MBPS

Megabits por segundo

MCTIC

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações de Comunicações

MQO

Mínimos Quadrados Ordinários

NPREST

Número de Prestadoras

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ONU

Organização das Nações Unidas

OPEX

Operational Expenditure

OR

Odds Ratio

OTT

Over-The-Top

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

PERC

Percentual

PIB

Produto Interno Bruto

PIS

Programa Integração Social

PLC

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNBL

Programa Nacional de Banda Larga

POP

População

R$

Reais

RAN

Radio Access Network

ROC

Receiver Operating Characteristic

SCM

Serviço de Comunicação Multimídia

SEAC

Serviço de Acesso Condicionado

SMP

Serviço Móvel Pessoal

TAC

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

TICs

Tecnologias da Informação e Comunicação

UF

Unidade da Federação

UIT

União Internacional de Telecomunicações

xi

URB

Urbano

USER

Usuário

VA

Valor Agregado

VPL

Valor Presente Líquido

xii

LISTA DE TABELAS, FIGURAS E GRÁFICOS
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - VARIÁVEIS RELACIONADAS À DEMANDA ................................................................... 33
TABELA 2 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES......................... 34
TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS ....................................................................................... 46
TABELA 4 - SUMÁRIO DE ESTATÍSTICAS DAS VARIÁVEIS ............................................................... 46
TABELA 5 - MODELO I - PRINCIPAIS RESULTADOS ........................................................................ 54
TABELA 6 - TESTE DE RAÍZES UNITÁRIAS PARA AS VARIÁVEIS DO MODELO I................................. 57
TABELA 7 - MODELO II - PRINCIPAIS RESULTADOS ....................................................................... 60
TABELA 8 - TESTES DE RAÍZES UNITÁRIAS PARA AS VARIÁVEIS DO MODELO II .............................. 64
TABELA 9 - MODELO I VS. MODELO II .......................................................................................... 66
TABELA 10 - MODELO III – PRINCIPAIS RESULTADOS .................................................................... 68
TABELA 11 - DESEMPENHO DO MODELO DE PREDIÇÃO FRENTE AOS DADOS REAIS DE 2017 ......... 79
TABELA 12 - MODELOS ECONOMÉTRICOS RESULTANTES ............................................................. 87

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 - DENSIDADE DE ACESSOS SCM POR 100 DOMICÍLIOS..................................................... 2
FIGURA 2 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM REDES DE ACESSO SCM DE ALTA VELOCIDADE ........ 3
FIGURA 3 - DENSIDADE MÉDIA DE ACESSOS SCM DE ALTA VELOCIDADE EM MUNICÍPIOS JÁ
ATENDIDOS .................................................................................................................................. 4
FIGURA 4 - DISPONIBILIDADE DE BACKHAUL DE FIBRA-ÓPTICA ...................................................... 5
FIGURA 5 - Nº DE PAÍSES QUE ADOTARAM PLANOS NACIONAIS DE BANDA LARGA ........................ 9
FIGURA 6 - FINANCIAMENTO PÚBLICO A PLANOS NACIONAIS DE BANDA LARGA ......................... 10
FIGURA 7 - OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA ..... 11
FIGURA 8 - DIMENSÕES DO PNBL ................................................................................................ 18
FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DE ACESSOS BANDA LARGA NO BRASIL ............................ 20
FIGURA 10 - TRÁFEGO BANDA LARGA FIXA vs. BANDA LARGA MÓVEL ......................................... 23
FIGURA 11 - EXPANSÃO DO MERCADO DE BANDA LARGA FIXA DE ALTA VELOCIDADE .................. 35
FIGURA 12 - POSICIONAMENTO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS NO MODELO DE GAPS DE ACESSO
.................................................................................................................................................. 77
FIGURA 13 - IMPACTO DO CUSTO E DA DEMANDA NA PROBABILIDADE DE ATENDIMENTO .......... 78
FIGURA 14 - MAPA DE PROBABILIDADES DE ATENDIMENTO ........................................................ 80

xiii

Sumário
1.

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1

2.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA ............................. 8
2.1.
POLÍTICAS DE MELHORIA DO AMBIENTE REGULATÓRIO ................................................................. 11
2.2.
POLÍTICAS DE INCENTIVO À OFERTA DE BANDA LARGA .................................................................. 12
2.3.
POLÍTICAS DE INCENTIVO À DEMANDA POR SERVIÇOS DE BANDA LARGA........................................... 14

3.

DIAGNÓSTICO DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE BANDA LARGA NO BRASIL ....... 18
3.1.
POLÍTICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA MÓVEL................................................ 20
3.2.
POLÍTICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA FIXA .................................................... 21
3.3.
ALTERNATIVAS PARA MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA FIXA .......................................... 22

4.

ESTRUTURA CONCEITUAL DA ANÁLISE ............................................................................ 28
4.1.
MODELAGEM MICROECONÔMICA............................................................................................. 28
4.2.
DEMANDA ............................................................................................................................ 31
4.3.
CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO....................................................................................................... 33

5.

MODELOS ECONOMÉTRICOS E MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO .............................................. 35
5.1.
MODELO I ............................................................................................................................ 36
5.2.
MODELO II ........................................................................................................................... 39
5.3.
MODELO III .......................................................................................................................... 43

6.

DESCRIÇÃO DOS DADOS .................................................................................................. 46

7.

ANÁLISE DOS RESULTADOS ESTATÍSTICOS ....................................................................... 53
7.1.
MODELO I ............................................................................................................................ 53
7.2.
MODELO II ........................................................................................................................... 59
7.3.
MODELO III .......................................................................................................................... 67

8.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS ....................................... 74
8.1.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À EXPANSÃO DA OFERTA A MUNICÍPIOS AINDA NÃO ATENDIDOS .. 74
8.2.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À EXPANSÃO DA OFERTA EM MUNICÍPIOS JÁ ATENDIDOS ............ 80

9.

CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 85

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 90

1

1. INTRODUÇÃO
A importância e urgência em massificar o acesso à banda larga têm sido reconhecidas em todo mundo
devido ao seu grande potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social das nações. A Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reconhece
que a difusão das tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem grande potencial para acelerar o
progresso humano, diminuir diferenças e desenvolver sociedades do conhecimento.
Dentre os alvos a serem alcançados pelos países membros para o atingimento dos objetivos da Agenda
2030, está uma elevação expressiva no número de assinantes de banda larga fixa, na proporção de escolas
com acesso a computador e internet banda larga para propósitos pedagógicos, na quantidade de jovens e
adultos preparados para lidar com as TICs e na quantidade de indivíduos com acesso à internet, dentre
outros.
Com vistas a contribuir no desenho sistemático de políticas públicas de massificação da banda
larga fixa de alta velocidade no Brasil, os objetivos dessa pesquisa são identificar alternativas mais
eficientes de políticas públicas e possibilitar a definição de prioridades no direcionamento de tais
políticas dentre os municípios brasileiros, garantindo assim uma alocação mais eficiente de recursos e
esforços estatais.
No Brasil esse debate não é recente. A popularização do acesso à internet tem sido perseguida pelas
políticas públicas governamentais há mais de dez anos, devido aos seus ganhos decorrentes em eficiência,
produtividade, geração de novas oportunidades de negócios e empregos e aumento da concorrência.
Desde então, é possível observar um largo avanço no número de pessoas com acesso à internet banda
larga no Brasil, crescimento liderado pela rápida expansão das redes de banda larga móvel 3G e 4G, em
resposta à estratégia da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel de imposição de obrigações de
cobertura a serem atendidas anualmente pelas prestadoras do Serviço Móvel Pessoal - SMP, também
conhecido como telefonia celular.
Se por um lado o poder público tem obtido sucesso em promover a massificação do acesso à banda
larga móvel em todas as regiões do país, por outro ele tem convivido com constante pressão social por
melhoria de qualidade nos serviços prestados, decorrente, entre outros aspectos, da carência de
infraestrutura de redes fixas de alta velocidade para o escoamento do tráfego.
Nessa esteira, a presente dissertação vem oferecer uma discussão sobre alternativas de desenho de
políticas públicas de expansão da banda larga fixa de alta velocidade1. Propõe-se uma nova estratégia,

1

Nesta pesquisa, foram consideradas ofertas de banda larga fixa de alta velocidade aquelas com
velocidade maior ou igual a 2 Mbps. A escolha de tal velocidade como critério de classificação se deve ao fato de
a Anatel publicar dados de acessos de banda larga fixa pouco estratificados por faixa de velocidade. Por exemplo,

2

diferente da usual imposição de obrigações de cobertura largamente adotada para a massificação do acesso
à banda larga móvel.
A carência de infraestrutura de redes fixas de acesso em alta velocidade no Brasil é latente quando se
analisa a realidade do mercado do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, também conhecido como
mercado de banda larga fixa, e do mercado de transporte de dados de alta velocidade. A escassez na oferta
desses serviços é uma realidade na maioria dos municípios brasileiros, e possui consequências tanto
econômicas quanto sociais. Segundo dados da Anatel referentes a abril de 2017, aproximadamente 60% dos
domicílios brasileiros ainda não possuíam acesso à banda larga fixa. A figura abaixo apresenta o cenário
regional e estadual de densidade2 de acessos SCM de alta velocidade.
FIGURA 1 - DENSIDADE DE ACESSOS SCM POR 100 DOMICÍLIOS

FONTE: Elaborado pelo autor.3

A partir do gráfico acima se pode notar que o desafio de massificar o acesso à banda larga fixa no Brasil
existe tanto em Estados mais populosos e de maior renda do país quanto naqueles mais carentes e menos
populosos. Os Estados da Região Sudeste, por exemplo, apesar de figurarem entre os de maior densidade
de acesso à banda larga fixa, ainda possuem apenas 54% de densidade, em média. Já os Estados da região
Nordeste são os que apresentam menor densidade, de apenas 18% em média.

a faixa de velocidade seguinte à escolhida é a de acessos acima de 12 Mbps. A escolha dessa velocidade como
critério de classificação levaria ao superdimensionamento do gap de infraestrutura de banda larga fixa no Brasil.
2

Percentual de domicílios.

3

Dados disponíveis em http://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 21/04/2017.
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Além disso, quando se analisa a infraestrutura de acesso à banda larga fixa de alta velocidade, verificase que em mais de 2,5 mil municípios brasileiros4 se quer existe oferta de banda larga fixa de alta velocidade,
sendo que municípios com menos de trinta mil habitantes representam mais de 80% deste total.
A problemática da massificação da banda larga fixa de alta velocidade pode ser melhor entendida a
partir de duas dimensões, i) a da necessidade de expansão das redes para o atendimento de novos
municípios e ii) a da necessidade de expansão das redes dentro dos municípios já atendidos. As figuras abaixo
apresentam a situação dos Estados brasileiros sob essas duas perspectivas.

FIGURA 2 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM REDES DE ACESSO SCM DE ALTA VELOCIDADE

FONTE: Elaborado pelo autor.5

4

Foram considerados não atendidos os municípios com densidade de banda larga fixa de alta velocidade
menor que 5%, dada a existência de centenas de municípios com número bastante reduzido de acessos (menor
que 30 assinantes, por exemplo), usualmente decorrentes de atendimento específico de escolas, bancos e
agências dos Correios, mas sem oferta residencial ou corporativa à população em geral. A escolha pelo
percentual de 5% foi resultado de análise de sensibilidade do impacto do percentual escolhido (de 0 a 10%) sobre
o número total de municípios considerados atendidos, a fim de que minimizar ocorrências de falso positivos.
5
Dados de dezembro de 2016 disponíveis em http://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em
21/04/2017.
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FIGURA 3 - DENSIDADE MÉDIA DE ACESSOS SCM DE ALTA VELOCIDADE EM MUNICÍPIOS JÁ ATENDIDOS

FONTE: Elaborado pelo autor.6

Nota-se, a partir da Figura 2, que apesar de quase a metade dos municípios brasileiros não contarem
com acessos de banda larga fixa de alta velocidade, a necessidade de expansão das redes é mais evidente
nos Estados da região Nordeste e em alguns Estados da região Norte. Entretanto, quando analisada a média
do percentual de domicílios (densidade) com acesso SCM de alta velocidade nos municípios brasileiros onde
já existe oferta deste serviço, apresentada na Figura 3, conclui-se que, à exceção do Distrito Federal, a
carência de expansão das redes permeia todos os Estados da federação.
Ainda, quanto à infraestrutura de redes de fibra óptica para transporte de dados em alta velocidade,
essencial à prestação de banda larga fixa de alta velocidade, cerca de 2,3 mil municípios brasileiros ainda não
possuem backhaul de fibra óptica, segundo dados da Anatel, comprometendo a qualidade dos serviços
ofertados no varejo. A figura abaixo apresenta o mapa do Brasil segundo a disponibilidade de backhaul de
fibra óptica, demonstrando grande carência dessa infraestrutura especialmente em regiões mais distantes
de grandes centros urbanos.
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Dados de dezembro de 2016 disponíveis em http://www.anatel.gov.br/dados/ . Acesso em
21/04/2017.
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FIGURA 4 - DISPONIBILIDADE DE BACKHAUL DE FIBRA-ÓPTICA

FONTE: Anatel.7

Este cenário de escassez de infraestrutura de banda larga fixa no Brasil levou o então Ministério das
Comunicações (hoje Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações - MCTIC) a aprovar, por
meio da Portaria nº 1.455, de 8 de abril de 2016, novas diretrizes para a formulação e implementação de
políticas públicas de incentivo à expansão da oferta de banda larga. A portaria estabelece que “o acesso à
Internet é essencial ao exercício da cidadania e o Poder Público deve atuar de modo a promover o acesso de
todos aos serviços de banda larga, com custos acessíveis e em níveis de qualidade compatíveis com as
expectativas dos usuários”. Além disso, a portaria ministerial define como prioridade políticas públicas que
promovam a expansão das redes de transporte em fibra óptica e em rádio de alta capacidade e o aumento
da abrangência de redes de acesso baseadas em fibra óptica em áreas urbanas.
É preciso reconhecer, entretanto, e tendo como exemplo países desenvolvidos que decidiram
massificar o acesso à banda larga fixa, que a construção de infraestrutura em municípios brasileiros pouco
atrativos economicamente deverá requerer incentivos públicos, que normalmente passam pela necessidade
de alguma renúncia fiscal do Governo, seja por meio de disponibilização de recursos do Fundo de
Universalização das Telecomunicações – FUST e/ou do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações - FUNTTEL, aplicação de isenções tributárias, concessão de descontos em preços públicos
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Disponível em http://www.anatel.gov.br/setorregulado/provedores-regionais-universalizacao.
Acessado em 21/04/2017.
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cobrados pela Anatel em leilões de espectro de radiofrequências ou mesmo na apuração de outros saldos
gerados a favor da União decorrentes de mudanças legais ou regulatórias.
Ora, no cenário atual de redução do gasto público e busca por equilíbrio fiscal, a adoção de políticas
públicas que onerem o Estado, mesmo aquelas com grande potencial de retorno em desenvolvimento social
e econômico no médio ou longo prazo, apenas deveriam ser adotadas mediante análises aprofundadas
sobre melhores estratégias de maximização da eficiência na alocação dos recursos públicos.
Assim, em meio a um ambiente típico de escassez de recursos governamentais para políticas públicas
de massificação do acesso à banda larga, se faz necessária a identificação das melhores alternativas de
políticas, ou seja, aquelas que conseguem alavancar o maior crescimento da penetração do acesso à banda
larga fixa de alta velocidade utilizando a menor quantidade de recursos públicos.
Adotada em muitos países, uma nova abordagem para a massificação da banda larga fixa de alta
velocidade consiste na atuação do Estado com foco em tornar as áreas carentes de infraestrutura e de oferta
de banda larga fixa de alta velocidade economicamente atrativas, mantendo sob os entes privados a decisão
sobre como, quando e onde alocar seus investimentos de acordo com sua estratégia competitiva.
Um dos desafios a serem enfrentados na elaboração de tais políticas, e que esta pesquisa pretendeu
endereçar, reside na identificação de quais as formas mais eficientes de alocar recursos e esforços públicos
para tornar economicamente atrativos os municípios carentes de oferta de banda larga fixa de alta
velocidade no Brasil. Dentre as várias possibilidades de alocação de recursos públicos para elevar a
atratividade econômica de municípios carentes de infraestrutura, foi estudado, especialmente, se
mecanismos de incentivo à demanda por banda larga fixa se mostram mais eficientes que mecanismos de
redução dos custos de implantação da infraestrutura de redes nesses municípios.
Outro grande desafio, também objeto de estudo desta pesquisa, é a identificação de quais municípios
devem ser priorizados pelas políticas governamentais. Considerando que mais da metade dos municípios
brasileiros tem sido atendida voluntariamente com investimentos privados, é preciso adotar, no desenho de
políticas de massificação, mecanismo que mitiguem o risco de direcionamento de incentivos públicos a
municípios que já seriam atendidos pelas empresas do setor no médio prazo, o que provavelmente será o
caso dos municípios de maior renda per capita e maior concentração urbana dentre os ainda não atendidos.
Assim, com vistas a endereçar estes desafios no desenho de políticas públicas, foi modelado nesta
pesquisa, por meio de análise econométrica, o comportamento voluntário das prestadoras na escolha dos
municípios a serem atendidos com banda larga fixa de alta velocidade, bem como o nível de oferta do serviço
em cada município já atendido. A partir dessa metodologia foram estimados modelos econométricos
capazes de identificar a atratividade econômica dos municípios brasileiros, tendo sido possível avaliar quais
as melhores alternativas de políticas de massificação, bem como quais os municípios mais carentes de
incentivos públicos para a oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
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Através de tais instrumentos de desenho de políticas públicas de massificação do acesso à banda larga
fixa de alta velocidade, foi possível comparar a eficácia de políticas de incentivo à demanda frente a políticas
de redução dos custos de implantação das redes, assim como ordenar os munícipios brasileiros de acordo
com a sua probabilidade de atendimento voluntário pelo setor privado, possibilitando a identificação de
ações prioritárias e mecanismos mais eficientes de alocação dos recursos públicos para promoção do acesso
à banda larga fixa no Brasil.
Outro trabalho, recentemente publicado por Carvalho et al. (2017), também procura responder ao
desafio de priorização dos municípios para o recebimento de incentivos públicos, através da avaliação do
nível de retorno da expansão da oferta de banda larga sobre o Produto Interno Bruto - PIB de cada município.
A partir desta abordagem, o referido estudo identificou como mais prioritários para o recebimento de
incentivos públicos aqueles municípios com maior renda per capita e maior concentração urbana, dentre os
ainda não atendidos. Entretanto, não foi foco dos autores a proposição de mecanismos de mitigação do risco
de direcionamento de incentivos públicos a municípios que já deverão ser atendidos voluntariamente pelas
empresas do setor nos próximos anos.
Afora esta introdução, a presente dissertação é estruturada em outros oito capítulos, seguidos pela lista
de referências bibliográficas utilizadas. Os capítulos 2 e 3 apresentam, respectivamente, um referencial
teórico sobre políticas públicas de massificação de banda larga e um diagnóstico do cenário atual das
políticas adotadas no Brasil. Os capítulos 4, 5 e 6 apresentam a metodologia de pesquisa adotada,
abordando, respectivamente, a estrutura conceitual sobre a qual as análises econométricas foram
realizadas, a enunciação dos modelos e submodelos econométricos testados, e a descrição detalhada das
variáveis dependentes e independentes utilizadas, sua forma de obtenção e suas principais propriedades
estatísticas. O capítulo 7 apresenta uma análise estatística detalhada dos resultados das regressões
realizadas a partir dos diversos modelos econométricos enunciados, bem como discute a magnitude dos
coeficientes estimados para cada uma das variáveis de interesse. O capítulo 8 traz exemplos de aplicação
dos modelos econométricos obtidos para o desenho de políticas públicas de massificação da banda larga
fixa de alta velocidade, apresentando os principais achados e contribuições dessa pesquisa para o campo de
estudo na qual ela se insere. Por fim, o capítulo 9 sumariza as principais conclusões da pesquisa, identificando
pontos que podem ensejar a sua evolução em trabalhos futuros.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA
A problemática da massificação do acesso à Internet banda larga em países em desenvolvimento tem
sido objeto de pesquisa no campo das ciências sociais e das ciências econômicas a mais de 10 anos. O estudo
dos impactos positivos do acesso à internet sobre indicadores de desenvolvimento humano e econômico
dos países encontra vasto referencial teórico, a maioria deles fundamentado em pesquisas empíricas
aplicadas, inclusive, sobre a realidade brasileira.
Estudos do Banco Mundial, realizados por Qiang, Rossoto e Kimura (2009) em mais de 120 países
indicam que, para países em desenvolvimento, cada ponto percentual de aumento da penetração de banda
larga representaria um aumento de 0,138 ponto percentual na taxa de crescimento do PIB per capita.
Koutroumpis (2009), ao analisar dados empíricos de 22 países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE indica também que cada ponto percentual de aumento da penetração
de banda larga geraria um acréscimo de 0,012 a 0,204 pontos percentuais na taxa de crescimento do PIB. A
mesma metodologia de Koutroumpis (2009), aplicada ao Brasil por Macedo e Carvalho (2010 e 2011),
confirmaram essa relação também para o caso brasileiro, encontrando valores de crescimento do PIB entre
0,038 e 0,18 pontos percentuais e de crescimento do PIB per capita entre 0,196 e 0,362 pontos percentuais
para cada acréscimo de 1% na penetração de banda larga.
Esse impacto sobre os indicadores econômicos do país decorre, intuitivamente, da melhoria dos
indicadores que compõem a medição do Produto Interno Bruto. Crandall, Lehr e Litan (2007), por exemplo,
demonstram a relação positiva entre o aumento da penetração de banda larga e o aumento da taxa de
crescimento do nível de emprego. Ainda, conforme relatório divulgado em OCDE (2015), o setor de TICs
contribui de forma expressiva para o aumento da produtividade do trabalho.
Além de essencial para impulsionar o crescimento do PIB, o setor de telecomunicações é um dos mais
importantes para a economia mundial em termos de geração de receitas e investimentos. Relatório recente
publicado em UIT (2016) estima em US$ 2,1 trilhões o faturamento bruto global do mercado de
telecomunicações em 2017 e em US$ 900 bilhões o total de investimentos a serem realizados pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações nos próximos 5 anos. Segundo dados do mercado brasileiro
publicados por Telebrasil (2016), o setor de telecomunicações representava 3,9% do Produto Interno Bruto
brasileiro em 2015, com faturamento bruto de R$ 232,1 bilhões e investimentos de R$ 28,6 bilhões naquele
ano.
Apesar de o acesso à banda larga ter um papel chave para o desenvolvimento econômico e social de
qualquer nação, Philbeck (2016) estima que 53% da população mundial ainda esteja off-line, sendo
necessários investimentos da ordem de US$ 450 bilhões apenas em expansão de rede para conectar as
próximas 1,5 bilhão de pessoas.
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Nas Américas, o mesmo autor estima que o percentual de pessoas desconectadas atinja cerca de 35%
da população, e atribui esse alto índice principalmente a i) falta de acesso à infraestrutura de redes de
telecomunicações e/ou de energia elétrica; a ii) situação de extrema pobreza enfrentada por muitas famílias,
que não possuem condições financeiras para pagar nem mesmo pelos planos mais básicos de acesso à
internet banda larga, e a iii) escassez de conteúdo relevante que faça com que as pessoas, principalmente as
de mais baixa escolaridade e renda, considerem imprescindível o acesso aos serviços oferecidos através da
internet, como serviços públicos, por exemplo, além de falta de proficiência para lidar com equipamentos
de informática e outras limitações de caráter cultural.
Cientes da necessidade e relevância em enfrentar o desafio da massificação do acesso à internet banda
larga para criar condições ao desenvolvimento sustentável de suas economias e sociedade, a maioria dos
países do mundo já estabeleceram políticas públicas nacionais para massificação do acesso à banda larga,
conforme se pode observar na figura abaixo.

FIGURA 5 - Nº DE PAÍSES QUE ADOTARAM PLANOS NACIONAIS DE BANDA LARGA

FONTE: Elaborado pelo autor com dados de UIT (2016).

É possível concluir, portanto, que a temática da massificação da banda larga tem tomado espaço na
agenda de políticas públicas em todo o mundo, com intensificação nos últimos 10 anos. A natureza dessas
políticas é bastante variada, muitas focadas em expansão de infraestrutura (redes móveis, fixas ou ambos),
outras em promover o aumento do uso dos serviços pela população, etc. De fato, segundo Analysys Mason
(2015), governos em todo mundo têm estabelecido objetivos específicos para massificação do acesso às
redes de banda larga de alta velocidade, e, para isso, utilizado diferentes instrumentos de implementação
de políticas dentre o grande leque de opções disponíveis, a maioria deles focados em aumento de cobertura
e aceitação do serviço pela população.
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Os mesmos autores reconhecem que, na maioria dos países, alcançar a cobertura de toda a população
com redes de banda larga de alta velocidade requer o emprego de recursos públicos, uma vez que o alto
custo de implantação das redes reduz a viabilidade econômica da oferta desses serviços em regiões de baixa
densidade populacional. A figura abaixo apresenta o nível de recursos públicos empregados na implantação
de redes de banda larga em alguns países da Europa.

FIGURA 6 - FINANCIAMENTO PÚBLICO A PLANOS NACIONAIS DE BANDA LARGA

FONTE: Analysys Mason (2015), com tradução livre do Autor.

Analisando a figura acima, é possível verificar que a quantidade per capita de recursos públicos
empregados na implantação de redes de banda larga de alta velocidade está distribuída entre EUR 10 e EUR
40 na maioria dos países, e que as grandes economias europeias (Alemanha, França e Inglaterra) alocaram
pelo menos EUR 1 bilhão em financiamento público.
No mesmo estudo, são identificadas três grandes categorias de políticas públicas implementadas por
governos em todo mundo nessa temática. São elas:


Políticas de melhoria do ambiente regulatório;



Políticas de incentivo à oferta de banda larga;



Políticas de incentivo à demanda por serviços de banda larga.

A figura abaixo traz uma visão geral da estrutura de opções de implementação de políticas públicas
proposta por Analysys Mason (2015).

11

FIGURA 7 - OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA

FONTE: Elaboração própria.

2.1.

POLÍTICAS DE MELHORIA DO AMBIENTE REGULATÓRIO

Antes de se falar em aplicação de recursos públicos na massificação do acesso à banda larga, é
necessário garantir que o ambiente legal, regulatório e de políticas públicas de telecomunicações seja claro
e estável, de modo a atrair investidores de longo prazo dispostos a construir relações profundas com o país
na construção de redes e oferta de serviços de telecomunicações. Um ambiente assim facilita a definição de
objetivos e prioridades factíveis por parte das autoridades públicas, a identificação de regiões carentes de
infraestrutura e a definição da real necessidade de recursos públicos para viabilizar a oferta dos serviços de
banda larga.
Para isso, algumas ações em particular devem ser priorizadas pelo governo, tais como:

a) Estruturar um processo administrativo acelerado e unificado nacionalmente para obtenção de
licenças para implantação de infraestrutura de telecomunicações e cessão de meios públicos
(infraestrutura civil, principalmente) sem custos ou a custos reduzidos;
b) Simplificar o processo de outorga para novos prestadores que desejem entrar no mercado de
banda larga;
c) Adotar medidas de incentivo à competição, com o objetivo de reduzir os preços e aumentar a
qualidade dos serviços aos usuários finais;
d) Garantir à autoridade reguladora independência e poderes suficientes para tomar decisões dentro
do arcabouço legal vigente, possibilitando sua atuação rápida e eficiente na arbitragem de disputas
entre prestadores e no zelo pelo cumprimento de suas decisões;
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e) Evitar a proibição do acesso às redes de banda larga por prestadores de serviço de valor adicionado
(dentre eles as aplicações Over The Top – OTT), com o objetivo de garantir a continuidade na
incorporação dos benefícios e ganhos de produtividade que o acesso à banda larga traz à economia
e à vida das pessoas.

2.2.

POLÍTICAS DE INCENTIVO À OFERTA DE BANDA LARGA

Comum nas políticas públicas de massificação do acesso à banda larga vigentes atualmente na maioria
dos países do mundo, a adoção de mecanismos de incentivo à oferta de banda larga é considerada por
Analysys Mason (2015) como a opção de políticas públicas mais fácil de ser implementada. Tais políticas
partem da premissa de que o fator chave para a massificação da banda larga é reduzir a escassez de oferta
desse serviço, ou seja, aumentar a disponibilidade de infraestrutura de redes de banda larga para o
atendimento da demanda pelo serviço.
A escassez de oferta de banda larga ao usuário final seria motivada pela i) baixa atratividade econômica
de algumas regiões ou municípios, devido à uma expectativa reduzida de demanda e receita frente à
necessidade de investimentos em construção de rede; e/ou ii) pela existência de barreiras à entrada de
novos prestadores no mercado de varejo de banda larga.
Dessa forma, pode-se classificar as políticas de incentivo à oferta de banda larga em dois tipos, as
políticas focadas em incentivar diretamente a construção de infraestrutura de redes de telecomunicações e
as políticas de estímulo à competição, focadas na facilitação do acesso à contratação de infraestrutura civil
e de redes de transporte de dados no atacado à novos prestadores entrantes no mercado de varejo de banda
larga.

Políticas de incentivo à construção de redes de banda larga
Bastante utilizada para promoção do acesso à banda larga móvel no Brasil e em diversos países do
mundo, como França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos da América, esse tipo de política pública é
comumente utilizada por governos dispostos à investir recursos públicos na construção ou financiamento
da construção de redes de banda larga em regiões sem viabilidade econômica, ao invés de alocar recursos,
por exemplo, na promoção da demanda e aumento do uso das redes. As principais alternativas para a
implementação desse tipo de políticas públicas são:
a) Imposição de obrigações de cobertura e atendimento de regiões ou municípios ainda não cobertos
pelas redes de banda larga e considerados pouco atrativos economicamente, ou naqueles onde há
pouca competição ou nenhuma competição, em troca de recursos públicos repassados de forma
direta ou indireta, através de desonerações tributárias;

13

b) Incentivo ao compartilhamento dos investimentos em construção de rede por mais de uma
prestadora de telecomunicações conjuntamente (ex. RAN-Sharing8), realização de parcerias
público-privadas ou mesmo compartilhamento dos investimentos com prestadoras de outros
serviços públicos, como as dos setores de energia e transporte, por exemplo;
c) Redução de impostos incidentes sobre a aquisição, instalação e funcionamento de equipamentos
de rede de telecomunicações, com vistas à redução dos custos de implantação das redes;
d) Disponibilização de novas faixas de radiofrequência para a oferta de banda larga (fixa ou móvel),
além da realização de refarming das faixas já outorgadas para adequá-las à utilização na oferta de
banda larga.

Para Analysys Mason (2015), o sucesso desse tipo de política depende necessariamente da garantia de
flexibilidade na escolha da melhor tecnologia de rede a ser utilizada e da possibilidade de transferência de
radiofrequências entre prestadoras (spectrum trading), a fim de permitir a rápida adoção de novas
tecnologias e fomentar o uso economicamente eficiente do espectro de radiofrequências. Além disso, o
mesmo autor ressalta a importância de dar transparência nas ações de fomento à construção de
infraestrutura já implementadas e em planejamento pelo governo, com vistas a facilitar a análise dessas
oportunidades por investidores, analistas de mercado e entidades públicas locais sem experiência no
mercado de telecomunicações.
Por outro lado, como será discutido mais adiante para o caso brasileiro de implementação de políticas
públicas de massificação do acesso à banda larga móvel, o uso prolongado de tais políticas, principalmente
quando implementadas por meio de estabelecimento de obrigações de investimento em cobertura, podem
levar a um processo de planificação do setor de telecomunicações, limitando a capacidade de investimento
das empresas em novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento (P&D), inovação e novas oportunidades
de negócios.

Políticas de estímulo à competição
De maneira alternativa ou concomitante à implementação de políticas públicas de incentivo à
construção de infraestrutura de redes de banda larga, políticas públicas de estímulo à competição podem
ser adotadas com o objetivo de reduzir barreiras à entrada de novos prestadores no mercado de varejo.
Park (2007) considera como principais barreiras de entrada no mercado de banda larga residencial i) os
altos investimentos necessários em construção de redes de acesso, backhaul e backbone para entrada em

8

Radio Access Network Sharing: opção de compartilhamento de investimentos em que dois ou mais
prestadores constroem uma mesma infraestrutura de rede de acesso de telefonia e/ou banda larga móvel para
que ambas ofertem serviços ao usuário final.
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operação, uma vez que trata-se de um serviço bastante intensivo em capital; ii) o monopólio das tradicionais
concessionárias de telefonia fixa sobre os meios de acesso, como pares de cobre de última milha, dutos,
valas e torres; iii) as economias de escopo na oferta de banda larga através das redes de cobre legadas,
usufruídas por concessionárias de telefonia fixa verticalmente integradas; e iv) a fidelização dos usuários às
tradicionais concessionárias e custo com pagamento de multas decorrente de uma potencial migração para
empresas entrantes; dentre outras.
Dessa forma, as principais alternativas de políticas voltadas à redução de barreiras de entrada à
competição são:

a) Promoção do compartilhamento da infraestrutura civil de suporte às redes de telecomunicações já
existente, principalmente de valas, dutos, postes e torres de posse de prestadores estabelecidas
no mercado há mais tempo ou de concessionárias de distribuição de energia ou de administração
de rodovias e ferrovias;
b) Estabelecimento de mecanismos de regulação assimétrica de atacado a fim de garantir a oferta
atacadista de capacidade, tanto de infraestrutura passiva quanto ativa (infraestrutura civil, redes
de backbone e backhaul de alta velocidade, etc.), pelas prestadoras com poder de mercado
significativo no mercado de varejo de banda larga, possibilitando às prestadoras entrantes reduzir
seu custo de entrada e permitindo que estas optem por diferentes modelos de negócios a partir
do nível de controle que desejam ter de suas redes.

Pela natureza das alternativas de política de estímulo à competição elencadas, resta claro que tais
políticas não envolvem a aplicação de recursos públicos direta ou indiretamente na construção da
infraestrutura, mas sim na redução de custos de implantação por meio da redução de barreiras à entrada.
Entretanto, tais políticas requerem grande maturidade da autoridade regulatória na produção de análises
econômicas de definição de quais mercados deverão sofrer medidas de regulação assimétrica no atacado e
quais prestadores possuem poder de mercado significativo nesses mercados. Tais avaliações devem ser
realizadas periodicamente, a fim de capturar os resultados de sua aplicação prolongada como mecanismo
de estímulo à competição. Além disso, é preciso que o regulador tenha capacidade de enforcement
suficiente para fazer valer tais obrigações e eficiência para arbitrar conflitos entre prestadoras rapidamente.

2.3.

POLÍTICAS DE INCENTIVO À DEMANDA POR SERVIÇOS DE BANDA LARGA

Menos comuns e geralmente mais difíceis de serem implementadas, as políticas de incentivo à
massificação pelo lado da demanda consideram que um dos maiores desafios a serem enfrentados é a baixa
demanda da população pelo serviço de banda larga, principalmente em regiões mais carentes e de
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população menos instruída. Consideram, dessa forma, que as políticas públicas devem endereçar o
problema de escassez de demanda, com vistas a tornar viável a oferta de banda larga em regiões ainda não
atendidas.
Para isso, as duas frentes principais de atuação do Estado seriam a adoção de políticas de facilitação do
uso das redes de banda larga e das TICs pelo maior número de pessoas possível, e a adoção de políticas de
incentivo ao crescimento, em quantidade e atratividade, dos conteúdos digitais de interesse público
disponíveis na internet, ambas objetivando aumentar o interesse da população em contratar o serviço de
banda larga para ter acesso à internet.

Políticas de facilitação do uso de TICs
Esse tipo de política foca na conscientização das pessoas sobre as novas possibilidades e facilidades
trazidas pelo uso de TICs, no aumento da confiança das pessoas em utilizar serviços oferecidos na internet
(e-commerce e e-banking, por exemplo), em iniciativas para dotar as pessoas de capacidades que as
permitam utilizar efetivamente as TICs e em oferecimento de planos de banda larga adequados ao poder de
compra da população, a fim de permitir o acesso pela população mais carente. Assim, algumas alternativas
dessas políticas são:

a) Dar transparência nas informações de disponibilidade de oferta e qualidade dos serviços de banda
larga à população, para que esta saiba onde poderá contratar e efetivamente usufruir do serviço,
bem como a capacidade e qualidade real do serviço disponível e aonde existem áreas não
atendidas;
b) Prover ferramentas para que a população possa aferir ela mesma a qualidade dos serviços de
banda larga oferecidos pelos diversos prestadores;
c) Garantir a clareza das ofertas e contratos de prestação de banda larga, bem como estabelecer os
direitos dos assinantes e possibilitar a rápida resolução de problemas, reclamações e conflitos entre
usuários e prestadoras;
d) Realizar campanhas de marketing para promover os benefícios da economia digital e as facilidades
e serviços públicos oferecidos à população através da Internet;
e) Conscientizar a população sobre a segurança das redes de telecomunicações e as ações de
proteção adotadas para que estas não afetem a saúde das pessoas;
f)

Definir regras claras para o gerenciamento, manuseio, armazenagem e controle de informações
pessoais de usuários disponíveis na Internet;

g) Oferecer treinamentos do uso de TICs em escolas e também para os adultos.
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h) Reduzir tributos cobrados sobre o consumo de serviços de banda larga e sobre os terminais de
usuário (celulares e roteadores Wi-Fi, por exemplo);
i)

Subsidiar ofertas à população pobre que não possui condições de contratar os serviços de banda
larga.

Políticas de incentivo à oferta de conteúdos e serviços digitais
O aumento da quantidade e relevância dos conteúdos e serviços disponíveis à população através da
internet é um aspecto necessário ao aumento da importância das TICs no cotidiano da sociedade, e leva
necessariamente ao aumento da demanda por serviços de banda larga. Algumas políticas a serem adotadas
com esse objetivo são:

a) Estimular o uso de ferramentas de TICs na área da educação, através do desenvolvimento de novas
estratégias pedagógicas, conteúdos e serviços adaptados para o mundo digital, com foco não
apenas nos estudantes, mas também em professores e pais;
b) Disponibilizar redes de alta capacidade interconectando universidades e centros de pesquisa, a fim
de dotar tais centro com infraestrutura necessária ao desenvolvimento de tecnologias e serviços
inovadores;
c) Fortalecer a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na área de TICs, bem como definir
prioridades e intensificar o fomento à pesquisa e desenvolvimento nesse campo;
d) Disponibilizar o acesso, através da internet, aos principais serviços públicos providos pelos
governos federal, estaduais e municipais, como por exemplo sistemas de arrecadação de tributos,
cadastro de solicitações, consulta de registros administrativos, ofertas de emprego, registro de
boletins de ocorrência, acesso à resultados de exames e agendamento de atendimentos de saúde,
realização de consultas via telemedicina, dentre outros;
e) Incentivar a disponibilização na internet de conteúdos culturais, como acervos virtuais de museus,
arquivos nacionais e periódicos em meio digital;
f)

Disponibilizar recursos financeiros governamentais para fomento à criação de conteúdos digitais
na língua nacional;

g) Incentivar a disponibilização na internet de conteúdos com registro de propriedade intelectual,
através da readequação da legislação de propriedade intelectual a fim de dar segurança aos
autores na disponibilização de seus conteúdos produzidos;
h) Criação de “hubs digitais” para concentrar empresas de TICs, estimulando a competição entre elas
e o surgimento de soluções inovadoras que resultem em ganhos de eficiência nos processos
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produtivos e na prestação de serviços, incentivando a efetiva incorporação de tais avanços pelos
setores industrial e de serviços;
i)

Facilitar o processo burocrático de criação de empresas e negócios baseados na internet.

O próximo capítulo apresenta um diagnóstico do cenário brasileiro de implementação das diversas
alternativas de políticas públicas discutidas nesse capítulo, bem como uma discussão sobre possíveis
alternativas de políticas de incentivo à oferta de banda larga fixa em áreas onde ainda à escassez de
infraestrutura.
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3. DIAGNÓSTICO DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE BANDA LARGA
NO BRASIL
No Brasil o debate sobre políticas públicas de massificação do acesso à banda larga já ocorre há mais
de 10 anos. Pena (2011) apresenta um resumo das principais políticas públicas estabelecidas pelo Governo
Federal nesta seara. Entretanto, o debate ganhou maior peso na política governamental em 2010, com a
publicação do maior e mais completo programa de políticas públicas já elaborado pelo Governo Federal para
a massificação do acesso à banda larga, o Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, publicado por meio do
Decreto no 7.175, de 12 de maio de 2010. As ações proposta pelo PNBL se dividiam em quatro grandes
dimensões, conforme explicitado na figura abaixo.

FIGURA 8 - DIMENSÕES DO PNBL

FONTE: Brasil (2010)

Segundo Brasil (2010), as ações de regulação e normas de infraestrutura visavam ao aumento da
competitividade no setor, à expansão da oferta do serviço, ao incentivo ao empreendedorismo e de adoção
de ações inovadoras, à diminuição dos preços ao usuário final e à ampliação da disponibilidade de redes de
telecomunicações para a oferta de banda larga.
A implantação das ações seria realizada pela Anatel através de um novo plano de universalização do
backhaul, ampliando a capacidade disponível e reduzindo o preço, da realização de leilões de
radiofrequência para a prestação de banda larga móvel, da exigência de contrapartidas em investimento em
P&D e fomento à utilização de equipamentos com tecnologia nacional nos leilões de radiofrequências, da
determinação de instalação de redes de telecomunicações no momento da realização de grandes obras de
infraestrutura (rodovias, ferrovias, redes de transmissão de energia elétrica, entre outras), bem como da
imposição de obrigações de compartilhamento de infraestrutura entre as prestadoras de serviços de
telecomunicações e entre estas e empresas de outros setores.
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Os incentivos fiscais ao serviço tinham o propósito de reduzir substancialmente o preço do acesso em
banda larga e permitir que mais cidadãos pudessem pagar pelo serviço. Para alcançar a redução do preço, o
objetivo era conferir incentivos fiscais aos pequenos e micro prestadores de serviços de telecomunicações,
promover a desoneração fiscal de modems, na medida em que são essenciais para o acesso em banda larga,
incentivar a oferta de planos de serviço a preço reduzido, além de possibilitar que prestadores de serviços
de telecomunicações e lan houses tivessem financiamento para desenvolver suas atividades.
A política produtiva e tecnológica inserida no Programa tinha o objetivo de desenvolver a indústria
nacional de equipamentos de telecomunicações que produzia tecnologia no País. Entre as ações previstas
estavam o financiamento para aquisição de equipamentos de telecomunicações com tecnologia nacional a
juros subsidiados, o desconto integral do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para esses
equipamentos e a disponibilização de recursos do FUNTTEL.
Por fim, havia a proposta de instituição de uma Rede Nacional de fibra óptica sob domínio da União, a
fim de melhorar a infraestrutura para banda larga no Brasil e disseminar a oferta do serviço. Esta iniciativa
tinha foco prioritário em constituir uma rede corporativa federal nas capitais, atender a pontos de governo
e de interesse público e ofertar capacidade em localidades sem prestadores de serviço de telecomunicações,
com preço elevado ou baixa atratividade econômica, bem como em áreas de baixa renda nas regiões
metropolitanas. A Rede seria operada pela Telebrás, estatal brasileira de telecomunicações, e pretendia
atingir 4.278 municípios brasileiros até 2014.
Em que pese a assertividade do Programa em propor políticas tanto de incentivo à oferta de banda
larga quanto de estímulo à demanda, segundo Brasil (2013), a maioria das ações propostas não foram
implementadas ou não tiveram sucesso devido à sistemáticos contingenciamentos de recursos públicos de
fundos setoriais de telecomunicações, e as que efetivamente se concretizaram foram baseadas
precipuamente na imposição de obrigações às empresas do setor para que ofertassem planos de banda larga
fixa e móvel em áreas sem atratividade econômica.
Ainda, a atuação da Telebrás no mercado de redes de transporte foi analisada em Baigorri (2014)
quanto ao seu potencial de impulsionar a massificação do acesso à banda larga fixa no Brasil. O referido
trabalho concluiu que tal estratégia de política pública pouco impacta em massificação, pois altera os preços
dos insumos de banda larga de maneira marginal, sendo preferíveis intervenções com vistas ao
compartilhamento de infraestrutura e à consequente redução de barreiras de entrada.
A discussão sobre as metas, os mecanismos de implementação adotados, bem como os sucessos e
fracassos na implementação do PNBL já tem encontrado grande espaço na literatura recente, como em
Veloso (2013), Aires (2014), Baigorri (2014) e Bolaño e Reis (2015), motivo pelo qual não se pretendeu
realizá-la aqui com maior profundidade. Entretanto, para os objetivos dessa pesquisa, importa destacar a
significativa dicotomia do resultado de sua implementação para a massificação do acesso à banda larga fixa
e do acesso à banda larga móvel.
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De acordo com ranking mundial publicado por UIT (2016), que consolida dados de banda larga de mais
de 170 países, enquanto o Brasil ocupa a 75ª posição no critério de penetração de banda larga fixa, com
cerca de 12,24 assinantes por 100 habitantes em média, o país ocupa a 24ª posição no critério penetração
de banda larga móvel, com média de 88,62 assinantes ativos por 100 habitantes, a frente de muitos países
desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda e França. A figura abaixo apresenta um gráfico
comparativo da evolução da densidade dos dois serviços no Brasil desde 2010.

FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DE ACESSOS BANDA LARGA NO BRASIL

FONTE: Elaboração própria.9

3.1.

POLÍTICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA MÓVEL

O forte crescimento do mercado de banda larga móvel nos últimos anos se deve à dois aspectos
principais: i) às políticas públicas de incentivo à oferta de banda larga móvel e ao ii) forte crescimento da
demanda por este serviço, decorrente principalmente da popularização do acesso às redes sociais em nosso
país e da popularização de smartphones e tablets.
Do lado da oferta, há cerca de 10 anos a Anatel iniciou a implementação de sua política de
disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de banda larga móvel. O primeiro leilão
de espectro10, realizado em 2007 para a oferta de banda larga móvel 3G, deu início também à política de
imposição de obrigações de cobertura aos proponentes vencedores, compromissos esses direcionados à

9
10

Dados disponíveis em: http://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 15/04/2017.
Edital de Licitação nº 002/2007/SPV-Anatel.
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garantir a oferta de banda larga móvel não apenas nos grandes centros urbanos brasileiros mas também em
regiões selecionadas do interior do país.
De lá para cá, outros três leilões de espectro11 foram realizados pela Anatel com a inclusão de
obrigações de cobertura 3G em todos os municípios brasileiros até dezembro de 2019, de cobertura 4G em
todos os municípios com mais de 30 mil habitantes até dezembro de 2017 e de cobertura com banda larga
de pelos menos 2 Mbps de velocidade em todas as áreas rurais distantes até 30 quilômetros da borda do
distrito sede de todos os municípios brasileiros até dezembro de 2017. A imposição de tais obrigações foi
subsidiada indiretamente pelo Governo Federal por meio de descontos nos preços das faixas de
radiofrequências leiloadas.
Além dessas políticas de fomento à construção de infraestrutura, outras medidas foram tomadas para
estimular a competição, principalmente obrigações de compartilhamento de infraestrutura e de oferta no
atacado de infraestrutura de torres, backhaul (linhas dedicadas) e roaming pelas prestadoras detentoras de
poder de mercado significativo.
Do ponto de vista da demanda, a explosão da acesso às redes sociais advinda da evolução tecnológica
tornou praticamente desnecessária a adoção de políticas públicas de estímulo à contratação de planos de
banda larga móvel pela população. Apesar disso, com o objetivo de reduzir o preço de smartphones e tablets,
foram implementadas políticas de redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS sobre esses equipamentos
por meio da inserção desses produtos na Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005).

3.2.

POLÍTICAS DE MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA FIXA

Comparado ao avanço da adoção da banda larga móvel pela sociedade brasileira, o crescimento da
banda larga fixa tem sido bastante efêmero nos últimos anos. A densidade de assinantes do serviço no Brasil
permanece quase três vezes menor que a média dos países desenvolvidos.
Do ponto de vista da oferta, algumas políticas públicas foram implementadas nos últimos anos com
vistas à expansão do acesso à banda larga fixa, porém nada comparáveis aos bilhões de reais em subsídios
indiretos fornecidos pelo Governo Federal à expansão da oferta de banda larga móvel através dos leilões de
espectro. As políticas de incentivo à oferta de banda larga fixa se basearam principalmente na simplificação
do processo de outorga para novos prestadores que desejem entrar no mercado e em medidas de incentivo
à competição, como as medidas de regulação assimétrica nos mercados de infraestrutura passiva e de
transmissão de dados no atacado, a fim de garantir o acesso de novos prestadores à infraestruturas passivas

11

Edital da Licitação nº 002/2010/SPV-Anatel, Edital da Licitação nº 001/2011/SPV-Anatel e Edital da Licitação
nº 004/2012/SPV-Anatel.
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(valas e dutos, por exemplo) e ativas tanto de última milha (full-umbundling12 e bitstream13) quanto de
transporte de alta capacidade (redes de backbone e backhaul de alta velocidade).
Do ponto de vista do estímulo à demanda, algumas políticas também foram adotadas nos últimos anos,
principalmente relacionadas à dar transparência nas informações de disponibilidade de oferta e qualidade
dos serviços de banda larga fixa à população, disponibilização de acesso de banda larga fixa nas escolas, e
aumento da disponibilidade de acesso à serviços públicos através da internet.
Por fim, com intuito de possibilitar o acesso ao serviço pela população de baixa renda, e no bojo da
implementação do PNBL, o Governo Federal firmou acordo com as concessionárias de telefonia fixa para
que estas ofertassem à população plano de banda larga popular com velocidade de 1 Mbps para download
e 128 kbps para upload à R$ 35,00 mensais, com redução para R$ 29,90 mensais nos Estados que aderissem
a convênios de desoneração tributária, como a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS.
Entretanto, pelo fato de a oferta do plano de banda larga popular ser pouco atrativa do ponto de vista
econômico para as prestadoras, dado que não conta com contrapartidas do Governo Federal para suportar
a oferta a preços reduzidos, a iniciativa surtiu pouco efeito prático, havendo inclusive notícias de que as
prestadoras estariam dificultando a contratação destes planos pelos usuários, como publicado por Gomes
(2013) e Cardoso (2015).

3.3.

ALTERNATIVAS PARA MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À BANDA LARGA FIXA

Antes de serem apresentadas e discutidas alternativas para a massificação da banda larga fixa no Brasil,
faz-se necessária nesse ponto uma reflexão sobre a relevância de políticas de massificação do acesso à esse
serviço mediante a alta penetração da oferta de banda larga móvel no país. Inclusive, tanto o PNBL quanto
as políticas públicas posteriormente lançadas pelo governo federal não focam em infraestrutura de rede fixa,
mas tratam o acesso a banda larga fixa e a banda larga móvel como serviços substitutos, direcionando
políticas para cobertura dos domicílios com rede de banda larga móvel em detrimento de políticas de oferta
de banda larga fixa.
Noam (2011), estudando a iniciativa do governo dos Estados Unidos da América em investir em
infraestrutura de banda larga móvel em regiões rurais, afirma que trata-se de uma solução de curto prazo

12

Desagregação Plena do Enlace Local (Full Unbundling): disponibilidade pela Prestadora de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo a outra Prestadora de serviços de telecomunicações de interesse coletivo
de todo o espectro de frequências inerente ao par metálico de acesso. Fonte: Plano Geral de Metas de
Competição, aprovado pela Resolução nº 600/2012 da Anatel.
13
Desagregação de Canais Lógicos (bitstream): desagregação lógica da rede que liga a terminação do
assinante ou usuário até um ponto de concentração escolhido pela Prestadora solicitante. Fonte: Plano Geral
de Metas de Competição, aprovado pela Resolução nº 600/2012 da Anatel.
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para incluir a população digitalmente excluída, mas que não é satisfatória uma vez que não conseguirá
prover capacidade de transmissão de dados suficiente para atender a demanda exponencial por incremento
de velocidade advinda da popularização de conteúdos multimídia de altíssima definição, conclusão também
defendida por Analysys Mason (2013) ao avaliar a realidade de países europeus.
Segundo os autores, a justificativa para políticas públicas de expansão da infraestrutura de banda larga
fixa reside na alta capacidade ofertada por estas redes, em termos de taxa transmissão e volume de dados,
tornando-a uma alternativa mais sustentável para endereçar desafios de longo prazo. De fato, projeções
recentemente publicadas em Cisco (2017) comprovam que a expectativa de tráfego e velocidade para as
redes móveis nos próximos anos é incomparável com a capacidade a ser provida por redes de banda larga
fixa, como pode ser observado no gráfico abaixo.
FIGURA 10 - TRÁFEGO BANDA LARGA FIXA vs. BANDA LARGA MÓVEL

FONTE: Elaboração própria, com dados de Cisco (2017).

Dessa forma, diante da relevância e urgência em impulsionar o crescimento do acesso à banda larga
fixa como solução de longo prazo para as demandas de acesso à internet, e do relativo fracasso das políticas
públicas brasileiras atuais, resta importante discutir quais alternativas de políticas ainda não implementadas
poderiam gerar resultados mais rápidos para a massificação do acesso à banda larga fixa de alta velocidade.
Do lado da oferta, políticas de incentivo à construção de infraestrutura de redes fixas de acesso e
transporte de alta velocidade ainda foram muito pouco exploradas no Brasil, preteridas frente às politicas
de melhoria do ambiente regulatório e de estímulo à competição já discutidas na sessão anterior. De fato, a
escolha por políticas que não requeiram investimento de recursos públicos na expansão do acesso à banda
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larga fixa é coerente com o histórico de contingenciamento de fundos setoriais de telecomunicações e com
os abundantes subsídios indiretos à expansão das redes de banda larga móvel oferecidos nos últimos anos.
Do lado da demanda, embora tenham sido adotadas algumas políticas de facilitação do uso das TICs e
de incentivo à criação de conteúdos digitais relevantes, ainda não foram adotadas políticas de subsídio à
demanda por meio do emprego de recursos públicos, com o objetivo de reduzir o preço dos planos em
regiões carentes e oferecer às prestadoras a devida contrapartida pela oferta de planos com preços
reduzidos através de redes que demandam grandes quantidades de investimento para sua implantação e
operação. O que se propôs com o plano de banda larga popular do PNBL, como comentado na seção
anterior, foi a oferta de planos de preços reduzidos sem contrapartidas reais do Governo, o que acabou
retirando a atratividade da oferta de tais planos pelas prestadoras.
Mais recentemente o Governo Federal vem ampliando a discussão sobre alternativas de financiamento
público à construção de redes de banda larga fixa de alta velocidade. O Plano Banda Larga para Todos,
anunciado em 2015 no início do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, previa metas de
cobertura de 95% da população residente em municípios com fibra óptica no transporte e 45% dos
domicílios urbanos em regiões metropolitanas e cidades com mais de 100 mil habitantes com fibra no
acesso. Tais objetivos deveriam ser alcançados através de leilões reversos, onde o governo definiria metas
de construção de infraestrutura em áreas pouco atrativas e a quantidade de recursos públicos a serem
aportados, para que as prestadoras (de maior ou menor porte) disputassem tais recursos (e as obrigações
vinculadas).
Antes mesmo de ser estabelecido formalmente, o Plano Banda Larga para Todos foi substituído pelo
Plano Brasil Inteligente, aprovado pelo Decreto nº 8.776, de 11 de maio de 2016. Segundo Brasil (2016), mais
modesto que o plano anteriormente anunciado, a nova política não trazia a previsão da realização de leilões
reversos ou mesmo do aporte direto de recursos públicos, mas sim da disponibilização de recursos da União
em um Fundo Garantidor de Infraestrutura, para que esses valores pudessem ser usados por pequenos
prestadores como garantia junto à instituições financeiras na obtenção de crédito para a construção de redes
de fibra óptica. Entretanto, com as mudanças no cenário político, o plano Brasil Inteligente também não foi
implementado.
As iniciativas concretas mais recentes do Governo Federal para impulsionar a massificação do acesso à
banda larga fixa de alta velocidade são:
a) Ato nº 50.004, de 5 de janeiro de 2016, aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel: estabelece
dentre o rol de compromissos adicionais que poderão ser celebrados no âmbito de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), com substituição do passivo de multas por
descumprimento de obrigações estimadas e aplicadas pela Anatel por compromissos de
cessação de conduta e de investimentos em expansão de infraestrutura, nos termos da
regulamentação da Anatel, projetos de i) infraestrutura de transporte com fibra óptica até a
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sede do município; ii) projetos de infraestrutura de transporte via rádio digital de alta
capacidade até a sede do município, em municípios cuja estimativa de capacidade de tráfego
de dados não ultrapasse 2,5 Gbps até 2025; e iii) projetos de encurtamento da rede de cobre
até o armário (Fiber to the Curb - FTTC) para oferta de banda larga, dentre outros projetos;
b) Projeto de Lei da Câmara nº 79/2016 (PLC 79/2016): já aprovado pela Câmara dos Deputados e em
análise pelo Senado Federal até a presente data, propõe alteração do marco legal do setor de
telecomunicações14 para permitir a migração das atuais concessões de telefonia fixa para o regime
de autorização, condicionando tal migração à assunção, pelas prestadoras que optarem pela
adaptação, de compromissos de realização de investimentos em implantação de infraestrutura
de rede de dados de alta capacidade em áreas sem competição adequada;
c) Acórdão nº 4, de 9 de janeiro de 2017, aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel: estabelece
à Superintendência de Planejamento e Regulamentação daquela agência reguladora o dever
de propor ao Conselho Diretor, em até 60 dias, prorrogados posteriormente por igual período,
os Planos Estruturais das Redes de Telecomunicações previstos no art. 22, IX, da LGT, para
que sirvam de referência para definição de projetos de investimento a serem financiados com
o valor econômico decorrente das adaptações previstas no PLC 79/2016.
Dessa forma, é evidente a trajetória de implementação de políticas públicas de massificação do
acesso à banda larga fixa por meio da imposição de obrigações de cobertura às atuais concessionárias
de telefonia fixa, as mesmas prestadoras sujeitas às obrigações de cobertura de banda larga móvel há
quase 10 anos.
A teoria de path dependence (ou dependência da trajetória) na implementação de políticas
públicas, segundo conceituação proposta por Levi (1997) citada por Pierson (2015), considera que uma
vez que um país ou região começou uma trilha, os custos de reversão são muito elevados. Segundo a
autora, apesar de haverem outras opções, os obstáculos em certos arranjos institucionais obstruem
uma reversão fácil a partir da escolha inicial.
Nesse sentido, a escolha pela imposição de obrigações de cobertura como mecanismo de
implementação das políticas públicas de massificação já foi bastante utilizada pelo regulador, é
conhecida pelas grandes empresas do setor de telecomunicações, e ainda obteve resultados bastante
expressivos na massificação do acesso à banda larga móvel nos últimos anos, como já apresentado
aqui anteriormente. Ainda, impor obrigações de construção de infraestrutura de redes fixas de acesso
e transporte de dados em áreas de baixa atratividade econômica é apontado por Analysys Mason
(2015), em um estudo econômico realizado para países da Europa, como a forma mais fácil e rápida
de massificar o acesso à banda larga fixa.
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O grande empecilho à imposição de tais obrigações sempre foi a dificuldade em encontrar a fonte
adequada de recursos públicos, que no caso da banda larga móvel sempre foi a renuncia de parte de
valores a serem arrecadados nos leilões de espectro. Pois a proposta de mudança de regime de
prestação da telefonia fixa introduzida pelo PLC 79/2016 vem suprir justamente essa lacuna, criando
um saldo econômico, advindo da diminuição de obrigações regulatórias sobre as concessionárias de
telefonia fixa, que deverá ser renunciado pela União em prol do fornecimento de subsídio indireto a
investimentos em redes de banda larga fixa de alta velocidade.
Essa estratégia historicamente adotada pela Anatel para a implementação de políticas públicas de
massificação do acesso em municípios onde não se espera que as prestadoras viessem a investir em
infraestrutura de forma voluntária, é implementada por meio da precificação da atratividade econômica
(positiva ou negativa) de cada município para a oferta do serviço que se deseja massificar. Para isso, é
estimada a expectativa de valor presente do fluxo de caixa esperado com a construção da rede e oferta dos
serviços nestas áreas, sendo esse o valor do subsídio indireto fornecido pela União.
Evidentemente, essa estratégia de implementação de política requer uma análise técnico-econômica
criteriosa a fim de garantir que os incentivos públicos sejam oferecidos apenas para a cobertura de
municípios de atratividade econômica negativa. Essa análise tem sido feita pela Anatel por meio da
modelagem de planos de negócio que simulam a oferta de banda larga em cada município do país através
de estimativas da própria Agência para demanda, receitas, despesas e investimentos. A partir desta
modelagem, calcula-se o Valor Presente Líquido – VPL de cada um desses planos, através do método dos
fluxos de caixa descontados, e então se conclui como elegíveis para incentivos públicos aqueles municípios
em que o VPL for negativo.
Embora a Anatel possua expertise de mais de 10 anos na realização dessas estimativas, que são sempre
submetidas ao escrutínio e aprovação pelo Tribunal de Contas da União, a modelagem de planos de negócios
envolve grande assimetria de informação entre regulador e regulado e necessita de projeções de longo prazo
de variáveis que mudam rapidamente devido a evoluções tecnológicas, tornando questionável a precisão de
seus resultados e, consequentemente, a sua eficiência do ponto de vista de alocação de recursos públicos.
Além disso, a imposição de obrigações às grandes prestadoras de atuação nacional impactaria
diretamente o negócio de milhares de prestadores regionais de banda larga fixa. Estimados atualmente em
mais de 5 mil15, esses pequenos empresários vêm há anos investindo recursos privados na construção de
redes de alta capacidade em cidades médias do interior do Brasil, aproveitando esse nicho de mercado
pouco explorado pelas grandes operadoras de atuação nacional.
Outro ponto negativo da adoção dessa estratégia de imposição de obrigações de cobertura é a forte
intervenção do Estado nas decisões de investimento dos entes privados do setor de telecomunicações. Após
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vários anos de adoção dessa estratégia para a banda larga móvel, grande parte dos investimentos realizados
atualmente pelas prestadoras de telefonia celular no Brasil se destina ao atendimento de obrigações
firmadas junto a Anatel para cobertura de áreas não rentáveis. Segundo relatório publicado pelo The Boston
Consulting Group (2016), isso vem impactando a sustentabilidade econômica dessas prestadoras e,
consequentemente, a qualidade dos serviços prestados nas demais áreas (que receberão menos
investimentos) e a capacidade de inovação e competitividade das empresas do setor, muitas vezes de forma
pouco transparente para o próprio regulador.
O mesmo relatório considera que é preciso encontrar uma alternativa à politica de subsídio indireto
existente hoje, e que, alternativamente, deveria se permitir atuação em livre competição das prestadoras
nas áreas de maior atratividade, eminentemente autorreguladas, buscando formas de aumentar a
atratividade de áreas pouco rentáveis.
De fato, políticas que foquem em tornar regiões e municípios hoje pouco atrativos em áreas
economicamente viáveis fariam com que grandes prestadoras de telecomunicações se interessassem
voluntariamente em ofertar seus serviços, sem tirá-los a liberdade de decisão sobre formas mais rentáveis
de alocação de seus investimentos privados e sem diminuir sua capacidade de investimento em inovação de
processos e desenvolvimento e/ou implantação de novas tecnologias. Neste cenário, também os
prestadores regionais, e até mesmo os empresários locais de outros setores, poderiam identificar a
construção de rede de banda larga fixa de alta velocidade como uma opção rentável de negócio no curto,
médio e longo prazo.
A grande questão a ser respondida, no entanto, é como e onde o Estado pode alocar de maneira
eficiente políticas públicas para tornar o investimento privado em expansão das redes mais atrativo
economicamente, possibilitando a massificação do acesso à banda larga fixa de alta velocidade pelo mercado
de maneira voluntária. Nos próximos capítulos serão discutidas algumas possibilidades de atuação estatal
nesse sentido.
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4. ESTRUTURA CONCEITUAL DA ANÁLISE
A necessidade de políticas públicas para impulsionar a massificação do acesso à banda larga é
reconhecida por vários países ao redor do mundo, como já apresentado no Capítulo 2. Nesse contexto, a
importância de aumentar a eficiência na alocação de recursos públicos é inquestionável, especialmente em
momentos de crise fiscal.
Ribeiro (2008) enuncia que essa eficiência está fundamentalmente relacionada com os custos dos
insumos providos e a quantidade ou a qualidade dos produtos resultantes. Assim, quando se fala em
alternativas de alocação de recursos públicos na promoção da atratividade econômica de municípios, do
ponto de vista da oferta de banda larga fixa de alta velocidade, é premente a realização de análise de
alternativas de política pública a fim de identificar quais trarão melhores resultado para a massificação do
acesso (produto) com o emprego da menor quantidade de recursos públicos (insumos).

4.1.

MODELAGEM MICROECONÔMICA

Diante da confirmação científica de uma importante relação entre penetração de banda larga e
crescimento econômico, já discutida no início do Capítulo 2, diversas frentes de pesquisa surgiram nos
últimos anos com o objetivo de entender quais fatores socioeconômicos, demográficos e, principalmente,
intrínsecos ao mercado de telecomunicações seriam determinantes para o aumento da penetração de
banda larga.
Gruber et al. (2014), ao estudar o impacto sobre o PIB resultante do investimento em banda larga fixa
de alta velocidade em áreas urbanas e suburbanas de países da União Europeia, propõe uma modelagem
microeconômica para a problemática do investimento em banda larga, corroborando a modelagem
microeconômica clássica de uma função de produção para a prestação de serviços de telecomunicações
proposta por Röller and Waverman (2001), Koutroumpis (2009) and Gruber and Koutroumpis (2011). Neste
novo estudo, os autores propõem os seguintes modelos para representar os determinantes
microeconômicos da oferta e da demanda por banda larga:

Demanda:
𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡 ; 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )

(1)

Oferta:
𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = ℎ(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡 ; 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖,𝑡 )

(2)

Função de Produção:
∆𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑘(𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )

(3)
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O modelo de demanda representado pela equação (1) acima considera que o nível de penetração de
banda larga em um país no ano t (𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), proxy da demanda pelo serviço, é função do PIB
per capita (𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡 ), do preço de um plano padrão de conexão de banda larga (𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) e
do nível de competição do mercado (𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )16. Segundo os autores, espera-se que no modelo proposto
o PIB per capita tenha relação positiva com a demanda, enquanto que o preço do serviço e o HHI tenha
relação negativa com a demanda por banda larga, suposições confirmadas pelos autores na análise
econométrica de dados de 27 países da União Europeia de 2005 a 2011.
Ainda segundo os autores, o modelo de oferta representado pela equação (2) trata-se de uma maneira
estilizada de representar economicamente a oferta de banda larga, uma vez que o nível de cobertura das
redes depende de decisões estratégicas de cada empresa, além de fatores socioeconômicos e geográficos.
Assim, a referida equação considera como proxy da oferta de banda larga a receita agregada com prestação
de banda larga em um país no ano t (𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), uma vez que esta é a principal fonte de
financiamento para a realização de expansão na infraestrutura de banda larga.
Segundo o modelo proposto, a receita de banda larga é função do PIB per capita (𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡 ),
do preço de um plano padrão de conexão de banda larga (𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), do nível de competição do mercado
(𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), do nível de competição entre tecnologias (𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) e do nível de urbanização
(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖,𝑡 ), como proxy para o custo de implantação de infraestrutura de banda larga, que aumenta
com a redução do nível de urbanização. Os autores afirmam que PIB per capita, preço, e nível de urbanização
impactam positivamente a oferta de banda larga, enquanto HHI e HHT negativamente. Entretanto, a análise
econométrica com dados dos países da União Europeia confirmou as suposições para as três primeiras
variáveis, porém não apresentou coeficientes estatisticamente significativos para HHI e HHT mesmo ao nível
de 10%.
Por fim, os autores relacionam as equações de demanda e oferta de banda larga na função de produção
(3). A referida equação considera a variação anual da penetração de banda larga em um país em um
determinado ano t (∆𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) função do incremento de infraestrutura de banda larga,
modelado como função das receitas de banda larga (𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), atribuindo relação positiva entre as
variáveis.
É preciso ponderar, neste ponto, que a modelagem microeconômica proposta em Gruber et al. (2014)
se presta à representação matemática da demanda e da oferta agregadas de banda larga em um
determinado país. Dessa forma, poderia se argumentar que tal modelo não seria aplicável a uma análise de
condicionantes da oferta de banda larga no nível de município, dadas as diversas especificidades presentes

16

Herfindahl-Hirschman Index (HHI): mensura o nível de concentração em um determinado mercado, e é
calculado através da soma dos quadrados das participações de mercado de cada firma atuante em um
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de participação de mercado em poucas firmas, maior será o HHI.
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em cada município e que acabam por compor um cenário muito mais heterogêneo e difícil de modelar com
tão poucas variáveis independentes.
Não obstante, as equações apresentadas constituem referência valiosa para a proposição de um modelo
genérico para a oferta de banda larga. Substituindo (1) em (2), temos:

Oferta
𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐻𝐻𝑇𝑖,𝑡 ; 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖,𝑡 )

(4)

Ora, relembrando que 𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 , 𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 e 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖,𝑡 são variáveis
consideradas proxies por Gruber et al. (2014) para a oferta de banda larga (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), para a demanda
por banda larga (𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) e para o custo de implantação da infraestrutura de rede
(𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ), respectivamente, e que 𝐻𝐻𝑇𝑖,𝑡 , variável considerada proxy para o nível de competição
entre tecnologias na oferta de banda larga não se apresentou estatisticamente significativa nas análises
econométricas apresentadas pelo mesmo autor, a equação (4) pode ser reescrita da seguinte maneira :

Oferta (modelo genérico)
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )

(5)

Ou seja, é possível inferir a partir de modelos microeconômicos propostos na literatura recente que a
oferta de banda larga em uma região qualquer depende basicamente do potencial de demanda da região e
do custo de implantação da infraestrutura para o atendimento desta demanda potencial. Resta, portanto o
desafio de identificar quais variáveis proxies poderiam representar adequadamente as variáveis da equação
(5) em uma análise à nível de município, para que a partir daí seja possível estimar um modelo econométrico
para a oferta de banda larga fixa de alta capacidade em cada município.
Assumindo que o nível de atratividade econômica (𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) do mercado de banda larga
de um município é uma medida das possibilidades de lucro das firmas, que dependem intrinsicamente da
demanda pelo serviço, como proxy das receitas esperadas, e do custo de implantação das redes, é possível
concluir, a partir de (5), que o nível de oferta de banda larga é uma boa proxy para a medir a atratividade
econômica do mercado de banda larga do município. Assim, pode-se concluir que:

Modelo de atratividade econômica
𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )

(6)
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Uma segunda conclusão importante a partir da modelagem microeconômica proposta por Gruber et al.
(2014), é que a variação da penetração de banda larga é função da oferta de banda larga (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ),
como enunciado pela função de produção (3). Dessa forma, combinando (3), (5) e (6) podemos escrever:

∆𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑘(𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿 𝑖,𝑡 ) = ℎ(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )
∆𝑃𝐸𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴Ç𝐴𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑧(𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ; 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂_𝐵𝐿𝑖,𝑡 )

(7)

A equação (7) define a variação da penetração de banda larga como função das mesmas variáveis
(demanda e custo) que definem a oferta e por sua vez a atratividade econômica do município. Assim, analisar
quais são as variáveis representativas da demanda e dos custos que impactam em variação de penetração
de banda larga é útil para o levantamento de hipóteses sobre quais variáveis melhor determinam a oferta e,
consequentemente a atratividade econômica dos municípios. Selecionadas as variáveis é possível estimar a
equação do modelo proposto em (6) através de análise econométrica.
Nas próximas seções passaremos a discutir algumas dessas variáveis de demanda e custo determinantes
da penetração de banda larga, para em seguida detalhar a análise econométrica realizada para identificação
dos modelos de atratividade econômica dos municípios.

4.2.

DEMANDA

Diversos estudos científicos vêm sendo realizados nos últimos 15 anos com o objetivo de definir a
relação entre variáveis sociais e econômicas (variáveis independentes) e o nível de penetração de banda
larga em municípios, regiões ou países. Cava-Ferreruela e Alabau-Muñoz (2006), utilizando dados da OCDE
em análises empíricas sobre aspectos determinantes da oferta e da demanda de banda larga, concluíram
que um dos fatores principais para o aumento da penetração de banda larga é o ímpeto da sociedade em
experimentar novas tecnologias. Essa propensão à adoção das TICs estaria relacionada com o nível de
proficiência da população em lidar com computadores, celulares e equipamentos de informática em geral,
com o nível de escolaridade da população, profissão, renda per capita e até com o percentual de jovens na
sociedade.
De fato, Horrigan (2010), através da realização de entrevistas com mais de cinco mil pessoas a fim de
estudar os principais fatores que influenciam a adoção de serviços de banda larga fixa pela população dos
Estados Unidos da América concluiu que o aumento do percentual de penetração de banda larga tem
relação direta com o aumento do nível de escolaridade e do nível de renda das famílias, e relação inversa
com o aumento da proporção da população com mais de 50 anos de idade.
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Já Dwived e Lal (2007) concluíram, através de pesquisa qualitativa sobre determinantes
socioeconômicos da penetração de banda larga, que o tipo de ocupação da população adulta é um dos
fatores determinantes, sendo a adoção de serviços de banda larga significativamente menor na população
empregada em serviços manuais, mais comuns em atividades do setor primário da economia.
Lee e Brown (2008) utilizaram análise de dados em cross-section com amostras de 110 países e
identificaram relação entre o aumento da penetração de banda larga e variáveis como preço do serviço,
renda e escolaridade. No Brasil, Macedo e Carvalho (2013), em um trabalho bastante completo que traça
um panorama da penetração do acesso à banda larga no Brasil até 2010, também encontraram relação da
penetração de banda larga nos municípios brasileiros com diversos indicadores de desenvolvimento
econômico e humano, como PIB per capita municipal, tamanho da população, distribuição do PIB municipal
entre os setores primário, secundário e terciário e indicadores socioeconômicos.
De maneira geral, a partir dos resultados das regressões, estes últimos autores concluíram que o
principal determinante da penetração do acesso à banda larga estaria relacionado com o poder de compra
da população, o que pode ser modificado através da elevação da renda per capita ou da diminuição dos
preços cobrados pela prestação do serviço.
Por fim, Cava-Ferreruela e Alabau-Muñoz (2006) também concluíram que a presença de competição
entre diferentes tipos de tecnologia de banda larga impacta de forma significativa a variação de penetração
do serviço. Lee e Brown (2008) também identificaram relação positiva entre o aumento da penetração de
banda larga e a diversidade de tecnologias disponíveis na oferta do serviço.
Em outro estudo, Baigorri, Botelho e Henriksen (2011) identificaram forte relação entre a
disponibilidade do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC cabeado (também conhecido como TV a cabo) e
o aumento da penetração de banda larga. Essa conclusão também havia sido demonstrada por Coutinho e
Oliveira (2010).
Já Macedo e Carvalho (2013) também relacionaram a penetração de banda larga nos municípios
brasileiros com o numero de prestadoras de banda larga presentes no município e com o nível de
competição no mercado local (medido pelo HHI).
Assim, com base nos estudos citados e na disponibilidade de dados para cada município brasileiro, a
tabela abaixo apresenta um resumo das variáveis que impactam a penetração de banda larga nos municípios
e que, pela equação (2) e (7), seriam boas proxies para representar a demanda por banda larga no nível
municipal. A tabela apresenta as variáveis, bem como seus respectivos nomes abreviados. A descrição
detalhada de cada variável independente listada abaixo consta no Capítulo 0 desta dissertação.
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TABELA 1 - VARIÁVEIS RELACIONADAS À DEMANDA
Determinante da
Penetração de Banda
Larga

DEMANDA_BL

Variável

Abreviação

PIB per capita

𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

Preço da Banda Larga

𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿

Nível de concentração

𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿

Pré-existência de Banda Larga Móvel

𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃

População

𝑃𝑜𝑝

Nº de Prestadoras

𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇

Pré-existência de SeAC

𝑆𝐸𝐴𝐶

IDH-M

𝐼𝐷𝐻𝑀

IDH-M Educação

𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸

IDH-M Longevidade

𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿

IDH-M Renda

𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅

% População maior que 65 anos

𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65

% do Valor Agregado - Setor Primário

𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼

É preciso considerar que estímulos à demanda seriam suficientes para o aumento da penetração apenas
em um cenário onde não há carência de infraestrutura para a oferta do serviço, o que não é o caso de grande
parte dos municípios brasileiros. Assim, como a própria equação (7) define, também é necessário estudar
fatores relacionados ao custo de implantação da infraestrutura que são determinantes do aumento da
penetração de banda larga. Esse é o foco da próxima seção.

4.3.

CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

No mesmo estudo com países da OCDE citado na seção anterior, Cava-Ferreruela e Alabau-Muñ oz
(2006) concluíram que o custo da implantação da rede também é fator explicativo do aumento da
penetração de banda larga. Lee e Brown (2008) também identificaram relação positiva entre o aumento da
penetração de banda larga e a densidade demográfica da região e a presença de políticas que favoreçam o
compartilhamento de redes, já existentes no Brasil desde a publicação da LGT, com vistas à diminuição dos
custos de implantação.
Ainda, Benkler (2009), por meio de regressão de dados em cross-section, identificou o percentual de
população urbana como influenciador da penetração de banda larga em 30 países da OCDE; e Macedo e
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Carvalho (2013) relacionaram a penetração de banda larga nos municípios brasileiros com a presença de
diferentes tecnologias de acesso à banda larga.
Além dessas variáveis, é possível supor que a distância entre um município ainda não atendido e o
município mais próximo em que já haja oferta de banda larga fixa de alta velocidade, além da localização do
município em região metropolitana, também são fatores que podem impactar significativamente o nível de
custos de implantação das redes, uma vez que podem ser considerados proxies dos custos necessários para
construção de redes de transporte para escoar o tráfego de dados dos municípios, além de a localização do
município em região metropolitana representar economia com despesas operacionais dada a maior
disponibilidade de serviços e logística.
Assim, com base nos estudos econométricos citados, nas hipóteses formuladas e na disponibilidade de
dados para cada município brasileiro, a tabela abaixo apresenta um resumo das variáveis que impactam a
penetração de banda larga nos municípios e que, pela equação (2) e (7), seriam boas proxies para representar
os custos de implantação das redes de banda larga no nível municipal. A tabela apresenta as variáveis, bem
como seus respectivos nomes abreviados. A descrição detalhada de cada variável independente listada
abaixo consta no Capítulo 0 desta dissertação.

TABELA 2 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES
Determinante da
Penetração de Banda Larga

Custo de implantação das
redes

Variável (impacto esperado)

Abreviação

% População Urbana

𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏

Densidade demográfica da área urbana

𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵

Nível de concentração entre tecnologias

𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿

Distância de um município já atendido

𝐷𝐼𝑆𝑇

Localização em regiões metropolitanas

𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃

No próximo capítulo são descritos os modelos econométricos utilizados para a estimação da oferta, e
consequentemente da atratividade econômica dos municípios brasileiros para o mercado de banda larga
fixa de alta velocidade, bem como os métodos de estimação utilizados.
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5. MODELOS ECONOMÉTRICOS E MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO
Apesar de uma grande parte dos municípios brasileiros ainda não serem atendidos com ofertas de
banda larga fixa de alta velocidade, a quantidade de municípios atendidos e acessos em serviço aumentaram
de forma expressiva desde 2010. Segundo dados da Anatel, o Brasil possui atualmente oferta de banda larga
fixa com velocidade acima de 2 Mbps em aproximadamente 3 mil municípios17. O gráfico abaixo ilustra o
crescimento do número de acessos e do percentual de municípios brasileiros atendidos desde 2010.

FIGURA 11 - EXPANSÃO DO MERCADO DE BANDA LARGA FIXA DE ALTA VELOCIDADE

FONTE: Elaboração própria, a partir de dados da Anatel.18

Importante relembrar, nesse ponto, que ao contrário das políticas públicas de massificação da banda
larga móvel, baseadas na imposição de obrigações de cobertura às prestadoras de telefonia celular, não
existe atualmente qualquer obrigação de atendimento residencial com oferta de banda larga fixa de alta
velocidade imposta pelo Estado, mas apenas as obrigações de fornecimento de acesso de banda larga em
escolas públicas19. Dessa forma, não havendo imposições legais ou regulamentares à expansão de
infraestrutura para oferta de banda larga residencial ou mesmo empresarial, pode-se assumir que o
crescimento da oferta ocorreu de forma voluntária, a partir de decisões de investimento das prestadoras
baseadas na atratividade econômica de cada município.
Ora, se um dos desafios desta pesquisa é justamente estimar o quão atrativos economicamente são os
municípios brasileiros para a oferta de banda larga fixa de alta velocidade, e quais os principais

17
18
19

Municípios com pelo menos 5% de penetração de banda larga fixa >= 2 Mbps.
Dados disponíveis em: http://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 20/04/2017.
PBLE – Programa Banda Larga nas Escolas, aprovado pelo Decreto nº 6.424, de 4 de abril de 2008.
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determinantes dessa atratividade econômica, a informação de quais municípios foram considerados
atrativos pelas próprias prestadoras em um passado recente é uma fonte de dados empíricos extremamente
valiosa para a estimação de um modelo geral de atratividade econômica na perspectiva municipal.
Assim, para estimar o nível de atratividade econômica dos municípios, representada pela curva de oferta
de banda larga obtida a partir do modelo microeconômico conceitual proposto por Gruber et al. (2014) e
suas derivações, já discutidas no Capítulo 4 - vide equação (6) -, foi realizada a análise de diversos modelos
econométricos, cujas equações e métodos de estimação são detalhados a seguir.

5.1.

MODELO I

O primeiro modelo analisado baseou-se na curva de oferta adotada por Gruber et al. (2014), já
detalhado pela equação (2). O modelo proposto pelos autores considera a oferta de banda larga fixa,
representada pela receita com a prestação do serviço em cada país analisado, função do PIB per capita, do
preço do serviço, do nível de concentração de mercado intra e entre tecnologias e do nível de urbanização
de cada país.
Os autores utilizaram estimadores de mínimos quadrados em três estágios (three-stage least squares 3SLS), com inclusão de efeitos fixos para os anos (dummies de tempo) e para os países (termos
idiossincráticos dos países), a fim de estimar a curva de oferta a partir de um painel de dados de vinte e sete
países europeus de 2005 a 2011, tratando, dessa forma, problemas de endogeneidade entre a variável
dependente e as variáveis independentes.
A intenção de testar este modelo (elaborado para estimar a oferta em nível de país) foi verificar se ele
seria apropriado para estimar, em nível de município, a oferta de banda larga fixa de alta velocidade. No
modelo proposto pelos citados autores, a oferta de banda larga fixa é representada pelo nível de receita com
a prestação de banda larga fixa no país. Entretanto, devido à indisponibilidade de dados de receita com
prestação de serviços de banda larga fixa de alta velocidade desagregados em nível de município, optou-se
por considerar como variável dependente o nível (quantidade) de usuários (𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) de banda larga fixa
de alta velocidade em cada município do Brasil onde há oferta de banda larga fixa de alta velocidade em um
determinado ano, pois a receita do serviço é função direta da quantidade de usuários em cada município.
Assim, o nível de oferta de banda larga fixa de alta velocidade em cada município foi representado no modelo
aqui enunciado pelo nível de usuários existentes no município.
Pode-se argumentar que a oferta, quando representada pela quantidade de usuários, estaria sendo
subestimada, uma vez que se estaria desconsiderando a parcela ociosa da rede das prestadoras. Entretanto,
dado que o serviço é prestado sob as leis de mercado, onde produtores buscam a maximização de seus
lucros e redução de capacidade ociosa, seja por intensificação de campanhas de marketing seja por redução
de preços, é razoável assumir que tal parcela ociosa é pouco significante, principalmente em municípios já
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atendidos há algum tempo. Além disso, como o objetivo final do modelo é estimar o nível de atratividade
econômica dos municípios para o mercado de banda larga fixa, é razoável assumir que quanto maior o
número de usuários já atendidos em um município maior o potencial de receitas e a atratividade econômica
deste para o recebimento de investimentos em expansão das redes dentro do município.
Ainda, considerando que a decisão de realizar expansão da oferta em um município ou de entrar em
operação em um novo município naturalmente acontece com um ou dois anos de antecedência da efetiva
realização da expansão de rede20, considerou-se mais adequado testar o modelo com variáveis
independentes defasadas em um e dois anos em relação à variável dependente.
Com isso, pretendeu-se modelar a atratividade econômica de um município por meio da metodologia
clássica de regressão linear múltipla de dados em painel, baseada em Wooldrige (2014), contendo o número
de usuários no final de cada ano entre 2010 e 2016 (variável dependente) e informações socioeconômicas e
do mercado de telecomunicações (variáveis independentes) referentes a um e dois anos anteriores, ou seja,
entre 2008 e 2015. Uma vantagem da defasagem temporal aplicada às variáveis independentes é a
eliminação do risco de existência de endogeneidades no modelo, possibilitando assim a utilização de
estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) para a obtenção dos coeficientes da regressão.
Por fim, considerando que as variáveis independentes enunciadas por Gruber et al. (2014) (vide equação
(2) do Capítulo 4), quando obtidas para cada município, possuem tipicamente baixa variação de um ano para
o outro, segundo Clark e Linzer (2015) há boas chances de que a estimação de um modelo com efeitos
aleatórios para os municípios resulte em resultados mais eficientes quando comparados à estimação com
inclusão de efeitos fixos, que visa capturar idiossincrasias de cada município não capturadas por meio das
variáveis independentes. Dessa forma, optou-se por realizar a estimação a partir das duas modelagens, a fim
de comparar os resultados obtidos.
Além disso, a forma funcional das variáveis também foi tratada21, com vistas a compatibilizar a
magnitude de seus coeficientes, e foi necessário verificar a necessidade ou não de inclusão de variáveis
dummy de tempo no modelo, a fim de controlar efeitos de ciclos econômicos no período analisado.
Diante de todas as alternativas e necessidades de verificação elencadas, foram estimados e comparados
os seguintes submodelos de atratividade econômica:

Modelo I – A.1.1 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo e com 1 ano de defasagem

20

Tempo para a realização do planejamento de construção de infraestrutura, priorização de
investimentos, estudo do mercado e definição da melhor estratégia comercial, conforme relatado em
conversas realizadas com prestadoras de banda larga fixa de alta velocidade atuantes no Brasil.
21
A variável dependente, número de usuários de banda larga fixa de alta velocidade no município, e a
variável independente PIB per capita foram incluídas na forma de seu logaritmo natural correspondente.
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𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo I – A.1.2 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo e com 2 anos de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo I – A.2.1 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo e com 1 ano de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐴𝑛𝑜2009 + 𝛽7 𝐴𝑛𝑜2010 + 𝛽8 𝐴𝑛𝑜2011 + 𝛽9 𝐴𝑛𝑜2012 + 𝛽10 𝐴𝑛𝑜2013
+ 𝛽11 𝐴𝑛𝑜2014 + 𝛽12 𝐴𝑛𝑜2015 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo I – A.2.2 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo e com 2 anos de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐴𝑛𝑜2008 + 𝛽7 𝐴𝑛𝑜2009 + 𝛽8 𝐴𝑛𝑜2010 + 𝛽9 𝐴𝑛𝑜2011 + 𝛽10 𝐴𝑛𝑜2012
+ 𝛽11 𝐴𝑛𝑜2013 + 𝛽12 𝐴𝑛𝑜2014 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo I – F.1.1 – Efeitos fixos, sem dummies de tempo e com 1 ano de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo I – F.1.2 – Efeitos fixos, sem dummies de tempo e com 2 anos de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo I – F.2.1 – Efeitos fixos, com dummies de tempo e com 1 ano de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐴𝑛𝑜2009 + 𝛽7 𝐴𝑛𝑜2010 + 𝛽8 𝐴𝑛𝑜2011 + 𝛽9 𝐴𝑛𝑜2012 + 𝛽10 𝐴𝑛𝑜2013
+ 𝛽11 𝐴𝑛𝑜2014 + 𝛽12 𝐴𝑛𝑜2015 + 𝜖𝑖,𝑡−1
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Modelo I – F.2.2 – Efeitos fixos, com dummies de tempo e com 2 anos de defasagem

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐴𝑛𝑜2008 + 𝛽7 𝐴𝑛𝑜2009 + 𝛽8 𝐴𝑛𝑜2010 + 𝛽9 𝐴𝑛𝑜2011 + 𝛽10 𝐴𝑛𝑜2012
+ 𝛽11 𝐴𝑛𝑜2013 + 𝛽12 𝐴𝑛𝑜2014 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Nos modelos acima, 𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 é o número de usuários de banda larga fixa de alta velocidade em um
município i em um ano t em que há oferta, 𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−𝑘 é o PIB per capita, 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−𝑘 é o
preço de um plano padrão de conexão de banda larga fixa de alta velocidade, 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−𝑘 é o nível de
concentração do mercado de banda larga fixa de alta velocidade, 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−𝑘 é o nível de concentração
entre tecnologias na oferta de banda larga fixa de alta velocidade, 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−𝑘 é o percentual de
população urbana do município, 𝛽0 é o intercepto presente nos modelos com efeitos aleatórios, 𝛼𝑖 é o efeito
fixo referente ao município 𝑖 e 𝜖𝑖,𝑡−𝑘 é o termo de erro idiossincrático não-correlacionado com as variáveis
independentes do modelo e que representa fatores não observados que impactam a variável dependente.
A descrição detalhada de cada variável consta no Capítulo 6 desta dissertação.

5.2.

MODELO II

Considerando que o Modelo I apresentado na seção anterior, ao propor uma curva de estimação da
oferta de banda larga fixa de alta velocidade para os municípios brasileiros, restringiu-se às variáveis
independentes utilizadas por Gruber et al. (2014) em sua estimação de oferta de banda larga em nível de
país, considerou-se necessário verificar se a inclusão de outras variáveis independentes no modelo, capazes
de retratar as especificidades dos municípios, poderia resultar em uma estimativa mais robusta de curva de
oferta e, consequentemente, de atratividade econômica dos municípios.
Para isso, especificou-se o Modelo II como uma expansão do Modelo I já enunciado, onde se utiliza uma
regressão linear múltipla de dados em painel, conforme Wooldrige (2014), na qual a variável dependente
𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 é o número de usuários de banda larga fixa de alta velocidade em um município i em um ano t
em que há oferta, e as variáveis independentes estão dentre aquelas identificadas nas Seções 4.2 e 4.3 como
representativas da demanda e dos custos de implantação de infraestrutura de rede a nível municipal.
Por tratar-se de uma expansão do primeiro modelo, o Modelo II foi especificado também com
defasagem de um e dois anos das variáveis independentes em relação à variável dependente, com ou sem
a presença de dummies de tempo, e estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) com
a presença de efeitos fixos ou efeitos aleatórios, a fim de identificar qual modelo apresentaria resultados
mais robustos.
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Ainda, com o objetivo de mitigar problemas de multicolinearidade devido ao grande número de
variáveis relacionadas entre si definidas nas Seções 4.2 e 4.3, estas não foram incluídas todas ao mesmo
tempo na modelagem, mas sim foram construídos dois cenários de inclusão de tais variáveis, como se
observa abaixo na apresentação dos diversos submodelos especificados.

Modelo II – A.1.1.1 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−1
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−1 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – A.1.1.2 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−1
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−1 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – A.1.2.1 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−2 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−2 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – A.1.2.2 – Efeitos Aleatórios, sem dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−2 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2
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Modelo II – A.2.1.1 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−1
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−1 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + ∑

𝑐=21
𝑥=2015
𝑐=15
𝑥=2009

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – A.2.1.2 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−1
𝑐=18
𝑥=2015

+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−1 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + ∑

𝑐=12
𝑥=2009

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – A.2.2.1 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−2 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−2 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + ∑

𝑐=22
𝑥=2014
𝑐=15
𝑥=2008

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – A.2.2.2 – Efeitos Aleatórios, com dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2
𝑐=18
𝑥=2014

+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−2 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + ∑

𝑐=12
𝑥=2008

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – F.1.1.1 – Efeitos Fixos, sem dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
detalhadas
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𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−1
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−1 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – F.1.1.2 – Efeitos Fixos, sem dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−1
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−1 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – F.1.2.1 – Efeitos Fixos, sem dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−2 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−2 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – F.1.2.2 – Efeitos Fixos, sem dummies de tempo, com 2 ano de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−2 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – F.2.1.1 – Efeitos Fixos, com dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−1
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−1 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + ∑

𝑐=21
𝑥=2015
𝑐=15
𝑥=2009

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−1
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Modelo II – F.2.1.2 – Efeitos Fixos, com dummies de tempo, com 1 ano de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−1
𝑐=18
𝑥=2015

+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−1 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + ∑

𝑐=12
𝑥=2009

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo II – F.2.2.1 – Efeitos Fixos, com dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
detalhadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−2 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽13 log(𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−2 )
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + ∑

𝑐=21
𝑥=2014
𝑐=15
𝑥=2008

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo II – F.2.2.2 – Efeitos Fixos, com dummies de tempo, com 2 anos de defasagem e variáveis
simplificadas

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2
𝑐=18
𝑥=2014

+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−2 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + ∑

𝑐=12
𝑥=2008

𝛽𝑐 𝐴𝑛𝑜𝑥 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Todas as variáveis independentes constantes das equações enunciadas acima e originárias das Seções
4.2 e 4.3 serão apresentadas no próximo capítulo, com detalhamento de suas unidades, forma de cálculo,
períodos observados, fontes de dados e propriedades estatísticas básicas.

5.3.

MODELO III

Alternativamente às abordagens empregadas nos Modelos I e II, em que a atratividade econômica de
um município para a oferta de banda larga fixa de alta velocidade é representada pelo nível de usuários
(variável dependente), regredido linearmente em função de características de demanda e custos de
implantação, o Modelo III foi elaborado com vistas a estimar tal atratividade econômica, ainda com base no

44

modelo teórico enunciado no capítulo anterior (vide Equação 6), porém através da probabilidade de um
município ser atendido dadas as suas características de demanda e custos de implantação.
Assim, o objetivo deste modelo é representar a atratividade econômica como a probabilidade de um
município ainda não atendido receber em um futuro próximo investimentos em infraestrutura de banda
larga fixa de alta velocidade. Ou seja, quanto maior a probabilidade de recebimento de investimentos, maior
a atratividade econômica do município.
Para isso, optou-se pela utilização de modelagem clássica de regressão logit, conforme Wooldrige
(2014), sendo as amostras de cada município entre 2010 a 2016 empilhadas em uma base de dados em
cross-section22 a fim de estimar os coeficientes da equação do modelo logit através do método de Máxima
Verossimilhança, também detalhado em Wooldrige (2014), a fim de se encontrar coeficientes robusto do
ponto de vista estatístico e de sua interpretação econômica.
Assim, no Modelo III a variável dependente é a probabilidade de atendimento do município,
representada pela variável binomial 𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 , que assume valor 0 para um determinado município
em um determinado ano quando não há atendimento, e assume valor 1 quando há atendimento de banda
larga fixa de alta velocidade no município em um determinado ano, ou seja, quando o município foi
considerado atrativo e atendido de forma voluntária por algum ente privado.
Já as variáveis independentes do modelo são aquelas identificadas nas Seções 4.2 e 4.3 como
representativas da demanda e dos custos de implantação de infraestrutura de rede.
Pelas mesmas razões já apresentadas para o Modelo II, o Modelo III também foi especificado com
defasagem de um e dois anos das variáveis independentes em relação à variável dependente, a fim de i)
capturar a premissa real de que as decisões de investimento das prestadoras ocorrem um a dois anos antes
do início da implantação da infraestrutura, e ii) mitigar os riscos de existência de endogeneidades no modelo.
Ainda, com o objetivo de mitigar problemas de multicolinearidade devido ao grande número de
variáveis relacionadas entre si definidas nas Seções 4.2 e 4.3, e da mesma forma como realizado para o
Modelo II, estas também não foram incluídas todas ao mesmo tempo na modelagem, mas sim foram
construídos dois cenários de inclusão de tais variáveis, como se observa abaixo na apresentação dos diversos
submodelos especificados.

Modelo III - 1.d – 1 ano de defasagem e variáveis detalhadas
𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−1 ) =

22

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−1
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−1

Não há interesse prático no comportamento da variável dependente ao longo dos anos de 2010 a 2016,
uma vez que a partir do ano em que um município for atendido, ele continuará sendo atendido nos anos
seguintes.
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𝒛𝑖,𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−1
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽13 𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−1
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽15 log(𝐷𝐼𝑆𝑇)𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo III - 1.s – 1 ano de defasagem e variáveis simplificadas
𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−1 ) =

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−1
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−1

𝒛𝑖,𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−1
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−1
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−1 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽12 log(𝐷𝐼𝑆𝑇)𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡−1

Modelo III - 2.d – 2 anos de defasagem e variáveis detalhadas
𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−2 ) =

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2

𝒛𝑖,𝑡−2 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝐵𝐿_𝑆𝑀𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 𝑆𝐸𝐴𝐶𝑖,𝑡−2 + 𝛽8 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽9 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2
+ 𝛽10 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽13 𝐷𝐸𝑁𝑆_𝑈𝑅𝐵𝑖,𝑡−2
+ 𝛽14 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽15 log(𝐷𝐼𝑆𝑇)𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

Modelo III - 2.s – 2 anos de defasagem e variáveis simplifiadas
𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−2 ) =

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2

𝒛𝑖,𝑡−2 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽2 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽3 𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 𝛽4 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 𝛽5 𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝛽6 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝛽7 log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 𝛽8 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2
+ 𝛽9 𝑃𝐸𝑅𝐶_𝑃𝑂𝑃65𝑖,𝑡−2 + 𝛽10 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 + 𝛽11 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝛽12 log(𝐷𝐼𝑆𝑇)𝑖,𝑡−2 + 𝜖𝑖,𝑡−2

No próximo capítulo serão descritas todas as variáveis utilizadas nos Modelos I, II e III, com
detalhamento de suas unidades, fórmulas de cálculo, períodos observados, fontes de dados e propriedades
estatísticas básicas, e em seguida, no Capítulo 7, apresentados e discutidos os resultados das regressões
realizadas.

46

6. DESCRIÇÃO DOS DADOS
No capítulo anterior foram enunciados os diversos modelos econométricos estimados neste trabalho
científico, sem, contudo, terem sido apresentados detalhes sobre as variáveis utilizadas em cada modelo.
Inicialmente, com vistas a garantir uma compreensão mais detalhada dos dados utilizados na estimação
dos modelos de atratividade econômica da oferta de banda larga fixa de alta velocidade, essencial à correta
análise e interpretação dos resultados discutidos nos próximos capítulos, apresenta-se nas tabelas a seguir
a descrição detalhada das variáveis consideradas, suas unidades de medida, períodos de observação, fontes
de obtenção, bem como a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo de cada variável.

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Variável

Descrição

Fonte

USER_BL

Quantidade de Usuários de BL >= 2Mbps

Anatel

Oferta_BL

Presença de Oferta BL >= 2Mbps

Anatel

PIB_PerCapita

PIB Per Capita Municipal (R$)

IBGE

Preço_BL

Preço do Pacote de Banda Larga (R$)

Elaboração Própria

HHI_BL

HHI SCM Municipal

Elaboração própria

HHT_BL

HHI entre Tecnologias

Elaboração própria

Pop_Urb

% População Urbana

Elaboração própria

BL_SMP

Presença Banda Larga Móvel

Anatel

SEAC

Presença SeAC

Anatel

NPREST

Número de Prestadoras SCM

Anatel

Pop

População

IBGE

IDHM

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IDHM_E

IDHM Educação

ATLAS BRASIL
ATLAS BRASIL

IDHM_L

IDHM Longevidade

ATLAS BRASIL

IDHM_R

IDHM Renda

ATLAS BRASIL

PERC_POP65

% da Polução maior que 65 anos

ATLAS BRASIL

VA_PRI

% do Valor Agregado advindo do Setor Primário

IBGE

DENS_URB

Densidade Populacional da Área Urbana

(hab/km2)

Elaboração própria

METROP

Presença do Município em Região Metropolitana

IBGE

DIST

Distância (km) até o Município Atendido mais Próximo

Elaboração própria

TABELA 4 - SUMÁRIO DE ESTATÍSTICAS DAS VARIÁVEIS
Variável

Período

Observações

Média

DesvPad

Mín

Máx

USER_BL

2010 - 2016

11367

6903,09

54668,37

6

2287682

Oferta_BL

2010 - 2016

50130

0,23

0,42

0

1

PIB_PerCapita

2008 - 2016

50103

15374,05

18313,67

301,61

815093,75

Preço_BL

2008 - 2016

50103

40,89

27,32

13,41

215,13
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HHI_BL

2008 - 2016

42680

0,88

0,18

0,21

1,00

HHT_BL

2008 - 2016

42680

0,85

0,21

0,19

1,00

Pop_Urb

2008 - 2016

50105

64,33

22,39

0

100

BL_SMP

2008 - 2016

50130

0,56

0,50

0

1

SEAC

2012 - 2016

27850

0,05

0,21

0

1

NPREST

2008 - 2016

50103

0,59

1,26

0

8

Pop

2008 - 2016

50115

35372,39

208391,19

0

12038175

IDHM

2008 - 2016

50076

0,69

0,08

0,39

0,90

IDHM_E

2008 - 2016

50076

0,60

0,10

0,18

0,93

IDHM_L

2008 - 2016

50076

0,82

0,05

0,65

0,95

IDHM_R

2008 - 2016

50076

0,66

0,08

0,39

0,96

PERC_POP65

2008 - 2016

50076

8,83

2,67

1,46

25,09

VA_PRI

2008 - 2016

50088

21,69

17,61

0

100

DENS_URB

2008 - 2016

50130

2037,25

2114,81

0

72126

METROP

2008 - 2016

50130

0,16

0,37

0

1

DIST

2008 - 2016

38414

156,62

213,85

0,61

2158,24

Conhecidas as variáveis utilizadas nos modelos, bem como suas principais propriedades estatísticas,
passa-se ao detalhamento da forma de obtenção da cada umas das variáveis, em especial daquelas
elaboradas pelo autor desta pesquisa.

USER_BL
A variável dependente USER_BL representa a quantidade de usuários de banda larga fixa com
velocidade maior ou igual a 2 Mbps em cada município atendido no período de 2010 a 2016. É importante
ressaltar que na construção dessa variável, foram considerados como municípios efetivamente atendidos
aqueles cuja penetração de acessos de banda larga fixa com velocidade maior ou igual a 2 Mbps é maior que
5 % dos domicílios urbanos do município, com base em dados de acessos SCM publicados pela Anatel.

Oferta_BL
A variável dummy Oferta_BL representa a existência (1) ou não (0) de penetração de acessos de banda
larga fixa com velocidade maior ou igual a 2 Mbps em mais de 5% dos domicílios de um município i em um
ano j entre 2010 e 2016, com base em dados de acessos SCM publicados pela Anatel.
Esse tratamento foi necessário dado à existência de centenas de municípios com número bastante
reduzido de acessos (menor que 30 assinantes, por exemplo), usualmente decorrentes de
atendimento específico de escolas, bancos e agências dos Correios, mas sem oferta residencial ou
corporativa à população em geral.

PIB_PerCapita
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A variável PIB_PerCapita municipal foi obtida para o período de 2008 a 2016 pela razão entre o PIB
municipal e a População de cada município, informações essas publicadas oficialmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Entretanto, considerando que há época da realização da coleta
de dados o IBGE ainda não havia divulgado os resultados de PIB municipal para os anos de 2015 e 2016, estes
foram projetados a partir dos dados oficiais de PIB Nacional dos anos de 2015 e 2016 e da participação média
de cada município na composição do PIB Nacional no período de 2008 a 2014.
Considerando a grande amplitude desta variável, foi necessário tratar sua forma funcional, através da
aplicação do logaritmo natural, a fim de se evitar a obtenção de coeficientes extremamente pequenos para
esta variável nos diversos modelos de regressão estimados.

Preço_BL
A variável Preço_BL representa o preço, em R$, de um pacote de banda larga de entrada, no período de
2008 a 2016. Sua obtenção se deu a partir de dados publicados anualmente no relatório ITU Measuring
Information Society Report para o mercado brasileiro. Entretanto, até a data da coleta dos dados não havia
ainda sido divulgado o relatório de 2017, que traria os dados de preço referentes ao ano de 2016. Assim, o
preço do pacote de entrada no Brasil referente a 2016, em dólares americanos, foi projetado com base em
uma regressão polinomial23 dos dados de preço divulgados entre 2008 e 2015.
Obtidos os dados de preço agregados na granularidade Brasil para o período de 2008 a 2016, estes foram
convertidos para Reais (R$) através da United Nations Operational Rates of Exchange referente a 31 de
dezembro de cada ano. Após esta etapa, o último passo foi desagregar a informação para o nível de Unidade
da Federação – UF. Para isso, utilizou-se como ponderador a razão entre o rendimento nominal mensal
familiar per capita da população residente em cada UF no Brasil, informação publicada pelo IBGE na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD Contínua de 2016.
Dessa forma, obteve-se o preço, em R$, de um pacote de banda larga de entrada em cada Unidade da
Federação e utilizou-se esses valores para todos os municípios pertencentes a cada UF, respectivamente.
Importa frisar, neste ponto, que tal metodologia foi empregada devido à indisponibilidade de
informações na Anatel ou publicadas pelas empresas do setor de telecomunicações brasileiro que permitam
a obtenção do preço dos pacotes de banda larga em um nível municipal.

HHI_BL
A variável HHI_BL representa o Herfindahl-Hirschman Index, ou seja, o índice de concentração do
mercado de banda larga fixa de cada município brasileiro, no período de 2008 a 2016. Seu cálculo foi obtido
através da soma dos quadrados dos percentuais de participação de mercado de cada um dos grupos

23

Regressão polinomial de grau 4 e R2 igual a 0,99698.
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econômicos presentes em cada município brasileiro. Esclarece-se que, de maneira a simplificar o cálculo do
HHI, sem, contudo, gerar grandes distorções nos resultados, os pequenos prestadores de banda larga fixa
foram considerados como pertencentes a um mesmo grupo econômico.

HHT_BL
A variável HHT_BL representa o Herfindahl-Hirschman Index entre tecnologias, proposto em Gruber et
al. (2014), ou seja, o índice de concentração dos acessos de banda larga fixa entre as tecnologias de rede de
acesso de banda larga fixa existentes, obtido para cada município brasileiro no período de 2008 a 2016. Seu
cálculo foi realizado através da soma dos quadrados dos percentuais de participação de cada tecnologia de
acesso de banda larga fixa no total de acessos de cada município brasileiro.

Pop_Urb
A variável Pop_Urb representa o percentual de população urbana de cada município no período de 2008
a 2016. Esta variável foi obtida pela razão entre a população urbana dos municípios em cada ano e a
população total dos municípios em cada ano divulgada pelo IBGE. Entretanto, dada a disponibilidade de
dados de população urbana municipal publicados oficialmente pelo IBGE apenas para o ano 2000 e para os
anos de 2007 e 2010, os dados de população urbana municipal referentes aos anos de 2008 a 2009 e 2011
a 2016 foram obtidos através de interpolação linear entre os dados municipais oficiais referentes aos anos
de 2007 e 2010.

BL_SMP
A variável dummy BL_SMP representa a existência (1) ou não (0) de cobertura de banda larga móvel 3G
ou 4G em cada município brasileiro no período de 2008 a 2016, segundo dados da Anatel.

SEAC
A variável dummy SEAC representa a existência (1) ou não (0) de oferta do Serviço de Acesso
Condicionado em cada município brasileiro no período de 2012 a 2016, segundo dados da Anatel.

NPREST
A variável NPREST representa o número de grupos econômicos atuantes no mercado de banda larga
fixa em cada município brasileiro no período de 2008 a 2016. Esclarece-se que, de maneira a evitar distorções
nos resultados devido à eventual grande quantidade de prestadores muito pequenos atuantes em um
mesmo município, os pequenos prestadores de banda larga fixa foram considerados como pertencentes a
um mesmo grupo econômico.
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Pop
A variável Pop representa a população municipal no período de 2008 a 2016, publicada oficialmente
pelo IBGE. Considerando a grande amplitude desta variável, foi necessário tratar sua forma funcional, através
da aplicação do logaritmo natural, a fim de se evitar a obtenção de coeficientes extremamente pequenos
para esta variável nos diversos modelos de regressão estimados.

IDHM
A variável IDHM representa o Índice de Desenvolvimento Humano de cada município, e foi obtida para
o período de 2008 a 2016 com base em informações publicadas oficialmente no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil24 para os anos de 2000 e 2010. Dada a indisponibilidade de dados oficiais para os demais
anos, estes foram obtidos a partir da interpolação linear dos dados oficiais de cada município, resultando na
projeção dos valores de IDH municipal para todos os anos do período.

IDHM_E
A variável IDHM_E representa a dimensão educacional do IDH de cada município, e foi obtida para o
período de 2008 a 2016 com base em informações publicadas oficialmente no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil para os anos de 2000 e 2010. Assim como para o IDHM, dada a indisponibilidade de dados
oficiais para os demais anos, estes foram obtidos a partir da interpolação linear dos dados oficiais de cada
município, resultando na projeção dos valores da dimensão educacional do IDH municipal para todos os anos
do período.

IDHM_L
A variável IDHM_L representa a dimensão longevidade do IDH de cada município, e foi obtida para o
período de 2008 a 2016 com base em informações publicadas oficialmente no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil para os anos de 2000 e 2010. Assim como para o IDHM, dada a indisponibilidade de
informações oficiais para os demais anos, estes foram obtidos a partir da interpolação linear dos dados
oficiais de cada município, resultando na projeção dos valores da dimensão longevidade do IDH municipal
para todos os anos do período.

IDHM-R
A variável IDHM_R representa a dimensão renda do IDH de cada município, e foi obtida para o período
de 2008 a 2016 com base em informações publicadas oficialmente no Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil para os anos de 2000 e 2010. Assim como para o IDHM, dada a indisponibilidade de informações

24

Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br. Acesso em 26/08/2017.
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oficiais para os demais anos, estes foram obtidos a partir da interpolação linear dos dados oficiais de cada
município, resultando na projeção dos valores da dimensão renda do IDH municipal para todos os anos do
período.

PERC_POP65
A variável PERC_POP65 representa o percentual da população com idade maior ou igual a 65 anos em
cada município, e foi obtida para o período de 2008 a 2016 com base em informações publicadas
oficialmente no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil para os anos de 2000 e 2010. Assim como para
o IDHM e suas três dimensões, dada a indisponibilidade de informações oficiais para os demais anos, estes
foram obtidos a partir da interpolação linear dos dados oficiais de cada município, resultando na projeção
do percentual da população com idade maior ou igual a 65 anos em cada município para todos os anos do
período.
Obtidos os valores da série, foi necessário ainda dividir estes valores por 100, a fim de se evitar a
obtenção de coeficientes extremamente pequenos para esta variável nos diversos modelos de regressão
estimados.

VA_PRI
A variável VA_PRI representa o percentual do valor adicionado bruto da economia de cada município
advindo do setor primário da economia, e foi obtida para o período de 2008 a 2016 com base em
informações publicadas oficialmente pelo IBGE para os anos de 2008 a 2013. Para os anos seguintes, o valor
da variável foi projetado considerando a variação percentual média da variável nos anos anteriores, para
cada município.
Obtidos os valores da série, também foi necessário dividi-los por 100, a fim de se evitar a obtenção de
coeficientes extremamente pequenos para a variável nos diversos modelos de regressão estimados.

DENS_URB
A variável DENS_URB representa a densidade populacional da área urbana de cada município brasileiro
no período de 2008 a 2016. Seu cálculo foi obtido através da razão entre a população urbana dos municípios
em cada ano, estimada conforme já explicado para a variável Pop_Urb, e a área urbana25 dos municípios
divulgada pelo IBGE em 2010.
Considerando a grande amplitude desta variável, foi necessário tratar sua forma funcional, através da
aplicação do logaritmo natural, a fim de se evitar a obtenção de coeficientes extremamente pequenos para

25

Área total dos setores censitários classificados como “Situação 1- Área Urbanizada de cidade ou vila”
pelo IBGE.
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esta variável nos diversos modelos de regressão estimados. Ainda, com vistas à aplicação de tal
transformação logarítmica, foi necessário adicionar uma unidade ao resultado da variável para cada
município e ano considerados.

METROP
A variável dummy METROP representa a presença (1) ou não (0) de cada município brasileiro em alguma
das regiões metropolitanas oficialmente definidas e modificadas pelo IBGE ao longo do período de 2008 a
2016.

DIST
A variável DIST representa a distância geográfica, em quilômetros, de cada município ainda não atendido
com oferta de banda larga fixa de alta velocidade em um determinado ano até o município atendido mais
próximo. A referida variável foi calculada para o período de 2008 a 2016.
Após o cálculo, considerando a grande amplitude dos resultados, foi necessário tratar a sua forma
funcional, através da aplicação do logaritmo natural, a fim de se evitar a obtenção de coeficientes
extremamente pequenos nos diversos modelos de regressão estimados.
Detalhadas as variáveis incluídas nos modelos de regressão enunciados no capítulo anterior, serão
apresentados e analisados no próximo capítulo os resultados estatísticos das regressões realizadas.
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ESTATÍSTICOS
Os capítulos 5 e 6 apresentaram em detalhes os modelos econométricos e os dados utilizados nesta
pesquisa para a investigação e fornecimento de conclusões estatisticamente embasadas sobre os principais
determinantes da atratividade econômica dos municípios brasileiros para a oferta de banda larga fixa de alta
velocidade, a fim de subsidiar a elaboração de políticas públicas com foco em massificar o acesso à banda
larga fixa de alta velocidade no Brasil.
Descritas as variáveis dependentes e independentes, estas foram regredidas sob os diversos
submodelos enunciados utilizando-se como ferramenta de análise estatística o software R26. Passa-se então,
neste capítulo, à apresentação dos resultados obtidos nas regressões, assim como à discussão de sua
robustez estatística e interpretação econômica. Serão discutidas a magnitude e a significância (estatística e
econômica) dos coeficientes encontrados, o comportamento dos resíduos, a condição de estacionariedade
e cointegração das variáveis, bem como a necessidade de ajustes em função de possível
heterocedasticidade, multicolinearidade e/ou autocorrelação entre os resíduos das variáveis
independentes.

7.1.

MODELO I

Descrito em detalhes na Seção 5.1, o Modelo I baseia-se na curva de oferta adotada por Gruber et al.
(2014) para países europeus, e sua utilização na presente pesquisa visa verificar se ele seria apropriado para
estimar, em nível de município, a oferta de banda larga fixa de alta velocidade. O modelo relaciona a oferta,
representada pela quantidade de usuários de banda larga fixa de alta velocidade em cada município em um
dado ano (entre 2010 e 2016), com a demanda e os custos de implantação do serviço, representados pelo
PIB per capita municipal, pelo preço de um pacote típico de banda larga, pelo nível de concentração de
mercado entre prestadoras e entre tecnologias e pelo nível de urbanização do município.
A fim de tratar possíveis endogeneidades nas variáveis do modelo, foram especificados submodelos com
defasagem de um e dois anos entre a variável dependente e as variáveis independentes. Também foram
enunciados submodelos com inclusão de um intercepto comum a todos os municípios (efeitos aleatórios),
devido à baixa variação de algumas variáveis independentes ao longo do período de análise, além de
submodelos com efeitos fixos, em que foram incluídos interceptos individuais para cada município a fim de
capturar suas idiossincrasias não capturadas nas variáveis independentes. Por fim, também foram

26

Todas as bases de dados e os códigos de programação em R utilizados nesta pesquisa estão publicados
no endereço: https://drive.google.com/open?id=1S6SCi-M5Krc4qQqKdczPkKn0m1a1ofDC.
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enunciados submodelos com e sem a inclusão dummies temporais, com vistas a averiguar a necessidade de
controlar o efeito de ciclos econômicos e evitar o enviezamento dos coeficientes estimados.
Tais submodelos foram implementados no software estatístico R e, a partir do painel de dados de 2008
a 2016 descrito no capítulo 6, foram estimados os seus coeficientes pelo método dos mínimos quadrados
ordinários (MQO). Como há grande quantidade de amostras disponíveis no painel de dados analisado, foi
possível obter os erros padrão de tais coeficientes com heterocedasticidade corrigida (heteroscedastic
consistent - HC) pelo método de White, proposto por White (1980 e 1984) e Arellano (1987), a fim de analisar
a significância estatística de tais coeficientes de maneira mais robusta.
Além disso, para cada modelo foi realizado o teste Durbin-Watson, proposto por Durbin e Watson
(1951), a fim de verificar a existência de autocorrelação entre os resíduos de cada submodelo regredido, e o
teste de Hausman, proposto por Hausman (1978), a fim de verificar a pertinência da inclusão ou não de
efeitos fixos.
Os coeficientes estimados, seus erros padrão corrigidos para heterocedasticidade, bem como os
resultados do teste de Durbin-Watson e das principais estatísticas sobre cada submodelo especificado são
apresentados na tabela abaixo.
TABELA 5 - MODELO I - PRINCIPAIS RESULTADOS
Variável Dependente : log(USER_BL)
Modelos

(I - A.1.1)

(I - A.1.2)

(I - A.2.1)

(I - A.2.2)

(I - F.1.1)

(I - F.1.2)

(I - F.2.1)

(I - F.2.2)

Tipo de Estimador

Efeitos
Aleatórios

Efeitos
Aleatórios

Efeitos
Aleatórios

Efeitos
Aleatórios

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Dummies de tempo

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Defasagem temporal

1 ano

2 anos

1 ano

2 anos

1 ano

2 anos

1 ano

2 anos

-7.621***

-7.924***

2.449***

1.602***

(0.459)

(0.529)

(0.276)

(0.339)

1.201***

1.256***

0.159***

0.298***

1.820***

1.609***

-0.098**

0.124***

(0.047)

(0.021)

(0.029)

(0.038)

(0.091)

(0.086)

(0.032)

(0.031)

-0.001

0.001

-0.002

0.006.

0.006***

-0.001.

-0.022***

0.006**

(0.001)

(0.0001)

(0.003)

(0.003)

(0.001)

(0.0007)

(0.006)

(0.002)

-1.206***

-0.771***

-0.778***

-0.496***

-0.713***

-0.524***

-0.363***

-0.181**

(0.122)

(0.111)

(0.093)

(0.080)

(0.120)

(0.108)

(0.075)

(0.065)

0.390***

0.598***

0.649***

0.513***

0.159

0.533***

0.379***

0.309***

Variáveis (a)
Intercepto

log(PIB_PerCapita)

Preço_BL

HHI_BL

HHT_BL
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Pop_Urb

R2 Ajustado
Durbin-Watson (pvalor) (b)
N Observações

(0.115)

(0.107)

(0.092)

(0.082)

(0.112)

(0.104)

(0.076)

(0.070)

0.033***

0.022***

0.031***

0.018***

0.018***

0.011***

0.004**

0.004***

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.002)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

0.334

0.362

0.637

0.588

0.178

0.247

0.649

0.612

< 2.2e-16

< 2.2e-16

-

-

1

9.2e-05

0.068

1

11319

11240

11319

11240

11319

11240

11319

11240

Significância dos erros padrão HC: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(a) Valores entre parênteses se referem aos erros padrões consistentes à heterocedasticidade (HC).
(b) Hipótese Nula: não há autocorrelação entre os resíduos.

A partir dos resultados apresentados na tabela acima, inicialmente passa-se a analise da significância
estatística dos coeficientes estimados e da robustez dos submodelos, para então analisar sua significância
econômica (interpretação de sinais e magnitudes).
Corroborando os resultados encontrados por Gruber et al. (2014) para países europeus, os oito
submodelos enunciados para estimar a atratividade econômica da oferta de banda larga fixa de alta
velocidade nos municípios brasileiros apresentaram coeficientes significantes a 1% para as variáveis
PIB_PerCapita e Pop_Urb. Também apresentaram coeficientes significantes na maioria dos submodelos as
variáveis de nível de concentração de mercado entre prestadoras e entre tecnologias, HHI_BL e HHT_BL,
respectivamente, contrariando os resultados obtidos por aquele autor à nível de país.
Por fim, ao contrário dos resultados obtidos por Gruber et al. (2014), a variável Preço_BL a nível
municipal apresentou bastante instabilidade quanto à significância de seu coeficiente estimado em cada
submodelo, o que denota possível presença de multicolinearidade entre essa e alguma outra variável
independente, o que será investigado mais a frente nesta Seção. Também denota possível existência de
multicolinearidade a mudança de sinal do coeficiente da variável PIB_PerCapita no submodelo I - F.2.1, o
que também será objeto de investigação mais a frente nessa Seção.
Quanto à robustez e eficiência dos submodelos enunciados para a estimação da atratividade econômica
dos municípios para a oferta de banda larga fixa de alta velocidade, a análise gráfica da distribuição dos
resíduos dos oito submodelos analisados apontou para a satisfação da condição de normalidade e média
zero apenas para os submodelos em que foram incluídos efeitos fixos para os municípios. Essa evidência
quanto à pertinência da inclusão de termos idiossincráticos para os municípios foi comprovada pelos
resultados dos testes de Hausman realizados para cada um dos quatro pares de submodelos de efeitos fixos
e efeitos aleatórios, todos resultando em p-valores menores que 2x10-16, sendo possível concluir em todos
os casos pela rejeição da hipótese nula do referido teste, qual seja a existência de termos idiossincráticos
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iguais a zero. Além disso, quando comparados por meio do teste F, detalhado em Wooldridge (2014), com
regressões realizadas em um painel de dados empilhados (pooled), a inclusão de efeitos fixos se mostrou
pertinente em todos os quatro submodelos onde estes foram incluídos.
Quanto à pertinência da inclusão de efeitos fixos de tempo (dummies de tempo) no modelo de
estimação de atratividade ora em comento, também realizada por Gruber et al. (2014), os resultados das
regressões dos submodelos em que há a inclusão de dummies de tempo apresentaram coeficiente de
determinação ajustado (R2 ajustado) entre 0,59 e 0,65 aproximadamente, frente a um R2 ajustado entre 0,18
a 0,36 nos modelos sem a inclusão de tais dummies. Estes resultados demonstram a importância de se
controlar os efeitos de ciclos econômicos sobre a atratividade dos municípios, evitando a superestimação da
significância econômica (magnitude dos coeficientes) das variáveis independentes, em especial da variável
PIB_PerCapita.
Quanto à possível existência de autocorreção nos resíduos das regressões, o que tornaria os coeficientes
estimados ineficientes devido à existência de viés em suas variâncias e covariâncias, os resultados dos testes
de Durbin-Watson realizados para cada um dos oito submodelos regredidos apontou a inexistência de
autocorrelação entre os resíduos apenas nos submodelos (I - F.1.1) e (I - F.2.2).
Assim, com base nos resultados dos testes apresentados acima, é possível concluir que a inclusão de
efeitos fixos para os municípios e para os anos é a estratégia de regressão que apresenta maior robustez e
eficiência para a estimação do modelo de atratividade econômica da oferta de banda larga fixa de alta
velocidade a nível municipal, dentre as estratégias testadas para o Modelo I, baseado em Gruber et al.
(2014), sendo o submodelo I - F.2.2 aquele que, dentre os que possuem efeitos fixos para os municípios e
para os anos, apresenta a menor autocorrelação entre os resíduos da regressão.
Entretanto, antes de discutir a significância econômica das variáveis explicativas deste submodelo, resta
ainda analisar a possível existência de multicolinearidade nas variáveis do Modelo I, especialmente nas
variáveis PIB_PerCapita e Preço_BL.
Devido a instabilidade nos resultados encontrados para essas duas variáveis explicativas, foi averiguada
a existência de multicolinearidade no submodelo (I - F.2.2), através de regressões auxiliares onde cada uma
das cinco variáveis foram inseridas como variável explicativa. Esse teste apresentou existência de
multicolinearidade imperfeita entre a variável de preço do pacote de banda larga e as demais variáveis do
modelo, incluindo as dummies de tempo, com R2 ajustado da regressão auxiliar maior que 0,9, o que explica
a instabilidade de seu sinal e de sua significância nos diversos submodelos regredidos.
Explorando ainda mais o problema, regrediu-se a variável Preço_BL apenas com as outras quatro
variáveis explicativas e apenas com as dummies de tempo, resultando em um R2 ajustado de 0,12 e de 0,90,
respectivamente, o que nos faz concluir que a colinearidade da variável está relacionada às dummies de
tempo, o que, de acordo com Wooldridge (2014), não impacta a variância dos coeficientes das demais
variáveis independentes, que continuam eficientes e não-viesados.
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Por fim, restou ainda necessário verificar a condição de estacionariedade das diversas séries temporais
que compõem o painel de dados utilizado no modelo de regressão mais eficiente estimado, qual seja o
modelo I – F.2.2, a fim de assegurar que não se trata de uma regressão espúria.
Para isso, optou-se nesta pesquisa pelos testes de Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003),
por serem testes de raízes unitárias aplicados a painel de séries temporais bastante utilizados na literatura
recente e já implementados no software R. Uma descrição metodológica de cada teste, bem como uma
análise comparativa entre eles, pode ser encontrada em Cazarotto (2006). O resultado dos testes para o
painel utilizado no Modelo I é apresentado da tabela abaixo.

TABELA 6 - TESTE DE RAÍZES UNITÁRIAS PARA AS VARIÁVEIS DO MODELO I
Variável
PIB Per Capita
Preço_BL
HHI_BL
HHT_BL
Pop_Urb
USER_BL

Parâmetro

Levin, Lin e Chu (2002)27 Im, Pesaran e Shin (2003)28

Estatística

-117.32

-27.765

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

-1070.5

-918.83

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

-10.089

-Inf

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

-12.582

-Inf

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

144.25

-Inf

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

-

-3.346

p-valor

-

0.00082

Como podem ser observados na tabela de resultados acima, ambos os testes de raízes unitárias
realizados rejeitam a hipótese nula de existência de raízes unitárias no painel de séries temporais de cada
variável do submodelo I – F.2.2. Entretanto, Cazarotto (2006), citando Osterholm (2004), afirma que a
rejeição da hipótese nula nos testes de Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003) tem baixo poder
de determinação se uma das séries temporais é estacionaria ou se todas as séries do painel são estacionarias.
Ainda segundo Cazarotto (2006), Taylor e Sarno (1998) introduziram o teste de cointegração de
Johansen como um teste de raiz unitária, o qual, segundo Osterholm (2004), serve como um teste
27

Testes de Levin, Lin e Chu (2002) realizados com interceptos individuais e tendências para as variáveis

PIB_PerCapita, Preço_BL e USER_BL.
28

Testes de Im, Pesaran e Shin (2003) realizados com interceptos individuais e tendências para todas as

variáveis.
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complementar, pois a hipótese nula no teste de Johansen só é rejeitada se todas as séries de tempo no painel
forem estacionarias. Entretanto, segundo Zhou (2001), os testes de cointegração entre séries temporais que
compõem um painel de dados não apresentam resultados satisfatórios para series com menos de 50
períodos.
De fato, não foi possível obter resultados a partir da implementação do teste de Johansen no software
estatístico R, uma vez que as variáveis de interesse dessa pesquisa são analisadas por apenas nove anos
(2008-2016).29
Analisada a significância estatística dos coeficientes das variáveis independentes, bem como a robustez
dos diversos submodelos testados e a condição de estacionariedade do painel de series temporais de cada
variável de interesse para o Modelo I, passaremos agora a análise da significância econômica do submodelo
I – F.2.2, apresentado abaixo:

Modelo I – F.2.2

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 0,124𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) + 0,006𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 − 0,181𝐻𝐻𝐼_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 0,309𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 0,004𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

A estimação do submodelo I - F.2.2 nos mostra que um aumento de 10 % no PIB per capita de um
município impacta em uma aumento de 1,24% no número de usuários de banda larga fixa de alta velocidade
do município, proxy para a atratividade econômica da oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
Mais significativo do ponto de vista econômico é o impacto de um aumento do preço do pacote de
banda larga fixa sobre a oferta. Segundo o modelo estimado, um aumento de R$ 10 no preço do pacote
típico, que custa em média R$ 40,00, resultaria em um aumento de cerca de 6% na quantidade de usuários,
contrariando os resultados encontrados por Gruber et al. (2014), que obteve uma relação inversamente
proporcional entre o preço do pacote de banda larga e a oferta a nível de país. Entretanto, é preciso
relembrar que esta variável apresentou bastante instabilidade quanto a significância estatística e sinal de
seu coeficiente nos submodelos estimados, devido a problemas de colinearidade com as variáveis dummy
de tempo.
Ainda pelo submodelo I - F.2.2 estimado, os índices de concentração de mercado entre prestadoras
(HHI_BL) e entre tecnologias (HHT_BL) apresentaram impacto moderado sobre a atratividade econômica da
oferta de banda larga, porém em sentidos opostos. Enquanto uma diminuição da concentração de mercado

29

A função ca.jo(), constante do pacote “urca” do software R apresenta resultados apenas para painéis
de séries temporais com no mínimo 12 períodos de tempo.
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entre prestadoras aumentaria a atratividade econômica do município30, uma diminuição da concentração
de mercado entre tecnologias resultaria em diminuição dessa atratividade econômica31.
Tais resultados são coerentes com os encontrados por Gruber et al. (2014) para os países europeus, e
sugerem que uma redução da concentração de mercado, resultante do aumento da competição, compele
os prestadores a expandir sua oferta para domicílios ainda não atendidos, com o objetivo de recuperar suas
receitas. Já uma redução na concentração de mercado entre tecnologias, notadamente resultante, no caso
brasileiro, do início da oferta da tecnologia Hybrid Fiber Coax – HFC, ocorre geralmente em domicílios já
atendidos pela tecnologia Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL , e demandam direcionamento de
investimentos dos prestadores de ADSL em modernização de sua rede, para a oferta de maiores velocidades,
impactando a atratividade dos investimentos em expansão da oferta do serviço para usuários/domicílios
ainda não atendidos.
Por fim, o submodelo em comento estima que um acréscimo de 10 pontos percentuais no percentual
de população urbana de um dado município resultaria em um acréscimo de aproximadamente 4% na oferta
de banda larga fixa de alta velocidade, demonstrando a importância da diminuição do custo de implantação
de rede devido ao aumento de densidade populacional nas áreas urbanas e os ganhos de escala decorrentes.
A próxima Seção analisará os resultados obtidos para o Modelo II e seus submodelos, enunciados
anteriormente neste trabalho e que incorporam novas variáveis explicativas ao modelo inicialmente
proposto por Gruber et al. (2014), com vistas a aumentar a eficiência da estimação e obter conclusões
importantes para as políticas públicas de massificação do acesso a banda larga fixa de alta velocidade.

7.2.

MODELO II

O Modelo II, descrito em detalhes na Seção 5.2, trata-se de uma expansão do Modelo I com vistas a
verificar se a inclusão de outras variáveis independentes no modelo proposto por Gruber et al. (2014),
capazes de retratar outras especificidades dos municípios, poderia resultar em uma estimativa mais robusta
de curva de oferta e, consequentemente, de atratividade econômica em nível de município.
Esse novo modelo relaciona a oferta, representada pela quantidade de usuários de banda larga fixa de
alta velocidade em cada município em um dado ano (entre 2010 e 2016), com a demanda e os custos de
implantação do serviço, representados pelas variáveis identificadas nas Seções 4.2 e 4.3 como

30

Por exemplo, uma mudança de configuração de participação de mercado de 80% - 20% para 50% 25% - 25%, com a entrada de um terceiro prestador, resultaria em um aumento de aproximadamente 5,5% na
oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
31
Por exemplo, uma mudança de configuração de participação de mercado entre tecnologias de 95% 5% para 80% - 5% - 15%, com a entrada de uma terceira tecnologia, resultaria em uma redução de
aproximadamente 8% na oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
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representativas da demanda e dos custos de implantação de infraestrutura de rede a nível municipal, dentre
elas aquelas já incluídas no Modelo I.
A fim de tratar possíveis endogeneidades entre as variáveis do modelo, para o Modelo II também foram
especificados submodelos com defasagem de um e dois anos entre a variável dependente e as variáveis
independentes. Também foram enunciados submodelos com inclusão de um intercepto comum a todos os
municípios (efeitos aleatórios), devido à baixa variação de algumas variáveis independentes ao longo do
período de análise, além de submodelos com efeitos fixos, em que foram incluídos interceptos individuais
para cada município a fim de capturar suas idiossincrasias não capturadas nas variáveis independentes.
Ainda, também foram enunciados submodelos com e sem a inclusão de dummies temporais, com vistas
a averiguar a necessidade de controlar o efeito de algum ano específico e evitar o enviezamento dos
coeficientes estimados.
Por fim, devido à grande quantidade de variáveis independentes a serem incluídas, algumas delas com
grande colinearidade aparente, as novas variáveis não foram incluídas todas simultaneamente no modelo,
a fim de reduzir os efeitos de multicolinearidade das variáveis independentes sobre a estimação de seus
coeficientes.
Tais submodelos do Modelo II, assim como para o Modelo I, foram implementados no software
estatístico R e, a partir do painel de dados de 2008 a 2016 descrito no capítulo 6, foram estimados os seus
coeficientes pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Como há grande quantidade de
amostras disponíveis no painel de dados analisado, foi possível obter os erros padrão de tais coeficientes
com heterocedasticidade corrigida (heteroscedastic consistent - HC) pelo método de White, proposto por
White (1980 e 1984) e Arellano (1987), a fim de analisar a significância de tais coeficientes de maneira
robusta.
Além disso, para cada modelo também foi realizado o teste Durbin-Watson, proposto por Durbin e
Watson (1951), a fim de verificar a existência de autocorrelação entre os resíduos de cada submodelo
regredido, e o teste de Hausman, proposto por Hausman (1978), a fim de verificar a pertinência da inclusão
ou não de efeitos fixos.
Os coeficientes estimados, seus erros padrão corrigidos para heterocedasticidade, bem como os
resultados do teste de Durbin-Watson e das principais estatísticas sobre cada submodelo especificado são
apresentados na tabela abaixo.
TABELA 7 - MODELO II - PRINCIPAIS RESULTADOS
Variável Dependente : log(USER_BL)
Modelos

Tipo de
Estimador

(II A.1.1.1)

(II A.1.1.2)

(II A.1.2.1)

(II A.1.2.2)

(II A.2.1.1)

(II A.2.1.2)

(II A.2.2.1)

(II A.2.2.2)

Efeitos
Efeitos
Efeitos
Efeitos
Efeitos
Efeitos
Efeitos
Efeitos
Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios

(II - F.1.1.1) (II - F.1.1.2) (II - F.1.2.1) (II - F.1.2.2) (II - F.2.1.1) (II - F.2.1.2) (II - F.2.2.1) (II - F.2.2.2)

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos

Efeitos
Fixos
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Dummies de
tempo
Defasagem
temporal

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

1 ano

1 ano

2 anos

2 anos

1 ano

1 ano

2 anos

2 anos

1 ano

1 ano

2 anos

2 anos

1 ano

1 ano

2 anos

2 anos

Variáveis (a)

Intercepto

log(PIB_PerCa
pita)

Preço_BL

HHI_BL

HHT_BL

Pop_Urb

BL_SMP

SEAC

-14.685*** -11.396*** -12.991*** -10.659*** -9.217*** -8.656*** -10.448*** -9.571***
(0,295)

(0.210)

(0.277)

(0.187)

(0.274)

(0.153)

(0.277)

(0.200)

0.110***

0.077***

0.107***

0.113***

0.046**

0.044***

0.056***

0.053**

0.052.

0.195***

0.052

0.222***

-0.086**

-0.054*

0.015

0.023

(0.019)

(0.017)

(0.018)

(0.018)

(0.016)

(0.013)

(0.017)

(0.018)

(0.030)

(0.035)

(0.035)

(0.043)

(0.030)

(0.027)

(0.033)

(0.031)

-0.001

-0.002***

0.016***

0.013***

0.020***

0.006***

-0.033***

-0.002.

0.003

-0.001.

0.104***

-0.002

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.002)

(0.001)

(0.002)

(0.0005)

(0.007)

(0.004)

(0.006)

(0.002)

-0.172**

-0.046

-0.123

0.094

0.028

-0.037

-0.162**

0.064

0.041

-0.012*** -0.009***
(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.0003)

-0.511***

-0.082

-0.368***

0.012

(0.086)

(0.071)

(0.072)

(0.059)

(0.081)

(0.050)

(0.069)

(0.059)

(0.107)

(0.079)

(0.088)

(0.066)

(0.102)

(0.056)

(0.088)

0.063

0.254**

0.030

0.328***

0.131*

0.538***

0.462***

0.394***

0.312***

0.031

0.203**

0.0004

0.185**

0.091

0.255***

0.024

0.142*

(0.082)

(0.030)

(0.067)

(0.058)

(0.078)

(0.048)

(0.064)

(0.059)

(0.101)

(0.077)

(0.082)

(0.069)

(0.095)

(0.055)

(0.081)

(0.066)

0.008***

0.009***

0.010***

0.009**

0.012***

0.012***

0.013***

0.010***

0.008*

0.011***

0.012**

0.007***

0.006.

0.004***

0.013***

0.003***

(0.001)

(0.0004)

(0.001)

(0.0004)

(0.0005)

(0.0004)

(0.0006)

(0.0005)

(0.003)

(0.001)

(0.004)

(0.001)

(0.003)

(0.001)

(0.004)

(0.001)

0.022

-0.008

-0.0005

0.001

-0.005

0.011

0.051.

(0.016)

(0.019)

(0.015)

(0.018)

(0.019)

(0.031)

(0.018)

(0.029)

0.176***

0.149***

0.233***

0.159***

-0.070**

-0.105***

-0.063**

-0.085***

(0.026)

(0.028)

(0.025)

(0.029)

(0.021)

(0.026)

(0.024)

(0.022)

IDHM_L

IDHM_R

PERC_POP65

0.164***

0.168***

0.090***

0.099***

0.078***

0.086***

0.062***

0.063***

(0.003)

(0.003)

(0.003)

(0.003)

(0.003)

(0.004)

(0.003)

(0.004)

1.078***

1.038***

1.103***

1.050***

1.107***

1.098***

1.130***

1.112***

2.391***

4.869***

1.366***

1.156*

0.959**

1.105***

0.357

0.677.

(0.010)

(0.008)

(0.009)

(0.008)

(0.009)

(0.007)

(0.009)

(0.009)

(0.284)

(0.272)

(0.294)

(0.454)

(0.300)

(0.196)

(0.297)

(0.364)

IDHM

IDHM_E

-0.583*** -0.435*** -0.383***

0.076***

NPREST

log(Pop)

-0.085*** -0.026***

7.571***

5.821***

2.851***

4.174***

9.001***

13.458***

0.171

8.388***

(0.270)

(0.258)

(0.203)

(0.276)

(0.738)

(0.923)

(0.598)

(0.701)

4.506***

3.242***

1.021***

1.660***

6.440***

3.984***

0.157

0.884

(0.159)

(0.153)

(0.153)

(0.159)

(0.581)

(0.290)

(0.643)

(0.675)

5.810***

4.004***

0.959**

1.939***

7.534***

7.908***

1.712

1.397

(0.339)

(0.338)

(0.312)

(0.329)

(1.262)

(1.480)

(1.233)

(1.483)

0.672**

0.900***

1.625***

0.768**

5.991***

8.581***

1.013

4.744***

(0.254)

(0.249)

(0.239)

(0.244)

(1.297)

(1.452)

(1.259)

(1.405)

3.202***

2.567***

1.165***

1.388***

27.450***

14.809***

-5.528**

2.690
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(0.354)

VA_PRI

log(DENS_UR
B)

METROP

(0.335)

0.192***

0.078

0.061

(0.052)

(0.054)

(0.057)

(0.289)

-0.184*** -0.248*** -0.185***
(0.054)

(0.048)

(0.038)

(0.357)

(3.259)

(3.510)

(2.052)

(3.454)

-0.073

-0.150**

0.053

-0.144.

0.272*

-0.258*

- 0.141.

0.019

0.258*

0.415***

(0.055)

(0.052)

(0.080)

(0.086)

(0.114)

(0.112)

(0.077)

(0.060)

(0.110)

(0.105)

0.080***

0.057***

0.017.

0.020.

-0.027

-0.129

-0.128

- 0.248*

(0.012)

(0.011)

(0.010)

(0.011)

(0.084)

(0.087)

(0.136)

(0.113)

0.078***

0.072***

0.039*

0.032*

0.010

0.015

0.002

0.018

-0.010

0.004

-0.035.

-0.040.

- 0.0507

-0.015

-0.029

-0.023

(0.016)

(0.017)

(0.015)

(0.015)

(0.015)

(0.012)

(0.015)

(0.015)

(0.020)

(0.021)

(0.020)

(0.021)

(0.020)

(0.016)

(0.019)

(0.020)

R2 Ajustado

0.826

0.825

0.848

0.841

0.865

0.865

0.858

0.861

0.447

0.631

0.072

0.605

0.489

0.670

0.123

0.657

DurbinWatson (pvalor) (b)

<2.2e-16

<2.2e-16

<2.03e-14

<2.2e-16

-

-

-

-

1

0.096

1

0.710

1

0.609

1

1

9920

11303

8251

11231

9920

11303

8251

11231

9920

11303

8251

11321

9920

11303

8251

11231

Observações

Significância dos erros padrão HC: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(a) Valores entre parênteses se referem aos erros padrões consistentes à heterocedasticidade (HC)
(b) Hipótese Nula: não há autocorrelação entre os resíduos

Assim com na análise dos resultados do Modelo I, inicialmente passa-se a analise da significância
estatística dos coeficientes estimados e da robustez dos submodelos do Modelo II, para então analisar sua
significância econômica (interpretação de sinais e magnitudes).
Corroborando os resultados obtidos para o Modelo I, a grande maioria dos submodelos do Modelo II
apresentaram coeficientes significantes a 1% para as variáveis PIB_PerCapita e Pop_Urb. Entretanto, as
variáveis Preço_BL a nível municipal, HHI_BL e HHT_BL apresentaram bastante instabilidade quanto à
significância de seus coeficientes estimados em cada submodelo, especialmente mediante a inclusão de
efeitos fixos.
Em relação às novas variáveis independentes incluídas no Modelo II, destacam-se a pré-existência de
prestadoras de SeAC por meio de rede terrestre e o número de prestadoras de banda larga fixa de alta
velocidade (NPREST) em cada município, que apresentaram coeficientes significativos à 1 % em todos os
submodelos em que estas variáveis foram incluídas. Grande estabilidade também foi encontrada para os
coeficientes da variável que representa a quantidade de população do município em cada ano, com
resultados estatisticamente significativos a 1% em 14 dos 16 submodelos regredidos.
Já a variável de desenvolvimento humano (IDHM) e suas componentes de educação (IDHM_E),
longevidade (IDHM_L) e renda (IDHM_R) também apresentaram coeficientes significantes na grande
maioria dos submodelos regredidos, porém com grande instabilidade em sua magnitude. Por fim, a variável
dummy de pré-existência de oferta de banda larga móvel, bem com as variáveis que medem o percentual
de participação do setor primário da economia no Valor Agregado gerado por cada município, a densidade
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urbana, e a dummy de localização do município em uma região metropolitana apresentaram coeficientes
pouco significativos estatisticamente na maioria dos submodelos regredidos.
Quanto à robustez e eficiência dos submodelos do Modelo II, a análise gráfica da distribuição dos
resíduos dos dezesseis submodelos analisados apontou, assim como para os submodelos do Modelo I, para
a satisfação da condição de normalidade e média zero apenas para os submodelos em que foram incluídos
efeitos fixos para os municípios, da mesma forma que encontrado para o Modelo I. Tal evidência também
foi comprovada pelo teste de Hausman, realizado para cada um dos oito pares de submodelos de efeitos
fixos e efeitos aleatórios, todos resultando em p-valores menores que 2x10-16. Também foi realizado o teste
F para os submodelos com inclusão de efeitos fixos, contra os mesmos submodelos regredidos utilizando o
mesmo painel, porém com dados empilhados (pooled), resultando na pertinência da inclusão de efeitos
fixos.
Quanto à inclusão de efeitos fixos de tempo (dummies de tempo) no modelo de estimação de
atratividade ora em comento, os resultados das regressões dos submodelos em que há a inclusão de
dummies de tempo apresentam coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) em média 10% maiores
em relação aos submodelos onde não houve a inclusão de tais dummies. Também pode ser observado a
partir dos resultados apresentados que a inclusão destas dummies de tempo evitam a superestimação da
significância econômica dos (magnitude dos coeficientes) das demais variáveis independentes, em especial
das variáveis PIB_PerCapita, IDHM e de suas componentes de educação, longevidade e renda.
Quanto à possível existência de autocorreção nos resíduos das regressões, o que tornaria os coeficientes
estimados ineficientes devido à existência de viés em suas variâncias e covariâncias, os resultados dos testes
de Durbin-Watson realizados para cada um dos submodelos regredidos apontou baixa ou nenhuma
autocorrelação nos resíduos de todos os submodelos de efeitos fixos regredidos.
Assim, com base nos resultados dos testes apresentados acima, conclui-se que a inclusão de efeitos fixos
para os municípios e para os anos é a melhor estratégia de estimação dentre as testadas para o Modelo II.
Quanto a defasagem das variáveis independentes em relação à variável resposta, é possível observar baixa
autocorrelação entre os resíduos da regressão e valores de R2 ajustado elevados tanto para os submodelos
com um quanto com dois anos de defasagem das variáveis independentes. Entretanto, destaca-se o
submodelo II – F.2.2.2, com defasagem de dois anos, cujo qual dentre os que não apresentam
autocorrelação dos resíduos (p-valor do teste Durbin-Watson igual a 1) é o que possui o maior valor de R2
ajustado (0,657).
Esse submodelo, no entanto, necessitou ser otimizado, com vistas a evitar distorções indesejadas na
magnitude e sinal dos coeficientes significativos estatisticamente, causadas pela presença de variáveis não
significativas no submodelo. Para isso, forma excluídas todas as variáveis cujos coeficientes não se
mostraram significativos mesmo à 5%, quais sejam as variáveis PIB_PerCapita, Preço_BL, HHI_BL, Pop,
Perc_Pop65 e METROP.
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O submodelo otimizado resultante, apresentado abaixo, possui todos os seus coeficientes significativos
a 1%, R2 ajustado de 0,65 e ausência de autocorrelação entre os resíduos da regressão.

Modelo II – Otimizado

𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 0,177𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 0,002𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 0,063𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 8,690IDHM𝑖,𝑡−2
+ 0,434VA_PRI𝑖,𝑡−2 + 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

Obtido o submodelo de regressão otimizado, restou necessário ainda, assim como realizado para o
Modelo I, verificar a condição de estacionariedade das diversas séries temporais que compõem o painel de
dados utilizado, a fim de assegurar que o modelo otimizado resultante não se trata de uma regressão
espúria.
Para isso, adotou-se procedimento similar ao já descrito na seção anterior, baseado nos testes de Levin,
Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003), testes de raízes unitárias aplicados a painel de séries temporais
bastante comuns na literatura recente. O resultado dos testes para o painel utilizado no Modelo II Otimizado é apresentado na tabela abaixo, com exceção dos resultados para as variáveis USER_BL, HHT e
Pop_Urb, já apresentados na seção anterior.

TABELA 8 - TESTES DE RAÍZES UNITÁRIAS PARA AS VARIÁVEIS DO MODELO II
Variável
NPREST
IDHM
VA-PRI

Parâmetro

Levin, Lin e Chu
(2002)32

Im, Pesaran e Shin
(2003)33

Estatística

-13.873

-3.7225

p-valor

< 2.2e-16

0.0001972

Estatística

-1071.2

-Inf

p-valor

< 2.2e-16

< 2.2e-16

Estatística

-

-Inf

p-valor

-

< 2.2e-16

Como podem ser observados na tabela de resultados acima, ambos os testes de raízes unitárias
realizados rejeitaram a hipótese nula de existência de raízes unitárias no painel de séries temporais de cada
variável do Modelo II – Otimizado. Ainda, pelas mesmas razões já desenvolvidas na seção anterior para o

32

Testes de Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003) realizados com interceptos individuais e
tendências.
33
Testes de Im, Pesaran e Shin (2003) realizados com interceptos individuais e tendências para todas as
variáveis.
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Modelo I, qual seja a insuficiência de períodos de tempo observados, não foi possível verificar a existência
ou não de cointegração entre as series temporais que compõem o painel de dados de cada variável.
Analisada a significância estatística dos coeficientes das variáveis independentes, bem como a robustez
dos diversos submodelos testados e a condição de estacionariedade do painel de series temporais de cada
variável de interesse para o Modelo II - Otimizado, passa-se agora a análise da significância econômica de
seus coeficientes.
O referido modelo nos mostra que o índice de concentração de mercado entre tecnologias (HHT_BL)
possui impacto direto sobre a oferta de banda larga fixa de alta velocidade e, consequentemente, sobre a
atratividade econômica dos municípios. Por exemplo, uma mudança de configuração de participação de
mercado entre tecnologias de 95% - 5% para 80% - 5% - 15%, com a entrada de uma terceira tecnologia,
resultaria em uma redução de aproximadamente 4,2% na oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
Assim, segundo o submodelo otimizado, uma diminuição da concentração de mercado entre tecnologias
resulta em diminuição da atratividade econômica.
Ainda, o submodelo em comento estima que um acréscimo de 10 pontos percentuais no percentual de
população urbana de um dado município resultaria em um acréscimo de aproximadamente 2% na oferta de
banda larga fixa de alta velocidade, demonstrando a importância da diminuição do custo de implantação de
rede devido ao aumento de densidade populacional nas áreas urbanas e os ganhos de escala decorrentes.
Outra conclusão importante ao analisarmos o submodelo otimizado é que a inclusão da variável número
de prestadoras de banda larga fixa de alta velocidade (NPREST) fez com que a variável que mede a
concentração de mercado entre prestadoras (HHI_BL) deixasse de ser estatisticamente significante. Isso
significa que o mero aumento da quantidade de prestadores de banda larga fixa de alta velocidade em um
determinado município já produz impactos no aumento da oferta naquele município, independente de
haver ou não redução expressiva da concentração de mercado.
Por exemplo, segundo o submodelo otimizado, a entrada de uma nova prestadora em um determinado
município implicaria em um aumento de 6,3% na oferta de banda larga fixa de alta velocidade, resultado
muito semelhante ao encontrado no Modelo I.
Quanto ao impacto do nível de desenvolvimento do município sobre a sua atratividade econômica para
a oferta de banda larga fixa de alta velocidade, observa-se que um aumento de 0,1 no IDHM de um município
resultaria em um aumento de 87% na oferta.
Ainda, observa-se que quanto maior a participação do setor primário da economia no Valor Agregado
gerado por um determinado município, maior a atratividade econômica do município, resultado que a
princípio poderia ser considerado contra intuitivo, uma vez que o setor primário é o que menos demanda
recursos de TICs, quando comparado aos setores secundário e terciário. Pelo contrário, o resultado
demonstra a importância da atividade agropecuária no Brasil para a atração de investimentos em banda
larga fixa de alta velocidade, principalmente para o interior do Brasil, fruto do desenvolvimento econômico
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dos municípios de matriz econômica predominantemente fundamentada no setor primário da economia.
Por exemplo, um município em que o percentual do valor agregado total advindo do setor primário é 10
pontos percentuais maior do que em um outro município, possui oferta de banda larga fixa de alta
velocidade 4,3% maior do que este último. Importa ressaltar que, a fim de garantir maior robustez a
interpretação do coeficiente dessa variável, foi investigada a possibilidade de haver multicolinearidade entre
ela e as demais variáveis independentes inseridas no modelo otimizado, entretanto os testes realizados não
confirmaram a existência de tal relação.
Por fim, importa relembrar que a estimação do Modelo II visava verificar se a inclusão de outras variáveis
independentes no modelo originalmente proposto por Gruber et al. (2014) resultaria em um modelo mais
robusto e eficiente para a estimação da curva de oferta de banda larga fixa de alta velocidade nos municípios
brasileiros. A tabela abaixo apresenta um comparativo entre os resultados estatísticos de ambos os modelos.

TABELA 9 - MODELO I VS. MODELO II
Variável Dependente : ln(Qtd usuários de BL fixa > 2Mbps)
Modelo
Tipo de Estimador
Dummies de tempo
Defasagem temporal

log(PIB Per Capita)
Preço_BL
HHI
HHT
Pop_Urb

(I – F.2.2)

(II – F.2.2.2 Otimizado)

Efeitos Fixos

Efeitos Fixos

Sim

Sim

2 anos
0.124***
(0.031)
0.006**
(0.002)
-0.181**
(0.065)
0.309***
(0.070)
0.004***
(0.001)

2 anos

0.612

0,177***
(0,031)
0,002**
(0,001)
0,063***
(0,004)
8,690***
(0,574)
0,434***
(0,103)
0,655

1

1

11240

11231

NPREST
IDHM
VA_PRI
R2 Ajustado
Durbin-Watson (p-valor)
(b)

Nº de Observações

Significância dos erros padrão HC: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(a) Valores entre parênteses se referem aos erros padrões consistentes à heterocedasticidade (HC).
(b) Hipótese Nula: não há autocorrelação entre os resíduos.

Ao compararmos os resultados obtidos para os modelos I e II, é possível concluir que o Modelo II
resultante (otimizado) é obtido a partir do Modelo I – F.2.2, porém com a inclusão das variáveis NPREST,
IDHM e VA_PRI. Entretanto, tal inclusão fez com que as variáveis PIB_PerCapita, Preço_BL e HHI_BL,
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estatisticamente significativas no Modelo I, deixassem de ser significativas, e ainda resultou em um modelo
com R2 ajustado ligeiramente superior (0,65 no Modelo II contra 0,61 do Modelo I).
Dessa forma, pode-se concluir que o Modelo II estimado é ligeiramente mais robusto e eficiente que o
Modelo I, estimado a partir das variáveis independentes propostas por Gruber et al. (2014), apesar de este
último também haver apresentado resultados bastante satisfatórios para a estimação da curva de oferta de
banda larga fixa de alta velocidade em nível municipal.
Na próxima seção serão analisados os resultados obtidos para o Modelo III e seus submodelos, que
visam à predição da probabilidade de atendimento dos municípios com banda larga fixa de alta velocidade,
a partir das decisões de investimento voluntárias tomadas pelo mercado de telecomunicações no período
de 2008 a 2016.

7.3.

MODELO III

Descrito em detalhes na Seção 5.3, o Modelo III foi elaborado com vistas a estimar a atratividade
econômica de um município para a oferta de banda larga fixa de alta velocidade ainda com base no modelo
teórico enunciado no capítulo 4 (vide Equação 6), porém através da probabilidade de um município ser
atendido dadas as suas características de demanda e custos de implantação. Neste modelo, considera-se
como premissa que quanto maior a probabilidade de atendimento, maior será a atratividade econômica do
município.
A variável dependente do modelo é binomial, e recebe o valor 0 para um município em um determinado
ano (entre 2010 e 2016) caso este não tenha sido atendido, e o valor 1 caso ele já se encontre atendido
naquele determinado ano. As variáveis independentes são aquelas listadas nas Seções 4.2 e 4.3 como
representativas da demanda e dos custos de implantação de infraestrutura de rede a nível municipal, a
maioria delas já utilizadas nos Modelos I e II e descritas em detalhes no Capítulo 6.
A fim de tratar possíveis endogeneidades entre as variáveis do modelo, para o Modelo III, assim como
para os Modelos I e II, também foram especificados submodelos com defasagem de um e dois anos entre a
variável dependente e as variáveis independentes. Também, da mesma forma que na especificação do
Modelo II, devido à grande quantidade de variáveis independentes especificadas, algumas delas com grande
colinearidade aparente, as variáveis não foram incluídas todas simultaneamente no modelo, a fim de reduzir
os efeitos da multicolinearidade das variáveis independentes na estimação de seus coeficientes.
Por fim, é preciso esclarecer que, ao contrário dos modelos I e II, no Modelo III não foram especificados
submodelos com a inclusão de variáveis dummies temporais, pois um dos objetivos dessa especificação é a
obtenção de um modelo de predição de atratividade econômica a ser usado na elaboração futura de
políticas públicas de massificação da banda larga fixa de alta velocidade.
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Dada a característica binomial da variável dependente e do objetivo de se estimar a probabilidade de
atendimento dos municípios, optou-se pela utilização da modelagem clássica de regressão logit, com as
amostras de cada município entre 2008 e 2016 constante do painel de dados descrito do capítulo 0
empilhadas em uma base de dados cross-section a fim de estimar os coeficientes dos submodelos
enunciados através do método da Máxima Verossimilhança detalhado em Wooldrige (2014).
Tais submodelos do Modelo III, assim como realizado para o Modelo I e II, foram implementados no
software estatístico R. Devido a grande quantidade de amostras disponíveis no painel de dados analisado,
foi possível obter os erros padrão de tais coeficientes com heterocedasticidade corrigida (heteroscedastic
consistent - HC) pelo método de White, proposto por White (1980 e 1984) e Arellano (1987), a fim de analisar
a significância de tais coeficientes de maneira robusta.
Os coeficientes estimados, seus erros padrão corrigidos para heterocedasticidade, bem como as
principais estatísticas sobre cada submodelo especificado, como o pseudo R2 de McFadden, o Bayesian
Information Criterion (BIC) e os principais indicadores do desempenho de predição dos submodelos, como
Acurácia, Precisão, Recall, Score F-1 e a área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) estimada,
são apresentados na tabela abaixo, a fim de auxiliar na análise dos resultados e na comparação dos
submodelos testados.

TABELA 10 - MODELO III – PRINCIPAIS RESULTADOS
Variável Dependente Binomial: Oferta_BL
Modelos

III - 1.d

III - 1.s

III - 2.d

III - 2.s

Defasagem temporal

1 ano

1 ano

2 anos

2 anos

-20.952***

-18.300***

-21.984***

-21.934***

(0.952)

(0.538)

(0.951)

(0.491)

0.482***

0.380***

0.545***

0.454***

(0.053)

(0.040)

(0.059)

(0.038)

0.016***

-0.010***

0.039***

-0.027***

(0.004)

(0.001)

(0.004)

(0.001)

-0.532*

-0.827***

-0.291

-1.102***

(0.227)

(0.207)

(0.233)

(0.198)

1.954***

1.954***

1.828***

2.108***

Variáveis (a)
Intercepto

log(PIB_PerCapita)

Preço_BL

HHI_BL

HHT_BL
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Pop_Urb

BL_SMP

SEAC

(0.186)

(0.182)

(0.192)

(0.178)

0.006***

-0.002

0.010***

-0.002

(0.002)

(0.001)

(0.002)

(0.001)

-0.305***

-0.237***

(0.062)

(0.060)

0.392

0.261

(0.329)

(0.439)

NPREST

log(Pop)

0.481***

0.335***

0.538***

0.402***

(0.035)

(0.025)

(0.035)

(0.023)

IDHM

IDHM_E

IDHM_L

IDHM_R

log(DENS_URB)

METROP

21.762***

(0.627)

(0.593)

3.589***

4.708***

(0.471)

(0.476)

5.679***

4.836***

(0.976)

(0.988)

4.957***

4.509***

(0.748)

(0.801)

PERC_POP65

VA_PRI

16.448***

-4.110

-4.515***

(1.037)

(0.947)

0.638***

1.030***

0.969***

1.290***

(0.159)

(0.139)

(0.182)

(0.136)

-0.071.

-0.108**

(0.038)

(0.037)

0.075

0.117.

0.173*

-0.047

(0.075)

(0.061)

(0.078)

(0.057)

-0.359***

-0.594***

-0.290***

-0.505***

(0.035)

(0.024)

(0.035)

(0.021)

BIC

9886

15949

9689

18983

Pseudo R2_McFadden

0.81

0.69

0.80

0.599

log(DIST)
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Classificação (corte = 0.5)
Acurácia

0.835

0.885

0.797

0.832

Precisão
0
1

0.962

0.984

0.882

0.932

0.232

0.130

0.606

0.477

Recall
0
1

0.857

0.896

0.834

0.864

0.562

0.516

0.696

0.664

Score F-1
0
1

0.906

0.938

0.857

0.896

0.329

0.208

0.648

0.555

ROC_AUC

0.822

0.840

0.849

0.866

Nº de Observações

13521

28711

10940

26131

Significância dos erros padrão HC: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(a) Valores entre parênteses se referem aos erros padrões consistentes à heterocedasticidade (HC)

Assim como para os Modelo I e II, inicialmente passa-se a analise da significância estatística dos
coeficientes estimados e da robustez e desempenho dos submodelos regredidos, para então analisar seu
significado econômico (interpretação de sinais e magnitudes).
Analisando a tabela acima, é possível verificar que das variáveis independentes propostas por Gruber et
al. (2014), as variáveis PIB_PerCapita, Preço_BL e HHT_BL apresentaram coeficientes significativos à 1% em
todos os quatro submodelos regredidos, enquanto que as variáveis HHI_BL e Pob_Urb apresentaram maior
instabilidade na sua significância estatística.
Quanto às demais variáveis independentes propostas nesta pesquisa, destacam-se as variáveis i) préexistência de oferta de banda larga móvel (BL_SMP), ii) população do município (Pop), iii) IDHM e seus
componentes de educação, longevidade e renda, iv) percentual do valor agregado do município referente
ao setor primário da economia (VA_PRI), e v) distância do município não atendido até o município atendido
mais próximo (DIST), que apresentaram coeficientes significativos e estáveis em todos os submodelos em
que foram incluídas.
Já as variáveis pré-existência de prestadoras de SeAC (SEAC), o percentual de população do município
com mais de 65 anos (PERC_POP65), a densidade urbana (DENS_URB), e a dummy de localização do
município em uma região metropolitana (METROP) apresentaram instabilidade quanto a sua significância
estatística. Por fim, a variável que mede o número de prestadores de banda larga fixa de alta velocidade
(NPREST) apresentou colinearidade perfeita com as demais variáveis do modelo e foi excluída das
regressões.
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Quanto ao desempenho dos submodelos testados para a predição do atendimento ou não de um
determinado município dadas as suas características de demanda e custos de implantação, observa-se que
todos os quatro submodelos testados apresentaram Acurácia satisfatória, com pelo menos 80% dos casos
sendo corretamente classificados em qualquer dos modelos, considerando um corte de 0,534 para
classificação das probabilidades preditas.
Entretanto, quando analisado o desempenho dos submodelos para a predição de atendimento e não
atendimento de maneira separada, por meio dos resultados de Precisão e suas derivações, Recall e Score F1, observa-se que os modelos possuem melhor desempenho para a predição dos municípios que não serão
atendidos (variável dependente igual a 0), com a classificação correta de mais de 90% dos casos de não
atendimento, em média. Observa-se, ainda, que os submodelos com melhor desempenho quanto à precisão
da predição dos casos de atendimento dos municípios são os submodelos com defasagem de dois anos das
variáveis independentes, sendo estes, consequentemente, os submodelos com maior precisão média35.
A qualidade do ajuste das regressões logísticas realizadas pôde ser comprovada pela obtenção, para
cada submodelo predito, da área sob a sua respectiva curva ROC, que relaciona de maneira gráfica a
sensitividade e a especificidade das predições realizadas a partir dos submodelos regredidos. Os resultados
acima de 0,8 para todos os submodelos atestam a qualidade do ajuste dos submodelos testados.
Por fim, para selecionar o submodelo mais robusto dentre os quatro testados, a fim de analisá-lo quanto
ao significado econômico de seus coeficientes e utilizá-lo para na predição de atratividade econômica dos
municípios ainda não atendidos com banda larga fixa de alta velocidade, obteve-se o BIC e o pseudo R2 de
Mcfadden de cada submodelo. Os resultados encontrados apontam para uma maior robustez dos
submodelos III – 1.d e III – 2.d, com resultados bastante similares entre si. Entretanto, como já mencionado
anteriormente, os submodelos com defasagem de dois anos das variáveis independentes apresentaram
maior precisão média, sendo possível concluir que o submodelo III – 2.d é o que apresenta o melhor tradeoff entre robustez estatística, qualidade do ajuste e desempenho de predição.
Como observado na tabela de resultados do Modelo III, entretanto, as variáveis SEAC e Pop_Urb não
apresentaram coeficientes estatisticamente significativos no modelo III – 2.d. Assim, com vistas a otimizar a
predição, estas variáveis foram retiradas do submodelo de predição e estimados novos coeficientes. Após
esta otimização, os coeficientes das variáveis HHI_BL, BL_SMP, DENS_URB e METROP também não se
apresentaram estatisticamente significativos, tendo sido, consequentemente, retirados, em uma segunda
rodada de otimização.

34

A análise de desempenho nos submodelos testados foi realizada a partir de um corte de 0,50, o que
significa dizer que um município com probabilidade de atendimento predita superior a 0,50 é considerado
como atendido.
35
Média das precisões das classificações de atendimento (variável dependente igual a 1) e não
atendimento (variável dependente igual a 0).
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O submodelo resultante, apresentado abaixo, possui todos os seus coeficientes significativos a 1%,
acurácia de 83%, precisão de 93% e 48% para a predição de não atendimento e atendimento,
respectivamente, pseudo R2 de McFadden de 0,6 e área sob a curva ROC de 0,86, demonstrando ser um
submodelo robusto, de qualidade e com desempenho preditivo satisfatório.

Modelo III - Otimizado
𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−2 ) =

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2

𝒛𝑖,𝑡−2 = −25,032 + 0,551log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) − 0,027𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 1,405𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 0,462log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 8,082𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2 + 9,289𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 4,806𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2
+ 1,382𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 − 0,499log(𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 )

Além das probabilidades de atendimento de cada município com oferta de banda larga fixa de alta
velocidade, o Modelo III – otimizado, apresentado acima, permite-nos obter algumas conclusões
importantes sobre o impacto de cada uma das variáveis do modelo sobre a razão de chances de atendimento
de um município. Mas antes, é preciso esclarecer o método utilizado para interpretação dos coeficientes
obtidos no modelo.
No modelo logit enunciado, 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2 é a razão de chances (Odds Ratio - OR) de sucesso da variável
dependente, ou seja, a razão entre a probabilidade de atendimento de um município i em um ano t sobre a
probabilidade de não atendimento. Reescrevendo a razão de chances em sua forma logarítmica, obtemos a
equação abaixo, cuja interpretação dos coeficientes se torna semelhante à interpretação dos coeficientes
dos Modelos I e II.

log(OR i,t ) = −25,032 + 0,551log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) − 0,027𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 1,405𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 0,462log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 8,082𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2 + 9,289𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 4,806𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2
+ 1,382𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 − 0,499log(𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 )

A equação acima nos mostra que um aumento de 10 % no PIB per capita de um município impacta em
um aumento de aproximadamente 5,5% na razão de chances de atendimento dos municípios com banda
larga fixa de alta velocidade. Também se observa que uma redução de R$ 10 no preço do pacote típico de
banda larga, que custa em média R$ 40,00 nos municípios já atendidos, resultaria em um aumento de cerca
de 27% na razão de chances de atendimento de um determinado município.
Nota-se, ainda, que o índice de concentração de mercado entre tecnologias (HHT_BL) possui impacto
direto sobre a probabilidade de atendimento dos municípios. Por exemplo, uma mudança de configuração
de participação de mercado entre tecnologias de 95% - 5% para 80% - 5% - 15%, com a entrada de uma
terceira tecnologia, resultaria em uma redução de aproximadamente 34% na razão de chances de
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atendimento dos municípios. Também da equação acima se conclui que um município com população 10%
maior do que um outro possui uma razão de chances de atendimento aproximadamente 4,62% maior que
este último.
Quanto ao impacto do nível de desenvolvimento do município sobre a razão de chances de
atendimento, observa-se que um aumento de 0,1 no IDHM_E, IDHM_L ou no IDHM_R de um município
resultaria em um aumento de 81%, 93% ou 48% respectivamente em sua razão de chance de atendimento.
Ainda, observa-se que quanto maior a participação do setor primário da economia no Valor Agregado gerado
por um determinado município, maior a sua razão de chances de atendimento, resultado já encontrado no
Modelo II e que demonstra a importância da atividade agropecuária no Brasil para o aumento da
probabilidade de atendimento e, consequentemente, da atratividade econômica dos municípios. Por
exemplo, um município em que o percentual do valor agregado total advindo do setor primário é 10 pontos
percentuais maior do que em um outro município, possui uma razão de chances de atendimento 13,8%
maior do que este último.
Por fim, a variação da razão de chances de atendimento apresentou-se inversamente proporcional à
variação da distância de um município não atendido até o município atendido mais próximo. Assim, por
exemplo, um município que possui uma distância até o município atendido mais próximo 10% menor,
quando comparada à distância de outro município não atendido até o seu respectivo município atendido
mais próximo, apresenta uma razão de chances de atendimento aproximadamente 5% maior.
No próximo capítulo serão discutidas conclusões e possibilidades de aplicação dos resultados
encontrados na estimação dos Modelos I, II e III para a elaboração de políticas públicas de massificação do
acesso à banda larga fixa de alta velocidade nos municípios brasileiros.
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8. APLICAÇÕES DOS RESULTADOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS
A necessidade de aumentar a atratividade econômica nas fronteiras de massificação da banda larga fixa
de alta velocidade implica a necessidade de se estudar quais os principais fatores responsáveis por um
município ser considerado economicamente viável (atrativo) ou não.
A partir dos resultados das análises econométricas apresentadas no capítulo anterior, foi possível
demonstrar que o nível de atratividade econômica de cada município depende intrinsecamente de
características relacionadas ao custo de implantação das redes e à demanda potencial do município.
É preciso repisar, nesse ponto, que a análise econométrica das decisões de investimento privadas
realizada nesta pesquisa não teve por objetivo a mensuração do custo de implantação das redes em cada
município, tão pouco de sua demanda potencial, mas sim a identificação de quais fatores, dentre os que
possuem impacto sobre custo e demanda, seriam determinantes para a realização de investimentos
privados voluntários em expansão das redes de banda larga, ou seja, quais seriam os fatores determinantes
para uma maior ou menor atratividade econômica dos municípios para a oferta de banda larga fixa de alta
velocidade.
Esse foi o objetivo principal perseguido na estimação dos Modelos I, II e III, que relacionam o nível de
oferta de banda larga fixa de alta velocidade em cada município em um dado ano (2010 a 2016), com
variáveis representativas da demanda e dos custos de implantação da infraestrutura de rede a nível
municipal. Entretanto, o resultado das análises demonstrou a necessidade de dividir-se a problemática da
atratividade econômica em duas matizes: i) a da decisão privada sobre atender um novo município; e ii) a da
decisão privada de expandir a oferta em municípios já atendidos.
Como já demonstrado no Capítulo 1, a carência de infraestrutura de redes de acesso de banda larga fixa
de alta velocidade no Brasil é latente tanto em relação à quantidade de municípios ainda não atendidos,
quanto em relação à penetração em municípios onde já há oferta do serviço. Dessa forma, a identificação
de fatores determinantes da atratividade econômica sob estas duas óticas é de importância inquestionável
para a elaboração de políticas públicas eficazes e eficientes na alocação de recursos públicos, quando
disponíveis.
As próximas duas seções apresentarão os resultados desta pesquisa científica sob estas duas óticas, bem
como as possíveis implicações de tais resultados na elaboração de políticas públicas de massificação do
acesso à banda larga fixa de alta velocidade nos municípios brasileiros.

8.1.

POLÍTICAS PÚBLICAS
ATENDIDOS

DE INCENTIVO À

EXPANSÃO

DA

OFERTA

A

MUNICÍPIOS

AINDA NÃO
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O resultado da estimação do Modelo III, apresentado no capítulo anterior (vide Modelo III - Otimizado),
possibilita a especificação do Modelo de Atratividade Econômica sob a ótica do início da oferta privada e
voluntária de banda larga fixa de alta velocidade em municípios brasileiros ainda não atendidos pelo serviço,
conforme segue:

Modelo de Atratividade Econômica – Início da Oferta

𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝑃𝑖𝑏_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2 ;
𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 ; 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 ; 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 )

Assim, são fatores determinantes diretos da atratividade econômica para o início da oferta de banda
larga fixa de alta velocidade em um futuro próximo (dois anos) em municípios ainda não atendidos o i) PIB
per capita do município, o ii) o preço cobrado pelos serviços no município; o iii) tamanho da população do
município; o vi) nível de desenvolvimento humano do município, sob suas três perspectivas (educação,
longevidade e renda), o v) nível de participação do setor primário da economia no Valor Agregado gerado
pelo município, todos estes fatores relacionados à expectativa de demanda nos municípios; bem como o vi)
nível de concentração de mercado entre tecnologias e a vii) distância do município até o município atendido
mais próximo, fatores com impacto nos custos de implantação das redes nos municípios.
Analisando o conjunto de variáveis identificadas como determinantes da atratividade, resta
evidente a necessidade de se priorizar políticas públicas que foquem em geração de demanda pelo serviço,
dado o gap de renda e de desenvolvimento humano e a reduzida população de boa parte dos municípios do
Brasil. A necessidade de políticas que fomentem a demanda é corroborada, inclusive, pela relação direta
encontrada entre a população dos municípios e sua atratividade econômica, o que demonstra a necessidade
de políticas que resultem em aumento de atratividade nos municípios de menor população.
A relevância estatística e importante magnitude das variáveis 𝑃𝑖𝑏_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 , 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2,
𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 e 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 denotam o forte impacto do gap de renda da população em relação a
atratividade econômica dos municípios, ressaltando a necessidade de políticas públicas de redução dos
preços das ofertas de banda larga fixa de alta velocidade, com foco em geração de demanda, especialmente
entre a população mais carente. Tais políticas teriam forte impacto em aumento de atratividade econômica
de municípios ainda não atendidos, aumentando seu potencial para recebimento de investimentos privados
voluntários. Cita-se como exemplos de políticas com este objetivo o incentivo à redução dos preços
praticados no varejo através de regulação dos preços de atacado, redução de impostos sobre o serviço em
municípios pouco atrativos, ou mesmo o uso de fundos públicos para o fornecimento de subsídios diretos
vinculados à contratação de planos de banda larga fixa de alta velocidade pela população de baixa renda.
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Nesta mesma linha de incentivo à demanda, o modelo estimado nos permite concluir pela
importância de investimentos em saúde e educação como impulsionadores indiretos da atratividade
econômica dos municípios. Em uma análise de longo prazo, o resultado de políticas focadas em
desenvolvimento humano pode ser observado através do aumento de renda das famílias. Dessa forma, as
evidencias encontradas sobre a importância do nível de desenvolvimento humano de um município para a
sua atratividade econômica reforçam a importância de políticas públicas que enderecem o gap de renda da
população, como remédio no curto prazo.
Ainda, de acordo com o modelo estimado, assim como para aumentar a atratividade econômica
dos municípios para recebimento de investimentos em expansão das redes, como será visto na próxima
Seção, além da necessidade de políticas públicas de incentivo à demanda, é fundamental o desenho de
políticas que foquem a redução dos custos de implantação das redes fixas.
A elevada significância estatística da variável HHT_BLi,t−2 e sua relação direta com a atratividade
econômica dos municípios para o início da oferta de banda larga fixa de alta velocidade nos mostra que a
diversificação de tecnologias de rede de acesso na oferta de banda larga não deve ser um objetivo em si das
políticas públicas de massificação da banda larga. Pelo contrário, quanto mais concentrada a oferta em uma
tecnologia, maiores são as oportunidades de compartilhamento de rede e menores os custos de
implantação devido aos ganhos de escala decorrentes. Contudo, considerando a necessidade de manter-se
o dinamismo do mercado e possibilitar o surgimento de soluções e tecnologias inovadoras, assim como
garantir a liberdade de iniciativa, a decisão quanto à tecnologia a ser utilizada na implantação das redes não
deve ser imposta pelo Estado.
Ainda, é importante ressaltar que esse resultado é coerente com o encontrado por Gruber et al. (2014)
para os países europeus, e sugere que uma redução na concentração de mercado entre tecnologias,
notadamente resultante, no caso brasileiro, do início da oferta da tecnologia Hybrid Fiber Coax – HFC, leva a
uma corrida por modernização das redes já existentes a fim de aumentar sua competitividade, drenando
recursos que poderiam, por exemplo, estar sendo investidos em atendimento de novos municípios ou
expansão da cobertura das redes em municípios já atendidos.
Finalmente, a presença da variável 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 no modelo de atratividade econômica estimado fornece
evidencias de que as escolhas voluntárias de investimento privado em atendimento de novos municípios
ocorre de maneira incremental, ou seja, os municípios mais próximos daqueles já atendidos possuem maior
probabilidade de atendimento voluntário pelos entes privados, e portanto são mais atrativos que aqueles
mais distantes.
Dessa forma, resta evidente a necessidade de políticas públicas que incentivem o atendimento de
municípios mais distantes daqueles já atualmente atendidos, dado que os custos de implantação de rede de
acesso e de transporte nestes tende a ser maior, tanto do ponto de vista do CAPEX quanto do OPEX.
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O gráfico abaixo apresenta o posicionamento dos municípios brasileiros de acordo com seu PIB per
capita em 2016, vetor da demanda por serviços de banda larga fixa de alta velocidade, e sua distância até o
município atendido mais próximo, também em 2016, vetor de custo de atendimento de novos municípios,
com vistas a analisá-los sob a ótica do modelo de gaps de acesso a serviços de telecomunicações proposto
por Navas-Sabater et al. (2002).

FIGURA 12 - POSICIONAMENTO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS NO MODELO DE GAPS DE ACESSO

FONTE: Elaboração própria.

Analisando o posicionamento dos municípios brasileiros ainda não atendidos, frente ao modelo de gaps
do Banco Mundial, pode-se concluir que políticas de melhoria do ambiente regulatório e legal, ou mesmo
políticas de subsídio ao investimento na implantação das redes, trariam impacto limitado em aumento de
atratividade econômica dos municípios e em atração de investimento privado em massificação da banda
larga fixa de alta velocidade. O que se observa do gráfico é um sem número de municípios brasileiros que se
encontram próximos de municípios já atendidos (o que representa um baixo custo incremental para
expandir as redes até eles), porém com população de baixíssima renda, incapaz, em sua maioria, de pagar
pelo serviço. Em tais municípios, posicionados na fronteira de universalização, a baixa demanda pelos
serviços torna a sua prestação insustentável, pois as receitas geradas são muitas vezes insuficientes para
cobrir as despesas operacionais com a prestação do serviço.
Dessa forma, conclui-se que políticas de incentivo à demanda, como, por exemplo, a oferta de subsídio
à população de baixa renda na contratação de serviços de banda larga de alta velocidade possui potencial
muito maior de aumentar a atratividade econômica dos municípios do que políticas que foquem a simples
redução dos custos de implantação das redes, como políticas de subsídio estatal à construção de
infraestrutura de redes. Corroborando essa conclusão, o gráfico abaixo apresenta uma análise comparativa
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entre as variáveis Distância (km) e PIB per capita (R$) dos municípios referentes à 2016 e sua probabilidade
de atendimento em 2018, calculada a partir do modelo de atratividade econômica estimado.

FIGURA 13 - IMPACTO DO CUSTO E DA DEMANDA NA PROBABILIDADE DE ATENDIMENTO

FONTE: Elaboração própria.

É possível notar graficamente que um baixo PIB per capita tem muito mais relevância para determinar
uma baixa probabilidade de atendimento do município do que uma pequena distância até o município mais
próximo tem para determinar a alta probabilidade de atendimento do município. Por exemplo, da simples
observação do gráfico acima, nota-se que existe uma grande diversidade de probabilidades de atendimento
para municípios que distam até 40 quilômetros de outro município já atendido, revelando uma importância
relativa dessa variável. O mesmo não se observa para o PIB per capita, pois, por exemplo, municípios com
PIB per capita abaixo de R$ 13.000,00 certamente terão uma baixa probabilidade de atendimento em 2018.
Ressalta-se que o modelo de atratividade econômica para o início da oferta de banda larga fixa de alta
velocidade, estimado através de um modelo não linear de probabilidade de atendimento, é um importante
instrumento de desenho de política pública, dado que permite a comparação da atratividade dos municípios
ainda não atendidos e seu ranqueamento. A relevância de tal instrumento pode ser comprovada através do
cruzamento entre as probabilidades de atendimento calculadas para o ano de 2017, a partir de dados de
2015 dos municípios ainda não atendidos, e os dados reais de atendimento de novos municípios no ano de
201736, conforme apresentado abaixo.

36

Fonte: Anatel.
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TABELA 11 - DESEMPENHO DO MODELO DE PREDIÇÃO FRENTE AOS DADOS REAIS DE 2017

Desempenho do Modelo
Predição 2017
Acertos - Atendimento
Acertos - Não Atendimento
Acurácia
Precisão Média

0,25
50%
78%
65%
65%

Corte
0,5
60%
72%
70%
62%

0,75
62%
67%
67%
54%

Na tabela acima, os diferentes valores de corte utilizados referem-se ao nível de probabilidade a partir
do qual se considera que um município será atendido em 2017. Por exemplo, um corte de 0,5 significa que
municípios com probabilidade estimada de atendimento em 2017 maior ou igual a 50% serão considerados
como atendidos. A partir disso, classificaram-se os municípios em atendidos e não atendidos, segundo as
suas probabilidades estimadas, e realizou-se o cruzamento dessa estimativa com os dados reais de novos
municípios atendidos até outubro de 2017.
Observa-se dos resultados da tabela um desempenho satisfatório do modelo, em especial utilizando um
corte de 0,5. Para este nível de corte, 60% dos municípios em que o modelo previu atendimento em 2017
foram de fato atendidos em 201737, e 72% dos municípios onde o modelo previu o não atendimento em
2017 não foram atendidos de fato. Além disso, as medidas de acurácia38 e precisão média39 do modelo se
mostraram bastante satisfatórias. Tais resultados comprovam a relevância do modelo estimado como
instrumento para o desenho de políticas públicas de massificação da banda larga fixa de alta velocidade. A
título de comparação, diversas simulações realizadas com a definição da probabilidade de atendimento em
2017 realizada de forma aleatória resultaram em um percentual de acerto na previsão de atendimento de
no máximo 36%, contra 60% de acerto do modelo estimado.
Por fim, como exemplo de aplicação deste instrumento no desenho de políticas públicas, a figura abaixo
apresenta a distribuição dos municípios ainda não atendidos em 2016 quanto à sua probabilidade de
atendimento em 2018. A simples análise da figura corrobora a necessidade de modelos de estimação de
atratividade econômica como o aqui estimado, pois, por exemplo, é possível concluir que, apesar de a
maioria dos municípios ainda não atendidos das regiões Norte e Nordeste demandarem políticas públicas
de massificação da banda larga fixa de alta velocidade, vários municípios destas regiões não demandariam,

37

Simulações de geração de probabilidades de atendimento de forma aleatória resultaram em
percentual de acertos na predição de atendimento de no máximo 36%.
38
Somatório do total de verdadeiros positivos e de verdadeiros negativos, dividido pelo total de
amostras, resultando no percentual total de acertos da predição.
39
Média entre i) o percentual de municípios atendidos em 2017 em que o modelo havia predito o
atendimento; e ii) o percentual de municípios não atendidos em 2017 em que o modelo havia predito o não
atendimento.
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necessariamente, tais políticas públicas de massificação, pois apresentam grande probabilidade de
atendimento voluntário pela iniciativa privada.

FIGURA 14 - MAPA DE PROBABILIDADES DE ATENDIMENTO

FONTE: Elaboração própria.40

A partir da utilização deste instrumento, portanto, é possível direcionar políticas públicas para
municípios de menor atratividade econômica, mitigando-se o risco de que a intervenção do Estado acabe
substituindo investimentos privados que já seriam realizados voluntariamente sem a necessidade de
incentivos (efeito de crowding-out).
Por fim, ressalta-se que o modelo também complementa a análise de retorno econômico do
investimento em banda larga proposta por Carvalho et al. (2017), uma vez que permite o direcionamento
de política públicas para municípios menos atrativos economicamente dentre aqueles que apresentam
maior potencial de retorno sobre o crescimento do PIB para cada real investido em expansão da oferta de
banda larga. Com isso, aumenta-se a eficiência alocativa no emprego de recursos públicos em políticas de
incentivo à massificação do acesso a este serviço.

8.2.

POLÍTICAS PÚBLICAS
ATENDIDOS

DE

INCENTIVO

À

EXPANSÃO

DA

OFERTA

EM

MUNICÍPIOS JÁ

O modelo resultante da estimação dos Modelos I e II, apresentado no capítulo anterior (vide Modelo II Otimizado), possibilita a especificação do Modelo de Atratividade Econômica, enunciado de maneira
40

A classificação das probabilidade em baixa, média e alta considerou os intervalos de 0 a 0,3333,
0,3334 a 0,6666 e 0,6667 a 1, respectivamente.
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genérica no Capítulo 4 (vide Equação 6), sob a ótica da expansão da oferta privada e voluntária de banda
larga fixa de alta velocidade nos municípios brasileiros já atendidos pelo serviço, conforme segue:

Modelo de Atratividade Econômica – Expansão da oferta em municípios já atendidos

𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2 ; 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 ; 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑜𝑃_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 )

São fatores determinantes diretos da atratividade econômica para a expansão da oferta de banda larga
fixa de alta velocidade em um futuro próximo (dois anos) nos municípios já atendidos o i) número de
prestadoras de banda larga fixa de alta velocidade presentes no município, o ii) nível de desenvolvimento
humano do município, o iii) nível de participação do setor primário da economia no Valor Agregado gerado
pelo município, fatores relacionados à expectativa de demanda do município; bem como o iv) nível de
concentração de mercado entre tecnologias e o v) percentual de população urbana do município, fatores
com impacto no custo de implantação das redes no município.
Importante notar, primeiramente, a importância do aumento da competição como mecanismo
impulsionador da expansão da oferta de banda larga em municípios já atendidos, constatação já bastante
difundida na literatura acadêmica e em análises de competição realizadas pela Agencia Nacional de
Telecomunicações. Entretanto, a novidade trazida nos resultados aqui obtidos se encontra no fato de a
variável 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2, o número de prestadores existente em um determinado município, ter se mostrado
bastante significativa estatisticamente para explicar a atratividade econômica dos municípios para a
expansão da oferta de banda larga, enquanto a variável HHI_BL não. De fato, como demonstrado no capítulo
anterior, o índice de concentração de mercado é bastante significativo estatisticamente em modelos onde a
variável 𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 não está presente. Entretanto, ao adicionarmos esta última ao modelo, ocorre um
efeito de substituição entre as duas variáveis.
Essa conclusão é fundamental para o desenho de politicas públicas, uma vez que nos permite
compreender que a simples entrada de novos prestadores no mercado de banda larga fixa de alta velocidade
em um determinado município já representa um importante movimento impulsionador da expansão da
oferta, mesmo que o mercado no município continue bastante concentrado. De fato, novos prestadores, em
especial os de pequeno porte, tendem a cobrir lacunas de infraestrutura em áreas ainda não servidas pelas
tradicionais concessionárias, que utilizam capacidade ociosa de suas redes de pares de cobre para a oferta
de banda larga de alta velocidade nas regiões mais atrativas dos municípios, ao invés de competir
diretamente com estas nas regiões mais atrativas dos municípios.
Portanto, resta clara a necessidade de desenhar politicas públicas de incentivo à competição focadas
em redução de barreiras à entrada de novos prestadores de banda larga fixa de alta velocidade, como
também evidenciado em Baigorri (2014), e não apenas direcionadas a redução da concentração de mercado,

82

uma vez que este ultimo fator não se mostrou uma condição direta para expansão da oferta. Nessa esteira,
medidas de incentivo ao surgimento de novos grandes e pequenos prestadores torna-se urgente, através de
iniciativas de desregulamentação, abertura de linhas de financiamento à construção de infraestruturas
modernas de redes de banda larga fixa, desburocratização e celeridade na outorga e no acesso de pequenos
prestadores à infraestrutura passiva e às redes de acesso e transporte de empresas detentoras de poder de
mercado significativo, dentre outras ações de melhoria do ambiente de negócios e incentivo ao
empreendedorismo no Brasil.
Os resultados obtidos também demonstram a grande importância de politicas públicas focadas em
melhoria das condições de renda, saúde e educação no aumento da atratividade econômica dos municípios
para a expansão da oferta de banda larga fixa de alta velocidade, uma vez que estas são os principais vetores
de cálculo do IDH municipal. De fato, políticas de saúde e educação, em especial aquelas voltadas à
alfabetização digital, têm impacto na expansão da banda larga, uma vez que alavancam a demanda por TICs
e serviços prestados através da internet.
Entretanto, pode-se argumentar que, apesar de impactantes na melhoria da atratividade econômica
dos municípios, políticas públicas nas áreas de saúde e educação, além de bastante complexas, impactam o
IDH municipal apenas no longo prazo e possuem resultados indiretos para na atratividade dos municípios. O
mesmo não ocorre com políticas de incentivo ao aumento de renda das famílias, como políticas públicas de
transferência de renda. Estas, quando direcionadas à populações carentes de municípios de baixo IDH, tem
o condão de transformar rapidamente a condição devida das pessoas, inclusive sua capacidade de acesso a
serviços de telecomunicações, gerando nova demanda por estes serviços e aumentando rapidamente a
atratividade dos municípios para a expansão da oferta de banda larga.
A importância da renda da população para a atratividade econômica dos municípios também é
corroborada pela grande significância estatística da variável 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 , o nível de participação do setor
primário da economia no Valor Agregado gerado por um dado município, encontrada no modelo de
atratividade estimado, que apresentou relação positiva com a atratividade dos municípios para a expansão
da oferta de banda larga fixa de alta velocidade.
Em uma primeira análise, este resultado parece contra intuitivo, e aparentemente contraria estudos
realizados por Dwived e Lal (2007), que identificaram relação inversa entre o percentual da população
empregada em atividades típicas do setor primário e a demanda por TICs. Entretanto, no Brasil a forte
atividade agropecuária tem gerado riqueza para muitos municípios, fazendo com que estes, pelo potencial
de renda de suas famílias, acabem por atrair mais investimentos em expansão das redes de banda larga fixa
de alta velocidade.
Dessa forma, resta evidente a importância de políticas públicas que enderecem o gap de renda da
população, a fim que mais famílias tenham condições de contratar banda larga fixa de alta velocidade. Tais
políticas teriam forte impacto em aumento da demanda por banda larga em áreas hoje consideradas de
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baixa atratividade, aumentando seu potencial para recebimento de investimentos privados voluntários em
expansão das redes. Cita-se como exemplos de política com este objetivo o incentivo à redução dos preços
praticados no varejo através de regulação dos preços de atacado, redução de impostos sobre o serviço em
municípios pouco atrativos, ou mesmo o uso de fundos públicos para o fornecimento de subsídios diretos
vinculados à contratação de planos de banda larga fixa de alta velocidade pela população de baixa renda.
Além da necessidade de políticas públicas de incentivo à demanda, o modelo estimado também nos
permite concluir sobre a importância de políticas públicas que foquem a redução dos custos de implantação
das redes fixas.
A elevada significância estatística da variável HHT_BLi,t−2 e sua relação direta com a atratividade
econômica dos municípios para a expansão da oferta de banda larga fixa de alta velocidade também nos
mostra, como já discutido na seção anterior, que a diversificação de tecnologias de rede de acesso na oferta
de banda larga não deve ser o objetivo em si das políticas públicas de massificação da banda larga, dado que
uma redução na concentração de mercado entre tecnologias, notadamente resultante, no caso brasileiro,
do início da oferta da tecnologia HFC, leva a uma corrida por modernização das redes já existentes a fim de
aumentar sua competitividade, drenando recursos que poderiam, por exemplo, estar sendo investidos em
expansão das redes para regiões ainda não atendidas dos municípios.
Outra evidencia da importância de políticas de redução do custo de implantação é a forte relação direta
encontrada entre o percentual de população urbana e a atratividade econômica dos municípios para a oferta
de banda larga fixa de alta velocidade. Esse resultado já era esperado, uma vez que a implantação de redes
fixas de alta velocidade em domicílios urbanos requer menos investimentos por domicílio quando
comparada a implantação em áreas rurais, devido aos ganhos de escala decorrentes da proximidade dos
domicílios e à infraestrutura passiva e de energia elétrica normalmente disponível nas áreas urbanas.
Dessa forma, conclui-se pela necessidade de que as políticas públicas de massificação sejam
direcionadas também à redução dos custos de implantação. Citam-se com exemplos de tais políticas a
desoneração de tributos sobre a fabricação, importação e comercialização de equipamentos de
telecomunicações, politicas de incentivo ao compartilhamento de infraestrutura passiva, políticas de
facilitação do acesso a espectro licenciado para oferta de banda larga fixa em áreas rurais, abertura de linhas
de financiamento público à aquisição de equipamentos, dentre outras iniciativas.
Por fim, ressalta-se que o modelo de atratividade econômica da expansão da oferta de banda larga
fixa de alta velocidade, estimado para os municípios onde já existe tal oferta, é um importante instrumento
de desenho de política pública, dado que permite a comparação da atratividade destes municípios, sua
categorização e consequente ranqueamento. Assim, quanto mais atrativo o município, maior será o seu
potencial de recebimento de investimentos privados voluntários para a expansão da oferta de banda larga
fixa de alta velocidade.
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Portanto, através da aplicação do modelo estimado como instrumento de desenho de política pública,
é possível direcionar investimentos públicos diretos, financiamentos, isenções fiscais ou mesmo subsídios a
planos de banda larga para municípios de menor atratividade econômica. Assim, mitiga-se o risco de a
intervenção do Estado produzir efeitos de crowding-out, ou seja, evita que o direcionamento de recursos
estatais para fomentar a expansão da oferta de banda larga substitua investimentos privados que já seriam
realizados voluntariamente sem a necessidade de incentivos.
O modelo ainda tem o potencial de suplementar a análise de retorno econômico do investimento em
banda larga proposto por Carvalho et al. (2017), uma vez que permite priorizar o direcionamento de política
públicas para a expansão da cobertura das redes de banda larga fixa de alta velocidade em municípios menos
atrativos economicamente dentre aqueles já atendidos com oferta do serviço, uma vez que a priorização de
investimentos em municípios já atendidos não foi foco da referida pesquisa. Assim, aumenta-se a eficiência
alocativa no emprego de recursos públicos na forma de investimento público direto ou mesmo através de
isenções fiscais e subsídios.
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9. CONCLUSÃO
Com vistas a fornecer instrumentos e fundamentação científica aos órgãos de governo para um
desenho mais sistemático de políticas públicas de massificação da banda larga fixa de alta velocidade, a
pesquisa realizada trouxe uma discussão sobre alternativas de políticas a serem adotadas no Brasil e como
estas devem ser direcionadas de maneira a aumentar sua eficiência alocativa.
Foi apresentada uma extensa revisão teórica sobre alternativas de políticas públicas de massificação de
banda larga, tendo sido identificadas três vertentes principais de políticas, quais sejam: i) a garantia de um
ambiente regulatório estável, transparente, desburocratizado e pautado pela livre iniciativa; ii) o
fornecimento de incentivos à oferta do serviço, por meio da redução dos custos de implantação de rede e
de estímulos à competição; e iii) a criação de incentivos ao crescimento da demanda, através de
fornecimento de subsídios à contratação do serviço pela população de baixa renda, de ações de
alfabetização digital, bem como da maior oferta de conteúdos e serviços digitais.
Ancorado nesse referencial teórico, foi realizado um diagnóstico das políticas de massificação do acesso
à banda larga fixa e à banda larga móvel adotadas no Brasil nos últimos 10 anos, tendo sido identificada
latente dicotomia entre os resultados satisfatórios das políticas adotadas para a massificação da banda larga
móvel, em contraste aos tímidos incentivos públicos e, consequentemente, inexpressivos resultados
alcançados para a massificação da banda larga fixa. Ainda, foram apresentadas evidências e estudos
científicos que comprovam a importância do foco em expansão das redes de banda larga fixa de alta
velocidade, devido ao seu maior potencial de suportar a demanda de novos serviços a longo prazo, quando
comparado ao das redes de banda larga móvel.
Foi demonstrado que no cenário atual de adoção de políticas de massificação da banda larga fixa no
Brasil, é evidente o foco em imposição de obrigações de cobertura às atuais concessionárias de
telefonia fixa, mesmas prestadoras já sujeitas às obrigações de cobertura de banda larga móvel há
quase 10 anos, expressando o fenômeno de path dependence (ou dependência da trajetória) na
implementação de políticas em relação às alternativas de políticas historicamente adotadas para a
massificação da banda larga móvel. Entretanto, tal escolha de política ocorre a despeito do impacto
negativo que ela tem gerado na sustentabilidade econômica das prestadoras atuantes no Brasil e,
consequentemente, na qualidade dos serviços prestados e na sua capacidade de inovação e
competitividade, sem falar nos potenciais prejuízos, decorrentes de sua possível adoção, ao negócio de
milhares de prestadores regionais de banda larga fixa, que vêm investindo recursos privados na construção
de redes de alta capacidade em cidades médias do interior do Brasil.
Assim, com base nesse diagnóstico, foi proposta uma nova abordagem, comum em países
desenvolvidos, para a massificação da banda larga fixa de alta velocidade, em contraposição à usual
imposição de obrigações de cobertura largamente implementada no Brasil para a massificação da banda
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larga móvel. Tal abordagem consiste na atuação do Estado com foco em tornar economicamente atrativas
as áreas carentes de infraestrutura e de oferta de banda larga fixa de alta velocidade, mantendo sob os entes
privados a decisão sobre como, quando e onde alocar seus investimentos de acordo com sua estratégia
competitiva.
Para melhor estruturar esta abordagem, a problemática da atratividade econômica dos municípios
brasileiros para o recebimento de investimentos em infraestrutura de banda larga foi subdividida em dois
matizes, o da expansão das redes para o atendimento de novos municípios e o da expansão das redes dentro
dos municípios já atendidos. Em cada uma dessas dimensões buscou-se identificar formas mais eficientes de
alocar os recursos públicos para tornar economicamente atrativos os municípios carentes de oferta de
banda larga fixa de alta velocidade, a fim de possibilitar a definição de prioridades no direcionamento das
políticas públicas dentre os municípios brasileiros.
Com esse objetivo, primeiramente a oferta de banda larga foi estudada sob a ótica microeconômica,
tendo sido encontrado, com base em desdobramentos algébricos da função de produção proposta por
Gruber et al. (2014), um equacionamento genérico para a atratividade econômica da oferta de banda larga,
relacionando-a às características de demanda e custos de implantação de redes presentes no mercado a ser
atendido.
A partir do modelo genérico de atratividade econômica encontrado, passou-se a busca por variáveis
representativas tanto da atratividade econômica dos municípios quanto das suas características de demanda
e custos, a fim de se enunciar modelos econométricos capazes de aferir a magnitude de tal relacionamento
com base em dados reais dos municípios brasileiros. Para representar a atratividade econômica dos
municípios, adotou-se como proxy o comportamento voluntário das prestadoras de SCM na escolha dos
municípios a serem atendidos com banda larga fixa de alta velocidade, bem como o nível de oferta do serviço
em cada município já atendido. Ainda, foram formuladas hipóteses de variáveis socioeconômicas e
relacionadas ao mercado de telecomunicações representativas da demanda e dos custos de implantação
das redes, etapa importante da pesquisa na medida em que relaciona a atratividade econômica dos
municípios com características reais destes, mensuráveis por qualquer elaborador de política pública.
Tais hipóteses formuladas foram testadas por meio de análise econométrica, compreendendo o
período de 2008 a 2016. Para isso, foram enunciados três modelos econométricos principais, subdivididos
em 28 submodelos, a fim de testar a inclusão de efeitos fixos de tempo e espaço, assim como a defasagem
das variáveis independentes em relação às variáveis resposta e a mitigação de problemas de
multicolinearidade entre as variáveis selecionadas, sendo possível, assim, estimar uma modelagem robusta
tanto para a atratividade econômica dos municípios do ponto de vista do início da oferta de banda larga fixa
de alta velocidade, quanto do ponto de vista da expansão dessa oferta dentro de municípios já atendidos.
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Os resultados das diversas regressões realizadas foram analisados e comparados quanto à robustez
estatística de seus coeficientes, tendo sido obtidos os seguintes modelos robustos de atratividade
econômica:

TABELA 12 - MODELOS ECONOMÉTRICOS RESULTANTES

Modelo de Atratividade Econômica – Início da Oferta
𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝑃𝑖𝑏_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2 ;
𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2 ; 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 ; 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 )

𝑃(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 1|𝒛𝑖,𝑡−2 ) =

𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2
1 + 𝑒 𝒛𝑖,𝑡−2

𝒛𝑖,𝑡−2 = −25,032 + 0,551log(𝑃𝐼𝐵_𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡−2 ) − 0,027𝑃𝑟𝑒ç𝑜_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 1,405𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2
+ 0,462log(𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡−2 ) + 8,082𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐸𝑖,𝑡−2 + 9,289𝐼𝐷𝐻𝑀_𝐿𝑖,𝑡−2 + 4,806𝐼𝐷𝐻𝑀_𝑅𝑖,𝑡−2
+ 1,382𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 − 0,499log(𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 )

Modelo de Atratividade Econômica – Expansão da oferta em municípios já atendidos

𝐴𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸_𝐵𝐿𝑖,𝑡 = 𝑤(𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 ; 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑖,𝑡−2 ; 𝑉𝐴_𝑃𝑅𝐼𝑖,𝑡−2 ; 𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 ; 𝑃𝑜𝑃_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 )

𝑙𝑜𝑔 (𝑈𝑆𝐸𝑅_𝐵𝐿𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 + 0,177𝐻𝐻𝑇_𝐵𝐿𝑖,𝑡−2 + 0,002𝑃𝑜𝑝_𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡−2 + 0,063𝑁𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡−2 + 8,690IDHM𝑖,𝑡−2
+ 0,434VA_PRI𝑖,𝑡−2 + 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

Do modelo de atratividade econômica para o início da oferta estimado, concluiu-se que o principal foco
das políticas públicas de incentivo à expansão da oferta de banda larga fixa de alta velocidade para novos
municípios ainda não atendidos deve ser a geração de demanda pelo serviço, dado o gap de renda e de
desenvolvimento humano e a reduzida população de boa parte dos municípios. Para isso, alternativas de
políticas públicas de redução dos preços das ofertas de banda larga fixa de alta velocidade no varejo,
especialmente entre a população mais carente, devem ser priorizadas em relação às demais, devido ao seu
grande potencial de impacto em aumento de atratividade no curto prazo. Exemplos de políticas a serem
priorizadas com este foco são i) a redução dos preços de atacado; ii) a redução de impostos sobre o serviço
em municípios pouco atrativos; iii) o uso de fundos públicos para o fornecimento de subsídios diretos
vinculados à contratação de planos de banda larga fixa de alta velocidade pela população de baixa renda;
dentre outras.
Também importantes, porém menos prioritárias, devido ao seu menor impacto em aumento de
atratividade dos municípios para o início da oferta, são as políticas de incentivo à redução dos custos de
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implantação. Exemplos de políticas a serem priorizadas com este objetivo são i) políticas de facilitação do
compartilhamento de infraestrutura passiva e ativa; e ii) políticas de redução de CAPEX e OPEX de novos
projetos em municípios ainda não atendidos.
A equação de atratividade econômica para o início da oferta também se mostrou um instrumento
satisfatório para a predição de atendimento dos municípios brasileiros no médio prazo (dois anos). A partir
da referida equação foi calculada a probabilidade de os municípios não atendidos em 2015 receberem a
oferta do serviço em 2017 e os resultados foram comparados com os dados de atendimento de municípios
divulgados pela Anatel para o ano de 2017. Nesse teste do modelo contra dados reais fora da amostra
utilizada para a sua estimação, a sua acurácia, ou seja, o seu percentual de acerto de previsão, foi de 65% a
70%, a depender da probabilidade de corte adotada, validando assim a possibilidade de utilização das
probabilidades de atendimento preditas pelo modelo como critério de priorização das políticas públicas
entre os municípios brasileiros ainda não atendidos.
Já, da estimação do modelo de atratividade econômica para a expansão da oferta, foi possível
identificar a importância de se priorizar políticas de incentivo à entrada de novos players no mercado de
oferta de banda larga fixa de alta velocidade. Foi possível compreender que a simples entrada de novos
prestadores no mercado em um determinado município já representa um importante movimento
impulsionador da expansão da oferta, mesmo que o mercado no município continue bastante concentrado.
Políticas com foco em redução do gap de renda da população também se mostraram importantes, porém
em menor grau, quando comparadas à sua importância no aumento de atratividade para o início da oferta.
Também foi possível concluir pela importância de políticas públicas focadas em redução dos custos de
implantação. Citam-se com exemplos de tais políticas a desoneração de tributos sobre a fabricação,
importação e comercialização de equipamentos de telecomunicações, politicas de incentivo ao
compartilhamento de infraestrutura passiva, políticas de facilitação do acesso a espectro licenciado para
oferta de banda larga fixa, abertura de linhas de financiamento público à aquisição de equipamentos, dentre
outras.
A equação de atratividade para a expansão da oferta também se mostrou um importante instrumento
a ser utilizado no desenho de políticas públicas, no que tange ao ordenamento dos municípios por nível de
atratividade a fim de direcionar os incentivos públicos aqueles menos atrativos, ou seja, aqueles menos
propícios ao recebimento de investimentos voluntários em expansão das redes de banda larga fixa de alta
velocidade.
Por fim, importa ressaltar, como limitação da presente pesquisa, o fato de ela se basear em dados do
mercado de banda larga fixa publicados pela Anatel que podem não contemplar informações da totalidade
dos provedores de internet regionais, devido a subnotificação existente, em especial dos dados de
provedores de regionais de pequeno porte. Além disso, diversos trabalhos futuros são identificados em
decorrência dos resultados obtidos nesta pesquisa. Inicialmente, cumpre ressaltar que nesta pesquisa
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modelou-se a atratividade econômica dos municípios a partir das escolhas privadas realizadas por diversos
grupos econômicos atuantes no setor de telecomunicações brasileiros. Entretanto, seria um importante
objeto de estudo futuro um modelamento separado da atratividade econômica dos municípios sob a ótica
de cada um desses grupos econômicos. Assim, se poderia obter com maior precisão modelos de predição
do comportamento futuro de cada um desses grupos, quanto à alocação de seus investimentos, a fim de
garantir, por exemplo, o direcionamento de políticas a municípios com baixa probabilidade conjunta de
atendimento.
Também com o objetivo de robustecer ainda mais a análise aqui realizada, os municípios brasileiros com
perfis socioeconômicos e demográficos semelhantes podem ser separados previamente em agrupamentos
homogêneos e então estimados modelos de atratividade econômica para cada um dos agrupamentos
definidos. Nessa esteira, seria oportuno testar modelos de econometria espacial a fim de buscar relacionar
os dados dos municípios com sua posição geográfica, assim como algoritmos de aprendizado de máquina
(machine learning) para modelar as decisões de investimento das prestadoras de banda larga fixa.
Ainda, seria de grande importância a realização de estudos sobre a elasticidade preço-demanda do
mercado de banda larga fixa de alta velocidade. Ora, uma vez comprovada, na presente pesquisa, a
necessidade de políticas públicas de incentivo à demanda de SCM, como por exemplo o oferecimento de
subsídios ao preço de varejo dos planos SCM de alta velocidade, tal nova pesquisa seria de grande relevância
para o desenho sistemático de políticas de subsídio à demanda, sendo possível inclusive estimar o nível de
subsídios necessários para a massificação do serviço, ou mesmo discutir o impacto que uma possível redução
de tributos incidentes sobre os serviços de telecomunicações em relação à demanda pelo serviço.
Finalmente, outra frente de pesquisa importante seria a aplicação da metodologia aqui empregada para
a análise de atratividade econômica dos municípios brasileiros para o recebimento de investimentos em
redes de banda larga móvel de alta velocidade, uma vez que as redes móveis de quarta geração (4G) têm
sido implantadas de maneira voluntária pelo setor privado em milhares de municípios brasileiros. Tais
análises seriam importantes para apoiar o desenho de políticas públicas de massificação da banda larga
móvel, evitando o direcionamento de incentivos públicos para municípios com alta probabilidade de
atendimento pelas empresas do setor no curto prazo.
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juros na América Latina. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC.
2006.
Disponível
em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89206/227256.pdf?sequence=1. Acesso em
11/11/2017.
CISCO. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021. San Jose, CA, Junho, 2017.
Disponível
em:
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.pdf. Acesso em 11/06/2017.
Clark, T., & Linzer, D. Should I Use Fixed or Random Effects? Political Science Research and Methods, 3(2),
399-408. 2015.
COUTINHO, P. C.; OLIVEIRA, A. R. Broadband expansion in Brazil: an empirical study. In: ACORN-REDECOM
Conference, 4, Brasília. Proceedings. p. 39-58. Brasília, 14-15 maio, 2010.
CRANDALL, R.; LEHR, W.; LITAN, R. The effects of broadband deployment on output and employment: a crosssectional analysis of U.S. Data. Issues in Economic Policy , Brookings Institution, n. 6, Jul. 2007.
DURBIN, J.; WATSON, G. S. Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression II. Biometrika. 38 (1–2):
159–179, 1951.
DWIVEDI, Yogesh K.; LAL, Banita. Socioeconomic determinants of broadband adoption. Industrial
Management & Data Systems, Vol. 107 Issue: 5, pp.654-671. Swansea, Inglaterra, 2007.
GOMES, Rodrigo. Com vista grossa do governo, empresas boicotam Plano Nacional de Banda Larga. Rede
Brasil
Atual.
São
Paulo,
SP,
2013.
Disponível
em:
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/09/empresas-de-telefonia-boicotam-plano-nacionalde-banda-larga-6758.html. Acesso em 14/04/2017.

92

GRUBER, H.; HÄTÖNEN, J.; KOUTROUMPIS, P.; Broadband access in the EU: An assessment of future
economic benefits. Telecommunications Policy, Volume 38, p. 1046-1058, 2014.
GRUBER, Harald; e KOUTROUMPIS, Pantelis. Mobile telecommunications and the impact on economic
development. Economic Policy, p. 387–426. 2011.
GUJARATI, Damodar N., Basic Econometrics. Fifth Edition, McGraw-Hill, Now York, 2009.
HAUSMAN, J.A. Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), pp. 1251–1271, 1978.
HORRIGAN, John B. Broadband adoption and Use in America. OBI Working Paper Series nº 1. Washington,
DC,
2010.
Disponível
em:
https://pdfs.semanticscholar.org/085f/4a05cb8889bce13ab6f9d38944fc5c50f951.pdf.
Acesso
em
16/04/2017.
KOUTROUMPIS, Pantelis. The economic impact of Broadband on growth: a simultaneous approach.
Telecommunications Policy , n. 33, p.471– 485, Oct. 2009.
LEE, S.; BROWN. Examining broadband adoption factors: an empirical analysis between countries. Info , v.
10, n. 1, p. 25-39, 2008.
LEE, S.; LEE, S. An empirical study of broadband diffusion and bandwidth capacity in OECD countries.
Communications & Convergence Review, 2(1). KISDI. Coréia do Sul, 2010.
LEVI, Margaret. A Model, a method, and a map: rational choice in comparative and historical analysis. In:
LICHBACH, Mark Irving; ZUCKERMAN, Alan S. Comparative politics: rationality, culture, and structure.
Cambridge: Cambridge University Press, p. 19-41, 1997.
LEVIN, A.; LIN, C. F.; e CHU, C. S. J. Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties.
Journal of Econometrics, 108(1), pp. 1–24. 2002.
IM, K. S.; PESARAN, M. H.; e SHIN, Y. Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics,
115(1), pp. 53–74. 2003.
MACEDO, H. R.; CARVALHO, A. X. Y. de. Aumento da penetração do serviço de acesso à Internet em Banda
Larga e seu possível impacto econômico: análise através de sistema de equações simultâneas de oferta e
demanda. Rio de Janeiro: Ipea, 61p. (Texto para Discussão, n. 1495), maio 2010.
MACEDO, H. R.; CARVALHO, A. X. Y. de. Broadband economic impact in Brazil: a simultaneous equations
analysis. In: ACORN-REDECOM Conference, 5. p. 211-228. Lima, Peru, May 19- 20th, 2011.
MACEDO, H.; CARVALHO, A. Análise de Possíveis Determinantes da Penetração do Serviço de Acesso à
Internet em Banda Larga. Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso), v. 22, p. 483-516, 2013.

93

NAVAS-SABATER, Juan; DYMOND, Andrew; JUNTUNEN, Niina. 2002. Telecommunications and information
services for the poor - toward a strategy for universal access. World Bank discussion paper; no. WDP 432.
Washington, D.C. : The World Bank. 2002.
NOAM, Eli. Let them eat cellphones: Why mobile wireless is no solution for broadband. Journal of Information
Policy Vol. 1, pp. 470-485. The Pennsylvania State University. Philadelphia, Estados Unidos da América. 2011.
Disponível
em
http://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.1.2011.0470#fndtnpdf_only_tab_contents. Acesso em 11/06/2017.
OCDE. OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris, 2015. Disponível em http://www.oecd.org/sti/oecddigital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm. Acesso em 15/04/2017.
OSTERHOLM, P. Killing four Unit root Birds in the US Economy with Three Panel Unit Root Test Stones. Applied
Economics Letters, n.11, p. 213-16. 2004.
PARK, Eun-A. Barriers to entry analysis of broadband multiple platforms: comparing the U.S. and South Korea.
College of Communications, The Pennsylvania State University. Philadelphia, Estados Unidos da América.
2007.
PENA, A. G. Alternativas para massificação da banda larga no Brasil. Dissertação de Mestrado em
Engenharia Elétrica, Publicação PPGENE.DM – 443/2011, Departamento de Engenharia Elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2011.
PIERSON, P. Retornos crescentes, dependência da trajetória e o estudo da política. Ideias – Rev. Inst. Filos.
Ciênc. Hum. UNICAMP, v.6, n.2, p.335-392, jul/dez. 2015.
PHILBECK, Imme. Connecting the Unconnected: Working together to achieve Connect 2020 Agenda Targets.
União
Internacional
de
Telecomunicações. Genebra,
Suíça.
2016. Disponível
em
http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussion-paper_Davos2017.pdf. Acesso em
15/04/2017.
QIANG, Christine Zhen-Wei; ROSSOTTO, Carlo M.; KIMURA, Kaoru. Economic impacts of Broadband. In:
ICAD2009 - Information and Communications for Development: Extending Reach and Increasing Impact,
Cap. 3, p. 35-50. The World Bank, Washington, DC, 2009.
RIBEIRO, Márcio Bruno. Desempenho e eficiência do gasto público: uma análise comparativa entre o Brasil e
um conjunto de países da América Latina. Rio de Janeiro, RJ, 2008.
ROLLER, Lars-Hendrik; WAVERMAN, Leonard. Telecommunications Infrastructure and Economic
Development: A Simultaneous Approach. American Economic Review, p. 909-923. 2001.
TAYLOR, M.; SARNO, L. Real Exchange Rates under the Recent Float: Unequivocal Evidence of Mean
Reversion. Economic Letters, v.60, p. 131-37. 1998.

94

TELEBRASIL. O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil - Séries Temporais. Rio de Janeiro.
Dezembro
de
2016.
Disponível
em
http://www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1630-12-2016-o-desempenho-dosetor-de-telecom-series-temporais-3t16?Itemid. Acesso em 15/04/2017.
THE BOSTON CONSULTING GROUP - BCG. 10 Princípios para o Desenho do Novo Modelo Regulatório de
Telecomunicações: Promoção de Equilíbrio e Incentivo Econômico para Viabilizar o Investimento Sustentável
em Infraestrutura no Brasil. São Paulo, SP, 2016. Disponível em: http://img-stg.bcg.com/BCG_COM/7%20%20BCG_Principios%20Novo%20Modelo%20Regula orio_tcm15-75836.pdf. Acesso em 15/04/2017.
UIT. The State of Broadband 2016: Broadband Catalyzing Sustainable Development. Broadband Comission
for Sustainable Development. Editado pela União Internacional de Telecomunicações. Genebra, Suíça. Set.
2016.
Disponível
em
http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bbannualreport2016.pdf. Acesso em 15/04/2017.
VELOSO, Elizabeth Machado. Os desafios no acesso à banda larga no Brasil. Cadernos ASLEGIS – 49. Brasília,
DF, 2013.
WHITE, H. Asymptotic Theory for Econometricians, Ch. 6, Academic Press, Orlando (FL), 1980.
WHITE, H. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix and a direct test for heteroskedasticity.
Econometrica 48(4), pp. 817–838, 1984.
WOOLDRIDGE, Jefrey M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press. Cambridge,
Estados Unidos da América, 2004.
WOOLDRIDGE, Jefrey M., Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. Tradução da 4ª edição
norte-americana. Cengage Learning. São Paulo, 2014.
ZHOU, S. The Power of Cointegration Tests Versus Data Frequency and Time Spans. Southern Economic
Journal, 67(4), 906-921. 2000.

