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ABOUT ITU



ABOUT ITU introdução ao IDI

 O Índice de Desenvolvimento das TIC (IDI) é 
composto por 11 indicadores em uma medida de 
referência que serve para monitorar e comparar a 
evolução da tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) em todos os países.



ABOUT ITU introdução ao IDI

 Os principais objetivos do IDI são para medir:
 O nível e a evolução ao longo do tempo do 

desenvolvimento das TIC comparado à outros países;
 O progresso do desenvolvimento das TIC nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento: o índice deve 
ser global e refletir as mudanças que ocorrem em 
países com diferentes níveis de desenvolvimento das 
TIC;

 A exlusão digital, por ex. Diferenças entre países em 
relação aos níveis de desenvolvimento das TIC;

 O potencial de desenvolvimento das TIC ou o quanto 
os países podem fazer uso das TIC para melhorar o 
crescimento e desenvolvimento, com base em 
recursos disponíveis e habilidades.



1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Colômbia
5. Peru
6. Uruguai

1. Costa Rica
2. Panamá

1. México



ABOUT ITU IDI & américas

Fonte:UIT

Economy Rank 2013 IDI 2013 Rank 2012 IDI 2012

Uruguay 48 6.32 51 5.92
Costa Rica 55 5.92 55 5.64
Chile 56 5.92 54 5.68
Argentina 59 5.80 56 5.58
Brazil 65 5.50 67 5.16
Colombia 77 4.95 80 4.61
Panama 82 4.75 77 4.69
Mexico 95 4.29 94 4.07
Peru 105 4.00 101 3.92



ABOUT ITUserviços de banda larga fixa & móvel

 Os serviços de banda larga fixa continuam a ser um ponto 
crítico  no que diz respeito à alta velocidade e capacidade e 
serviços de internet confiáveis.

 Alguns dos potenciais benefícios da banda larga como um 
facilitador do desenvolvimento, por exemplo, seu uso na 
educação, dependem da absorção de banda larga fixa no 
futuro próximo.

 Banda larga móvel é o mercado mais dinâmico de 
telecomunicações. O dinamismo do mercado de banda 
larga móvel também se reflete nos preços. Com redes 
3G/4G massificadas e, portanto, acessíveis  à maioria da 
população, a acessibilidade será um dos fatores mais 
decisivos para a real absorção de banda larga móvel.



ABOUT ITUaméricas: preço de banda larga fixa

Fonte:UIT



ABOUT ITUaméricas e o mundo: dados da banda larga móvel

Fonte UIT



ABOUT ITU

Fonte:UIT

 O impacto das TIC como facilitadores do desenvolvimento 
depende do acesso aos serviços de TIC e o uso que deles é 
feito.

o processo de desenvolvimento das TICs



ABOUT ITUo impacto da concorrência

 Concorrência no mercado é um dos principais 
vetores/condutores de preços acessíveis em serviços de 
telecomunicações.

 Há outros fatores além da concorrência que também 
podem contribuir para melhorar a acessibilidade dos preços 
de banda larga fixa e móvel celular.

 O desenvolvimento econômico pode aumentar a renda e, 
assim, faz com que os serviços fiquem mais acessíveis, ainda 
que os preços tenham sido mantidos constantes. Outros 
fatores, tais como as alterações demográficas, as 
migrações ou as flutuações cambiais, também podem ter 
impacto sobre a acessibilidade dos serviços de 
telecomunicações.



ABOUT ITUo impacto da concorrência

 Tanto o acesso e o uso das TIC são determinados em 
grande parte pela acessibilidade dos serviços de TIC. 

 Portanto, o objetivo final das intervenções políticas e 
regulatórias é sobre uma redução sustentável dos preços 
e serviços de TIC, e em muitos casos alcançado através de 
políticas regulatórias que promovem a  concorrência. 

 A análise da UIT sobre o impacto da concorrência e 
regulação de preços visa contribuir no preenchimento da 
lacuna em termos de uma análise quantitativa, a fim de 
apoiar políticas baseadas em evidências nos países em 
desenvolvimento.



ABOUT ITUo papel da concorrência

 O preço dos serviços relacionados a tecnologia constitui um 
fator determinante para a uso das TIC e, como tal, 
continua a ser um foco de atenção para os reguladores e 
pensadores da sociedade da informação.

 A disponibilidade de um serviço de TIC não depende 
somente de preço, mas também dos meios/capacidades 
de cada grupo específico de renda dentro de um país para 
quem o serviço é oferecido e da distribuição de renda 
dentro de uma comunidade.

 De todos os elementos relevantes para a análise de 
acessibilidade nos preços dos serviços de TIC, concorrência 
e regulação são aqueles que mais poderiam ser 
trabalhados pelos órgãos reguladores de telecomunicação. 



ABOUT ITUo impacto da concorrência

 Concorrência afeta diretamente os preços nos mercados 
onde os preços de varejo são desregulamentados, tais 
como a maioria dos mercados de telefonia móvel e banda 
larga fixa.

 Regulação também afeta o nível de concorrência em cada 
Mercado, por exemplo: ditar o número de licenças emitidas 
ou limitar a participação estrangeira em operadoras de 
telecomunicações.  

 Regulação é uma parte significativa do quadro institucional 
que afeta o mercado de telecomunicações. Assim, isso 
contribui na criação de uma segurança jurídica e de 
igualdade, que são importantes condutores para o 
investimento e concorrência. Além disso, a regulação pode 
promover a eficiência, por exemplo na infraestrutura e uso 
eficiente do espectro.



ABOUT ITU concorrência e preço

Fonte :UIT



ABOUT ITU

Fonte: UIT

concorrência no mercado de banda larga fixa



ABOUT ITUconcorrência no mercado móvel

Fonte: UIT



ABOUT ITUmercado de banda larga fixa

 Competição no mercado, como medida pelo HHI 
(Herfindahl-Hirschman Index), é significativamente 
correlacionada com preços, e os estudos indicam que 
aumento na competição reduz o nível de preços.

 O modelo sugere que alterando o mercado de 2 ISPs com 
50% de market share para 3 ISPs com 33% cada, tem-se 
uma redução de preços de 5,8%.

 Fortes estruturas regulatórias (medidas pelo índice de 
fortalecimento das instituições regulatórias da UIT), são 
vinculadas a redução de preços de varejo para o mercado 
de banda larga fixa.



ABOUT ITU mercado móvel

 Regulação também está correlacionada com os preços de 
telefonia móvel, porém com um coeficiente mais fraco que 
no caso dos serviços de banda larga fixa. As melhorias em 
regulação podem resultar em 3% na redução de preços. 

 Isto é uma diminuição modesta quando comparada à 
redução dos preços de telefonia móvel que poderia ser 
alcançado nos países em desenvolvimento, com mercados 
concentrados, ou seja, com um HHI acima de 0,6.

 Se a cota de mercado do operador dominante for reduzida 
em 50% através da entrada de novos concorrentes ou pelo 
fortalecimento no mercado dos já existentes, os preços 
seriam reduzidos por não menos de 7%. 

 Isso reforça os benefícios que a concorrência mais forte 
pode ter sobre os preços de telefonia móvel em mercados 
concentrados.



ABOUT ITU caso México

 Reforma constitucional
 Estabelecimento de novo Regulador (IFT)

 El Instituto Federal de Telecomunicaciones será 
también la autoridad en materia de competencia  
económica de los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones

 Las concesiones del espectro radioeléctrico serán 
otorgadas mediante licitación pública, a fin de 
asegurar la máxima concurrencia, previniendo 
fenómenos de concentración que contraríen el 
interés público y asegurando el menor precio de los 
servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación 
será meramente económico



ABOUT ITU caso México

 Estabelecimento de regras transitórias que definem direitos 
e obrigações a participação em leilões e concessão de 
outorgas, além de obrigações de estímulo à competição e 
pulverização do mercado em diferentes grupos econômicos

 Radiodifusores

 Concessionários de Telecomunicações

 El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar 
la existencia de agentes económicos preponderantes en los 
sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e 
impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la 
competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios 
finales.



ABOUT ITU conclusões

 Estudos em países em desenvolvimento como base para 
estabelecimento de políticas públicas e regras regulatórias

 Papel da Competição e Preços

 Regulação e competição

 Estabelecimento de novos paradigmas para os reguladores 
no futuro

 Novas regras

 Ação de regulação técnica e econômica


