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Resumo: 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o grau de competição dos serviços de 

telecomunicações no Brasil no mercado de voz, composto pelos serviços de telefonia fixa e 

telefonia móvel, e no mercado de dados, constituído pelo serviço de banda larga fixa. Para o 

cumprimento deste objetivo foram utilizadas três abordagens específicas, sendo a primeira 

delas obtida a partir da construção de uma função de demanda residual, decorrente da análise 

desenvolvida por Baker e Bresnahan (1988), cujos valores de sua elasticidade inversa 

representam diretamente o grau de competição do setor em análise, a partir da segmentação dos 

municípios brasileiros em clusters de renda. A segunda abordagem se deu por meio do 

paradigma da Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), que é abordagem mais tradicional para 

avaliação da existência e aferição  do poder de mercado de determinado segmento da economia, 

sendo utilizado o indicador de concentração de mercado Hirchsman-Herfindahl (HHI), também 

segmentada em municípios por clusters de renda A terceira abordagem foi desenvolvida a partir 

da construção de uma função de demanda residual, porém segmentada em municípios por 

categoria competitiva. Os resultados apresentados indicam que a segmentação por clusters 

utilizada nas duas primeiras abordagens não é a mais adequada para mensurar o poder de 

mercado dos serviços de telecomunicações, enquanto na segmentação por categoria 

competitiva, a função de demanda residual apresentou resultados mais robustos em relação a 

realidade do setor. 

 

Palavras Chaves: Função de Demanda Residual, Índice Hirchsman-Herfindahl, Paradigma da 

Estrutura-Conduta-Desempenho, Poder de Mercado. 
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Abstract: 

 

This works aims to evaluate the degree of competition of telecommunications sector in 

Brazil in the voice services (fixed and mobile services) as well as in the data services (fixed 

broadband service). To achieve this objective, three specific approaches were used. The first 

one was built from the construction of a function and residual demand, resulting from the 

analysis developed by Baker and Bresnahan (1988), whose values of their inverse elasticity 

represent the degree of competition of the industry under review, according to the classification 

of Brazilian cities by income clusters. The second one was based on the Structure-Conduct-

Performance model (SCP) and calculated by the Hirchsman-Herfindahl Index (HHI), according 

to the classification of Brazilian cities by income clusters. The third one was developed from 

the construction of a residual demand function but segmented in cities by competitive category. 

The results presented indicate that the cluster segmentation used in the first two approaches is 

not the most appropriate to measure the market power of telecommunications services, while 

in the competitive category segmentation, the residual demand function presented more robust 

results in relation to reality of the sector. 

 

Keywords: Residual Demand Function, Hirchsman-Herfindahl Index, Structure-Conduct-

Performance Paradigm (SCP), Market Power.  
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1 – Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma contribuição sobre a análise do grau 

de concorrência e do poder de mercado nos serviços de telecomunicações brasileiro, 

especificamente para o mercado de voz, constituído pelo Serviço Móvel Pessoal (SMP) e pelo 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), e para o mercado de dados ou mercado de banda 

larga, formado pelo Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). 

A análise sobre o nível de concorrência que as empresas se deparam em qualquer 

setor da economia é crucial para que se desenvolvam ações de política de defesa da 

concorrência, objetivando assegurar a alocação eficiente dos recursos, o progresso técnico e o 

bem estar dos consumidores. 

Em mercados regulados, o entendimento sobre as questões envolvendo o poder de 

mercado é peça chave na aplicação dos remédios regulatório, os quais devem se limitar a 

mercados onde a competição não se apresenta como adequada. Nesse sentido, para a 

consecução do objetivo proposto no presente trabalho, a análise de poder de mercado no setor 

de telecomunicações foi realizada a partir da utilização de três abordagens específicas.  

A primeira delas foi a partir da construção de uma função de demanda residual, 

decorrente da análise desenvolvida por Baker e Bresnahan (1988), cuja elasticidade inversa 

desta função mede o grau de competição do setor em análise. Para esta abordagem, a análise de 

poder de mercado se deu a partir de uma dimensão geográfica de segmentação dos municípios 

brasileiros classificados por clusters, de acordo com a sua faixa de renda, conforme trabalho 

realizado pelo IPEA (2017) intitulado Avaliando o Efeito dos Investimentos em 

Telecomunicações sobre o PIB. 

Para a segunda abordagem utilizou-se do paradigma da Estrutura-Conduta-

Desempenho (ECD), considerada a mais tradicional para avaliar a existência e aferir o poder 

de mercado dos setores na economia, sendo utilizado no presente trabalho o indicador de 

concentração de mercado Hirchsman-Herfindahl (HHI). Nesta abordagem também se utilizou 

da segmentação dos municípios brasileiros classificados por clusters, de acordo com a sua faixa 

de renda. 

Já a terceira abordagem se deu pela construção da função de demanda residual, 

porém a dimensão geográfica utilizada foi a desenvolvida em ANATEL (2017) ou seja, na 

Análise de Impacto Regulatório (AIR) do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) da 
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ANATEL, a qual se baseia na segmentação dos municípios brasileiros classificados de acordo 

com a sua categoria competitiva. 

A utilização destas três abordagens para a estimação do poder de mercado nos 

serviços de telecomunicações tem por objetivo verificar a homogeneidade competitiva dos 

municípios brasileiros em cada uma das dimensões geográficas (clusters e categoria 

competitiva) analisando qual possui maior afinidade com a realidade do setor. 

Ao segmentar os municípios brasileiros por clusters de renda, a função de demanda 

residual mostrou resultados condizentes somente nos clusters 1, 3 e 5 do mercado de voz, porém 

no mercado de dados os resultados não foram suficientemente representativos quanto ao poder 

de mercado em quase todos os clusters, a exceção do cluster 6, onde a internet móvel pode ser 

uma alternativa de uso à internet banda larga nesses municípios em específico. Já na abordagem 

ECD, os resultados mostraram heterogeneidade competitiva em todos os agrupamentos, 

indicando que a segmentação dos municípios por cluster não seria a mais indicada para analisar 

o poder de mercado dos serviços de telecomunicações.  

Porém ao realizar a abordagem da demanda residual por categoria competitiva, os 

resultados seguiram a tendência do setor de telecomunicações brasileiro, estando em 

consonância como o PGMC da ANATEL, principalmente no mercado de voz, mostrando um 

aumento do poder de mercado à medida que reduz o nível de competição dos municípios. No 

mercado de dados, os resultados para os municípios “Potencialmente Competitivos” também 

sinalizaram que a internet móvel pode ser uma alternativa de uso à internet banda larga. 

Por fim, importante destacar que a análise sobre o grau de concentração nos 

mercados de voz e dados descrita no presente trabalho se deu exclusivamente no mercado 

varejista, ou seja, na prestação do serviço destinada especificamente ao cliente final, sem 

considerar o mercado de atacado, em que são negociados insumos entre as próprias empresas.   

Este trabalho está dividido em seis seções, incluindo esta introdução. Na segunda 

parte serão discutidos os modelos teóricos para estimação do poder de mercado, o conceito de 

mercado relevante com as suas dimensões, a descrição detalhada de cada cluster e das 

categorias competitivas, e as características gerais do mercado de telecomunicações quanto ao 

nível de substituição dos produtos. 

Na terceira parte serão apresentados o modelo genérico de demanda residual, o 

referencial teórico do modelo de demanda residual, a descrição a base de dados e a sua análise 

qualitativa. Na quarta parte serão analisados os resultados da função de demanda residual para 

o mercado de telecomunicações no Brasil, segmentados por clusters e por categoria 

competitiva. 
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Na quinta parte serão analisados o grau de concentração de mercado nos serviços 

de voz e dados em cada cluster por meio da abordagem Estrutura-Conduto-Desempenho (ECD) 

com a utilização do Índice Hirchsman-Herfindahl (HHI). Por fim, na sexta parte serão 

apresentadas as conclusões do presente trabalho. 
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2 – Modelo Teórico 

 

2.1 – Definição de Mercado Relevante 

 

A delimitação de mercado relevante é peça chave para a avaliação do poder de 

mercado em qualquer segmento da economia. A Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50, de 01 de 

agosto de 20011 define mercado relevante como “o menor grupo de produtos e a menor área 

geográfica necessários para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um 

‘pequeno, porém significativo e não transitório’ aumento de preços”. 

Temos assim que a premissa básica na definição do mercado relevante está no 

processo competitivo envolvendo produtos/serviços e os seus possíveis substitutos, os quais se 

diferem por aspectos físicos e espaciais. Ou seja, percebe-se que a definição de mercado 

relevante, segundo CADE (2010)2, passa pela avaliação do grau de substituição dos produtos 

em análise, seja pelo lado da demanda quanto pela oferta. 

Neste aspecto, o mercado relevante leva em consideração tanto a dimensão 

produtos/serviços, quanto a dimensão geográfica, definindo um espaço em que não seja possível 

a substituição de um produto por outro, seja em razão do produto não ter substitutos, seja porque 

não é possível obtê-lo.  

Passando para o caso concreto envolvendo o mercado de telecomunicações 

brasileiro, ANATEL (2017)3 define que em mercados regulados, o mercado relevante é 

fundamental para que a intervenção seja restrita somente aos mercados em que, de fato, a 

competição não é efetiva. Logo, a definição de mercados relevantes leva em consideração o 

conjunto de empresas que possuam bens que são substitutos bastante próximos entre si.  

Nas duas dimensões apresentadas acima (produto e geográfica) é possível notar que 

a substituição de produtos é um elemento importante, visto que sob a ótica da demanda ela 

representa o quanto os demandantes estão preparados para substituir o produto em questão. Já 

pelo lado da oferta, deve-se considerar a capacidade de novos agentes de ofertar produtos no 

menor tempo possível ou sem incorrer em custos significativos. Assim, a substituição de 

produtos deve levar em conta tanto a sua eficiência no propósito a que se destina, quanto a 

ausência de diferença significativa nos preços relativos. 

                                                           
1 Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50 de 1º de agosto de 2001, página 9 
2 Disponível em http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-

anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf 
3 Análise de Impacto Regulatório produzida pela ANATEL no escopo do Plano Geral de Metas de Competição, que alterou a 

Resolução nº 600, de 08 de novembro de 2012 (AIR/PGMC/ANATEL). 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf
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ANATEL (2017) no que tange a dimensão geográfica, estabelece que esta deverá 

ser a menor área geográfica onde seja possível avaliar a probabilidade de exercício de poder de 

mercado.  

Assim, analisando as preferências dos consumidores por serviços de 

telecomunicações no mercado de voz, temos de levar um conta o processo de substituição do 

serviço de telefonia fixa em prol do serviço móvel. Este processo vem se consolidando de forma 

universal. 

Estudo elaborado pelo Body of European Regulators of Electronic Communications 

- BEREC (2012), afirma que na Europa a substituição do serviço de telefonia fixa pela telefonia 

móvel vem apresentando crescimento, principalmente no mercado de voz, mas que ainda 

apresenta algumas limitações devido a questões regulatórias. Segundo o órgão, existe a 

tendência de conversão de ambos os serviços na formação de um único mercado, porém ainda 

com certas restrições, tais como a diferença de preços, comodidade no uso de pacotes de dados 

e mobilidade. Ainda sobre este ponto, tal unificação entre os mercados de voz poderia reduzir 

o poder de mercado das empresas incumbentes. 

Em continuidade, outro relatório do BEREC (2017) destacou que a convergência 

no mercado de voz na Europa vem crescendo a despeito das restrições elencadas acima.  

No caso brasileiro, Lobo (2011) enfatiza que tanto o serviço de telefonia fixa quanto 

o serviço móvel proveem o mesmo tipo de serviço de voz básico, porém apresentando 

diferenças, já que os terminais móveis apresentam mobilidade e status, enquanto terminais fixos 

possuem melhor qualidade de transmissão e bandas mais largas para o provimento de acesso à 

internet. A autora destaca que o telefone móvel pode apresentar-se como um substituto ou um 

bem complementar ao telefone fixo, porém o telefone fixo apresenta-se como um substituto 

ruim ao serviço móvel, em uma referência a substituição assimétrica. 

 
As evidências sugerem que os serviços móveis e fixos são substitutos, embora 

de forma assimétrica. Probabilidades de telefonia fixa são muito mais 

sensíveis a alterações de preço do serviço móvel, sendo acima da unidade. 

Assim, a telefonia móvel é um razoável substituto para a telefonia fixa, mas o 

serviço fixo é um substituto fraco do serviço móvel (LOBO, 2011, p. 214). 

 

Por fim, ANATEL (2017) destaca a tendência de expansão do mercado de telefonia 

móvel e a retração do serviço de telefonia fixa, visto que as preferências dos consumidores e os 

avanços da tecnologia estão cada vez mais concentrados nos serviços móveis, o que permite 

colocar o SMP como substituto do STFC, porém não se confirmando o contrário. A referida 
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Análise destaca que a tendência de substituição fixo-móvel é relevante para a própria análise 

do mercado de voz, uma vez que a dimensão produto é afetada.  

Já em relação a ameaça de produtos substitutos no mercado de banda larga, 

Nardotto, Valletti e Verboven (2012) analisaram a penetração da banda larga fixa e o nível de 

qualidade deste serviço no Reino Unido, destacando que a entrada de novos players, ao usarem 

full unbundling (operadora de telefonia local aluga pares de fios de sua rede de acesso a 

assinantes para outras prestadoras e o par alugado fica integralmente dedicado a outra 

prestadora) não gerou aumento no grau de penetração do serviço, mas impactou na sua 

qualidade, por meio da diferenciação do produto através da velocidade ofertada. Por fim 

destacaram que o serviço de banda larga móvel não é suficientemente robusto para fazer frente 

às incumbentes na prestação da banda larga fixa. 

Grzybowski and Verboven (2014), avaliaram a questão da substituição Fixo-Móvel 

e suas complementariedades tanto para o serviço de voz quanto para o mercado de dados na 

União Europeia por meio de um modelo de escolha discreta. Destacaram que o processo de 

substituição Fixo-Móvel no mercado e voz vem se concretizando ao longo do tempo, porém ao 

incluírem a variável banda larga fixa no modelo, o grau de substituição Fixo-Móvel se tornou 

mais lento se comparado ao mercado de voz. 

Os autores compararam os domicílios em que há a oferta de serviços em bundle 

disponibilizados por empresas de telefonia fixa e de telefonia móvel, com diferentes tipos de 

conexão com internet (DSL, dial-up, banda larga móvel, cabo, satélite, wifi etc.) e até mesmo 

domicílios sem acesso à internet, e concluíram que onde há conexão de banda larga móvel, a 

substituição Fixo-Móvel está fortemente presente, enquanto que em domicílios com a presença 

de conexão banda larga fixa torna as redes fixa e móvel fortemente complementares.    

Steele (2019) em artigo sobre a substituição da banda larga fixa pela rede móvel, 

destaca que é muito improvável que a internet móvel venha a substituir a banda larga fixa, a 

despeito da densidade do serviço móvel ser, em geral, de 100% da população. Salienta que esse 

processo de substituição poderá ocorrer em condições bem específicas, como por exemplo em 

países/regiões muito pequenas, caso em que a instalação de torres se torna mais barata, e em 

condições onde o volume de dados trafegado não for muito alto.  

O autor também destaca que o crescimento anual do tráfego de dados nas redes 

móveis, em termos percentuais, é bem maior do que na banda larga fixa, mas que tal 

crescimento não necessariamente se trataria de uma processo de substituição, visto que o 

volume de dados trafegados em redes de banda larga fixa é muito maior se comparada a rede 

móvel. Salienta ainda que essa “perda” de tráfego para a banda larga móvel não seria uma 



7 
 

preocupação, já que o tráfego fixo também apresenta crescimento e que pequenos movimentos 

de tráfego para dispositivos móveis não seriam um sinal de substituição de serviço. 

Por fim, Brasil (2016) também discutiu a questão da possibilidade de substituição 

da banda larga fixa pela internet móvel, destacando que em alguns casos esses serviços são 

substitutos e em outros casos são complementares, a depender da condição socioeconômica, de 

localização e de preferência dos consumidores. No caso, para clientes com nível de renda que 

permita o uso de ambos os serviços, eles se caracterizam como bens complementares, visto que 

o perfil de acesso aos serviços é diferenciado, pois o uso da internet móvel teria como finalidade 

o acesso a redes sociais e rápidas consultas a informações do dia a dia, enquanto a utilização da 

banda larga fixa tenderia ao uso de atividades econômicas e produtivas, bem como para o 

entretenimento (filmes e jogos), sendo este último também utilizado nas redes móveis. Já 

situações em que o nível de renda da população não permite o acesso à banda larga fixa, o uso 

da banda larga móvel se torna o único meio de acesso à internet, via dispositivo móvel. A 

questão da substituição entre esses serviços também pode ocorrer por situações envolvendo a 

falta de infraestrutura física, no qual o provedor do serviço de banda larga fixa pode não achar 

interessante, em termos econômicos, disponibilizar o serviço devido aos altos custo de 

implantação.  

O documento destaca ainda que apesar de em alguns casos os serviços se 

apresentarem como substitutos, eles seriam na realidade pouco viáveis “para muitos usuários 

terem acesso aos dois produtos que têm características de complementariedade”. 

 

(...) Ou seja, o fato de que para uma parcela dos usuários o acesso à Internet 

por meio das redes móveis ser a única forma de acessar à rede mundial de 

computadores pode ter menos a ver com a substituibilidade dos produtos do 

que com as diferenças de preço, qualidade, experiência proporcionada e 

formas de cobrança – portanto, mais a ver com o fato de serem produtos 

diferentes (Brasil, 2016, p. 85). 

 

Portanto, ao delimitar o mercado relevante no setor de telecomunicações na 

dimensão produto, por meio dos mercados de voz (SMP e STFC) e dados (SCM), na dimensão 

geográfica, por municípios segmentados por clusters e categorias competitivas, e avaliar o nível 

de substituição entre produtos dentro de cada mercado, abre-se a possibilidade de construir uma 

análise de poder de mercado em cada um dos segmentos e, a partir dos resultados apontados, 

contribuir com o debate sobre remédio regulatório  mais adequado a cada um deles.  

No caso do mercado de voz, pela manutenção ou não das atuais condições de 

prestação do serviço com a intervenção ocorrendo somente em mercados relevantes com 
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elevada probabilidade de exercício de poder de mercado e com limitada integração entre os 

serviços de rede fixa e a rede móvel.  

Já para o mercado de dados, as medidas regulatórias no segmento de varejo seria a 

descrita por Prado (2018), onde são elencadas uma série de ações para incentivar a demanda, 

seja pela redução de preços praticados no varejo, por meio 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 disso, a implementação de 

políticas públicas de incentivo à construção de infraestrutura de redes de banda larga e políticas 

públicas de estímulo à competição podem ser adotadas com o objetivo de reduzir barreiras à 

entrada de novos prestadores no mercado de varejo. 

 

2.2 – Descrição dos Clusters  

 

Os municípios brasileiros apresentam grande heterogeneidade em aspectos ligados 

a nível de renda, atividade econômica, distribuição da população residindo em áreas urbanas e 

rurais, percentual da população em condições de pobreza e expectativa de vida ao nascer.  

A ideia de construir clusters agrupando municípios com características similares, 

segundo IPEA (2017), é ponto chave na definição e gestão de políticas públicas e no 

direcionamento eficiente dos investimentos em telecomunicações, visto que o impacto de tais 

medidas é percebido de forma distinta entre os grupos selecionados.  

O referido estudo acabou por segmentar os municípios brasileiros em seis tipos de 

clusters, sendo que em cada um destes arranjos será possível analisar o grau de competição dos 

serviços de telecomunicações, bem como estabelecer a melhor política pública nos respectivos 

mercados. 

A segmentação está descrita abaixo:  

O cluster 1 é formado por 758 municípios, em sua maioria no estado de São Paulo 

(345). O PIB per capita médio é de R$ 32.810,00 e 89% de sua população reside em áreas 

urbanas. A proporção de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nestes municípios 

representa 4,4%. 

O cluster 2 é formado por 743 municípios, distribuídos em sua maioria nos estados 

do Rio Grande do Sul (271), de Santa Catarina (130) e de São Paulo (100). O PIB per capita 

médio é de R$ 23.610,00 e a população destes municípios vive tanto em área urbana quanto 
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rural (54% e 46% respectivamente), sendo que o setor agropecuário representa o maior peso no 

PIB destes municípios. O número de pessoas vivendo em condições de pobreza neste cluster 

varia em torno de 7%. 

O cluster 3 é formado por 1161 municípios, distribuídos em sua maioria nos estados 

de Minas Gerais (310), de São Paulo (179) e do Paraná (121), com PIB per capita médio de R$ 

24.870,00 e cerca de 80% da população residindo em área urbana. O setor de serviços possui 

maior participação no PIB destes municípios e o número de pessoas vivendo em condições de 

pobreza é em torno de 10%. 

O cluster 4 é formado por 859 municípios, distribuídos em sua maioria no estado 

de Minas Gerais (292). O PIB per capita médio é de R$ 17.070,00 com população bem 

distribuída entre áreas urbanas e áreas rurais (54% em área urbana). Tem no setor agrícola e na 

administração pública o maior peso na formação do PIB. O percentual de pessoas vivendo em 

condições de pobreza neste cluster é em trono de 21%. 

O cluster 5 engloba 1.555 municípios distribuídos principalmente nos estados da 

Região Nordeste. Nestes municípios o PIB per capita é de R$  8.261,00 com cerca de metade 

da população vivendo em áreas urbanas. A administração pública representa cerca de 48% da 

participação do PIB destes municípios, seguido pelo setor de serviços. A proporção de 

população vivendo em condições de pobreza representa cerca de 40%. 

Por fim, o cluster 6 é formado por 488 municípios, distribuídos nos estados das 

regiões Norte, como Pará (91) e Amazonas (59), e Nordeste, como Maranhão (122). O PIB per 

capita é de R$ 8.500,00 em média e a maior parte da população, cerca de 55%, vivem em áreas 

rurais com a administração pública representando cerca de 48% do PIB destes municípios. A 

proporção de pessoas em condições de pobreza nestes municípios representa cerca de 52% da 

população. 

 

2.3 – Descrição das Categorias Competitivas  

 

A segmentação dos municípios classificados por categorias competitivas segue o 

disposto em ANATEL (2017), no caso a Análise de Impacto Regulatório contida no Plano Geral 

de Metas de Competição (PGMC).   

Neste sentido, os municípios brasileiros foram classificados em quatro categorias 

específicas, a saber: (i) Competitiva, (ii) Moderadamente Competitiva, (iii) Potencialmente 

Competitiva e (iv) Não Competitiva. Foram levados em conta na definição desta classificação 
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variáveis como o HHI, a oferta de infraestrutura, o potencial de demanda e a densidade, sendo 

que os critérios para definir cada categoria competitiva variam de acordo com o tipo de mercado 

analisado. 

No mercado de voz, ANATEL (2017) definiu que as áreas consideradas como 

“Competitivas” são aquelas onde o HHI tenha um valor abaixo de 3800 pontos, o que 

caracteriza um mercado hipotético com 3 empresas detendo fatias do mercado na ordem de 

50%, 30% e 20%, respectivamente, indicativo de infraestrutura (quantidade de grupos 

econômicos com Estações Rádio Bases (ERBs) somada com o número de grupos que 

apresentem mais de 20% de market-share no varejo de STFC) maior ou igual a 4 e densidade 

maior que 1,38. 

As áreas consideradas como “Moderadamente Competitivas” são aquelas em que o 

HHI seria menor ou igual a 5150 pontos, vislumbrando um mercado hipotético, para o valor 

final do intervalo, de 3 operadoras com market share de 65%, 35% e 5%, respectivamente, 

densidade superior a 0,88 e indicativo de infraestrutura maior ou igual a 2.  

Já as áreas consideradas como “Não Competitivas” seriam aquelas em que o HHI 

seria igual a 10000 pontos e indicativo de infraestrutura igual a 2. E por fim, teríamos as áreas 

consideradas com “Potencialmente Competitivas”, as quais seriam as regiões residuais e que 

não se enquadram nas demais categorias. 

No mercado de dados, ANATEL (2017) definiu que as áreas definidas como 

“Competitivas” são aquelas em que o HHI ficou abaixo dos 3800 pontos (mercado hipotético 

com 3 empresas detendo fatias do mercado na ordem de 50%, 30% e 20%, respectivamente), 

com densidade de acessos em relação aos domicílios na ordem de 48,46% e 5 ofertantes de 

transporte com fibra óptica.  

Como “Moderadamente Competitivas”, foram consideradas aquelas áreas em que 

o HHI ficou abaixo de 5150 pontos (mercado hipotético, para o valor final do intervalo, de 3 

operadoras com market share de 65%, 35% e 5%, respectivamente) e densidade de acesso 

superior a 15,39%, ou em outro caso, municípios com 2 ou mais ofertantes de transporte em 

fibra óptica e HHI inferior a 6400 pontos. 

As regiões consideradas como “Não Competitivas” são aquelas em que há 

registrada somente uma empresa provedora dos serviços de internet banda larga, ou aquelas em 

que caso haja mais prestadoras, a participação destas não interfere no índice de concentração 

de mercado. Nesse municípios não há oferta de fibra óptica e a densidade deve estar abaixo de 

9,43%. Por fim, as regiões consideradas como “Potencialmente Competitivas” são as áreas 

residuais que não se enquadram nas 3 categorias acima. 
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2.4 - A Abordagem Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) e a Nova 

Organização Industrial Empírica (NOIE) 

 

Quando falamos em estabelecer algum tipo de política de defesa da concorrência, 

há a preocupação por parte da autoridade regulatória em evitar que ocorram práticas que possam 

prejudicar ou limitar a competição entre agentes econômicos.  

A existência de estruturas de mercados imperfeitos, com a presença de oligopólios 

e monopólios, leva as empresas a obterem maiores lucros, visto que elas têm a capacidade de 

elevar seus preços muito acima do preço de competição. Daí decorre que mercados com algum 

tipo de concentração acabam por tornar as empresas que dela participam detentoras de algum 

poder de mercado. Ou seja, o exercício do poder de mercado cresce à medida que a 

concentração é maior. 

Assim, para que se possa mensurar de forma adequada e eficiente o grau de 

competição e a concentração de mercado de determinado setor da economia, foram sendo 

desenvolvidos alguns métodos para avaliar se as estruturas de mercado se enquadram como 

mais ou menos competitivas. 

Neste sentido, Oliveira (2014) destaca que os órgãos de defesa da concorrência 

adotam procedimentos de análise com o objetivo de verificar se a ocorrência de fusões ou 

incorporações entre agentes econômicos podem tornar determinado mercado concentrado ou 

não, sendo que tal análise se dá por meio de indicadores concorrenciais, cujo objetivo principal 

é “avaliar a concorrência tanto em um mesmo setor/mercado ao longo do tempo, quanto entre 

diferentes setores/mercados no mesmo período e ao longo do tempo [...]”(OLIVEIRA, 2014, p. 

4). Ou seja, a definição destes indicadores serve de base para mensurar se determinado setor da 

economia se enquadra como perfeitamente competitivo ou como mercados imperfeitos. 

Outros autores, como Bain (1956) e Schmalensee (1989) relatam que a construção 

e análise de indicadores de concorrência com o firme propósito de avaliar o grau de competição 

nos setores da economia foram sendo absorvidos pela prática antitruste e têm sido estudados e 

desenvolvidos por acadêmicos da economia da Organização Industrial desde a década de 1950.  

Na literatura econômica, a modelagem mais tradicional dentro do paradigma da 

Organização Industrial para avaliar a existência de poder de mercado em determinado setor da 

economia se dá a partir da teoria Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), cuja origem decorre 
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da publicação intitulada Price Production Policies of Large-Scale Enterprise de Edward Mason 

em 1939. 

De acordo com a teoria ECD, há uma relação estável e causal entre a estrutura da 

indústria, a conduta das firmas e o desempenho do mercado. Questões como a concentração de 

mercado, as condições de entrada e o grau de diferenciação de produtos (estrutura) acabam por 

interferir nos preços (conduta) praticados pelas empresas, que acabam também por interferir no 

lucro das empresas (desempenho).  

Outra importante contribuição para o paradigma ECD foi a desenvolvida por Bain 

(1959), cuja relevância auxiliou na abordagem das políticas antitruste, visto que os 

comportamentos industriais já não podiam ser totalmente explicados por meio da teoria dos 

preços. 

Dentro do paradigma da ECD existem diversos indicadores de concorrência que 

medem o grau de concentração de determinado setor com o intuito de averiguar se o mesmo se 

encontra em nível próximo de monopólio ou em nível de concorrência perfeita, sendo os mais 

conhecidos o CR4, o CR8 e o HHI.  

Os indicadores CR4 e CR8 têm por objetivo medir a parcela de mercado (market 

share) das quatro ou oito principais empresas em um determinado setor da economia, cujos 

resultados apresentam-se dentro do intervalo de zero a um, sendo que “zero” indica uma 

estrutura de mercado em concorrência perfeita e “um” aponta para uma situação demasiada 

concentrada. Este índice é representado da seguinte forma: 

𝐶𝑅𝑘 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Temos que k representa a quantidade de grandes empresas do mercado (4 ou 8 

empresas a depender do índice) e Pi representa a participação da empresa de ordem i no mercado 

Sobre estes indicadores, Braga e Mascolo (1982) apud Almeida e Silva (2015) 

destacam que ao mostrar os resultados dentro do intervalo entre “zero” e “um”, é necessário 

ponderar o resultado dentro dessa escala, os quais são apresentados na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 - Escala dos Indicadores CR4 e CR8 

Valor do Indicador CR4 Valor do Indicador CR8 Grau de Concentração 

75% ou mais 90% ou mais Muito Alto 

65% a 75% 85% - 90% Alto 

50% a 65% 70% - 85% Moderadamente Alto 

35% a 50% 45% - 70% Moderadamente Baixo 

35% ou menos 45% ou menos Baixo 

Fonte: Braga e Mascolo (1982) 
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Apesar dos indicadores CR4 e CR8 identificarem a participação de mercado das 

principais firmas em um mercado específico, eles acabam por pecar em alguns aspectos. Por 

exemplo, as empresas abarcadas dentro destes indicadores podem sofrer variações no seu 

market share durante o período de análise e esta alteração relativa pode não ser detectada, o 

que dificulta a análise do nível de concentração entre as empresas; além disso, os indicadores 

CR4 e CR8 não consideram a porção individual do market share de cada firma. 

Outro indicador muito utilizado dentro do paradigma da ECD é o Índice 

Hirchsman-Herfindahl (HHI), definido a partir da soma dos quadrados da participação de cada 

firma em um mercado específico e representado pela seguinte fórmula: 

 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑(𝑃𝑖)2

𝑘

𝑖=1

 

 

Temos que k representa a quantidade de empresas em determinado mercado e Pi  

representa a participação da empresa de ordem i no mercado. 

Conforme Boff e Resende (2002), a fórmula do HHI, ao elevar ao quadrado o 

market share de cada empresa, acaba por atribuir maior grau de concentração às maiores firmas. 

Consequentemente, quanto mais elevado for o valor de HHI, maior será seu nível de 

concentração e menor será o nível de concorrência.  

Neste aspecto, os resultados apresentados pelo HHI apontam para valores que 

variam entre 1/k e 1, sendo que o resultado HHI=1/k indica situações que vão desde a presença 

de concorrência perfeita, quando o 1/k for igual a zero, decorrente de uma grande quantidade 

de empresas (k) no setor, passando por situações de oligopólio, até chegar a HHI igual a um, 

quando indica a presença de monopólio, com apenas uma firma atuando no setor (k=1). 

Assim como nos índices CR4 e CR8, os resultados compreendidos dentro do 

intervalo entre zero e um para o HHI também precisam ser interpretados. CADE (2016) 

estabeleceu a seguinte escala de valor para o HHI: 

 

Tabela 2 - Escala de Valor HHI 

Valor HHI Situação 

HHI < 1500 (HHI < 0,15) Mercados Não Concentrados 

1500 < HHI < 2500 (0,15 < HHI < 0,25) Mercados Moderadamente Concentrados 

HHI > 2500 Mercados Altamente Concentrados 

Fonte: CADE (2016, p. 25) 
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Como vantagem desse indicador em relação ao CR4 e CR8 analisados 

anteriormente, destaca-se que o HHI considera todas as empresas envolvidas em determinado 

mercado, de forma que a entrada ou saída destas interfere no resultado do indicador, bem como 

as fusões e incorporações entre firmas.  

Logo, a partir da análise dos indicadores mais tradicionais vinculados a abordagem 

ECD, podemos interpretar que, à medida que o grau de concentração se eleva, as empresas 

participantes tendem a elevar o seu poder de mercado, porém tal conclusão é alvo de várias 

críticas, conforme detalhado a seguir. 

Baker e Bresnahan (1992) apud Ozawa (2005) e Nobrega (2008) acreditam que a 

tese central dos indicadores do paradigma ECD pode ter um resultado limitado ao deixar de 

lado algumas premissas as quais consideram importantes. A primeira premissa parte do ponto 

da inexistência de barreiras à entrada e a sua relação com o poder de mercado, visto que, para 

esses autores, quanto maior a facilidade de entrada em um determinado mercado, mais difícil 

será para essa empresa deter algum poder de mercado. A segunda consideração destaca que em 

muitos casos, o poder de mercado de determinada empresa pode ser decorrente de sua própria 

eficiência em adotar uma política de redução dos custos ou de diferenciação de produtos. A 

terceira consideração se baseia no fato de que, para calcular o índice de concentração é 

necessário delimitar o mercado relevante, o que muitas vezes implica no não reconhecimento 

da concorrência exercida por produtos que estão fora do mercado sobre a demanda dos produtos 

que estão dentro do mercado. 

Percebe-se, portanto, a partir das considerações de Baker e Bresnahan (1992), que 

o exame do poder de mercado por meio paradigma ECD como instrumento da Organização 

Industrial possui algumas limitações.   

Como um processo evolutivo do paradigma ECD visado superar as limitações 

acima expostas, surge a Nova Organização Industrial Empírica (NOIE), descrita por Bresnahan 

(1989) como sendo um modelo econométrico para uma única indústria.  

Bragança (2003) e Silveira (2013) destacam que nos modelos NOIE os custos 

marginais não são observados de forma direta, o que implica a necessidade de realizar algum 

tipo de ajuste na modelagem, seja inferindo esse custo por meio do comportamento da firma ou 

estabelecendo algum tipo de quantificação do poder de mercado sem a necessidade de calcular 

o custo marginal. Além disso, questões de ordem particular de cada indústria individual e os 

detalhes institucionais ao nível da indústria acabam por afetar a conduta da firma, no caso a 

tomada de decisão, o que leva à conclusão de que a conduta da firma e da indústria dependem 

de um conjunto de parâmetros desconhecidos a serem estimados.  
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Ou seja, na NOIE há a necessidade de estimar os parâmetros de equações 

comportamentais, pelas quais as firmas determinam seus preços e quantidades para que se possa 

identificar e analisar o poder de mercado. 

Além do mais, a metodologia NOIE envolve a estimação de um sistema de equações 

de oferta e demanda para cada uma das firmas do mercado, sendo que tal modelagem exige um 

grande esforço em compilar a grande quantidade de dados de cada firma, o que torna o custo 

deste detalhamento por demais oneroso. 

Já a técnica da demanda residual apresentada por Baker e Bresnahan (1988) 

envolve um processo simplificado do sistema de equações de oferta e demanda, baseando-se 

em uma abordagem econométrica para a estimação do poder de mercado confrontada por uma 

única firma. Como vantagem da abordagem da demanda residual em relação aos demais 

paradigmas, está a economia de dados e hipóteses, uma vez que não há a necessidade de se 

observar os custos marginais e nem de se estimar cada elasticidade preço cruzada da 

demanda. 
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3 - Demanda Residual 

 

A demanda residual consiste na demanda de mercado que não é atendida pelos 

demais concorrentes a um dado preço. Ela é uma técnica usada para investigar a existência de 

poder de mercado em um determinado segmento da economia, cujos resultados apresentados 

por meio de uma abordagem econométrica permitem estimar se as empresas envolvidas em 

determinado setor agem de forma competitiva ou possuem poder de monopólio.  

O modelo de demanda residual se assemelha muito aos modelos de oligopólios 

estudados nas disciplinas de microeconomia, tendo por base a existência de uma firma 

dominante, se caracterizando como definidora de preço, e de firmas denominadas seguidoras, 

como tomadoras de preço. 

Balmer (2013), em estudo sobre o comportamento do mercado de telefonia fixa da 

Suíça, destaca que a demanda residual corresponde à diferença entre a curva de demanda de 

mercado desse setor (que engloba todas as empresas que prestem esse serviço, sejam elas 

dominantes ou seguidoras) e a curva de oferta das empresas tomadoras de preço. 

O modelo a ser utilizado para identificar se determinada empresa possui poder de 

mercado por meio da estimativa da demanda residual será o descrito por Baker e Bresnahan 

(1988). Segundo Silveira (2013), os autores citados propõem estratégias empíricas baseadas em 

estimação por variáveis instrumentais, que permitiriam identificar o poder de mercado a partir 

da estimação de um sistema de equações de demandas residuais. 

Silveira (2013) ainda destaca que a grande vantagem do enfoque da demanda 

residual confrontada por uma simples firma, apresentado por Baker e Bresnahan (1988), é a 

economia dos requisitos de dados e hipóteses. Nesta abordagem, não há necessidade de se 

observar os custos marginais e nem de se estimar cada elasticidade preço cruzada da demanda. 

Assim, na ausência de dados que possibilite a estimação de todas as elasticidades cruzadas, 

ainda é possível estimar o grau de poder de mercado através de um resumo de estatísticas 

apropriadas, que é a própria elasticidade da demanda residual. 

A elasticidade da demanda residual é peça fundamental no desenvolvimento desse 

modelo. De acordo com Bragança (2003), ela nos fornece uma proxy bastante eficiente para o 

poder de mercado de uma firma, uma vez que a estimativa da elasticidade-preço da demanda 

residual mede conjuntamente a sensibilidade da demanda do comprador e a sensibilidade da 

oferta dos rivais, resumindo a capacidade de uma firma (ou grupo de firmas) de aumentar preços 

via redução da oferta. Para este autor, o aspecto central da técnica consiste em identificar 
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variáveis que deslocam o custo de um determinado agente sem influenciar os custos dos demais, 

o que corresponde a isolar eventos em que uma determinada firma tenha incentivos a aumentar 

seus preços sem que as demais sofram destes mesmos incentivos. 

 

3.1 - Referencial Teórico  

 

A abordagem de estimação de competição pelo método da demanda residual 

utilizada no presente trabalho é decorrente da análise desenvolvida por Baker e Bresnahan 

(1988), intitulada Estimating The Residual Demand Curve Facing a Single Firm, na qual os 

autores estudam o poder de mercado de três cervejarias americanas (Pabst, Coors e Anheuser-

Busch) analisando a elasticidade-preço da demanda residual para cada uma delas. Concluem 

que a Anheuser-Busch e a Coors exercem poder de mercado enquanto a Pabst seria a empresa 

tomadora de preço. 

Posteriormente, Goldberg e Knetter (1999) adaptaram a metodologia da demanda 

residual para medir o grau de competição internacional que determinados países possuem em 

mercados exportadores.  

Seguindo nessa área, Bragança (2003) analisou o grau de competitividade do café 

brasileiro no mercado americano, cujo resultado demostrou que o Brasil se caracteriza como 

tomador de preços nesse mercado, enquanto a Colômbia possui elevado poder de mercado nesse 

produto. 

Outra contribuição importante foi a de Pinha, Braga e Campos (2016) sobre o grau 

de concorrência e poder de mercado nas exportações de leite em pó para o Brasil, onde os 

autores segmentaram o mercado em análise em dois produtos distintos, o leite em pó desnatado 

e o leite em pó integral, visto que estes produtos atendem mercados diferentes, e elaboraram 

funções de demanda residual para cada um dos diferentes tipos de leite para cada um dos países 

exportadores destes bens ao Brasil, no caso a Argentina e o Uruguai, formando um conjunto de 

quatro equações independentes. A conclusão aponta que, para o mercado de leite integral, tanto 

as empresas argentinas quanto uruguaias apresentam poder de mercado no Brasil, e para o leite 

desnatado, somente as empresas uruguaias apresentam poder de mercado. 

Cabe destacar outros estudos sobre demanda residual no mercado internacional de 

commodities, como o desenvolvido por Pall et al (2013) investigando se os exportadores de 

trigo da Rússia exercem poder de mercado sobre um grupo de 8 países importadores (Albânia, 

Azerbaijão, Egito, Georgia, Grécia, Líbano, Mongólia e Síria) entre os anos de 2002 a 2009. 
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Os resultados apontaram que  aquele país possui poder de mercado significativo em apenas três 

países (Albânia, Geórgia e Grécia) enquanto nas demais nações ela é tomadora de preços, 

resultado este decorrente da baixa qualidade do trigo russo que não permite o exercício do poder 

de mercado via diferenciação de produto.  

Em outro estudo, Silveira (2013) investigou o grau de competitividade do nióbio 

brasileiro no mercado internacional, cujos resultados apontam o Brasil com significativo poder 

de mercado nesse mineral, enquanto a curva de demanda residual do Canadá aponta para uma 

tomadora de preços. 

A análise de demanda residual também foi utilizada em alguns estudos sobre o setor 

financeiro, especificamente sobre a concorrência e a competitividade no mercado de crédito 

pessoal no Brasil. Tanto o estudo de Ozawa (2005) como de Nóbrega (2008) concluíram que a 

grande maioria dos bancos brasileiros não atuam como tomadores de preço neste segmento, 

possuindo, portanto, algum poder de mercado.  

Sobre o desenvolvimento do modelo de demanda residual no setor de 

telecomunicações, Kahai, Kaserman e Mayo (1996) estimaram o grau de poder de mercado 

detido pela AT&T no mercado de chamadas longa distância norte americano, utilizando o 

modelo de firma dominante e firmas concorrentes, e desenvolvendo os parâmetros necessários 

para estimar a elasticidade da demanda residual da empresa, bem como o Índice de Lerner 

associado. As premissas utilizadas nesse modelo foram a existência de uma firma com relativo 

poder de mercado (firma dominante), a existência de pequenos competidores considerados 

como tomadores de preço e a homogeneidade dos produtos. Como resultado, apresentou-se que 

a AT&T não possui poder de mercado relevante no mercado de chamadas de longa distância 

nacional, apresentando um parâmetro aproximado de 0,29. 

Balmer (2013) elaborou estudo no qual permitiu estimar a função de demanda 

residual da empresa incumbente (empresa detentora de mercado) no mercado de telefonia fixa 

da Suíça, a saber, a Swiss Telecom, sendo esta função instrumentada a partir de algumas 

premissas, tais como: a) custo marginal idêntico para todas as operadoras; b) taxa de terminação 

de chamadas próxima a zero; c) independência entre os mercados de telefonia fixa e móvel, 

adotado por questões de simplicidade, mesmo considerando a existência de empresas integradas 

oferecendo ambos os serviços; d) serviço de telefonia móvel não é substituto de telefonia fixa; 

e) o serviço de telefonia fixa foi considerado como um bem homogêneo visto que as empresas, 

tanto a detentora de mercado quanto as concorrentes, possuem preços muito próximos; f) 

desconsideração de ofertas em bundle, representada pela oferta de serviços de TV por assinatura 

e internet banda larga em um mesmo pacote de ofertas com a telefonia fixa. 
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A maioria das premissas adotadas por Balmer foi no intuito de simplificação do 

modelo e os resultados apresentados concluíram que a elasticidade inversa da demanda residual 

era muito baixa em resposta a mudança de preço (-0,124), representando que a Swiss Telecom 

atua de forma competitiva, como tomadora de preços e neste caso a regulação de preços não se 

faria necessária no mercado de telefonia fixa em destaque. 

Dadas as considerações apresentadas por Balmer (2013), é importante avaliar em 

que condições essas premissas podem ser replicadas. Neste aspecto, devem ser analisados as 

mudanças de hábitos de consumo da população, bem como os avanços tecnológicos e as 

mudanças no mercado de telecomunicações. 

 

3.2 - O Modelo Genérico de Demanda Residual 

 

Segundo Baker e Bresnahan (1988), a questão principal que envolve a estimação 

da curva de demanda residual de uma única empresa ao invés de desenvolver um amplo sistema 

de equações com todas as empresas de determinado mercado está na economia de dados. Desta 

forma, mesmo que os dados disponíveis não permitam estimar todas as elasticidades cruzadas 

da demanda, ainda será possível estimar o grau de poder de mercado por meio de um modelo 

estatístico próprio de determinação da elasticidade da curva de demanda residual, 

particularmente quando não é possível identificar o grau de diferenciação do produto ou quando 

os limites do mercado relevante não são claros.  

No modelo genérico de demanda residual, caso tenhamos um modelo de 

concorrência perfeita com produtos homogêneos, a redução na oferta de um determinado 

produto por parte de uma empresa será compensada exatamente pela expansão da outra, de 

modo que a curva de demanda residual será infinitamente elástica. Já em modelos em que não 

impera o pressuposto da concorrência perfeita, tanto a diferenciação do produto quanto o 

comportamento do oligopólio das firmas podem levar a uma curva de demanda residual com 

alguma declividade. Neste caso, a inclinação da curva de demanda residual acaba por definir o 

poder de mercado sobre a diferenciação do produto.  

O modelo de demanda residual trata-se, portanto, de uma metodologia para 

determinar o poder de mercado de uma única firma, por meio de uma modelagem econométrica. 

O modelo econométrico descrito por Baker e Bresnahan (1988) nos dá uma projeção se 

determinada empresa possui ou não poder de mercado, tendo por base o seu nível de produção 
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(a sua quantidade produzida), o seu nível de preços e algumas variáveis que deslocam (alteram) 

os custos das firmas concorrentes. 

A estruturação da curva da demanda residual a ser exposta a seguir, conforme 

abordado por Baker e Bresnahan (1988), pode ser usada de forma genérica, de modo que a 

diferenciação de produto pode ou não estar presente nessa formulação. 

Assim, ao analisar a função de demanda (inversa) da firma a ser estudada, parte-se 

dos termos dispostos na equação 1 abaixo:  

 

 𝑃1 = 𝑝1(𝑄1, 𝑄𝑛−1, 𝑌) (1) 

 

Os parâmetros 𝑃1 e 𝑄1 indicam o preço e a quantidade ofertada pela empresa 1 

(empresa a ser estudada), o parâmetro 𝑄𝑛−1 é o somatório das quantidades produzidas pelas 

demais firmas, ou seja, todas as firmas exceto a firma 1, e 𝑌 representa as variáveis exógenas 

que deslocam a demanda. 

Já a função de demanda (inversa) de todas as demais firmas no mercado, a exceção 

da firma 1, é dada pela equação 2: 

 

 𝑃𝑛−1 = 𝑝𝑛−1(𝑄𝑛−1, 𝑄1, 𝑌) (2) 

 

A partir da definição da função de demanda para as firmas concorrentes, é 

necessário estabelecer a condição para maximização de seus lucros, por meio da seguinte 

equação: 

Π𝑛−1 = 𝑅𝑇𝑛−1 − 𝐶𝑇𝑛−1 

 

Onde Π𝑛−1 é o lucro das firmas concorrente e 𝑅𝑇𝑛−1 e 𝐶𝑇𝑛−1 são respectivamente 

a receita total e o custo total das firmas concorrentes. Assim, teremos: 

 

Π𝑛−1 =  𝑃𝑛−1(𝑄𝑛−1, 𝑄1, 𝑌) ∗ 𝑄𝑛−1 −  𝐶𝑇𝑛−1(𝑄𝑛−1, 𝑊, 𝑊𝑛−1) 

 

Observe que a função de custo total das firmas concorrentes varia em função sua 

quantidade produzida 𝑄𝑛−1, bem como do vetor de variáveis que deslocam a oferta de mercado 

W e do vetor de custos das firmas concorrentes 𝑊𝑛−1. 
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A condição de primeira ordem para que as firmas concorrentes maximizem os seus 

lucros implica em igualar a respectiva receita marginal com o seu custo marginal, expressa na 

equação 3: 

 

𝑃𝑛−1(𝑄𝑛−1, 𝑄1, 𝑌) + 𝑄𝑛−1 ∗  
𝜕𝑃𝑛−1(𝑄1, 𝑄𝑛−1, 𝑌)

𝜕𝑄𝑛−1
=  

𝜕𝐶𝑇𝑛−1(𝑄𝑛−1, 𝑊, 𝑊𝑛−1)

𝜕𝑄𝑛−1
 

(3) 

 

Posto isso, realizando a manipulação algébrica das equações (1), (2) e (3) para os 

vetores preço e quantidade, conseguiremos, assim, determinar a demanda de equilíbrio de todas 

as n-1 firmas tomadoras de preço, ou seja, o vetor de quantidade de equilíbrio para todas a 

firmas concorrentes exceto a firma a ser estudada, expressa na equação 4: 

 

𝑄𝑛−1 = 𝑞𝑛−1(𝑄1, 𝑌, 𝑊, 𝑊𝑛−1) (4) 

 

A partir das condições postas acima, a função de demanda residual inversa para a 

firma a ser analisada é resultado da substituição da equação (4) na função de demanda inversa 

expressa na equação (1).  

 

𝑃1 = 𝑟(𝑄1, (𝑄1, 𝑌, 𝑊, 𝑊𝑛−1), 𝑌) (5) 

 

 Pelos parâmetros postos na equação acima, Silveira (2013) descreve que a função 

de demanda residual é na verdade a demanda pelo produto da própria firma a ser analisada, 

após os produtos de todas as outras firmas no mercado terem sido ofertados e demandados. 

Eliminando as variáveis redundantes postas na equação (5), é possível representar a equação da 

função de demanda residual inversa de forma mais resumida, a saber: 

 

𝑃1 = 𝑟(𝑄1, 𝑌, 𝑊, 𝑊𝑛−1) (6) 

 

Assim, na equação (6) temos a equação da demanda residual inversa da firma a ser 

analisada, cujos parâmetros são a quantidade ofertada pela empresa principal (𝑄1), as variáveis 

de deslocamento da demanda (𝑌), as variáveis de deslocamento da oferta (𝑊) e os custos das 

firmas tomadoras de preço (𝑊𝑛−1) 

De forma complementar, Ozawa (2005) e Silveira (2013), destacam que para obter 

a equação de oferta da firma a ser analisada, deve-se substituir os parâmetros da equação (4), a 
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saber (𝑄1, 𝑌, 𝑊, 𝑊𝑛−1), na condição de primeira ordem do problema de maximização de lucro 

da firma a ser estudada. Assim teremos:  

𝑃1(𝑄𝑛−1, 𝑄1, 𝑌) + 𝑄1 ∗  
𝜕𝑃1(𝑄1, 𝑄𝑛−1, 𝑌)

𝜕𝑄1
=  

𝜕𝐶𝑇1(𝑄1, 𝑊, 𝑊1)

𝜕𝑄1
 

 

Eliminando as variáveis redundantes postas na equação acima, é possível 

representar a equação da função de oferta residual inversa de forma mais resumida, conforme 

equação 7 abaixo: 

 

𝑃1
𝑠𝑟 = 𝑠(𝑄1, 𝑌, 𝑊, 𝑊1, 𝑊𝑛−1) (7) 

 

Na equação acima, a variável (𝑊1) representa os custos específicos da empresa em 

análise. Assim temos que as equações (6) e (7) são as funções de demanda e oferta residuais 

para qualquer firma individual a ser objeto de análise.  

Pelas informações postas acima, temos que a variável quantidade (𝑄1) é endógena 

ao modelo. Além disso, é possível verificar que o custo (𝑊1) é um deslocador específico da 

função de oferta residual, uma vez que é a única variável que está presente na equação (7) e não 

consta da equação (6). Temos então uma restrição de exclusão que permite a identificação dos 

parâmetros da curva de demanda residual.  

 

3.3 - Relação entre Elasticidade da Demanda Residual e Mark Up 

 

Para realizar a estimação da função de demanda residual descrita acima, foi 

necessário lançar mão de processos de derivação, bem como a utilização de mecanismos de 

substituição entre as equações (4) e (1). A adoção de tais mecanismos acabou por gerar alguma 

perda informacional sobre vários coeficientes, porém ainda assim é possível derivar uma 

medida de poder de mercado da firma a ser analisada com os parâmetros disponíveis.  

De acordo com as premissas contidas em Baker e Bresnahan (1988), ao realizar a 

diferenciação do logaritmo da função de demanda residual (equação (6)) em relação a 𝑄1 será 

possível estabelecer uma relação entre a elasticidade da demanda residual e o mark up: 

 

𝜂1 =  
𝜕 ln 𝑟 

𝜕 ln 𝑄1
=   

𝜕 ln 𝑝1

𝜕 ln 𝑄1
+  ∑

𝜕 ln 𝑝1

𝜕 ln 𝑄𝑛−1
∗  

𝜕 ln 𝑄𝑛−1

𝜕 ln 𝑄1
=  𝜂1,1 +  ∑ 𝜂1,𝑛−1 ∗  𝜀𝑛−1,1

𝑛 ≠1
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O parâmetro 𝜂1 a ser estimado representa o grau de poder de mercado da firma a 

ser analisada. Ela é a soma de dois componentes: o primeiro 𝜂1,1 representa a elasticidade da 

firma a ser analisada em relação a quantidade por ela ofertada; o segundo componente é 

formado pelo produto de duas elasticidades, sendo a primeira delas 𝜂1,𝑛−1 a elasticidade cruzada 

de cada firma tomadora de preço pela quantidade ofertada pela firma a ser analisada, e a segunda 

𝜀𝑛−1,1 representa a elasticidade de reação de cada uma das firmas tomadoras de preço restantes 

em relação a firma a ser analisada.  

Como estamos tratando aqui de uma demanda residual inversa, o parâmetro 𝜂1 além 

de medir o poder de mercado de determinado serviço, ele representa também a elasticidade 

inversa da demanda residual. E nesse caso, 
1

𝜂1
 representa a elasticidade da demanda residual.  

Como já foi dito aqui, a demanda residual é a curva de demanda remanescente da 

firma dominante, depois de considerada a oferta de todas outras firmas. Esta curva será 

totalmente horizontal, caso a firma dominante esteja atuando em mercado competitivo sem 

diferenciação de produtos. Neste caso, a redução do produto de uma firma será exatamente 

compensada pela expansão da produção da outra firma, ou seja, a curva de demanda residual é 

infinitamente elástica. Em caso de monopólio, a curva de demanda residual será a mesma curva 

da demanda da indústria. E em caso de oligopólio, a curva de demanda residual estará entre 

estas duas. 

Exemplificando a situação acima exposta, quando uma determinada firma “A” 

apresenta uma curva de demanda residual totalmente horizontal, o seu coeficiente de 

elasticidade da demanda residual será igual a zero, o que indica que toda a variação de preço 

dessa firma será explicada por fatores exógenos, como por exemplo o preço dos bens 

substitutos, o custo de produção da firma concorrente e pelos deslocadores de demanda. Com 

isso, é possível concluir que a firma “A” é incapaz de afetar o preço de mercado por meio de 

sua produção, sendo considerada, portanto, uma firma seguidora ou tomadora de preço 

Temos, portanto, que a elasticidade da curva de demanda residual em relação a 

𝑄1 depende de todas as elasticidades presente na equação (1), bem como das elasticidades das 

outras firmas tomadoras de preço. 

Bresnahan (1981) aponta que nos casos onde a firma se encontrar em “equilíbrio de 

conjectura consistente”, ou seja, o equilíbrio no qual a percepção de cada firma sobre a reação 

das outras firmas é correta, não existe nenhuma diferença entre a curva de demanda residual e 

a curva de demanda percebida pela firma. Nestes casos o mark-up (Índice de Lerner) é 

exatamente igual à elasticidade inversa da curva de demanda residual: 
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𝑃1 − 𝐶𝑀𝑔1

𝑃1
=  𝜂1 

 

Em casos onde o mercado é perfeitamente competitivo, a condição posta na 

igualdade acima é válida, visto que preço de uma determinada firma é determinado pelo preço 

dos competidores e a elasticidade de demanda residual é igual à zero, o que leva a condição do 

preço ser igual ao custo marginal e mark up igual a zero. 

Baker e Bresnahan (1988) apontam que no caso de diferenciação de produtos a 

distinção entre variações conjecturais e funções de reação tornam-se menos relevantes, na 

medida em que o grau de substituição entre os produtos das firmas competidoras diminuem. 

Intuitivamente, se uma firma tem poder de mercado devido ao fato de que seus produtos são 

diferentes das demais, o aspecto de interação estratégica é menos importante. Neste caso, 

apenas existirá a relação de igualdade entre a elasticidade de demanda residual e o mark up no 

caso limite em que as variáveis estratégicas não afetam o equilíbrio. Porém, uma elasticidade 

inversa da demanda muito alta, no entanto, indicará poder de mercado para as firmas que 

ofertam produtos diferenciados. 

  Nem todos os modelos formais de oligopólio proporcionam uma correspondência 

exata entre o índice de Lerner e a elasticidade da demanda residual estimada. Mas, segundo 

Bragança (2003), é razoável supor que curvas de demanda residual mais inclinadas indiquem 

maior poder sobre o preço e como a elasticidade da demanda residual incorpora tanto a 

elasticidade da demanda de mercado como a elasticidade da oferta dos competidores, é possível 

inferir que em casos onde o Índice de Lerner é difícil de ser computado diretamente, a estimação 

da elasticidade da demanda residual é a segunda melhor opção. 

 

3.4 – Descrição da Base de Dados  

 

Para estimar o poder de mercado via demanda residual no setor de 

telecomunicações brasileiro foi necessário buscar uma série de informações de natureza 

financeira, técnica e operacional das empresas de telefonia fixa, de telefonia móvel e das 

empresas prestadoras de internet banda larga, além de outras informações de ordem econômica, 

como o nível de renda e índices inflacionários. 

O período de análise foi compreendido entre os anos de 2013 a 2017, sendo que a 

apuração dos dados foi realizada com periodicidade anual e a dimensão geográfica utilizada foi 

estabelecida em nível municipal. A delimitação deste período de 5 anos se deu em virtude das 
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informações econômico-financeiras usadas para a construção do modelo de demanda residual 

terem sido extraídas do Sistema de Apoio a Modelagem de Custos (SAMIC) cujos dados estão 

disponíveis somente a partir de 2013.  

Desta forma, para a construção do modelo de demanda residual no mercado de 

telecomunicações foram consideradas somente as empresas que possuem informações inseridas 

nesse sistema, a saber Vivo S.A. (STFC, SMP e SCM), Claro S.A. (STFC, SMP e SCM), Oi 

S.A. (STFC, SMP e SCM), Tim S.A. (SMP) e Algar Telecom (STFC, SMP e SCM). 

Foram analisadas as seguintes informações, cuja descrição é apresentada logo 

abaixo. 

 

3.4.1 - Acessos 

 

O número de acessos ou quantidade de terminais é a variável referente a quantidade 

de linhas telefônicas do STFC, SMP e SCM habilitadas, sendo que essas informações estão 

disponíveis por meio de base de dados de acesso público no site da ANATEL disponível em 

http://www.anatel.gov.br/dados/, também conhecido como ANATEL DADOS.  

Os dados disponíveis de acessos aos serviços de telefonia fixa e internet banda larga 

possuem granularidade por município. Já em relação as informações referentes ao SMP, a 

menor granularidade disponível no sistema ANATEL DADOS para os acessos deste serviço é 

por área de registro, não sendo possível a consulta sobre acessos SMP por municípios. Porém, 

em trabalho específico da ANATEL para a elaboração do Plano Geral de Metas da Competição 

(PGMC) foi realizada uma proxy de acessos por municípios, segmentados por empresa, 

utilizando as tentativas de acessos por canal por voz e especificamente para o ano de 2017.  

Mas como não havia essa informação para os anos restantes da série histórica, visto 

que o trabalho específico foi realizado uma única vez, foi necessário construir uma nova proxy 

para a obtenção dos dados de acesso de telefonia móvel para os anos de 2013 a 2016. A solução 

encontrada foi analisar o percentual de crescimento dos acessos de cada empresa, consolidado 

para o Brasil entre os anos citados, os quais estes sim estão disponíveis no Sistema ANATEL 

DADOS, e replicá-los no relatório de acessos por município construído para o ano de 2017. 

Desta forma, foi possível construir a série histórica de acessos de telefonia móvel considerando 

os acessos individualizados por empresa em cada município brasileiro. 

Destaca-se que as informações sobre a quantidade de acessos dos serviços em 

análise no presente trabalho estão segmentadas tanto por empresas quanto por serviço, sendo 

http://www.anatel.gov.br/dados/
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que essa base de dados por acesso, disponível no site da ANATEL, tem periodicidade mensal. 

Porém como estamos trabalhando com dados anuais, o total de acessos é representado pelo seu 

valor registrado no mês de dezembro de cada ano. 

 

3.4.2 - População 

 

Os dados referentes a população brasileira compreendido entre o período de 2013 

a 2017 estão disponíveis no site no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por 

meio link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-

populacao.html?edicao=17283&t=downloads 

A informação de população por município permitirá analisar aspectos específicos 

de demanda em comparação ao número de terminais habilitados em cada município. 

 

3.4.3 - PIB per cápita e PIB municipal  

 

Informações relativas ao Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto per capita 

dos municípios brasileiros entre os períodos de 2013 a 2016 estão disponíveis no site do IBGE 

por meio do link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-

produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados 

Os dados referentes ao PIB municipal e PIB per capita para o ano de 2017 não 

estavam disponíveis no site do IBGE. Desta forma, foi necessário ajustar a base para a obtenção 

deste dado, o qual se deu utilizando a proporção de crescimento do PIB brasileiro entre os anos 

de 2016 e 2017, o qual registrou 1%, e aplicar esta variação aos valores de cada município para 

o ano base 2016 de forma linear. 

 

3.4.4 – Receita Operacional Líquida (ROL) 

 

As informações sobre a Receita Operacional Líquida (ROL) dos serviços de 

telecomunicações foram obtidas por meio de acesso à base de dados interna da ANATEL, 

denominada Documento de Separação e Alocação de Custos (DSAC), inserida no Sistema de 

Apoio a Modelagem de Custos (SAMIC). 

Porém para chegar ao nível de desagregação necessário aos objetivos do presente 

trabalho, foram necessários vários ajustes na base de dados do DSAC, visto que esta apresenta 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados
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algumas limitações, como a falta de separação dos serviços de telefonia fixa entre concessão e 

autorização. Outra limitação é na granularidade, pois as informações disponibilizadas estão 

segmentadas em nível nacional.  

Para tratar as limitações acima descritas, foram realizados alguns ajustes na base de 

dados do DSAC, visto que as informações ali disponibilizadas estão agrupadas por Região do 

Plano Geral de Outorgas (PGO) em um primeiro nível, por empresa em um segundo nível e por 

fim pelo tipo de serviço que cada uma destas empresas realiza. 

Inicialmente é preciso entender que as empresas analisadas para a construção do 

modelo de demanda residual, a saber a Vivo S.A. (STFC, SMP e SCM), Claro S.A. (STFC, 

SMP e SCM), Oi S.A. (STFC, SMP e SCM), Tim S.A. (SMP) e Algar Telecom (STFC, SMP e 

SCM), ao alimentarem os registros do sistema DSAC, alocam as suas receitas de acordo com a 

sua Região de atuação no PGO.  

Assim, foi utilizado como parâmetro para a separação das receitas envolvendo o 

STFC Concessão e o STFC autorização as áreas onde as empresas detém a concessão para atuar. 

Como a Vivo S.A. detém concessão de STFC na Região III do PGO, a Oi S.A. detém concessão 

de STFC nas Regiões I e II do PGO, e a Algar Telecom detém concessão de STFC nas 3 Regiões 

do PGO, mas em um número pequeno de municípios, foram consideradas como receitas de 

STFC Concessão as receitas de varejo de telefonia fixa da Vivo S.A. na Região III, da Oi S.A. 

nas Regiões I e II e as receitas da Algar Telecom nas Regiões I, II e III.  

Logo, as receitas da Vivo S.A. nas Regiões I e II (operadas pela antiga GVT, 

incorporada pela Vivo S.A. em 2016) foram consideradas como de STFC Autorização, uma 

vez que estas áreas não fazem parte de suas regiões de concessão. Com relação as receitas da 

Oi S.A., como esta empresa alimenta o DSAC de forma consolidada, sem distinção de região, 

não foi possível distinguir entre receitas de STFC Concessão e STFC Autorização, optando-se 

por considerar todas as receitas de STFC desta empresa como de concessão. 

Devido ao pequeno market share que a Algar Telecom representa no cenário 

nacional, bem como pelo fato de suas receitas de STFC estarem compartilhadas em todas as 

Regiões do PGO nos dados do DSAC, o que torna impossível a separação entre receitas de 

concessão e autorização, estas foram consideradas na integralidade como de concessão. 

Em relação a Claro S.A. há de se destacar que esta empresa possui concessão de 

STFC nas Regiões I, II e III, porém somente para as modalidades Longa Distância Nacional 

(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) - exploradas pela Embratel e incorporada pela 

Claro S.A. em 2014 - enquanto que a exploração do STFC na modalidade Local é reservada 

para as autorizações exploradas pela Net, também incorporada pela Claro S.A. em 2014. Logo, 
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para distinguir as receitas entre STFC Concessão e STFC Autorização desta empresa foi 

necessário segmentar as receitas nas modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, 

alocando-as para a modalidade concessão e as receitas na modalidade local sendo alocadas para 

a modalidade autorização.  

Somada a essa limitação sobre as dificuldades de segregar as receitas de STFC entre 

os serviços de concessão e autorização, temos também a limitação que se reveste em tentar 

transformar essas mesmas receitas apresentadas de forma consolidada do DSAC em uma 

variável que possa ser distribuída em nível municipal. Para resolver este segundo dilema e 

segmentar a ROL de cada uma das empresas em seus respectivos serviços prestados em nível 

municipal foi necessário ponderar essas receitas consolidadas pelo seu respectivo número de 

acessos em cada município, de forma a obter a receita de cada empresa em cada município 

brasileiro.  

Assim, caso determinada empresa não possua operação no município associado, ou 

seja, não possuir nenhum acesso, a receita desta empresa no município em análise será zero, 

uma vez que não há com o que ponderar. 

Porém, caso a empresa possua operação no município em questão (ou seja, possua 

acessos/terminais registrados) é verificado o peso que esses acessos representam no total de 

acessos da empresa. De posse deste peso, é realizada a associação entre esse peso e a receita 

consolidada da empresa no serviço em análise. Com isso é possível estabelecer as receitas de 

cada empresa segmentada pelo tipo de serviço prestado em cada município brasileiro. 

Ao abordar estas duas limitações no DSAC, deve ser destacado a característica 

peculiar da Claro S.A. na prestação do STFC Concessão em comparação com as demais 

concessionárias do setor, devido ao fato desta empresa não possuir acessos fixos residenciais 

instalados como as demais empresas, sendo que sua receita é decorrente das chamadas de longa 

distância realizadas pelos clientes de outras operadoras. Desta forma, como a Claro S.A. não 

possui uma relação de acessos registrados na modalidade STFC Concessão, essas receitas não 

foram utilizadas na construção do modelo de demanda residual, sendo consideradas somente as 

receitas oriundas do STFC autorização prestado na modalidade local.  

Portanto, as receitas envolvendo o serviço de telefonia fixa foram segregadas da 

seguinte forma: 

 STFC Concessão: Vivo S.A – Região III; Oi S.A. – Regiões I e II; Algar 

Telecom. 

 STFC Autorização: Vivo S.A – Regiões I e II; Claro S.A. 
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Já para os demais serviços, os registros contidos no DSAC abordam de forma direta 

as receitas associadas, sendo apenas necessário realizar as ponderações acima elencadas para 

determinar a ROL municipal. Temos então que a ROL dos demais serviços está assim 

apresentada: 

 SMP: Vivo S.A., Claro S.A., Tim S.A e Oi S.A.; 

 SCM: Algar Telecom, Oi S.A., Vivo S.A. e Claro S.A. 

Por fim, após serem definidas as receitas de cada empresa, estas foram somadas 

dentro de seus respectivos serviços, com o intuito de obter-se a ROL agregada de cada serviço 

em cada município brasileiro.  

 

3.4.5 - Custos Operacionais  

 

Assim como na determinação da ROL, os custos operacionais dos serviços de 

telecomunicações também foram obtidos por meio de acesso à base de dados interna da 

ANATEL, denominada Documento de Separação e Alocação de Custos (DSAC), inserida no 

Sistema de Apoio a Modelagem de Custos (SAMIC). 

De maneira similar, as limitações encontradas para a obtenção dos custos 

operacionais entre os serviços de telefonia fixa concessão e autorização e a ausência de 

informações em granularidade municipal foram as mesmas em relação a obtenção da ROL.  

O tratamento dado para resolver as limitações da variável custo também seguiu o 

mesmo rito da variável ROL, seja pelo rateio do custo consolidado de cada empresa pelo seu 

respectivo número de acessos em cada município, seja pela alocação dos custos entre STFC 

concessão e autorização de acordo com a área de atuação nas Regiões do PGO, seja no que diz 

respeito a alocação dos custos de STFC da Algar Telecom e da Claro S.A.. 

Logo, os custos envolvendo o serviço de telefonia fixa foram segregadas da 

seguinte forma: 

 STFC Concessão: Vivo S.A – Região III; Oi S.A. – Regiões I e II; Algar 

Telecom. 

 STFC Autorização: Vivo S.A – Regiões I e II; Claro S.A. 

Já os custos dos serviços de telefonia móvel e internet banda larga foram 

segmentados conforme abaixo:   

 SMP: Vivo S.A., Claro S.A., Tim S.A e Oi S.A.; 

 SCM: Algar Telecom, Oi S.A., Vivo S.A. e Claro S.A. 



30 
 

O custo consolidado de cada serviço alocado em cada município também seguiu o 

mesmo procedimento adotado na ROL. 

 

3.4.6 - Preço 

 

A obtenção da variável preço no presente trabalho não se deu de forma direta, uma 

vez que não existe um indicador de preço disponível na base de dados da ANATEL. A opção 

utilizada para a obtenção desta variável foi por meio da apuração de outro indicador muito 

conhecido no setor de telecomunicações, a saber a Receita Média por Usuário ou ARPU 

(Average Revenue Per User), que mede a receita gerada por cada cliente ao usufruir 

determinado serviço de telecomunicações. Entende-se que a ARPU pode ser um bom indicador 

de preço, visto que estabelece uma proxy do gasto médio de cada assinante. 

Basicamente, para a obtenção deste indicador foi realizada a relação (divisão) entre 

a receita operacional de cada empresa, em seu respectivo serviço prestado, pela sua quantidade 

de acessos (número de clientes/assinantes). Como a ROL calculada a partir dos resultados 

apresentados no DSAC é anual e a quantidade de assinantes reflete o número de clientes 

registrados no mês de dezembro como base para cada ano, foi necessário dividir o resultado da 

relação acima pelo número de meses do ano e com isso obter um valor médio mensal de ARPU. 

Ou seja, para a determinação desse indicador foram usadas duas outras variáveis descritas nessa 

seção: o indicador ROL e o indicador número de acesso. 

 

3.4.7 - Custo por Acesso 

 

A determinação da variável custo por acesso também não se realiza de forma direta, 

sendo necessário a efetuação de alguns cálculos para chegarmos ao valor pretendido. 

De maneira muito similar ao que ocorreu na construção da variável preço, foi 

realizada a relação (divisão) entre o custo operacional de cada empresa, em seu respectivo 

serviço prestado, pela sua quantidade de acessos (número de clientes/assinantes). Como os 

custos calculados a partir dos resultados apresentados no DSAC é anual e a quantidade de 

assinantes reflete o número de clientes registrados no mês de dezembro como base para cada 

ano, foi necessário dividir o resultado da relação acima pelo número de meses do ano e com 

isso obter um valor médio mensal de custo por acesso. Ou seja, foram usadas duas outras 
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variáveis descritas nessa seção para construir o custo por acesso: os custos operacionais e a 

quantidade de acessos. 

Porém, ao realizar o custo por acesso da forma como descrita acima, teríamos uma 

certa incoerência neste indicador, visto que, em tese, o custo de atender municípios mais 

remotos e menos adensados é maior do que atender municípios com melhor infraestrutura e em 

grandes centros urbanos. 

Para minimizar este viés, buscou-se junto aos dados do DSAC os valores 

consolidados dos custos de instalação de rede em cada uma das Regiões do PGO, visto que cada 

região possui aspectos diferentes quanto a estrutura de custos, com áreas onde o custo de 

implantação de uma estrutura de telecomunicações é maior do que nas demais áreas em virtude 

de dimensões geográficas, tamanho da população e até mesmo o nível de renda. 

De posse destes dados, foi elaborado um ponderador de custo por acesso, de forma 

a dar maior peso aos custos de implantação em região do PGO com maior dimensão. Logo, nos 

estados que compõem a Região I (Norte, Nordeste e parte do Sudeste) o custo de implantação 

de uma rede de telecomunicações seria em torno de 8,37% a mais do que a média nacional, ao 

passo que nos estados que compõem a Região II (Sul e Centro Oeste) este custo seria em torno 

de 0,85% maior do que a média nacional, e na Região III (SP) o custo seria de 9,22% menor 

em relação à média nacional.  

Assim, a utilização deste ponderador de custo, multiplicado pelo custo por acesso 

mencionado acima, poderá nos mostrar um parâmetro, em nível municipal, do total de despesas 

por acesso, tanto para cada uma das empresas de telecomunicações, quanto para os serviços de 

forma agregada. 

A tabela 3 abaixo consta a relação de custos por Região do PGO com os seus 

respectivos índices médios.  

 

Tabela 3 - Relação de Custos e Ponderação 

Tipo Região Custo (em mil) Valor em relação à média 

OPEX RI 1.440.791,81 1,08372988 

OPEX RII 1.340.798,80 1,008517473 

OPEX RIII 1.206.834,48 0,907752647 

Fonte: Elaboração própria – Dados DSAC 
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3.4.8 - Custos Comuns - Inflação 

 

No presente trabalho, os indicadores Custo e Custo por Acesso procuraram refletir 

a variação dos gastos suportados por cada empresa de telecomunicações, de forma 

individualizada, em seu respectivo serviço prestado. Porém, na construção de um modelo de 

demanda residual, acredita-se ser necessário também construir um indicador que reflita esses 

custos suportados de forma conjunta, ou seja, um indicador único que influencie a operação de 

todas as empresas. 

Neste caso, optou-se pela escolha do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços 

comercializados no varejo, cujos valores estão disponíveis no site do IBGE no seguinte 

endereço https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419. 

Convém destacar que esse índice de preços é calculado tendo por base o consumo 

das famílias nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos 

municípios de Goiânia e Campo Grande. 

Como os dados disponibilizados pelo IBGE estão segmentados por região 

metropolitana, o índice calculado em cada uma destas cidades foi replicado para os demais 

municípios pertencentes a mesma unidade da federação, de forma que todos os municípios de 

um mesmo estado possuam o mesmo índice. Porém, nos estados onde não consta o registro do 

IPCA, optou-se por utilizar o índice nacional e replicá-lo aos demais municípios brasileiros. 

 

3.4.9 - Custos Comuns – Taxa de Câmbio 

 

A taxa de câmbio é um importante fator de alteração nos custos de todas as 

empresas de telecomunicações no Brasil, independente do serviço prestado, visto que a maioria 

dos componentes utilizados na construção de suas redes são fornecidos por empresas situadas 

no exterior.  

Os valores referentes a série histórica da taxa de câmbio entre os anos de 2013 a 

2017 foram retirados da base de dados do IPEA Data, disponível no seguinte link 

http://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38389.  

Neste caso, foi utilizada a mesma taxa de câmbio para todos os municípios 

brasileiros.   

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419
http://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38389
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3.4.10 – Taxa de Desemprego 

 

A taxa de desemprego é um fator capaz de alterar a demanda por serviços de 

telecomunicações, visto que impacta diretamente na renda das pessoas. Os valores referentes a 

taxa de desemprego entre os anos de 2013 a 2015 foram obtidas no site do IBGE por meio do 

link https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2176#resultado. 

Os valores de 2016 e 2017 foram obtidos por meio dos links 

https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-no-4-trimestre-de-2016.ghtml 

e https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-118-no-4-trimestre-de-

2017.ghtml. 

No presente trabalho foi considerada a taxa de nacional de desemprego e replicada 

para cada município no seu respectivo ano.   

 

3.4.11 – Densidade dos Serviços de Telecomunicações  

 

A densidade é a relação (divisão) entre o número de acessos em cada um dos 

serviços de telecomunicações pelo número de habitantes nas suas respectivas cidades. Esta 

variável pode ser importante na construção do modelo de demanda residual, pois pode ser 

inserida como instrumento na análise de demanda do serviço.   

 

3.4.12 – Deflação  

 

Por fim, convém destacar que os valores associados ao Preço de cada serviço, custo 

por acesso e PIB per capita foram deflacionados pelo IPCA, tendo por base o período de 

dezembro de 2017. 

 

3.5 – Análise Qualitativa dos Dados  

 

A resolução de problemas em muitas áreas do conhecimento tem como seu ponto 

de partida a coleta de dados, de informações e o entendimento do fenômeno envolvido nesse 

processo. Por meio de conhecimentos já estabelecidos, busca-se a construção de um modelo 

que represente, com a maior fidelidade possível, o problema que desejamos tratar, o qual 

denominamos como fase de modelagem. 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2176#resultado
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-no-4-trimestre-de-2016.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-118-no-4-trimestre-de-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-118-no-4-trimestre-de-2017.ghtml
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Com o problema representado por meio de um modelo, busca-se para a sua 

resolução um método o mais exato possível, e quando não é possível a utilização de tal método, 

opta-se por um processo de aproximação. Ao utilizar um método exato, a possibilidade de os 

resultados apresentarem erros é pequena, embora eles ocorram.  

Já quando empregamos variáveis calculadas por meio de proxys ou ponderações, 

devido a impossibilidade de encontrar a informação necessária ao modelo em uma base de 

dados qualquer, a possibilidade de ocorrência de erros pode aumentar consideravelmente. Nesse 

sentido, a presença considerável de variáveis calculadas a partir da desagregação de valores 

consolidados em nível nacional pode causar algumas distorções na análise. 

 Nesse aspecto, Gujarati (2000) destaca que para obter êxito em uma análise 

econométrica depende-se essencialmente da disponibilidade dos dados a serem utilizados, 

porém muitas vezes nos deparamos com algumas limitações, como a questão da granularidade 

envolvida ou até mesmo a necessidade de calcular determinadas variáveis não disponibilizadas 

em bancos de dados. Ou seja, a qualidade dos dados utilizados em análises econômicas é de 

suma importância, uma vez que o uso de informações falsas, erradas ou imprecisas podem levar 

a análises inconsistentes e comprometer os resultados do trabalho. 

Após analisar essas considerações sobre os problemas que podem ocorrer em 

qualquer análise econômica devido à falta de informações mais precisas nas bases de dados e 

levando estes pontos para o objeto do presente trabalho, algumas questões precisam ser 

observadas.  

Conforme exposto nas seções anteriores, as bases de dados utilizadas no presente 

trabalho para o cálculo da demanda residual no mercado de telecomunicações se restringem a 

três, a saber a (i) base de dados ANATEL DADOS, de uso público e sem restrição de acesso, 

(ii) a base de dados do Documento de Separação e Alocação de Custos (DSAC), inserida no 

Sistema de Apoio a Modelagem de Custos (SAMIC), de uso restrito a área técnica da ANATEL, 

e (iii) a base de dados do IBGE, de acesso livre. 

Salienta-se que os dados contidos no DSAC, por contar com informações de caráter 

técnico, operacional e contábil das empresas de telecomunicações, tem o seu sigilo assegurado 

com base no parágrafo único do art. 39 da LGT. Desta forma, para não expor os dados de cada 

empresa, optou-se aqui por trabalhar com as informações consolidadas por serviço. 

Art. 39. Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar a 

segurança do País, segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais 

permanecerão abertos à consulta do público, sem formalidades, na Biblioteca. 

 

Parágrafo único. A Agência deverá garantir o tratamento confidencial das 

informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar 
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às empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações, nos termos do 

regulamento (Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997 – LGT). 

 

A partir da análise das informações colhidas nas três bases de dados, percebe-se 

que, para elaboração de uma função de demanda residual na granularidade pretendida, ou seja, 

no nível municipal, há um pequeno número de variáveis que são obtidas de maneira direta, ou 

seja, sem a necessidade de realizar alguma proxy, rateio ou qualquer tipo de ponderação nos 

valores extraídos. Enquadram-se neste parâmetro as variáveis (a) acessos do STFC Concessão, 

STFC Autorização e SCM, por município, entre os anos de 2013 a 2017, lembrando que os 

acessos do SMP por município foram calculados a partir de uma proxy para o ano de 2017 e 

ponderada para os demais anos da série; (b) PIB e PIB per capita, por município, entre os anos 

de 2013 a 2016, sendo que os dados de 2017 foram estimados; (c) taxa de câmbio; (d) taxa de 

desemprego; (e) a densidade. 

Já as variáveis Receita Operacional Líquida (ROL), Custos Operacionais, Preço do 

serviço, Custo por Acesso e a Inflação foram obtidas por meio de proxys ou ponderações a 

partir de dados consolidados em nível nacional até a sua obtenção na granularidade municipal.  

Essa grande quantidade de informações obtidas de forma indireta (por estimativas) 

é um fator preocupante para o desenvolvimento do modelo de demanda residual, uma vez que 

pode gerar distorções nos resultados e não refletir, de maneira adequada, o objetivo proposto, 

qual seja o de medir o poder de mercado dos serviços de telecomunicações no Brasil. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados da estimação do poder de 

mercado para cada um dos serviços de telecomunicações por meio da abordagem da demanda 

residual, onde será possível analisar a consistência dos valores e verificar se esta técnica pode 

ser a mais indicada dadas as restrições externadas.  
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4 – Resultados do Modelo de Demanda Residual  

 

Este capítulo tem por objetivo fornecer o instrumental para a estimação da 

elasticidade inversa da demanda residual dos serviços de telecomunicações brasileiros, bem 

como os seus resultados,  permitindo analisar as regiões brasileiras que apresentam elevado 

nível de competição e as regiões que apresentam grau de competição limitado. 

Para a construção desta análise, serão realizadas duas abordagens para estimação 

do poder de mercado via demanda residual, diferenciando apenas quanto a segmentação dos 

municípios brasileiros. A primeira delas será a partir da segmentação do municípios brasileiros 

por cluster de renda conforme estudo realizado pelo IPEA para avaliar os efeitos dos 

investimentos em telecomunicações sobre o PIB.  

Já a segunda abordagem será realizada por meio da segmentação dos municípios 

por categorias competitivas tendo por base a Análise de Impacto Regulatório contida no Plano 

Geral de Metas de Competição (PGMC) da ANATEL. A finalidade aqui é replicar, nas mesmas 

condições, o estudo feito pela agência reguladora em uma  abordagem de demanda residual e 

comparar os resultados entre as duas metodologias. 

A razão para usar essas duas abordagens é a possibilidade de comparar qual das 

duas dimensões geográficas é a mais adequada ao objetivo do presente trabalho, verificando 

como se comportam os serviços de telecomunicações SMP, STFC e SCM quanto ao poder de 

mercado que exercem. Caso o  parâmetro estimado (elasticidade inversa da demanda residual) 

apresente resultado igual a zero, o comportamento do serviço será de tomador de preço em 

mercado de concorrência perfeita, e qualquer outro resultado apresentado na elasticidade 

inversa da residual da demanda que seja diferente de zero corresponderá ao nível de poder de 

mercado exercido por esses serviços. 

Após a especificação do modelo genérico de demanda residual e da base de dados,  

o próximo passo é indicar quais são as variáveis necessárias que devem ser incorporadas no 

modelo.  

Baker e Bresnahan (1988) e, posteriormente, Goldberg e Knetter (1995) 

desenvolveram a equação de demanda residual por meio da forma funcional log-log, a qual 

apresenta como vantagem o fator de os coeficientes estimados reportam diretamente as 

elasticidades.   

As variáveis que formam a função de demanda residual são segmentadas em 

variáveis de controle, definidas como os deslocadores de demanda e deslocadores de oferta, e 
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as variáveis instrumentais, estas últimas relacionadas com o custo do próprio serviço. Esse 

conjunto de instrumentos, segundo Nóbrega (2008), formam as variáveis explicativas do 

modelo de Método dos Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E), os quais serão 

replicados para cada um dos serviços de telecomunicações nos seus respectivos clusters e 

categorias competitivas, diferenciando apenas pela variável instrumental, que explica a variável 

endógena específica de cada serviço. 

A partir das premissas contidas na equação de demanda residual (6), tem-se a 

seguinte forma funcional.  

 

𝑙𝑛 𝑃1 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝑄1 +  𝛽2𝑙𝑛𝑊 +  𝛽3𝑙𝑛𝑊𝑛−1 + 𝛽4𝑙𝑛𝑌 +  𝜀 (8) 

 

Onde, 𝜀 é o erro independente e identicamente distribuído e os 𝛽 são os parâmetros 

a serem estimados. Temos que 𝑃1 é a variável dependente que representa o preço do serviço de 

telecomunicações a ser estudado. Temos também as variáveis que deslocam a demanda de 

mercado (Y), a variável que desloca a oferta de mercado (W), a variável que desloca a oferta 

dos serviços concorrentes (Wn-1). Lembrando que as variáveis que deslocam a oferta estão 

relacionadas ao custo dos serviços de telecomunicações e as variáveis que deslocam a demanda 

estão associadas a renda dos consumidores dos serviços de telecomunicações. 

Dos parâmetros contidos na equação (8) acima temos que 𝛽1 representa juntamente 

a elasticidade inversa da demanda residual do serviço a ser estudado. Se o parâmetro estimado 

for estatisticamente igual a zero, podemos concluir que o serviço se defronta com uma curva de 

demanda residual perfeitamente elástica, ou seja, ela atua de forma perfeitamente competitiva 

no mercado. Por outro lado, quanto maior é o valor absoluto do coeficiente estimado, maior é 

o poder de mercado do serviço. 

Neste modelo de equilíbrio de equações simultâneas, temos que a variável Q1 é 

determinada endogenamente junto com o preço P1. Em casos como estes, a melhor forma para 

estimar os parâmetros de interesse (β) é por meio de um modelo de Método dos Mínimos 

Quadrados em Dois Estágios (MQ2E), sendo que este método exige a escolha de variáveis 

instrumentais que expliquem a variável endógena. 

Segundo Nóbrega (2008), uma das principais características das variáveis 

instrumentais é possuir correlação não nula com a variável endógena e correlação nula com o 

erro, sendo que ela deve influenciar a variável  quantidade do serviço em análise, mas não deve 

influenciar a oferta dos demais serviços. Desta forma, foi escolhida como variável instrumental 

o Custo por Acesso do serviço a ser estudado, pois esse parâmetro interfere diretamente na 
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quantidade de acessos do serviço em específico e não chega a influenciar na quantidade dos 

demais serviços. 

A tabela 4 abaixo apresenta a descrição das variáveis utilizadas nas equações de 

demanda residual. 

 

Tabela 4 - Descrição das Variáveis 

Variável Descrição 

PSMP Variável Dependente – Preço do Serviço Móvel Pessoal (SMP) 

PSTFC Variável Dependente – Preço do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) 

PSCM Variável Dependente – Preço do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) 

QSMP Variável explicativa endógena – Quantidade de acessos SMP 

QSTFC Variável explicativa endógena – Quantidade de acessos STFC 

QSCM Variável explicativa endógena – Quantidade de acessos SCM 

Y Variável explicativa deslocadora de demanda – PIB per capita   

Emp Variável explicativa deslocadora de demanda – Taxa de desemprego 

Camb Variável explicativa deslocadora de oferta – Taxa de câmbio 

CSMP,STFC Variável explicativa deslocadora de oferta – Custo por acesso de todos os serviços, desconsiderando 

SCM 

CSMP,SCM Variável explicativa deslocadora de oferta – Custo por acesso de todos os serviços, desconsiderando 

STFC 

CSTFC,SCM Variável explicativa deslocadora de oferta – Custo por acesso de todos os serviços, desconsiderando 

SMP 

CSMP Variável explicativa instrumental – Custo por acesso SMP. Usada somente na equação do SMP 

CSTFC Variável explicativa instrumental – Custo por acesso STFC. Usada somente na equação do STFC 

CSCM Variável explicativa instrumental – Custo por acesso SCM. Usada somente na equação do SCM 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da lista de variáveis descrita na tabela 4, foram desenvolvidas três equações 

de demanda residual, replicadas nas segmentações clusters e categorias competitivas, com o 

objetivo de analisar o poder de mercado que cada um dos serviços detém sobre os demais. A 

equações para o SMP, o STFC e o SCM, foram expressas, respectivamente, da seguinte forma:  

  

ln 𝑃𝑆𝑀𝑃 = 𝛽0ln 𝑄𝑆𝑀𝑃 + 𝛽1ln 𝑌 + 𝛽2ln 𝐸𝑚𝑝 + 𝛽3ln 𝐶𝑎𝑚𝑏 + 𝛽4 ln 𝐶𝑆𝑇𝐹𝐶,𝑆𝐶𝑀 +

+ 𝛽5ln 𝐶𝑆𝑀𝑃 +  𝜀  

(

(9) 
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ln 𝑃𝑆𝑇𝐹𝐶 = 𝛽0ln 𝑄𝑆𝑇𝐹𝐶 + 𝛽1ln 𝑌 + 𝛽2ln 𝐸𝑚𝑝 + 𝛽3ln 𝐶𝑎𝑚𝑏 + 𝛽4 ln 𝐶𝑆𝑀𝑃,𝑆𝐶𝑀 +

𝛽5ln 𝐶𝑆𝑇𝐹𝐶 +  𝜀  

(

(10) 

 

ln 𝑃𝑆𝐶𝑀 = 𝛽0ln 𝑄𝑆𝐶𝑀 + 𝛽1ln 𝑌 + 𝛽2ln 𝐸𝑚𝑝 + 𝛽3ln 𝐶𝑎𝑚𝑏 + 𝛽4 ln 𝐶𝑆𝑀𝑃,𝑆𝑇𝐹𝐶 

+ 𝛽5ln 𝐶𝑆𝐶𝑀 +  𝜀 
 

(

(11) 

Como as equações acima dispostas representam uma função de demanda, o 

coeficiente 𝛽1 deverá apresentar sinal negativo (-), visto que a elasticidade deve ser 

negativamente inclinada e compatível com a relação inversa entre preço e quantidade, ou valor 

0 referente a uma demanda totalmente elástica.  

Porém resultados com sinal positivo (+) podem surgir devido a algumas 

características específicas. Se o bem/serviço em apreço é considerado um bem superior, a 

quantidade consumida cresce mesmo com elevação nos preços e a sua elasticidade da demanda 

residual apresentará sinal positivo; por outro lado essa situação também pode indicar a presença 

de monopólio na prestação de determinado serviço. Já em situações onde há redução na 

quantidade demanda de um bem/serviço em consonância com queda nos seus respectivos 

preços, também teríamos uma elasticidade da demanda residual com sinal positivo.  

 

4.1 – Resultados da Demanda Residual por Cluster  

 

Ao replicar as equações (9), (10) e (11) para cada um dos clusters, teremos ao total 

18 resultados para serem analisados.  

Os valores obtidos para o coeficiente 𝛽1 registraram quatro resultados com 

coeficientes estatisticamente não significativo, a saber o SMP e o SCM no cluster 4, o SCM no 

cluster 5 e o STFC no cluster 6, os quais foram desconsiderados no presente trabalho. Desta 

forma ficaram 14 resultados a serem analisados, sendo que em 3 deles o coeficiente 𝛽1 

apresentou resultado com sinal positivo (+).  

Na tabela 5 abaixo constam os resultados gerados a partir do método dos Mínimos 

Quadrados de Dois Estágios (MQ2E) rodado para todos os serviços em cada cluster. 
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Tabela 5 - Resultados Demanda Residual Clusters 

  Coeficiente 𝛽1 t valor Pr (>|t|) R2 

Cluster 01 

SMP -0.78342 -7.309 3.26e-13 *** -35.56 

STFC -0.157503 -32.551 < 2e-16 *** -0.1288 

SCM 0.27802 20.357 < 2e-16 *** -2.534 

Cluster 02 

SMP 1.89050 5.922 3.46e-09 *** -55.48 

STFC -0.87881 -5.538 3.27e-08 *** -12.4 

SCM   -2.2410 -2.405 0.01621 * -75.54 

Cluster 03 

SMP   -1.02643 -8.485 < 2e-16 *** -42.69 

STFC -0.221050   -18.000 < 2e-16 *** -1.294 

SCM 0.51481 11.436 < 2e-16 *** -6.039 

Cluster 04 

SMP 129.58 0.086 0.931 -2.914e+05 

STFC -0.79126 -6.642 3.48e-11 *** -11.9 

SCM -2.7771 -1.116 0.264 -118.1 

Cluster 05 

SMP -2.0456 -6.335 2.51e-10 *** -72.63 

STFC -0.33617 -6.841 8.45e-12 *** -1.963 

SCM -0.005388 -0.162 0.871   0.6032 

Cluster 06 

SMP -2.1639 -4.029 5.77e-05 *** -69.77 

STFC 2.9385 0.473 0.636 -139.5 

SCM -0.315472 -2.371 0.01782 * -1.608 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos clusters 1 e 3, o SCM apresentou resultados positivos, indicando que esse 

serviço pode ser considerado um bem superior,  seja pela disposição dos consumidores com 

maior nível de renda em adquirir planos de internet banda larga com maior velocidade e 

consequentemente mais caros, ou indicar a presença de monopólio, pela oferta desse serviço 

ficar concentrada, em muitas regiões, nas concessionárias de telefonia local. 

No cluster 2, o SMP também apresentou resultado positivo, podendo estar com a 

queda no número de acessos que esse serviço vem enfrentando decorrente das reduções dos 

valores de interconexão, o que reduz a utilização de vários recursos de numeração por parte dos 

usuários, associadas com as preferências dos consumidores pelo uso de pacotes de dados.  

Nos três clusters onde é possível comparar os coeficientes estimados entre os 

serviços de telefonia fixa e de telefonia móvel (clusters 1, 3 e 5) percebe-se que o SMP possui 

maior poder de mercado em comparação ao STFC, sendo que no arranjo com maior renda per 

capita (cluster 1) é onde o serviço de telefonia fixa possui menor elasticidade inversa da 

demanda residual (-0,157503), demonstrando que a sua atuação tem mínima influência nos 

preços dos demais serviços de telecomunicações, se aproximando das características de um 

tomador de preços. Nos clusters 3 e 5 os coeficientes estimados do STFC apresentaram 
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crescimento (-0.221050 e -0.33617, respectivamente), mas também foram acompanhados pelo 

crescimento do parâmetro do SMP, indicando também que o serviço de telefonia fixa tem baixo 

poder de mercado se comparado com o serviço de telefonia móvel. 

Os clusters 2 e 4 o STFC apresentaram poder de mercado maior do que nos demais 

arranjos, porém não foi possível estabelecer uma comparação com o SMP devido ao sinal 

positivo e aos resultados estatisticamente não significativos. 

No cluster 2 o SCM exerce um maior poder de mercado indicando a possibilidade 

de que nesse arranjo o serviço não possui substitutos, porém o mesmo não pode ser dito em 

relação ao cluster 6, onde o seu baixo poder de mercado pode ser justificado por fatores como 

a baixa renda per capita da população aliado aos altos custos de implantação do serviço, 

sinalizando que as suas funções poderiam ser substituídas, mesmo que de forma precária, pela 

internet do serviço móvel.   

 

4.2 – Resultados da Demanda Residual por Categoria Competitiva 

 

Ao replicar a função de demanda residual por categoria competitiva, teremos 12 

resultados para serem analisados. 

Neste caso, o coeficiente 𝛽1 registrou especificamente para o SCM dois resultados 

com coeficientes estatisticamente não significativo, nas categorias “Competitivo” e “Não 

Competitivo”, e um resultado com sinal positivo (+) na categoria “Moderadamente 

Competitivo”. 

Na tabela 6 apresenta os resultados gerados a partir do método dos Mínimos 

Quadrados de Dois Estágios (MQ2E) rodado para todos os serviços em cada categoria 

competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 6 - Resultados Demanda Residual Categoria Competitiva 

  Coeficiente 𝛽1   t valor Pr (>|t|) R2 

CATEGORIA 01 

“COMPETITIVO” 

SMP -0.41089 -3.176 0.00155 ** -15.17 

VOZ -0.31897 -6.489 1.36e-10 *** -6.684 

SCM 0.93994 1.188 0.236 -58.27 

CATEGORIA 02 

“MODERAMENTE 

COMPETITIVO” 

SMP -1.21863 12.321 < 2e-16 *** -49.52 

VOZ -0.314402 -28.75 <2e-16 *** -3.591 

SCM 0.42660 11.345 < 2e-16 *** -6.855 

CATEGORIA 03 

“POTENCIALMENTE 

COMPETITIVO” 

SMP -4.19725 -4.924 8.62e-07 *** -207.4 

VOZ -0.511032 -28.44 <2e-16 *** -5.972 

SCM -0.83548 -13.083 < 2e-16 *** -17.03 

CATEGORIA 04 

“NÃO COMPETITIVO” 

SMP -1.73288 -2.547 0.011011 * -23.26 

VOZ -1.1349 -2.674 0.00764 ** -29.97 

SCM -4.2106 -0.538 0.591 -238.5 

Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado positivo (+) gerado pelo coeficiente 𝛽1 indica que o SCM, nos 

municípios considerados como “Moderadamente Competitivos”, pode se caracterizar como um 

bem superior ou indicar a presença de monopólio nessa categoria competitiva. 

Ainda sobre o SCM, nos municípios “Potencialmente Competitivos” o coeficiente 

de demanda residual apresentou o sinal negativo (-) esperado e o seu valor foi menor que o 

apresentado no SMP, -0.83548 e -4.19725 respectivamente, o que poderia indicar a 

possibilidade da internet banda larga, em razão de possuir menor poder de mercado, ter as suas 

funções substituídas pela internet móvel. SMP.  

No mercado de voz, composto pelo STFC e SMP, o resultado do coeficiente de 

demanda residual gerou resultados que indicam que crescimento do poder de mercado à medida 

em que o nível de competição dos municípios vai reduzindo.  

De fato, apesar do coeficiente de demanda residual apresentar resultados quase 

idênticos para as categorias “Competitivos” e “Moderadamente Competitivos”, -0.318970 e -

0.314402 respectivamente, essa relação inversa entre poder de mercado e nível de competição 

se confirma. Além disso, todos os resultados para o coeficiente de demanda residual no mercado 

de voz apresentaram o sinal negativo (-) esperado. 

Em relação ao SMP, este serviço apresentou, quando analisado de forma isolada, 

maior poder de mercado que o serviço de voz consolidado (SMP e STFC) em todas as categorias 

competitivas, indicando que o serviço móvel é mais concentrado que o serviço de voz como um 

todo. Porém analisando esse coeficiente por categoria, temos que nos municípios 
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“Potencialmente Competitivos” o coeficiente do SMP é muito superior ao estimado nas demais 

categorias competitivas. 

As demais categorias do SMP, excluída a “Potencialmente Competitivo”, 

apresentaram elevação do coeficiente de demanda residual à medida que o nível de competição 

vai reduzindo, comprovando a relação inversa entre poder de mercado e nível de competição. 

  

4.3 – Análise dos Resultados e Limitações da Abordagem de Demanda 

Residual 

 

Comparando os resultados da função de demanda residual por clusters e por 

categoria competitiva, algumas considerações devem ser elencadas.  

Sobre a abordagem da segmentação por cluster, os resultados descritos acima 

apontam que a análise de poder de mercado nos serviços de telecomunicações somente foi 

possível para o mercado de voz e para os clusters 1, 3 e 5. Nesses arranjos, o STFC apresentou 

baixo poder de mercado em comparação ao SMP, apontando indícios de um processo de 

substituição Fixo-Móvel. Além disso, nesses mesmos clusters, os coeficientes de demanda 

residual de ambos os serviços apontaram crescimento à medida que reduzia o nível de renda 

dos municípios. 

Já nos demais clusters (2, 4 e 6) não foi possível realizar a comparação sobre o 

poder de mercado no serviço de voz, seja em função do STFC ter apresentado maior poder de 

mercado nos arranjos 2 e 4, seja pela presença de coeficientes com valores positivos (+) ou 

estatisticamente não significativos. 

No mercado de dados segmentado por clusters de renda, foi possível apontar 

somente a indicação de bem superior deste serviço para os arranjos de maior renda per capita 

(clusters 1e 3) devido ao sinal positivo (+) do coeficiente de demanda residual, dificultando a 

comparação do poder de mercado com os serviços de voz (STFC e SMP). 

Porém no cluster 6, justamente no arranjo com menor nível de renda per capita, o 

SCM apresentou menor poder de mercado em comparação ao SMP, o que pode indicar que a 

internet móvel, em se tratando de mercado de dados, pode ser uma alternativa à internet banda 

larga nessas regiões mais carentes, seja pelo alto preço das ofertas de internet ou pela 

dificuldade das operadoras em levar infraestrutura de rede a essas regiões. 

Em relação a segmentação por categoria competitiva, os resultados da função de 

demanda residual apontam que tanto o mercado de voz quanto o SMP apresentam resultados 
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muito parecidos com os desenvolvidos no PGMC/ANATEL, o qual usou a metodologia 

Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) na definição do mercado relevante.  

Temos então que o poder de mercado estabelecido pelo coeficiente 𝛽1 da demanda 

residual para o SMP e para o mercado de voz (SMP e STFC) apontam crescimento à medida 

em que reduz o nível de competição dos municípios brasileiros. O resultado elevado do 

coeficiente da categoria “Potencialmente Competitivo” pode ser decorrente da possibilidade de 

exercício de poder de mercado por parte das operadoras, o que exigiria a adoção de remédios 

regulatórios com medidas assimétricas mais rígidas, o que não aconteceria nos municípios “Não 

Competitivos”, que normalmente são atendidos por conta dos compromissos de abrangência 

firmados entre as empresas e o órgão regulador no momento dos editais de licitação. 

Já para o mercado de dados na segmentação por categoria competitiva, assim como 

ocorreu na segmentação por cluster, a presença de resultados estatisticamente não significativos 

e de resultados positivos (+) para o coeficiente de demanda residual do SCM dificulta a análise 

comparativa em relação ao mercado de voz  e para o SMP.  

Porém, da mesma forma como ocorreu para a segmentação anterior, na categoria 

“Potencialmente Competitiva” tivemos o coeficiente de demanda residual do SCM com valor 

menor que o do SMP, indicando maior poder de mercado do serviço móvel sobre a banda larga. 

Nessa circunstância, tal fato pode indicar que a internet móvel, em se tratando de mercado de 

dados, pode ser uma alternativa à internet banda larga nesses municípios em específico. 

Considerando os resultados apresentados pela abordagem da demanda residual 

expostos neste capítulo, algumas considerações devem ser colocadas sobre essa análise. 

Primeiramente, os coeficientes estimados para o mercado de voz mostram indícios 

de que o seu poder de mercado segue uma tendência que acompanha a realidade do setor de 

telecomunicações, principalmente se analisarmos a segmentação por categoria competitiva, ou 

seja, um maior poder de mercado para o SMP em relação ao mercado de voz e um maior índice 

de concentração de mercado à medida que o nível de competição vai se reduzindo.  

Ao fazer essa análise no mercado de voz por clusters, somente metade dos arranjos, 

a saber clusters 1, 3 e 5, apresentam os resultados na mesma linha da segmentação por categoria 

competitiva. 

Já para o mercado de banda larga, a abordagem da demanda residual não gerou 

resultados que permitissem a comparação tanto no segmento por cluster, quanto para as 

categorias competitivas, com exceção dos resultados que indiquem a possibilidade do SMP ser 

uma alternativa ao SCM em regiões menos competitivas e com menor renda per capita. 
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A inconsistência dos resultados gerados no serviço de dados e em alguns arranjos 

no mercado de voz podem ser decorrentes de algumas limitações da base de dados utilizada na 

abordagem da demanda residual. Algumas dessas limitações já foram expostas em seções 

anteriores e estão relacionadas ao baixo número de observações por município, uma vez que a 

base de dados se refere ao período de 2013 a 2017 e com periodicidade anual, ou seja, foram 

somente cinco observações para cada município. Outro fator importante que contribuiu na 

geração de alguns resultados inconsistentes foi a grande quantidade de variáveis do modelo 

obtidas por meio de proxys, entre elas as relacionadas a preço, receitas e custos. 

Outro problema enfrentado em relação ao modelo de demanda residual e que pode 

ter sido a causa dos resultados com sinal positivo (+) e estatisticamente não significativos no 

mercado de dados tem relação com a construção de sua base de dados. Os regulamentos da 

ANATEL não obrigam as prestadoras de pequeno porte (operadoras com até 50.000 acessos) a 

fornecerem informações referentes a suas receitas, custos e investimentos, o que impossibilitou 

a inclusão destas empresas no modelo de demanda residual, no caso, cerca de 22% do market 

share do SCM. Além disso, dadas as dificuldade de conciliação de bases de dados, não foi 

possível agrupar no mercado de dados as informações de receitas, custos e preços das 

tecnologias 3G e 4G do SMP de forma a fazer uma análise mais coerente desse mercado. 

De todo o exposto sobre as limitações da abordagem da demanda residual, podemos 

concluir, em primeiro lugar, que a segmentação utilizada a partir dos municípios classificados 

por clusters de renda talvez não seja a mais indicada ao objeto do presente trabalho, visto que 

o coeficiente que mede o poder de mercado somente gerou resultados condizentes, no mercado 

de voz, para os clusters 1, 3 e 5. Neste ponto, convém destacar que o objetivo da clusterização 

desenvolvida a partir do estudo do IPEA não foi o de definir a abrangência geográfica para a 

elaboração de estudos sobre poder de mercado nos serviços de telecomunicações, mas sim a de 

construir uma base de municípios com características homogêneas com o intuito de avaliar os 

efeitos da expansão da infraestrutura de banda larga sobre indicadores econômicos, em especial 

sobre o PIB. 

 Assim a segmentação por categoria competitiva para a mensuração do poder de 

mercado dos serviços de telecomunicações por meio da abordagem da demanda residual se 

mostrou mais consistente, principalmente para o mercado de voz, uma vez que tal segmentação 

foi desenvolvida justamente com o objetivo de avaliar os mercados relevantes. Além disso, os 

resultados gerados para o mercado de voz e para o SMP, por meio da demanda residual, 

seguiram na mesma linha que os apresentados na Análise de Impacto Regulatório do 
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PGMC/ANATEL, indicando maior poder de mercado para municípios com menor nível de 

competição. 

Em relação ao mercado de dados, talvez a solução seria a adoção de uma nova 

abordagem para a mensuração do poder de mercado e que possa avaliar adequadamente o nível 

de competição existente neste segmento. Ou a possibilidade de usar a própria abordagem de 

demanda residual, desde que as limitações discorridas sobre a base de dados sejam ajustadas de 

forma a ampliar o período de análise, reduzir as variáveis obtidas por proxys e inserir as 

variáveis dos pequenos provedores de internet. 
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5 – Concentração de Mercado via Abordagem ECD 

 

Conforme já destacado, ao longo dos anos várias metodologias foram 

desenvolvidas com o intuito de mensurar se determinadas estruturas de mercado se comportam 

como competitivas ou não. No capítulo anterior, ao montar uma função de demanda residual, 

foi possível estimar alguns resultados para poder de mercado dos serviços de telecomunicações 

nos municípios brasileiros segmentado por clusters de renda e por categoria competitiva. 

No presente capítulo serão analisados, em cada um dos clusters, o poder de mercado 

dos serviços de telecomunicações STFC, SMP e SCM, segmentados em mercado de voz (SMP 

e STFC) e mercado de dados (SCM) por meio do paradigma ECD. Conforme abordado na 

Seção 2.4, o paradigma ECD possui diversos indicadores de concorrência que medem o grau 

de concentração de mercado de determinado setor na economia, cujo objetivo é averiguar se o 

mesmo se encontra em nível próximo de monopólio ou em nível de concorrência perfeita, entre 

os quais se destaca o HHI. 

Embora essa análise do poder de mercado dos serviços de telecomunicações tenha 

algumas similaridades com a desenvolvida em ANATEL (2017), ela se diferencia pelo fato de 

ter sido realizada por clusters de renda, enquanto aquela foi desenvolvida com base em 

categoria competitivas. 

Para a construção da análise do poder de mercado com base no HHI foi utilizada 

como variável de interesse a quantidade de acessos dos serviços SMP, SCM e STFC tendo por 

base o mês de dezembro de 2017, lembrando que especificamente para o SMP os acessos em 

nível municipal foram obtidos por meio de proxy de acessos por municípios, segmentados por 

empresa, utilizando as tentativas de acessos por canal por voz e especificamente para o ano de 

2017. 

Objetivando dar maior robustez à análise ECD e verificar se os municípios 

integrantes de cada cluster são realmente homogêneos em se tratando de nível de competição 

no mercado de telecomunicações, cada um dos arranjos foi segmentado, internamente, pelas 

mesmas categorias competitivas definidas na Seção 2.3. Desta forma, será possível analisar o 

nível de competição dos municípios ali presentes, conferindo se realmente a segmentação por 

clusters de renda pode ser a ideal para a definição de mercado relevante e balizadora para 

aplicação dos remédios regulatórios.  
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O atual panorama dos serviços de voz no Brasil é representado por 7 empresas de 

telefonia móvel, sendo que 4 delas (Vivo, Tim, Claro e Oi) detém aproximadamente 98% do 

mercado, 5 concessionárias de telefonia fixa que prestam o serviço em regime público, com 

obrigações de universalização e continuidade, e 83 empresas de telefonia fixa ofertando o 

serviço em regime de autorização, com o Grupo Claro e o Grupo Telefônica representando 

cerca de 91% dos acessos nesse serviço. 

Dito isso, a construção do HHI para o mercado de voz foi realizada para cada cluster 

mediante a soma dos acessos individuais do SMP juntamente com os acessos do STFC nas 

modalidades concessão e autorização. Porém devemos salientar que ao realizar esta operação, 

estamos realizando a adição de acessos individuais (SMP) com acessos coletivos (STFC), o que 

gera certa incompatibilidade, pois esses serviços não se encontram em uma mesma escala 

(ANATEL, 2017 , p. 51).  

Com o objetivo de ajustar essa base de acessos, a quantidade de acessos STFC 

concessão e autorização foi ponderada pelo número de habitantes por domicílio de cada 

município, de forma a transformar acessos coletivos em individuais, o que permitirá estabelecer 

um HHI para esse mercado. 

 

𝐴𝑖,𝑗
𝑅 =  

𝑃𝑖

𝐷𝑖
 𝐴𝑖,𝑗 

 

Onde 𝐴𝑖,𝑗
𝑅   indica o número de acessos de STFC parametrizados da prestadora 𝑗 no 

município 𝑖, 𝑃𝑖 representa a população do município 𝑖; 𝐷𝑖 é o número de domicílios do 

município 𝑖 e 𝐴𝑖,𝑗 indica a quantidade acessos de STFC da prestadora 𝑗 no município 𝑖. 

Os resultados do HHI para o mercado de voz em cada cluster estão dispostos na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 7 - HHI por Cluster (Mercado de Voz) 

Cluster HHI VOZ 

Cluster 01 1240 

Cluster 02 2236 

Cluster 03 1637 

Cluster 04 2367 

Cluster 05 2304 

Cluster 06 2514 

Fonte: Elaboração própria 
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Já no mercado de banda larga, o quadro atual apresenta grande quantidade de 

empresas, com cerca de 4100 operadoras que possuem ao menos um acesso instalado em algum 

município brasileiro. 

Porém, apesar deste grande número de players, existe uma particularidade na 

distribuição destas empresas em relação a prestação do SCM. Em 2017 havia cerca de 28,9 

milhões de acessos registrados para o serviço de banda larga, porém 80% destes acessos 

estavam alocados em 3 grandes grupos econômicos, conforme abordado na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Participação de Mercado SCM 

Grupo Econômico Acessos % 

Grupo Claro 8.894.453 30,78% 

Grupo Telefônica 7.584.949 26,25% 

Grupo Oi 6.304.014 21,82% 

Grupo Algar 542.872 1,88% 

Grupo Tim 411.464 1,42% 

Grupo Sky 365.012 1,26% 

Grupo Sercomtel 225.444 0,78% 

Grupo Cabo 110.462 0,38% 

Grupo BT 22.444 0,08% 

Outras Prestadoras 4.436.219 15,35% 

Total 28.897.333 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 04/07/2019. 

 

Devido ao grande número de pequenos provedores de SCM registrados, optou-se 

no presente trabalho por alocar todas as empresas não configuradas como grupo econômico no 

Sistema ANATEL DADOS no item “Outras Prestadoras”. 

Os valores de HHI para o mercado de dados em cada cluster estão dispostos na 

tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anatel.gov.br/dados/
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Tabela 9 - HHI por Cluster (Mercado de Dados) 

Cluster HHI SCM 

Cluster 1 2.676 

Cluster 2 4.342 

Cluster 3 2.652 

Cluster 4 4.475 

Cluster 5 5.102 

Cluster 6 4.656 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao analisar os valores de HHI para ambos os mercados, é possível perceber 

claramente que o nível de concentração de mercado é maior justamente para aqueles clusters 

que possuem menor renda per capita. Porém, apesar de alguns arranjos possuírem índices de 

concentração de renda muito baixos, ao transmitir este detalhamento ao nível municipal, o 

quadro pode se alterar significativamente, conforme será visto na análise de cada cluster. 

 

5.1 - Cluster 1 

 

O cluster 1 é composto por 758 municípios, os quais se caracterizam por possuir a 

maior média de renda em relação aos demais conjuntos de municípios. 

Em relação ao mercado de voz, verificou-se que neste cluster existem apenas 18 

municípios que são atendidos por somente uma operadora de SMP em concomitância com a 

prestação do STFC na modalidade concessão. Porém, destes 18 municípios, 6 realmente podem 

ser caracterizados como explorados em regime de monopólio, no qual a prestação do SMP e do 

STFC concessão são realizadas pelo mesmo grupo econômico, no caso todas elas pelo Grupo 

Telefônica. Não foi registrada a presença do STFC em regime de autorização nestes 18 

municípios. 

Dos 758 municípios do cluster 1, temos que 716 municípios (cerca de 94%) são 

atendidos por mais de 5 empresas de telefonia, entre STFC concessão, STFC autorização e 

SMP, o que reforça o grau de competição no mercado de voz deste cluster, a despeito dos 

índices HHI.  

Em relação ao mercado de dados, 521 municípios deste cluster possuem mais de 5 

empresas prestando o serviço de banda larga, porém essa quantidade de operadores não garante 

um baixo nível de concentração de mercado, visto que 67% dos acessos estão concentrados em 
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2 grupos econômicos, a saber os Grupos Claro e Telefônica. A figura 3 expressa o número de 

empresas por municípios. 

 

Figura 1 - Empresas por Municípios - Cluster 1 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

Em relação ao HHI, os resultados para o cluster 1 indicam que a maioria dos 

municípios se enquadram como “Competitivos” ou “Moderadamente Competitivos” no 

mercado de voz. Em relação ao mercado de banda larga fixa a grande maioria dos munícipios 

são considerados como “Potencialmente Competitivos” ou “Não Competitivos”. A tabela 10 

expõem esses dados. 

 

Tabela 10 - Classificação Municípios Cluster 1 (Mercado de Voz) 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

166 77 Competitivo 

440 208 Moderadamente Competitivo 

156 396 Potencialmente Competitivo 

0 81 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tal resultado pode ser corroborado pelo gráfico 4 abaixo, onde é possível verificar 

a distribuição dos municípios por faixa do HHI, tanto no mercado de voz, quanto no mercado 

de dados. Destaque que a distribuição do HHI mostra que a maior parte dos municípios no 

mercado de dados se concentra entre os 5000 a 10000 pontos, mostrando uma visão de mercado 

bem diferente se comparada ao mercado de voz.   
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Figura 2 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparativamente, o cluster 1 detém aproximadamente 51% da população 

brasileira e cerca de 53% do total de domicílios, porém registra valores na ordem de 77% do 

total de acessos de SCM no Brasil, o que evidencia ainda mais as características destes 

municípios, de possuírem maior nível de renda per capita aliado a uma população 

predominantemente urbana. A densidade do SCM (número de acessos por domicílios) nesse 

cluster é 74%. A distribuição de acessos é visualizada na tabela 11 abaixo.   

 

Tabela 11 - Distribuição de Acessos - Cluster 1 (Mercado de Dados) 

Grupo Econômico  Número de acessos  % 

Grupo Claro 8.344.948 37,21% 

Grupo Telefônica 6.712.112 29,93% 

Grupo Oi 3.806.914 16,97% 

Grupo Algar 423.887 1,89% 

Outras 3.139.243 14,00% 

Total Acessos 22.427.104 100,00% 

 Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 
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5.2 - Cluster 2 

 

No cluster 2, composto por 743 municípios, existem 186 municípios atendidos por 

somente por uma empresa prestadora de SMP juntamente com uma concessionária de STFC. 

Destes, 18 municípios são atendidos somente pelo Grupo Oi e outros 20 municípios são 

atendidos exclusivamente pelo Grupo Telefônica, o que se configura monopólio na prestação 

do serviço no mercado de voz, sendo que nestes 38 municípios não há presença do serviço de 

telefonia fixa na modalidade autorização. 

Embora esse cluster seja categorizado como de renda per capita alta, poucos 

municípios são atendidos por mais de 5 empresas nos mercados de voz e dados, muito devido 

as características desse arranjo, onde boa parte da população reside em áreas rurais. Tal 

distribuição é visualizada no gráfico 5 abaixo.  

 

Figura 3 - Empresas por Municípios - Cluster 2 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

Para esse cluster, tanto no mercado de voz, quanto no mercado de dados, a maioria 

dos municípios foram considerados como “Potencialmente Competitivos” ou “Não 

Competitivos”, conforme descrito na tabela 12 abaixo.  
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Tabela 12 - Classificação Municípios Cluster 2 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

3 0 Competitivo 

170 75 Moderadamente Competitivo 

564 595 Potencialmente Competitivo 

6 73 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tal resultado pode ser avaliado também pela distribuição do HHI, onde a grande 

maioria dos municípios, em ambos os mercados, estão inseridos na faixa acima dos 5000 

pontos, conforme no gráfico 6 abaixo. 

 

Figura 4 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O cluster 2, caracterizado por possuir praticamente metade de sua população 

residindo em áreas rurais, representa aproximadamente 2% do total de habitantes e do total de 

domicílios brasileiros e detém cerca de 1,26% do total de acessos de SCM. A densidade 

registrada no mercado de dados é na ordem de 25%. 

Além disso, a maioria dos acessos de SCM registrados neste cluster não pertence a 

nenhum dos grandes grupos econômicos e sim a pequenos provedores de serviços, conforme 

exposto na tabela 13 abaixo: 
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Tabela 13 - Distribuição de Acessos - Cluster 2 (Mercado de Dados) 

Grupo Econômico Número de Acessos % 

Grupo Oi 97.410 26,76% 

Grupo Telefônica 37.249 10,23% 

Grupo Algar 8.283 2,28% 

Grupo Sercomtel 2.913 0,80% 

Grupo Claro 1.372 0,38% 

Outras Empresas 216.750 59,55% 

Total 363.977 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

5.3 - Cluster 3 

 

O Cluster 3 possui 1162 municípios, dos quais 80 são atendidos por apenas uma 

empresa de telefonia móvel em concomitância com a concessionária de STFC local, sendo que 

nestes municípios não há atendimento de autorizatárias de STFC. Destes 80 municípios, apenas 

20 deles tem o serviço de SMP e de STFC atendidos por empresas do mesmo grupo econômico, 

configurando monopólio na exploração no mercado de voz, dos quais 14 deles são atendidos 

pelo Grupo Oi e 6 deles pelo Grupo Telefônica.  

Em relação ao número de empresas por município, o mercado de voz possui maior 

quantidade de áreas atendidas por mais de 5 empresas em comparação ao mercado de dados, 

conforme visualizado no gráfico 7. 

 

Figura 5 - Empresas por Municípios - Cluster 3 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 
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Embora o cluster 3 tenha um nível de renda muito próximo do cluster 2 (R$ 

23.610,00 para o cluster 2 e R$ 24.870,00 para o cluster 3), a distribuição das operadoras de 

telefonia para o mercado de voz é bem distinta. Enquanto no cluster 2 apenas 30% dos 

municípios tem mais de 5 empresas para atender a população, no cluster 3 este número é 85%, 

fruto das características urbanas desse arranjo.  

Em relação ao HHI, no mercado de voz existe uma divisão equânime entre 

municípios no que se refere ao nível de competição. Cerca de 51% do municípios se enquadra 

no faixa de “Competitivo” e “Moderadamente Competitivo”, enquanto os restantes 49% se 

localizam nos parâmetros “Potencialmente Competitivo” e “Não Competitivo”, a despeito da 

maioria destes municípios serem atendidos por mais de 5 empresas. Já no mercado de dados, 

este “equilíbrio” não se configura, com a grande maioria dos municípios inseridos na categoria 

“Potencialmente Competitivos”, conforme visualizado na tabela 14 abaixo. 

 
Tabela 14 - Classificação Municípios Cluster 3 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

72 14 Competitivo 

523 218 Moderadamente Competitivo 

566 774 Potencialmente Competitivo 

1 156 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tal resultado pode ser corroborado pelo gráfico 8 abaixo, onde é possível perceber 

que a distribuição HHI por municípios, no mercado de voz, é quase idêntica ao cluster 1, 

características de áreas com elevada população urbana. Já no mercado de banda larga a maioria 

dos municípios se encontra na faixa entre 5000 a 10000 pontos, mantendo do padrão dos 

clusters 1 e 2, variando apenas quanto ao número de municípios enquadrados neste intervalo. 
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Figura 6 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 3 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se notar quanto a distribuição dos municípios, uma maior concentração de 

mercado no serviço de banda larga em comparação ao mercado de voz. 

Em complemento, os municípios vinculados ao cluster 3 representam 

aproximadamente 22% do total da população e dos domicílios brasileiros e registram cerca de 

16% do total de acessos SCM. A densidade nesse cluster para o serviço de banda larga é de 

aproximadamente 37% e embora possua o mesmo nível de renda em relação ao cluster 2, 

percebe-se que a penetração deste serviço se apresentou em melhores condições, devido a 

característica predominantemente urbana. 

A tabela 15 apresenta a distribuição dos acessos por grupo econômico no cluster 3. 

 
Tabela 15 - Distribuição de Acessos - Cluster 3 (Mercado de Dados) 

Grupo Econômico Número de Acessos % 

Grupo Oi  1.899.686 39,3% 

Grupo Telefônica 816.766 16,9% 

Grupo Claro 536.837 11,1% 

Grupo Sky 139.066 2,9% 

Grupo Algar 110.310 2,3% 

Outros  1.332.049 27,6% 

Total 4.834.714 100,0% 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Distribuição HHI Municípios - Cluster 3 

Municípios Voz Municípios Dados

https://www.anatel.gov.br/dados/


58 
 

5.4 - Cluster 4 

O cluster 4 é composto por 860 municípios, sendo que 216 deles são atendidos 

somente pela concessionária de STFC em conjunto com uma operadora de SMP. Destes 216 

municípios, temos que 54 são atendidos exclusivamente pelo mesmo grupo econômico na 

prestação do STFC e do SMP, configurando monopólio na exploração do serviço de voz, sendo 

que 51 municípios atendidos exclusivamente polo Grupo Oi e 3 municípios atendidos 

exclusivamente pelo Grupo Telefônica.  

Do total de municípios nesse cluster, poucos são atendidos por mais de 5 operadoras 

em ambos os mercados, conforme exposto na figura 9. No caso específico do SCM, o Grupo 

Oi detém quase metade dos acessos e a outra metade está pulverizada em pequenos percentuais 

distribuídos entre os demais grupos econômicos e pequenos prestadores. 

 

Figura 7 - Empresas por Municípios - Cluster 4 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

Quanto ao grau de concentração de mercado, a maioria dos municípios está 

enquadrada em “Potencialmente Competitivos” e “Não Competitivos”, o que caracteriza o 

cluster como altamente concentrado em quase a sua totalidade para os mercados de voz e dados, 

conforme tabela 16 abaixo. 
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Tabela 16 - Classificação Municípios Cluster 4 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

5 0 Competitivo 

91 49 Moderadamente Competitivo 

753 684 Potencialmente Competitivo 

11 127 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tal resultado pode ser avaliado também pelo nível de distribuição do HHI entre os 

municípios. A figura 10  abaixo apresenta o panorama do cluster 4, já configurando certo grau 

de concentração de mercado em ambos os serviços, onde também é possível constatar que a 

maioria dos municípios está inserida no intervalo entre 5000 a 10000 pontos. 

 

Figura 8 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 4 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, convém destacar que os municípios pertencentes ao cluster 4 representam 

4,75% do total da população e dos domicílios brasileiros, registrando apenas 1,5% do total de 

acessos SCM, sinalizando um baixo número de acessos por domicílio, na ordem de 15%, o que 

indica baixa penetração desse serviço devido a fatores como a baixa renda per capita da 

população, aliado aos altos custos para sua implantação. A distribuição de acessos é visualizada 

na tabela 17 abaixo. 
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Tabela 17 - Distribuição de Acessos - Cluster 4 (Mercado de Dados) 

Grupo Econômico Número de Acessos % 

Grupo Oi 187.650 46,10% 

Grupo Telefônica 9.718 2,39% 

Grupo Sercomtel 7.378 1,81% 

Grupo Claro 3.582 0,88% 

Outras 198.678 48,81% 

Total 407.006 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

5.5 - Cluster 5 

O cluster 5 contém 1555 municípios, sendo que 543 deles são atendidos por apenas 

uma única operadora de telefonia móvel em conjunto com a concessionária de telefonia fixa 

local. Destes 543 municípios, 122 são atendidos exclusivamente pelo Grupo Oi e outros 2 são 

atendidos exclusivamente pelo Grupo Telefônica, totalizando 124 municípios operando em 

regime de monopólio e sem a presença do serviço de telefonia fixa no regime de autorização. 

Quanto menor o nível de renda em determinado cluster, maior o seu grau de 

concentração de mercado, o que pode ser constatado também pelo número de empresas 

ofertando serviços de telecomunicações. Nesse cluster, o número de municípios atendidos por 

mais de 5 prestadores nos mercados de voz e dados é relativamente baixo, conforme disposto 

no gráfico 11 abaixo.  

 

Figura 9 - Empresas por Municípios - Cluster 5 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 
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Quanto ao grau de concentração, no mercado de voz a grande maioria dos  

municípios deste cluster estão enquadrados na faixa “Potencialmente Competitivos” e “Não 

Competitivos” ao passo que no mercado de dados a quase totalidade dos municípios é 

considerada como “Potencialmente Competitivos”. Tal perspectiva indica que este arranjo é 

considerado como altamente concentrado em quase sua totalidade. A tabela 18 expõem esses 

dados. 

 
Tabela 18 - Classificação Municípios Cluster 5 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

7 0 Competitivo 

130 13 Moderadamente Competitivo 

1317 1395 Potencialmente Competitivo 

101 147 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

A distribuição do HHI ajuda a corroborar com a percepção do alto índice de 

concentração em ambos os mercados nesse cluster, onde a maior parte dos municípios estão 

inseridos na faixa entre 5000 a 10000 pontos. A figura 12 abaixo ajuda a ilustrar essa tendência.   

 

Figura 10 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 5 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar do Cluster 5 apresentar o maior número de municípios, ele contém cerca de 

14% do total de habitantes e domicílios registrados no Brasil e apenas 2,6 % do total de acessos 

na modalidade banda larga fixa, sendo que a maior fatia de acessos está pulverizada entre 

pequenos prestadores de serviço e o Grupo Oi. Quanto a densidade, somente 10% dos 
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domicílios possui acesso ao SCM, o que representa baixa penetração do serviço, decorrente 

tanto pela baixa renda per capita da população, quanto pelos elevados custos de sua 

implantação. 

 
Tabela 19 - Distribuição de Acessos - Cluster 5 (Mercado de Dados) 

Grupo Econômico Número de Acessos % 

Grupo Oi   257.341  33,98% 

Grupo Telefônica  9.068  1,20% 

Grupo Claro  6.150  0,81% 

Outros   484.830  64,01% 

Total  757.389  100,00% 

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

5.6 - Cluster 6 

 

Por fim, o cluster 6 é composto por 488 municípios, em sua maioria localizados na 

região norte do país. 

No mercado de voz, 159 municípios são atendidos por uma única empresa de SMP, 

operando juntamente com a concessionária de STFC local, sendo que em 12 deles a exploração 

se dá pelo mesmo grupo econômico, a saber o Grupo Oi. Em complemento, não há registros da 

prestação do STFC autorização em nenhum destes 159 municípios. 

Do total de municípios desse cluster, muito poucos são atendidos por mais de 5 

empresas nos mercados de voz e dados, o que configura um arranjo altamente concentrado. A 

figura 13 abaixo apresenta a distribuição das empresas por município. 

https://www.anatel.gov.br/dados/
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Figura 11 - Empresas por Municípios - Cluster 6 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em https://www.anatel.gov.br/dados/. Acesso em 18/07/2019 

 

Essa deficiência no atendimento é constatada na classificação dos municípios com 

base no HHI, onde nenhum deles se enquadra como “Competitivo”, mas a grande maioria é 

classificada na categoria “Potencialmente Competitivos” em ambos os mercados, conforme 

disposto na tabela 20. 

 

Tabela 20 - Classificação Municípios Cluster 6 

Número de Municípios (Voz) Número de Municípios (Dados) Categoria 

0 0 Competitivo 

12 0 Moderadamente Competitivo 

449 437 Potencialmente Competitivo 

27 51 Não Competitivo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os mercados de voz e dados registram comportamentos quase idênticos quanto a 

distribuição de municípios pelo HHI. Nesse cluster a maioria de seus municípios possuem HHI 

acima de 5000 pontos, indicando alta concentração em ambos os serviços. A figura 14 apresenta 

essa comparação. 
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Figura 12 - Distribuição HHI Municípios - Cluster 6 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O Cluster 6 contém cerca de 5% do total de habitantes e 4% do total de domicílios 

registrados no Brasil, mas apenas 0,3% do total de acessos de banda larga, configurando baixa 

penetração do serviço, representado pela densidade de 4,6% dos domicílios com acesso ao 

SCM, situação essa já características dos arranjos de menor renda per capita. 

 

5.7 – Análise dos Resultados da Abordagem ECD 

 

Analisando os resultados apresentados a partir da segmentação por cluster sob o 

ponto de vista do paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), algumas questões 

necessitam ser discutidas em relação ao nível de competição no setor de telecomunicações. 

No mercado de voz, todos os clusters, se observados de forma consolidada, 

apresentaram valores para o HHI dentro dos parâmetros de mercados competitivos, ou seja, 

abaixo dos 3800 pontos.  

Os clusters 1 e 3, considerados com maior nível de renda, são justamente os que 

apresentam maior nível de competição, com valores de HHI na ordem de 1240 e 1637 pontos 

respectivamente. Nestes dois arranjos, como já mencionado nas suas respectivas seções, há 

maior presença de empresas fornecendo o serviço de voz, com pelo menos 85% dos municípios 

atendidos por mais de 5 empresas, tornando a competição nesse segmento mais ampla, o que 

demonstra um firme processo de substituição Fixo-Móvel, fato esse também corroborado pela 

densidade do serviço móvel conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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Tabela 21 - Densidade Serviço Móvel Pessoal 

Fonte: elaboração própria 

 

Porém a grande quantidade de municípios classificados como “Potencialmente 

Competitivos”, ou seja, com índice HHI superior a 5150 pontos nestes dois clusters torna a 

análise sobre o nível de competição ambígua, visto que, no consolidado, ambos os clusters são 

aparentemente competitivos, porém verificando no detalhe dos municípios percebe-se que 

existem sérios problemas de competição. Tal resultado permite inferir que esses arranjos são 

muito heterogêneos e não necessariamente a existência de níveis elevados de renda per capita 

nesses municípios garantem um quadro competitivo adequado. 

Quando passamos para os demais clusters com menor nível de renda per capita, o 

índice de concentração de mercado vai crescendo, como pode ser demonstrado nos valores de 

HHI para os clusters 2, 4, 5 e 6 expostos na tabela 7. Nos municípios pertencentes a esses 

arranjos, a quantidade de empresas oferecendo o serviço de voz já não é tão expressiva e a 

densidade não é tão alta quanto nos demais arranjos, dificultando a consolidação do processo 

de substituição Fixo-Móvel de forma plena.  

Além disso, o mesmo diagnóstico apresentado nos clusters 1 e 3 também serve aos 

demais arranjos no mercado de voz. A presença de muitos municípios classificados como 

“Potencialmente Competitivos” traz novamente um grau de heterogeneidade a esses 

grupamentos, uma vez que, na média, o Índice HHI é relativamente baixo (na faixa de 2400 

pontos), porém a grande quantidade de municípios com HHI acima de 5150 pontos impede uma 

análise mais precisa sobre o nível de competição na segmentação por cluster de renda. 

Em relação ao mercado de dados, somente os clusters 1e 3 apresentaram HHI 

abaixo dos 3800 pontos, o que poderia caracterizá-los como arranjos competitivos. Porém como 

o grau de concentração de mercado para o serviço de banda larga fixa é muito maior do que o 

registrado para o mercado de voz, decorrente do mercado estar concentrado em 3 grandes 

players (Grupo Oi, Grupo Telefônica e Grupo Claro) e o restante das quase 4100 empresas 

Cluster Densidade SMP 

Cluster 1 1,42 

Cluster 2 0,98 

Cluster 3 1,18 

Cluster 4 0,92 

Cluster 5 0,86 

Cluster 6 0,57 
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possuírem market share praticamente residual e pulverizando, temos um quadro em que a 

maioria dos municípios inseridos nestes dois clusters se classificam como “Potencialmente 

Competitivos” e “Não Competitivos”. 

Essa constatação nos permite concluir que esses agrupamentos possuem sérios 

problemas competitivos, que apesar de registrarem, na média, índice HHI compatível com nível 

de competição, a grande maioria dos municípios está inserida em uma faixa de HHI superior a 

5150 pontos. Nos demais clusters para o mercado de dados, o HHI foi superior a 3800 pontos, 

com a grande maioria dos municípios inseridos acima de 5150 pontos, o que caracteriza um 

mercado concentrado e com problemas de competição.  

Neste ponto, percebe-se que no paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho a 

segmentação por clusters, tanto no mercado de voz, quanto no mercado de dados, apresentou 

certo grau de heterogeneidade quando comparada de forma agregada e em nível municipal. Tal 

peculiaridade nos permite inferir que a segmentação geográfica por cluster para a definição de 

mercado relevante talvez não seja a mais adequada à análise de poder de mercado e nível de 

concorrência, seguindo a mesma tendência discutida na abordagem da função de demanda 

residual.  
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6 - Conclusão 

 

O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma análise comparativa sobre o 

poder de mercado e o grau de concorrência dos serviços de telecomunicações brasileiros nos 

mercados de voz e dados, utilizando para isso a abordagem da demanda residual via método do 

Mínimo Quadrado em Dois Estágios (MQ2E) com base na segmentação dos municípios 

brasileiros classificados por clusters de renda e por categorias competitivas, e pelo paradigma 

da Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) utilizando o Índice Hirchsman-Herfindahl (HHI) a 

partir da segmentação por clusters de renda.  

Os resultados encontrados indicam que a delimitação geográfica baseada na 

segmentação por clusters de renda talvez não seja a mais indicada para ao objeto da presenta 

dissertação.  

As razões para essa conclusão devem-se ao fato da abordagem da demanda residual 

nesta segmentação mostrar que a análise de poder de mercado nos serviços de telecomunicações 

somente foi possível para o mercado de voz e para os clusters 1, 3 e 5, ou seja, apenas em 

metade dos agrupamentos de municípios.  

Já para o mercado de dados, somente no cluster 6, justamente no arranjo com menor 

nível de renda per capita, foi possível estabelecer um comparativo entre o poder de mercado 

do  SCM e do SMP, onde o coeficiente de demanda residual indicou que a internet móvel pode 

ser uma alternativa de uso ao serviço de banda larga fixa nestas regiões mais carentes. Além 

disso, o referido coeficiente indicou que o SCM possui características de bem superior nos 

arranjos de maior renda per capita, a saber os clusters 1e 3, talvez pela disposição dos 

consumidores com maior nível de renda em adquirir planos de internet banda larga com maior 

velocidade e consequentemente mais caros. Já nos demais arranjos, os resultados para o 

mercado de dados não foram suficientemente representativos. 

Em relação a abordagem Estrutura-Conduta-Desempenho, a segmentação por 

clusters, tanto no mercado de voz, quanto no mercado de dados, apresentou certo grau de 

heterogeneidade quando comparada de forma agregada e em nível municipal. A presença de 

clusters com índice HHI inferior a 3800 pontos, ou seja, dentro de parâmetros de mercados 

competitivos, combinado com grande quantidade de municípios configurados como 

“Potencialmente Competitivos”, com HHI superior a 5150 pontos, torna a análise sobre o nível 

de competição ambígua, visto que, no consolidado, os clusters são aparentemente competitivos, 

porém verificando no detalhe dos municípios percebe-se que existem sérios problemas de 
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competição. Tal resultado permite inferir que os arranjos são muito heterogêneos e não 

necessariamente a existência de níveis elevados de renda per capita nesses municípios garanta 

um quadro competitivo adequado. 

Já os resultados apresentados pela função de demanda residual na segmentação por 

categoria competitiva apontam que tanto o mercado de voz (STFC e SMP), quanto o SMP de 

forma isolada, registraram resultados muito parecidos com a metodologia Estrutura-Conduta-

Desempenho (ECD) desenvolvida  no PGMC/ANATEL para a definição do mercado relevante. 

Neste aspecto, o coeficiente de demanda residual na segmentação por categoria competitiva 

indicou crescimento à medida em que reduz o nível de competição dos municípios brasileiros, 

com exceção do SMP na categoria “Potencialmente Competitivo”, o qual pode ser justificado 

pela possibilidade de exercício de poder de mercado por parte das operadoras, situação essa não 

encontrada em municípios “Não Competitivos”, onde as empresas não tem com quem exercer 

poder de mercado.  

No mercado de dados segmentado por categoria competitiva, assim como ocorreu 

na segmentação por cluster, a categoria “Potencialmente Competitiva” apresentou coeficiente 

de demanda residual do SCM com valor menor que o do SMP, indicando também que a internet 

móvel, em se tratando de mercado de dados, pode ser uma alternativa à internet banda larga 

nesses municípios em específico. Nas demais categorias competitivas, assim como na 

segmentação por cluster, os resultados apresentados neste mercado não foram suficientemente 

representativos. 

As limitações apresentadas na base de dados para a estimativa da função de 

demanda residual, tais como o baixo número de observações por municípios (2013 a 2017), a 

grande quantidade de variáveis obtidas por meio de proxys (preço, receita e custo) e a ausência 

de dados sobre as prestadoras de pequeno porte do SCM, os quais representam cerca de 20% 

do market share, podem ser a causa de alguns resultados inconsistentes em relação ao mercado 

de dados.   

De todo o exposto sobre as limitações da abordagem da demanda residual, podemos 

concluir, em primeiro lugar, que a segmentação utilizada a partir dos municípios classificados 

por clusters de renda talvez não seja a mais indicada ao objeto do presente trabalho, visto que 

o coeficiente que mede o poder de mercado somente gerou resultados condizentes, no mercado 

de voz, para os clusters 1, 3 e 5. Neste ponto, convém destacar que o objetivo da clusterização 

desenvolvida a partir do estudo do IPEA não foi o de definir a abrangência geográfica para a 

elaboração de estudos sobre poder de mercado nos serviços de telecomunicações, mas sim a de 

construir uma base de municípios com características homogêneas com o intuito de avaliar os 
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efeitos da expansão da infraestrutura de banda larga sobre indicadores econômicos, em especial 

sobre o PIB. 

 Assim a segmentação por categoria competitiva para a mensuração do poder de 

mercado dos serviços de telecomunicações por meio da abordagem da demanda residual se 

mostrou mais consistente, principalmente para o mercado de voz, uma vez que tal segmentação 

foi desenvolvida justamente com o objetivo de avaliar os mercados relevantes. 

Em relação ao mercado de dados, talvez a solução seria a adoção de uma nova 

abordagem para a mensuração do poder de mercado e que possa avaliar adequadamente o nível 

de competição existente neste segmento. Ou a possibilidade de usar a própria abordagem de 

demanda residual, desde que as limitações discorridas sobre a base de dados sejam ajustadas de 

forma a ampliar o período de análise, reduzir as variáveis obtidas por proxys e inserir as 

variáveis dos pequenos provedores de internet. 
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