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AGENDA e principais mensagens 
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1. O negócio de telecomunicações é intensivo em capital 

e está pressionado pela expansão acelerada das redes 

e do tráfego -  no Brasil, os desafios são ainda maiores 

2. Movimentos de consolidação no mercado de 

telecomunicações estão ocorrendo em todo o mundo, 

para garantir os investimentos necessários e a 

expansão das ofertas 

3. Estudos mostram que uma estrutura de mercado 

adequada cria incentivos para novos investimentos, 

resultando em menores preços e maior qualidade de 

serviços 



O negócio de telecomunicações é 

intensivo em capital e está 

pressionado pela expansão acelerada 

das redes e do tráfego -  no Brasil, os 

desafios são ainda maiores 
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Setor de telecom no mundo: receitas, despesas e investimentos 

sob pressão 

Receitas 

Despesas 

Migração da 

voz para 

dados 

Produtos 

substitutos 

das OTTs 

Economias 

em depressão 

Expansão do 

tráfego das 

OTTs 

Pressão por 

qualidade 

Expansão 

das redes - 

tráfego das 

OTTs 

Ciclos de 

tecnologia 

móvel cada 

vez menores 

Investi-

mentos 

Investimentos 

de longo 

prazo em 

fibra 

Carga 

regulatória 



O mercado de telecom no Brasil é um dos mais dinâmicos e 

competitivos do mundo... 

Fonte: apresentação Morgan Stanley 
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Herfindahl-Hirschman Index 
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... com receitas unitárias por minuto caem todo ano ... 

2010            R$ 0,23  

2012                 R$ 0,17  

2011             R$ 0,21  

Fonte: Telebrasil 

Preço médio do minuto no celular 
(com tributos ~46%) 

2014                 R$ 0,14  

2013            R$ 0,15  

-39% 



... resultando em margens de EBITDA historicamente mais 

baixas que em outros mercados 

Fonte: apresentação Morgan Stanley 
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Margem EBITDA 2009-2011 

30
% 

28
% 

25
% 

Vivo TIM AMX 

EBITDA 2014 
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Ao mesmo tempo, o volume de investimentos não para de 

crescer ... 

19,0 18,9 

22,8 

25,8 

29,3 

2013 2012 2011 2010 

Investimentos do setor 
(RS bilhões) 
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6,0 

9,1 

2014 2013 

Investimentos da Telefônica (*) 
(RS bilhões) 

Fonte: Telebrasil (*) incluindo pagamento de licenças 

2009 

+25,1% +51,7% 
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... atingindo participação crescente sobre o volume de receitas  

Ano 
Receita – R$ 

bilhões 

Investimentos 

R$ bilhões 

Capex/receita 

% 

2009 111,0 19,0 17,1% 

2010 119,4 18,9 16,5% 

2011 124,2 22,8 18,4% 

2012 130,8 25,8 19,7% 

2013 136,7 29,3 21,4% 

2013/2009 +23,2% +54,2 +25,1% 



... em níveis muito acima da média de países desenvolvidos ou 

em desenvolvimento 

Fonte: apresentação Morgan Stanley 
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Capex/Receitas 2006-2011 

21,4% 

Brasil 2013 



Tudo isso mostra que temos um cenário regulatório que precisa 

evoluir para atender aos desafios atuais do mercado 

• O declínio da telefonia fixa é irrefreável: novos serviços alteraram o 

comportamento dos usuários afetando a atratividade do STFC e 

retirando recursos necessários para as novas tecnologias 

• Novos atores na cadeia de valor estendida da comunicação digital 

retiram valor da conectividade e aumentam pressão por 

investimentos 

• A carga regulatória se expande cada vez mais, onerando as operações 

• Volume crescente de obrigações drena recursos para novas 

tecnologias 

• É necessária uma profunda alteração do modelo regulatório, de modo 

a manter o crescimento das redes e a expansão dos serviços 
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Movimentos de consolidação no 

mercado de telecomunicações estão 

ocorrendo em todo o mundo, para 

garantir os investimentos necessários 

e a expansão das ofertas 
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Consolidação é realidade em todo o mundo, seja em telecom, 

seja na cadeia expandida do mundo digital 

Escala no 

Mercado de 

transporte 
Crescimento 

em telecom 

+ 
+ 

Obtenção de 

sinergias 

com VoIP 

Convergênci

a fixo-móvel 

+ 

Reforço da 

posição no 

Mercado de 

sistemas 

operacionais 

+ 

Escala em 

telecom na 

Asia 

+ 

+ 

+ 

+ 

Escala em 

 telecom 

+ 

Escala no 

Mercado de 

mídia 
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A Europa alterou seu posicionamento histórico sobre consolidação 

do mercado a partir do ano passado … 

Hutchinson (3G Austria) + Orange Austria 

Hutchinson (3 Ireland) + Telefônica O2 Irlanda 

Telefónica + E-plus (KPN) 

Numericable + SFR 

Vodafone + Ono 

Orange + Jazztel 

Orange / Iliad + Bouygues 

Hutchinson (3 Italia) + Vimpelcom (Wind) 

• As autoridades 

europeias já 

reconhecem os 

benefícios da 

consolidação de 

Mercado 

 

• 3 operadores no 

mercado é 

considerado um 

número adequado  
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... e na América Latina, consolidações já ocorrem desde 2005 

Fonte: GSMA – Frontier Economics – Assessing The case for in-country mobile consolidation – Fev 2015 

Argentina: de 4 para 3 operadores 

                  Movistar + Bellsouth 

Chile: de 4 para 3 operadores 

           Movistar + Bellsouth 
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Pesquisa em 150 mercados emergentes aponta que a maioria dos 

países tem 3 ou 2 players móveis com share acima de 5% 

Número de players em mercados emergentes 

• A tendência à 

consolidação 

aumenta à medida 

que cobertura e 

penetração 

começam a 

atingir o ponto de 

saturação 
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A pressão por escala é ainda maior nos países em 

desenvolvimento, onde o ARPU é mais baixo 

ARPU – países desenvolvidos X em desenvolvimento 

R$ 18,6 

Brasil 3T2014 



Estudos mostram que uma estrutura 

de mercado adequada cria incentivos 

para novos investimentos, resultando 

em queda sustentável de preço e 

maior qualidade de serviços 
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O principal driver para redução de preços nos últimos 10 anos 

tem sido o investimento e não a competição em custo 

Fonte: GSMA – Frontier Economics – Assessing The case for in-country mobile consolidation – Fev 2015 

Redução de preços por minuto (Q4 = 100) 



A competição em telefonia móvel é schumpeteriana: se dá mais 

por novos tecnologias do que por preço/custo 

Fonte: GSMA – Frontier Economics – Assessing The case for in-country mobile consolidation – Fev 2015 
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Existe, na teoria econômica, um nível ótimo entre concentração 

de mercado e investimentos + inovação 

Curva U invertido de relação entre concentração e investimentos 



Os ciclos tecnológicos em telefonia móvel são mais curtos que 

em outros setores e duram cerca de 7-8 anos 

Em outros setores 

os ciclos variam de 

20 a 50 anos 

Fonte: GSMA – Frontier Economics – Assessing The case for in-country mobile consolidation – Fev 2015 
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Total de conexões nos países em desenvolvimento 

(milhões) 



A cada novo ciclo tecnológico, as ofertas de velocidades de 

acesso de dados aumentam consideravelmente … 
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Capacidade de dados por tecnologia 



… os preços unitários caem exponencialmente… 
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Custo por Mbyte como % GPRS 



… e essa evolução será fundamental para atender ao 

crescimento previsto para o tráfego 

Estudo da 

Cisco prevê 

aumento de 

61% no uso 

de dados 

entre 2013 e 

2018 
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Crescimento de tráfego de dados (TB por mês) 



Pesquisas em 74 mercados nos últimos 15 anos mostram que 

consolidação não leva a menos investimentos … 
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Volume de Capex/usuário por HHI 



… e que os preços unitários não são função do número de 

players no mercado 
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Receita média por minuto em países da Europa 

(euros/min) 



As consolidações podem aumentar o incentivo e a capacidade 

para novos investimentos através de 4 alavancas 
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Economias 

de escala 

Agregação 

de 

espectro 

Parcerias 

inovadoras 

Fontes de 

financia-

mento 

1 2 

3 4 



Os benefícios da fusão são maiores do que aqueles com acordos 

de compartilhamento de rede 

Fonte: GSMA – Frontier Economics – Assessing The case for in-country mobile consolidation – Fev 2015 
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Conclusões Finais 
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O modelo regulatório de telecom no Brasil demanda uma revisão 

profunda de seus fundamentos para seguir crescendo ... 

Análise de 

impacto 

regulatório 

Atração  de 

investimentos 

Revisão do 

modelo de 

concessão 

Direitos dos 

Usuários 

Gestão de 

Espectro 

Convergência de 

serviços e redes 

Neutralidade 

tecnológica 

Sustentabilidade 

dos Serviços 

Multas e sanções 

Nova cadeia de 

valor da 

comunicação 

digital 

Reversibilidade 



… e um ponto crítico nesta revisão diz respeito às análises de 

consolidação no mercado de telefonia móvel … 

• Em geral, o foco das análises é a queda de preços e os efeitos na 

competição no curto prazo ...  

• ... e não avaliam os impactos em qualidade e inovação no médio e 

longo prazos 

• Também, nem sempre consideram os ciclos tecnológicos próprios do 

setor de telecomunicações, que demandam grandes investimentos a 

cada 7-8 anos ... 

• ... e a necessidade crescente de ganhos de escala e de 

complementariedade de recursos 

Uma abordagem holística e de longo prazo,  

com foco no potencial de investimentos e inovação, pode 

ser mais adequada para o setor de telecom 
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