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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do ambiente político - entendido como 

medida da qualidade das instituições políticas de uma naçã.o e representado aos agentes 

econômicos como risco político de mudança das políticas vigentes - sobre o nível de 

investimentos diretos em infra-estrutura. Esses investimentos têm características de retomo 

de longo prazo e especificidade que os tomam mais suscetíveis ao comportamento 

oportunístico dos governantes e legisladores. O setor de Telecomunicações será foco de nossa 

análise de investimentos em infra-estrutura, em virtude da grande participação da iniciativa 

privada, em especial no desenvolvimento das redes de telefonia móvel, devido a sua grande 

importância como vetor de crescimento e desenvolvimento das nações e a seu papel na 

facilitação da inserção das economias nacionais no mercado internacional, ao. diminuir os 

abismos da comunicação entre o mundo rico e pobre. A década de 90 será o alvo da análise 

transversal, por se tratar de um período muito propício à investigação tanto no aspecto da 

intensidade de investimentos, quanto no, da ação do capital privado sobre a infra-estrutura de 

telecomunicações, seja via privatizações, ou seja via estabelecimento de novas operações de 

telefonia. 

Palavras-chave: risco político; ambiente institucional; credibilidade; instituições políticas; 

infra-estrutura; investimento privado; telecomunicações 



ABSTRACT 

This paper has the objective of studying the political environrnent influence - understood as a 

quality measure of nation poli ti cal institutions and represented to the economic agents as the 

political risk related to the change of the current policy - the leveI of direct investments in 

infrastructure. Those investments have characteristics of long term retum and assets 

specialization that makes them more susceptible to politicians and legislators opportunistic 

behavior. Telecommunications sector will be our focus of investments in infrastructure 

analysis, because of the large participation of private initiative, especially on the mobile 

telephone networks development, due to its great importance as a vector of nation's growth 

and development and due to its easing role on national economies insertion in the 

intemational market, diminishing the communication abysses between poor and rich world. 

The 90's is the aim of the cross section analysis for the reason it is a very favorable 

investigation period as much on the investments intensity aspect, as on the action of the 

private capital on Telecommunications infrastructure, through privatizations, or through new 

telephone operations setup. 

Keywords: political risk; institutional environrnent; credibility; political institutions; 

infrastructure; private investment; telecommunications 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CRESCIMENTO ECONÔMICO 

A teoria do crescimento econômico desenvolvida por Solow [1956) apresentava a 

propriedade da convergência: países com menor produto per capita cresceriam a taxas mais 

altas do que países mais ricos em produto per capita a fim de alcançarem seu estado 

estacionário de crescimento. 

A convergência condicionada explicava que países convergmam para patamares 

diferenciados de produto per capita o qual era basicamente determinado pela taxa de 

poupança que expressava o nível de investimento, a taxa de crescimento da população e mais 

especificamente do número de trabalhadores, nível de capital humano expresso pela educação 

média dos trabalhadores e tecnologia e investimento em P&D. Assim países com produto por 

trabalhador (produtividade) potenciais muito maiores que o atual tenderiam a crescer a taxas 

superiores a países que já se encontravam próximos ao estado estacionário. Classicamente 

países em desenvolvimento tenderiam a crescer mais rapidamente do. que países 

desenvolvidos, mas no entanto estudos empíricos não constataram a observância à teoria da 

convergência condicionada, demonstrando o oposto - que países pobres ao invés de 

convergirem, estavam se afastando do estado estacionário previsto. 

Uma linha de raciocínio a favor da teoria de Solow é que países mais pobres tenderiam a se 

desenvolver e crescer mais rapidamente que países mais ricos uma vez que os primeiros se 

beneficiariam do custo menor da industrialização e dos avanços tecnológicos disponíveis 

atraindo portanto capitais para investimento que possibilitariam um crescimento mais rápido, 

em contrapartida ao crescimento esperado mais lento dos países mais desenvolvidos que 

detêm maior estoque de capital e observariam a hipótese de retornos marginais decrescentes 

do capital físico. 

No entanto o que se constata é que a hipótese da convergência instituída por Solow encontra 

pouco realismo ao se verificar que a distância entre os países mais ricos e mais pobres têm se 

mantido ou aumentado, ou seja os pobres tem se tomado pobres e os ricos mais ricos. 

Detectou-se em pesquisas de Levine e Renelt (1992) e Delong e Summers (1991) que ao se 

controlar o fator de acumulação de capital, nível de investimento em capital humano e 
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barreiras para comércio e investimento internacional em níveis adequados, constata-se a 

observância à hipótese de Solow. 

A partir deste momento, diversos trabalhos foram dirigidos para avaliar a influência de um 

novo elemento no comportamento de crescimento das economias - as instituições de um país 

ou seu ambiente institucional. Podemos entender instituições como sendo as regras do jogo 

no qual os mecanismos e agentes econômicos estariam sujeitos para favorecer o maior ou 

menor crescimento econômico de uma nação. 

A ausência de regras claras e estáveis em um país, tais como direito à propriedade e sistema 

legal seriam aspectos relevantes a influenciarem negativamente o desempenho dos fatores de 

produção: capital e trabalho, e por conseguinte afetando o crescimento das nações. 

Dentre os trabalhos acima mencionados, o de Keefer e Knack (1997) alega que deficiências 

no ambiente institucional - estrutura legal, política e regulatória - podem reduzir 

investimentos e a capacidade dos países absorverem avanços tecnológicos de fora, e sem isto 

os países pobres crescei"Íam mais vagarosamente do que poderia se presumir ao fazer uma 

análise puramente sobre os fatores econômicos. 

Ou seja países com instituições que suportam contratos e direitos à propriedade estáveis e 

seguros têm maior probabilidade de se desenvolverem mais rapidamente do que países que 

não as têm. 

Os autores acima utilizaram -:::se vários indicadores da qualidade das instituições, tais como: 

força da lei, difusão da corrupção, e risco de expropriação de propriedades e repudio de 

contratos e através deles passa-se a explicar que a capacidade de países mais pobres de 

desenvolverem-se rapidamente é determinada pelo menos parcialmente pelo ambiente 

institucional no qual as atividades econômicas destes países ocorrem. 
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1.2. INSTITUIÇÕES 

As instituições são construções da sociedade humana com o objetivo primeiro de facilitar a 

vida e o relacionamento em sociedade. Nascem da necessidade de regular as relações 

existentes na sociedade, sejam elas puramente sociais e culturais, ou políticas, ou 

econômicas, ou legais, etc. Elas são definidas por Lin e Nunhent (1995) como um conjunto 

legado de regras de comportamento que governam e modelam as interações entre os seres 

humanos, em parte ao ajudá-los a formar expectativas sobre corno os outros irão se 

comportar. 

As instituições, portanto, tornam a vida em sociedade mais previsível, permitindo que os 

indivíduos desta sociedade passem a comportar-se e planejar seu comportamento de maneira 

mais homogênea, alinhando expectativas futuras sobre o comportamento alheio, e deste modo 

reduzindo o custo da ação individual. ao retirar ou reduzir as incertezas e riscos, que estão 

além da atividade econômica propriamente dita. 

Um elemento importante de sustentação das instituições é sua credibilidade. Apesar do poder 

coercivo poder ser aplicado em determinadas situações ou contextos não democráticos, é sob 

sua reputação e credibilidade que as instituições se sustentam corno referencial público, 

motivando o respeito e a sujeição voluntariosa ou não. Ou seja o respeito pode ser medido 

pela efetividade das sanções impostas por particulares a terceiros sejam eles privados ou parte 

do governo. É imediato observar que se a aplicação de sanções é custosa ou impraticável, 

muitos indivíduos podem passar a se recusar a obedecer às instituições (ou as regras). 

As instituições são entendidas como as regulações ou regras que a sociedade se impõe como 

referenciais para a conduta individual. Em especial, aos olhos dos agentes econômicos, as 

instituições desempenham o papel do juiz que aplica as regras do jogo, regras estas que são 

públicas e portanto conhecidas e certas. A figura aqui descrita é do agente econômico 

jogando seu jogo, planejando e promovendo ações em busca da maximização do seu 

beneficio individual e correndo os riscos inerentes as suas ação, contudo sob o guarda-chuva 

do ambiente institucional, que em última instância assegura-lhe o direito às regras 

previamente conhecidas. 

As atividades econômicas e ou a liberdade de mercado só são possíveis sob o guarda chuva 

das instituições. É possível dizer que tal qual necessidades básicas humanas, algumas 
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necessidades da sociedade devem estar satisfeitas primeiramente para que outras 

necessidades e desejos possam ter espaço. As condições para existência de atividades 

econômicas eficientes só são atendidas em um ambiente em que direitos e condições de 

segurança física das pessoas estejam assegurados. 

É sabido que mesmo defensor mais contumaz da não interferência no mercado- laissez faire, 

admitiria provavelmente um papel para o governo na proteção dos direitos à propriedade. 

Como North e Thomas (1973), e North e Weungast (1989), entre outros argumentaram que o 

estabelecimento do direito de propriedade estável e seguro foi um dos elementos chaves ao 

surgimento da sociedade ocidental e do crescimento econômico moderno. 

Em outras palavras podemos dizer que um capitalista ou mais especificamente um 

empreendedor não se sentiria inclinado a acumular capital e inovar a menos que alguma 

instituição garantisse seu direito à propriedade. E mais precisamente, deveríamos dizer que 

esta instituição teria que assegurar ao empreendedor o controle adequado sobre os 

rendimentos dos ativos econômicos por ele produzidos ou transformados. 

Uma aplicação deste conceito são os governos ao criarem direitos à propriedade através de 

leis de patentes, marcas e de direitos autorais. que estabelecem direito de propriedade a 

realização e expressão de idéias aos seus criadores e ou inventores. Os detentores das 

patentes podem se utilizar o tribunal de justiça para impedir os outros de utilizar suas 

invenções sem compensação. O uso desta idéia resulta de fato em ineficiência no curto prazo. 

No entanto, caso este dispositivo não seja garantido, fazendo com que os investidores e 

fomentadores recebam apenas uma pequena fração dos retornos do investimento realizado, os 

incentivos para as ativídades de criação e inovação seriam removidos, o que no longo prazo 

tem um impacto devastador para o aumento de produtividade, e conseqüente crescimento 

econômico de uma nação. 

É importante salientar, neste momento como faz Rodrik (2000) que os direitos à propriedade 

e às obrigações contratuais são mais seguros à medida que as instituições políticas e legais 

impedem decisões unilaterais privadas ou públicas que alterem dramaticamente ou 

freqüentemente as regras estabelecidas. Jogamos luz, dessa maneira, não somente a 

importância da existência da regra, mas da sua estabilidade também, e muitas vezes a 

qualidade da regra é um fator menos importante do que sua própria estabilidade para o 

progresso econômico. 
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Nota-se que sempre que os direitos de propriedade e de execução de contratos não são 

críveis, há maior chance de que as empresas fazerem adaptações menos eficientes às 

mudanças tecnológicas ou às alterações de políticas governamentais, resultando em alocação 

de recursos menos eficiente e produção menor. De mesmo modo, o menor nível de 

credibilidade na manutenção dos direitos de interesse dos agentes econômicos toma menos 

atrativo o investimento de capitais e conseqüentemente causa um impacto negativo no nível 

de crescimento e desenvolvimento alcançados pelo país. 

Nações que transmitem a credibilidade através de suas instituições, segundo Rodrik (2000) 

têm normalmente um judiciário independente, uma divisão de forças entre executivo e 

legislativo que promova o controle e harmonia entre poderes ("checks & balances"), 

procedimentos administrativos bem definidos, e processo decisório transparente. 

o ambiente institucional é definido Henisz e Delios (2001), como sendo um conjunto das 

regras política, social e legal fundamentais que estabelecem a base para a produção, troca e 

distribuição, além de regras que governam as eleições, direitos à propriedade e direitos ao 

contrato; incluindo as instituições políticas, como a estrutura nacional de elaboração, 

regulação e adjudicação de políticas; as instituições econômicas, como a estrutura de fatores 

de mercado nacional e de acesso aos fatores de produção internacionais; e finalmente as 

instituições sócio-culturais, como as normas informais. 

Esta definição é de alguma forma uma extensão da feita por Davis e North (1971) e que se 

complementa a de Rodrik (2000), com intuito de explicitar as características desejáveis de um 

ambiente institucional que favorece o crescimento, como sendo um sistema claro de direitos a 

propriedade, um aparato regulatório que impeça fraudes, comportamentos anticompetitivos e 

dano moral ("moral hazard"); uma sociedade coesa em termos de confiança e cooperação; 

instituições políticas e sociais que mitiguem riscos e administrem os conflitos sociais; a 

prevalência da lei ("rule of law") 

o ambiente institucional supracitado e um governo propriamente dito são arranjos sociais que 

os economistas usualmente tem como garantidos, mas cuja ausência se manifesta usualmente 

em países pobres e isto foi ficando claro à medida que investidores passaram a expandir mais 

intensamente suas atividades para além das fronteiras de seus países de origem através de 

investimentos estrangeiros diretos (FDI) em outras nações. 
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Ou seja, certas instituições fundamentais ao desempenho econômico não se criavam por si só 

em um ambiente de economia de mercado. E o ambiente institucional diferente do então 

conhecido no mercado doméstico foi apontado como a principal causa dos diversos fracassos 

e não atingimento de objetivos nos negócios explorados em países pobres ou em 

desenvolvimento por empresas muItinacionais. Não eram portanto apenas as instituições 

econômicas que favoreciam a economia de mercado, e que deveriam estar presentes nos 

países hospedeiros e que eram o único alvo de preocupações. As instituições não econômicas 

eram parte importante do ambiente de negócio e não deveriam ser negligenciadas. 

Constata-se que economias que são similares na estrutura política, estrutura de acesso ao 

mercado, ou culturalmente próximas apresentam, aos investidores destes países, menos 

incertezas e custos de entrada relativamente menores, gerando conseqüentemente, menores 

taxas mínimas exigidas de retomo, ou as conhecidas "hurdle rates". Em outras palavras, os 

investidores estrangeiros são mais aptos a entrar em países onde o regime das políticas _, 

futuras é mais previsível relativamente a eles. 

De outro modo, a forma de entender a influência que o ambiente institucional tem sobre o 

crescimento das nações é através da sua capacidade de atrair investimentos estrangeiros ou de 

multinacionais. As empresas aptas a se expandir no mercado externo, se utilizam de seu 

conhecimento e do conhecimento disponível a respeito das potencialidades de determinado 

mercado, incluindo não apenas os determinantes econômicos, mas também os determinantes 

suportados pelo ambiente institucional, na tomada da decisão sobre determinado 

investimento, em que escala e sob que condições. 
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1.3. INVESTIMENTOS 

Investimento é definido como qualquer uso de recursos com a intenção de aumentar a 

produção ou a receita futura. E inerentemente associado ao investimento está o risco - sempre 

que os resultados ocorrem com uma probabilidade conhecida ou estimada, o tomador da 

decisão (investidor) enfrenta um risco, que na condição especial da certeza, é igual a zero ou 

um. 

o investimento é, sobre outro aspecto, a parte da renda que se opõe ao consumo. Assim em 

uma economia fechada, o investimento representa a parte da renda que não é consumida, ou 

seja, representa a poupança do país, ou normalmente tida como uma fração do produto 

interno bruto da economia - taxa de poupança. 

A capacidade maior ou menor de um país poupar tem importância enorme no resultado de 

longo prazo de sua economia, pois a poupança gerada, ou a parte da receita obtida com o 

emprego de um ativo que é salva do consumo, transforma-se via de regra em investimento. 

Em termos clássicos o investimento em uma conta nacional se divide em três categorias 

principais: investimentos fixos (compras de equipamentos e estruturas duráveis), 

investimentos em construções residenciais, e investimento em alteração de estoques (bens 

acabados ou bens utilizados no processo de produção). Destes, o de maior relevância é o 

primeiro, investimento fixo, tendo representado por exemplo 10% do PIB norte-americano 

em 1994. Os investimentos em construções residenciais têm representado variações entre 

3,0% e 5,4% nas últimas décadas no mesmo mercado. Já o investimento em alteração de 

estoques é bastante volátil, acompanhando as crises, subindo quando as vendas caem 

drasticamente, e decaindo, quando sobem mais fortemente. Para todos efeitos, trataremos 

como investimentos, daqui em diante, apenas os investimentos fixos. 

O estoque de capital de um país; entendido como a soma de todos ativos com valor 

econômico, sejam eles ativos fisicos tais como a infra-estrutura ferroviária de uma certa 

região, ou poços de petróleo identificados e com viabilidade de produção, sejam eles ativos 

financeiros como reservas do tesouro, meio circulante, ou outros papéis financeiros; alteram

se ao longo do tempo, diminuindo por um lado, pelo efeito da depreciação do capital 

existente como por exemplo pontes e estradas exigindo manutenção, ou patentes expirando 

sua validade, ou pela obsoiescência de tecnologias empregadas, e pelo outro lado de forma 
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aditiva, através do investimento total líquido realizado no país, que permitem que o estoque 

de capital cresça ao longo do tempo. 

o investimento líquido mede, em síntese a mudança no estoque de capital ocorrida em 

determinado intervalo de tempo. Em outras palavras, os investimentos são explicados como 

respostas ao desvio de estoque de capital efetivo em relação ao estoque de capital desejado, o 

último preponderantemente dependente do nível de produto da economia. (outras 

considerações macroeconômicas são feitas na Teoria Keynesiana para aplicação desta 

conclusão a economia real, mas que estão além do propósito de análise deste trabalho). O 

estoque futuro ou desejado de capital está relacionado diretamente a taxa de crescimento e 

seus determinantes como abordado através da teoria de Solow no capítulo de crescimento. 

Os investimentos podem advir da capacidade do estado de arrecadar impostos e tributos e 

converter uma parte deste montante arrecadado, após suprir custeio, despesas e consumo, em 

investimento no país - conhecido também como investimento estatal. 

Outra parte do investimento total advém do investimento interno privado, que em outras 

palavras é resultado da poupança privada, ou seja parte do produto ou renda da iniciativa 

privada que não é consumida, se converte em investimento. 

Estendendo este conceito para uma economia não fechada, ou seja, uma economia aberta às 

iterações e às trocas internacionais, tão mais intensas e mais comuns no mundo globalizado 

atual,· adiciona-se ao investimento total de um país a parcela de fluxo líquido externo de 

capital de investimento - ou simplesmente investimento estrangeiro. 

Ao longo das últimas décadas, o mundo vem enfrentando diversas crises mundiais, iniciadas 

na década de 70 com a Primeira Grande Crise do Petróleo, e que se estenderam pela década 

de 80, com as crises mundiais de liquidez monetária as quais foram enfraquecendo e minando 

a capacidade dos Estados, principalmente dos países com menor estoque de capital - os não 

desenvolvidos - de investir em suas economias. O que obviamente se realimenta, agravando 

ainda mais as condições de investimento, pois sua ausência naturalmente reduziria o produto 

gerado e conseqüentemente o crescimento desejado. 

Coloca-se em marcha uma série de profundas alterações na economIa mundial, e 

principalmente no posicionamento do Estado frente à economia, deixando de ser o elemento 

investidor para assumir o papel de estimular a atração do investimento privado interno e 
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externo para sua economIa. Trata-se, portanto, de uma profunda alteração no modelo 

desenvolvimentista até então empregado, principalmente no mundo ocidental, onde o estado 

vê diminuir sua participação e presença em setores até então dominados pelo Estado. 

Em vista disto, daremos tratamento preferencial ao investimento estrangeiro, e dentro deste 

ao Investimento Estrangeiro Direto (FDI - "Foreign Direct Investment") que é um 

componente da contabilidade financeira de um país. É o investimento de ativos estrangeiros 

nas estruturas, equipamentos ou organizações domésticas, diferenciando-se portanto do 

investimento estrangeiro em mercado de ações. 

FDI é definido como operações corporativas internacionais nas quais as empresas mães 

exercem controle ou supervisão sobre as atividades das afiliadas em múltiplos países. Isto 

difere de carteira de investimentos onde fundos mútuos ou fundos de pensão detêm 

normalmente participações em empresas em mercado de ações estrangeiros com propósito 

passivo, ou seja sem exercer ação direta na administração e rumos das empresas. Ele se 

correlaciona muito imprecisamente com a categoria mais larga de fluxos de capitais, porque o 

capital usado para criar as operações corporativas pode ser levantado localmente, ou obtido 

em um terceiro país, ou até ser transferido do país da empresa-mãe. 

o FDI é tido como mais útil aos países receptores que os investimentos em ações de 

empresas abertas porque este tipo de investimento é potencialmente ativo líquido ("hot 

money") comercializado em bolsa que pode atravessar as fronteiras do país com grande 

rapidez e facilidade ao primeiro sinal de problemas, ao se desmontar as posições em rota de 

fuga. Em contrapartida o FDI é mais durável e conseqüentemente mais vantajoso seja quando 

a situação vai bem ou seja quando vai mal. As razões para isso são óbvias e referem-se às 

características de menor liquidez e comprometimento com resultados de longo prazo. 

Na última década constatou-se a tendência mundial de grande crescimento do Investimento 

Direto Estrangeiro em todo mundo e em especial nos países em desenvolvimento, cuja 

entrada líquida nos países de renda média e baixa é destacado abaixo, conforme dados do 

Banco Mundial. 
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Série: Investimento Direto Estrangeiro, influxo líquido (Balanço de pagamentos, US$ 

corrente) - FDI é o influxo líquido de investimentos para adquirir uma particip~ção 

duradoura (10 % ou mais do capital votante) em uma empresa que opera em uma economia 

diferente da de origem do investidor. É a soma do patrimônio líquido, lucros reinvesÜdos, 
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Percebe-se através do gráfic:o,. ~ grande expansão que -os investimentos estrangeiros diretos 

têm a partir do final çla década de 80, confirmando-se de maneira intensa ao longo da década 

de 90. O que acontece no momento em que as economias mundiais passam a depender mais 

intensamebte da c~pacidade de invéstimento privad~. 1As'e~~nomias dos paíse~ de baixa e 

médiá renda, 'passam no mesmo período pela crise finan'ceirà advinda 'da indlpa6'idade d~ 
aumentar se~ endividaniento por m~io de' empréstimos oficiais dós p'âíses ricos -e insÜtuiç5es 

internacionais. 

Houve, sem dúvida, uma dramática mudança na década passada na natureza da receptividade 

a investimentos diretos estrangeiros CFUI) nos países 'e~ désenvol~imento e ec~nomias em 

transição, na magnitude da resposta dos próprios investidores, e' no papel que os 

investimentos diretos tem tomado no crescimento dos países hospedeiros. 
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este ciclo vicioso de subdesenvolvimento em um ciclo virtuoso de crescimento ao oferecer 

novos capitais e meios de acessar receitas em moeda estrangeira para complementar a 

poupança local, e ao absorver gerenciamento, "marketing", e tecnologia para melhoria da 

produtividade. O resultado, sob condições razoáveis de competição, melhora a eficiência e 

intensifica o crescimento. 

O FDI fornece conexões robustas com as economias locais. Em países que remuneram os 

investimentos domésticos tanto quanto, os estrangeiros, e patrocinam programas vigorosos de 

educação e treinamento, os investidores estrangeiros ajudam a nutrir a expandir a base de 

fornecedores ao preparar e treinar fornecedores locais e estrangeiros em técnicas de produção, 

gerenciamento e "marketing" para o fornecimento de insumos. 

As atividades dos investidores estrangeiros tais como extração de recursos naturais e projetos 

de infra-estrutura privada são particularmente valorosas para o processo de desenvolvimento. 

Operações de mineração e de petróleo geram ou economizam grandes somas de moeda, dão 

suporte tanto a balança de pagamentos como a base fiscal. Os projetos de infra-estrutura 

podem produzir efeitos de aglomeração: economias de escopo e de escala nas quais 

atividades econômicas se agrupam em pólos de crescimento cujos componentes se reforçam, 

e gerando possivelmente benefícios sociais que compensam em muitos os custos econômicos 

incorridos. 

Para ser exato, nem todo projeto de investimento estrangeiro CrIa melhorias de 

desenvolvimento ao país hospedeiro em desenvolvimento. FDI podem trazer externaI idades 

negativas, tal como poluição, ou engajar em práticas sociais danosas, tal como condições de 

trabalho inseguras. Como no mundo desenvolvido, a contribuição das empresas 

internacionais para a economia local é maior dentro de um ambiente regulatório bem 

formulado e competentemente administrado. 

Genericamente falando, a expansão de FDI, segundo Moran (1998), é positivamente 

associada com maiores taxas de crescimento nos países menos desenvolvidos e de economias 

em transição. E quando se examina qual a direção de causalidade, ou seja, se maiores taxas 

inerentes de crescimento atraem mais investimentos, ou se investimentos externos dirigem a 

economia a um maior crescimento, a análise das mudanças nos níveis de FDI e taxas de 

crescimento no tempo indicam que, embora as duas variáveis influenciem uma a outra 
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simultaneamente, há uma cadeia de causalidade que segue do FDI para o crescimento 

econômico mais do que no sentido contrário. 

Como empresas estrangeiras esforçam-se para criar uma cadeia de suprimento que melhore 

sua posição no mercado internacional, eles alinham sua operação às vantagens comparativas 

fundamentais dos países hospedeiros. A despeito de incertezas e mal gerenciamento 

econômicos que podem levar a uma pausa na assumpção de novos compromissos (e uma 

prolongada deterioração pode resultar no abandono de algumas plantas), a reestruturação 

econômica que se segue a um período de crise financeira é muito favorável a melhoria da 

competitividade internacional da subsidiária do país hospedeiro, estimulando uma nova 

rodada de investimentos. 

A lógica dos investimentos segue a lógica capitalista de maximização da renda ou lucro, e 

deste modo tendo a premissa da limitação do capital disponível para investimento, é óbvio 

esperar que os investimentos se façam em locais que apresentem a melhor oportunidade 

percebida de lucro, ou remuneração do capital, para uma mesma faixa de risco percebido. Em 

se tratando de FDI, o campo das opções de escolha, a princípio, passa a ser qualquer país, 

localidade do mundo, em que se apontem as melhores oportunidades ao menor risco. Ou seja 

os países prospectivos hospedeiros passam a competir na atração destes capitais de 

investimento, à medida que oferecem um pacote de vantagens comparativas em custo, na 

qual se incluem os impostos, taxas e tributos impostos pelo governo, subtraído os subsídios e 

beneficios oferecidos; risco e demais condições favoráveis à produção de modo a atender a 

maximização do lucro do investidor. 

Classicamente o lucro é definido como os ganhos em excesso à quantidade mínima 

necessária para atrair uma empresa a entrar em determinado segmento ou setor de mercado. 

Note que o preço de atração é o mesmo que a média de mercado do custo total das operações 

no setor, incluindo o custo de oportunidade do capital empregado, assim como os custos de 

todos os outros fatores fixos e variáveis usados pela empresa. Lucros, propriamente dito, 

aparecem em função da escassez natural ou induzida na economia em monopólios ou 

oligopólios, como explica a teoria microeconômica clássica. 

Por outro lado, Milgrom e Roberts (1992) definem um quase-lucro como os ganhos em 

excesso a quantidade mínima necessária a um produtor sair ou abandonar de seu segmento ou 

setor do mercado. Enquanto o lucro é definido em termos da decisão de entrada, quase-lucro 
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é definido em termos da decisão de saída. Na teoria padrão dos mercados, uma empresa sairá 

de um segmento ou setor de mercado somente se os preços não cobrirem seu custo variável 

médio. 

A diferença entre lucro e quase-lucro, pode ser entendida ao comparar as decisões de entrada 

e de saída de uma empresa. Uma vez que o preço que é suficiente para tomar a entrada 

lucrativa é aquele maior ou igual à média do custo total, e o preço que é suficiente para tomar 

a saída não lucrativa é aquele igualou maior a média do custo variável, então se conclui que 

o preço de entrada é maior que o preço de saída. 

Isto toma possível a uma empresa auferir quase-lucro mesmo quando a decisão inicial de 

entrada em um segmento ou setor de mercado leva somente a ganhos normais e mesmo 

quando leva a menos de que ganhos normais. A diferença de lucro e quase-lucro surge da 

presença de custos incorridos para entrar no mercado, mas que não podem ser recuperados 

pela empresa ao decidir sair do mercado. Por esta razão quase-lucro é sempre ao menos tão 

grande quanto o lucro. 

Lucro e quase-lucro são úteis para analisar diferentes tipos de decisão. Na teoria descrita 

aqui, o quase-lucro - o que o agente aceita perder se forçado a sair do mercado - tem o papel 

central. Embora lucro possa existir momentaneamente em uma economia competitiva, quase

lucros são muito mais comuns. Eles são criados sempre que investimentos especializados, 

aqueles que não podem ser recuperados, são feitos. 
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1.4. INFRA-ESTRUTURA E CRESCIMENTO 

o setor de infra-estrutura na economia caracteriza-se como aquele que viabiliza as demais 

atividades econômicas, tomando-as possíveis e economicamente viáveis, especialmente em 

um ambiente de competição globalizada. Caracteriza-se, também, como a base sobre a qual 

as outras atividades econômicas se estabelecem e crescem, usufruindo o bem da infra

estrutura. 

Não será possível a um empresário do ramo de transportes rodoviários, por exemplo, tornar

se produtivo e eficiente, melhorando a qualidade dos serviços prestados e dos custos 

incorridos, apenas contando com sua melhor capacidade de gestão, tecnologia e ativos 

empregados como uma frota novíssima com recursos de última geração, operada sob os 

cuidados de funcionários treinados e competentes, se as condições de manutenção ou a 

própria ausência de estradas, pontes, avenidas e calçamento adequados limitarem a plena e 

eficiente utilização de sua capacidade. 

o resultado desta situação se reflete não apenas na baixa eficiência e produtividade deste 

prestador de serviços de transporte, mas no conjunto na ineficiência do conjunto da 

sociedade, que pagará por produtos com sua qualidade afetada pelo transporte, prazos e 

custos maiores. Macroeconomicamente isto tem reflexo no custo comparativo com outras 

economias mais eficiente em infra-estrutura de transporte que disputam com os agentes 

econômicos desta economia por mercados internos e externos. A infra-estrutura deficiente é o 

maior impedimento para o comércio, competitividade e desenvolvimento sustentável em 

muitos dos países menos desenvolvidos. 

Este simples exemplo como outros tantos extraídos de qualquer que seja o setor de interesse 

dão a dimensão da influência da infra-estrutura na cadeia de valor econômico de um país. No 

aspecto de desenvolvimento humano encontramos também o sinal da importância da infra

estrutura, pois ela não se limita em última instância à mera construção de grandes projetos, e 

sim a desenvolver e entregar de fato serviços básicos que as pessoas necessitam para a vida 

cotidiana - água, saneamento, energia moderna, estradas e outros aspectos de transporte, e 

acesso à tecnologia moderna de comunicações de informação. 

A provisão de água limpa e potável, por exemplo, tem um impacto direto em reduzir a 

mortalidade infantil. Prover eletricidade a comunidades mais pobres, evita que mulheres e 
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crianças gastem longas horas buscando lenha e outras fontes de energia, e os beneficia os 

adultos com mais tempo para atividades produtivas, e as crianças em especial passam a poder 

dedicar mais tempo as atividades escolares. Ou seja os serviços de infra-estrutura podem 

ajudar a gerar renda, emprego e aumento do capital humano. 

De maneira direta, a infra-estrutura, por exemplo na atividade de construção e manutenção de 

estradas propriamente dita gera o beneficio da criação de milhares de empregos não 

qualificados, assim como, principalmente em zonas rurais permite interligar enorme 

quantidade de povoados e comunidades que vivem em condições precárias, a centros 

comerciais, integrando-os a sociedade moderna. 

Não há, portanto crescimento econômico sustentável sem a existência de infra-estrutura 

eficaz e eficiente, que atenda a objetivos diversos: viabilizar a produção, integração da 

economia nacional, seja por sistemas de comunicação, seja por meio de modais de transporte 

que interligam diferentes regiões do país. 

Segundo o Banco Mundial, a infra-estrutura se divide em três categorias: utilidades públicas; 

serviços públicos; e outros setores de transportes. Na primeira estão incluídos energia 

elétrica, telecomunicações, serviços de saneamento - água e esgoto, gás, e a coleta de lixo. 

Na segunda, as rodovias e os sistemas de irrigação e drenagem. Na terceira parte, classificada 

também como infra-estrutura urbana estão os portos, os serviços de transportes ferroviário 

urbano e interurbano, o transporte rodoviário urbano, as hidrovias e os aeroportos. 

A dimensão deste tema pode ser dada por uma medida da infra-,?strutura existente no mundo, 

obtida ao avaliar o valor do estoque de ativos representado por ela. A tabela abaixo, 

compilada em Fay e Yepes, (2003) mostra os valores de estoque de infra-estrutura no mundo 

no ano 2000, divididos em 6 setores mas representativos, os quais totalizam quase 15 trilhões 

de dólares. 
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É interessante notar que a telefonia móvel apesar de sua juventude (iniciada em 1980 em 

escala comercial) já supera em estoques de ativos da telefonia fixa cujo nascimento é bem 

anterior (em 1876), demonstrando sua forte expansão durante um breve período de pouco 

mais de duas décadas. 

Porém uma análise mais rica é aquela que se faz quando avaliamos os estoques de infra

estrutura tendo como base a população que o utiliza. Em outras palavras, queremos nos 

aproximar do conceito de serviços de infra-estrutura que são oferecidos à população, e uma 

medida quantitativa amplamente utilizada é a de acesso dos serviços de infra-estrutura aos 

habitantes. A tabela abaixo, compilada em Fay e Yepes, (2003) compara o nível de acesso em 

cada um dos setores de infra-estrutura, nas três categorias de renda estabelecidas pelo Banco 

Mundial. 

Acesso aos serviços de GOP per Eletricidade- Linhas Linhas 
Rodovia Ferrovia Água Esgoto 

Infra-estrutura - 2000 --.-
capta Geração fixas móveis 

Países por renda (US$) ( kW per capita ) 
(por 1.000 (por 1.000 { kml1.oo0 {kml1.ooo {%de ('!ode 

hab) hab) hab) hab) domicilios ) domicilios ) 

Baixa 475 0,11 28 5,8 1,06 0,07 76 46 

Média 1.919 0,40 127 83,7 1,10 0,13 82 62 

Alta 29.808 2,03 582 526,0 10,54 0,44 100 98 

Alta/Baixa 62,8 18,5 20,8 90,7 9,9 6,3 1,3 2,2 

Tabela 1.4-2 Penetração de infra-estrutura mundial por setores, por c/asses de renda dos países (2000). Fay e 
Yepes (2003) 

Pode-se evidenciar, de maneira mais objetiva e transparente através dos dados da tabela 

acima, a desigualdade na distribuição do acesso à população mundial dos serviços de infra

estrutura através da faixa de renda per capita percebida nos diferentes países. Nota-se que a 

distância entre o acesso à infra-estrutura entre países de alta e de baixa renda é na grande 

maioria dos setores em questão, menor que a distância existente entre a própria renda, o que é 

algo salutar, ao lembrarmos que acesso à infra-estrutura trata da condição mais básica em 

favor do desenvolvimento humano. No entanto não se deve esquecer que a medida do acesso 

à infra-estrutura aqui observada é tão somente uma medida quantitativa a qual não leva em 

consideração a qualidade desta infra-estrutura, e que sabemos quando considerada toma a 

distância entre ricos e pobres muito maior. 

Evidencia-se, no entanto, como a maior diferença entre ricos e pobres, superando a distância 

de renda propriamente dita, o acesso aos serviços de infra-estrutura de telefonia móvel, 

estampado com o fator de 90,7. Ao explorar um pouco mais este número, percebemos que 

sua maior componente está na diferença do nível de acesso entre a média renda e a baixa 

renda, de 14,4 vezes, seguido de longe pelo mesmo índice calculado para telefonia fixa com 
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4,5 vezes. Já a distância entre alta e média renda é de 6,3 vezes em número de acessos por mil 

habitantes, que apesar de grande coloca o setor de telefonia móvel na segunda posição, não 

superando a maior distância entre os setores de infra-estrutura, a de transporte rodoviário, 

com fator 9,6 vezes de distância. 

Vários estudos buscam mostrar a relação entre infra-estrutura e crescimento, o trabalho do 

IPEA - Pêgo, Candido e Pereira (1999), aponta entre outros os trabalhos de Aschauer (1989), 

que encontrou em sua análise para o mercado norte-americano a relação positiva entre o 

incremento de 1 % no capital público, alcançando 0,49% de aumento de produtividade da 

economia, e de Ferreira (1996) que ao corrigir problemas econométricos da análise de 

Aschauer encontra uma relação menor, mas ainda positiva e bastante significativa de 0,11 % 

na produtividade geral da economia dada a variação de 1 % nos investimentos em infra

estrutura, e também o incremento de 0,08% na produtividade do capital privado para a 

mesma variação. 

Outro importante ponto destacado no trabalho do IPEA é que a produtividade do trabalhador 

norte-americano declina com a queda no investimento em infra-estrutura, fato que também é 

percebido nos países do Grupo dos Sete. Assim a produtividade anual norte americana que 

caiu de 2% entre 1950 a 1970, para 0,8% entre 1971 a 1985, foi acompanhada pela queda nos 

investimentos em infra-estrutura com relação ao PIB de 2,6% para 1,5% entre 1972 e 1983. 

Portanto estes dados corroboram a noção geral da influência positiva da infra-estrutura para o 

crescimento, de modo que o crescimento nos investimentos de infra-estrutura acaba por 

estimular também os investimentos privados, aumentando a produtividade e o crescimento 

econômico. 

Outra dimensão da infra-estrutura é sua qualidade, e neste sentido a ineficiência tem se 

mostrado alta. Ineficiências técnicas em nos setores de rodovias, ferrovias, energia, e água 

causaram perdas estimadas de US$ 55 bilhões ao ano no início da década de 90 - equivalente 

a 1 % do PIB de todos países em desenvolvimento, ou um quarto de todo seu investimento 

em infra-estrutura, e duas vezes o orçamento para desenvolvimento de infra-estrutura no 

mundo em desenvolvimento, de acordo com o Banco Mundial. Ou seja a energia, por 

exemplo, que é gerada a taxa média anual de 110 W por habitante nos países pobres não 

chega em sua integralidade até a ponta do consumo da indústria, comércio ou domicílio, 

devido às perdas existentes na sua transmissão e distribuição. 
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1.5. PRESENÇA DO ESTADO EM INFRA-ESTRUTURA 

o setor de infra-estrutura é entendido como um setor estratégico para uma nação seja por 

suas características primárias e de relevância para o desenvolvimento de uma nação, cuja 

falta ou má condução tem conseqüências vultosas para a sociedade - basta lembrar o caso 

brasileiro do apagão - escassez de oferta de energia elétrica ocorrido em 2000, o qual exigiu 

a redução do consumo por parte de todos setores da sociedade, obrigando o setor produtivo a 

frear e reduzir drasticamente seu produto, levando o Brasil a taxas negativas de crescimento 

no período de escassez, além das conseqüências e transtornos vividos pelos habitantes. 

No modelo tradicional víamos via de regra a presença exclusiva do Estado como planejador, 

investidor, e gestor dos serviços de infra-estrutura. As razões para isto são explicadas pela 

teoria de finanças públicas que prevê casos clássicos da intervenção do Estado em setores da 

economia. 

Um destes é quando a escala de produção e os investimentos requeridos em dado 

empreendimento acabam por excluir a participação da iniciativa privada, pela inviabilidade 

econômica de exploração, seja pelos riscos associados, seja pelo fluxo financeiro exigidos. 

Isto é facilmente apontado nos casos de grandes projetos de infra-estrutura, dos quais 

podemos lembrar de um ícone brasileiro - Usina Hidroelétrica de Itaipu que consumiu 

montantes de recursos do governo extremamente elevados durante grande duração - acima de 

uma década, e com retorno sobre o investimento muito longo. 

Outro caso clássico é o do monopólio natural, ou seja situações econômicas que levam 

naturalmente a situação em que apenas um agente é capaz de explorar tal serviço, e nesta 

situação a exploração pelo Estado passa a ser mais aceita. Lembramos aqui dos serviços de 

suprimento de água tratada e coleta e tratamento de esgotos às residências, que por suas 

características de rede pulverizada, acabam por não viabilizar a presença de um prestador 

concorrente, assim que a empresa estatal de águas e esgotos seja a única provedora. Os caso 

de oligopólio natural, também são casos tidos como de mercado imperfeito, onde a 

intervenção do Estado é exigida ou como produtor ou como regulador de preços e produção, 

através da política de subsídios. 

As três características: relevância estratégica, grande escala, e mercado imperfeito 

principalmente, explicam a forte presença do Estado como agente investidor e 
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desenvolvimentista de infra-estrutura ao longo de várias décadas, e notadamente desde de 

1950. 

Porém a crise financeira do Estado, iniciada nas décadas de 70 e 80 principalmente, tomou-o 

incapaz de gerar poupança necessária para financiar os investimentos demandados na área de 

infra-estrutura. O rápido declínio dos investimentos das estatais nos diversos setores constata

se através da queda do percentual do PIB investido, no período entre 1972 e 1983 nos 

Estados Unidos, de 2,6% para 1,5%; e no período entre 1967 e 1985, na Inglaterra, de 3,9% 

para 1,0%, na França, de 3,5% para 1,6 %, na Alemanha, de 3,1 % para 1,5%. 

Em outros países, e nos países em desenvolvimento, principalmente, os dois choques 

internacionais do petróleo em 1973 e 1979, somados a crise financeira mexicana em 1982, 

colocaram sob alerta a capacidade de pagamento e o nível de endividamento do terceiro 

mundo, o que intensifica o peso do pagamento dos serviços das dívidas externas, e restringe a 

concessão de novos créditos, resultando na diminuição dos investimentos do estado em infra

estrutura. No Brasil, a taxa de investimento em infra-estrutura executado pelas estatais caiu 

do patamar de 13% do PIB em 1982 para o patamar de 2% em 1989, subiu muito pouco em 

1990 para 3%, caindo para 1,1 % em 1998. 

Tais fatos levariam à deterioração dos serviços e do estoque de capital em infra-estrutura, 

provocando conseqüentemente a elevação dos custos gerais da economia, aumento da 

demanda reprimida e insatisfação dos consumidores; além da restrição ao crescimento 

econômico, como de fato é teoricamente esperado. 

O Estado passa nesse período por uma grande reestruturação, reavaliando seu papel perante a 

sociedade, e suas prioridades de ação. Nesse sentido, a abertura da exploração dos serviços 

em infra-estrutura ao capital privado, por meio da privatização e da concessão toma-se a 

solução possível e viável. 
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1.6. INVESTIMENTOS PRIVADOS EM INFRA-ESTRUTURA 

Com o objetivo de melhorar a eficiência de entrega de serviço de infra-estrutura, de aumentar 

o ritmo e a eficiência dos novos investimentos tão necessários de infra-estrutura, e 

principalmente para aliviar as rígidas limitações do orçamento dos Estados, os governos 

passaram a aproveitar os benefícios da participação privada, reduzindo os custos, e 

aumentando a quantidade de acessos dos serviços de infra-estrutura, assim como liberando o 

orçamento para gastos sociais mais prioritários ao papel do Estado, como por exemplo 

educação e saúde para os domicílios de menor renda. 

Ao fazer isso, os governos também reexaminaram seus papéis e buscaram transformá-lo -

deixando de ser os financiadores, gestores e operadores exclusivos da infra-estrutura, para 

tornarem-se facilitadores e reguladores dos serviços providos pelas empresas privadas. 

A privatização de serviços de infra-estrutura exige que os governos dediquem-se ao desenho 

dos contratos com a iniciativa privada e a construção de agências reguladoras, cujo papel é 

garantir que os investimentos sejam produtivos, expandam e melhorem a qualidade dos 

serviços prestados, e que assegurem as condições para competição onde for possível, de 

modo a não trocar o monopólio estatal pelo privado. 

Tudo isto lançou uma tendência de liberalização e privatização de infra-estrutura, iniciada na 

década de 70 com a crise do estado nos países mais ricos, ganhando corpo na década de 80 

com outros países em desenvolvimento. De acordo com o banco de dados sobre Participação 

Privada em Infra-estrutura (PPI) do Banco Mundial, 26 países em desenvolvimento 

outorgaram 72 projetos de infra-estrutura com participação da iniciativa privada entre 1984 e 

1989, atraindo US$ 19 bilhões de compromisso de investimento. 

Na década de 90, a tendência se tornou uma grande onda que varreu o mundo em 

desenvolvimento, com 132 países com renda baixa e média envolvidos em participação 

privada em infra-estrutura, 57 dos quais em três dos setores cobertos (transporte, energia, 

telecomunicações e água e esgoto). No período de 1990-2001, os países em desenvolvimento 

transferiram para o setor privado o risco operacional de quase 2.500 projetos de infra

estrutura, atraindo compromissos de investimento de mais de US$ 750 bilhões. O 

investimento real deve ter sido um pouco inferior devido ao cancelamento de alguns poucos 

projetos. Estes projetos foram implantados segundo diferentes esquemas, variando de 
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contratos de gestão ou arrendamento; concessão para reabilitação, operação e transferência; 

construção, operação e transferência, ou simplesmente; privatização parcial ou total. 

o gráfico abaixo mostra o crescimento do compromisso de investimento da iniciativa privada 

em projetos de infra-estrutura (PP!) em seus diversos setores ao longo do período destacado, 

atingindo o pico de investimento em 1.997, que se manteve ainda alto ao final da década, de 

acordo com o levantamento de PPI nos países em desenvolvimento. 

PPI Total 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 

Gráfico 1.6-1 Investimentos PPl totais anuais (1991-2001). Banco Mundial 

Os dados sobre investimentos em projetos de infra-estrutura com participação privada se 

referem a todos investimentos (público e privado) em projetos no qual uma companhia 

privada assume o risco operacional durante o período de operação ou assume o 

desenvolvimento e risco operacional durante o prazo de contrato. Companhias estatais 

estrangeiras também são consideradas como privadas no banco de dados de Projetos de Infra

estrutura com Participação Privada (PPI), provido pelo Banco Mundial. 

Os setores contemplados nesta análise são Energia, Telecomunicações, Transportes, Água e 

Esgotos, cuja preponderância na década de 90 esteve a cargo do setor de Telecomunicações, 

seguido de perto pelo setor de Energia, conforme mostra o gráfico abaixo. 
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Espera-se que o mundo cresça 2,7% ao ano na primeira década deste milênio e 

acompanhando este crescimento aumentará a demanda por serviços de infra-estrutura, tanto 

para consumo, como para produção, a qual se não for suprida causará um gargalo ao 

crescimento e dificultará os esforços para diminuir a pobreza. 

A tabela abaixo mostra as projeções de crescimento de infra-estrutura para a primeira década 

deste milênio, com base na demanda estimada por Fay e Yepes (2003). 

Estoques de Infra- Eletricidade Linhas Linhas " 
estrutura, 2000 - 2010 (geração) fixas móveis 

Rodovia Ferrovia Água Esgoto Total 

Países Ano (kWpc) (/1.000 (/1.000 (kml ( kml1.0oo (%de (%de 
milhões US$ 

hab) hab ) km2) hab) domicilies ) domicilies) 

Baíxa 2000 0,50 26 9 1.001 142 139 147 1.968 
Renda 2010 ' 0,66 67 4·f 1.143 

_. 
146 - '- 168 _ .182 ~.417_ 

Crescimento Anual 
- .. ,- ~ -- -

1,4%' -- ... -2,1%· 32% 15,9% 40,1% 0,3% 2,4% 23% 
Médía 2000 2,01 134 154 1.177 295 178 239 4.194 
Renda 2010 2,53 350 562 

. 
1.450 

.. ,_. ·204 . 
280 5.673 298 

Crescimento Anual 2,5% 
. 

16;2% 
." - ~ 

1,5% 1,7%" 266% 2,3% 0,1% 3,5% 
Alta 2000 3,53 213 337 3.951 364 152 261 8.804 

Renda 2010 3,92 290 437 4.58r - 343 157 - 271 10.005 
Crescimento Anual 1,1% 3,6% 3,0% Ú% -0,6% 0,4% 0,4% 1,4% 

Tabela 1.6-1 Distribuição dos estoques de Infra-estrutura mundial por setores pelas classes de renda dos países 
dpo mundo (2000 - 2010). Fay e Yepes (2003) 

Destaca-se o alto crescimento anual esperado de infra-estrutura de telefonia móvel em todas 

classes de renda por países, em especial nas classes baixa (40,1 %) e média (26,6%). 

A telefonia fixa, também, apresenta crescimento anual esperado bastante superior ao dos 

outros setores de infra-estrutura. Estes números se explicam em parte pelo fato do estoque de 

infra-estrutura de telefonia ainda ser baixo em comparação com a de outros setores, como 
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mostra a tabela a seguir através da participação dos diferentes setores, ao longo das últimas 

décadas e a projeção para 2010. 

Estoque de Infra-
1960 1970 1980 1990 2000 2010 

estrutura (composição) 
Eletricidade 22% 32% 40% 43% 44% 42% 
Rodovias 47% 46% 45% 44% 44% 43% 
Ferrovias 29% 19% 13% 9% 6% 5% 
Telefonia 2% 3% 3% 4% 6% 10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 1.6-2 Distribuição entre setores dos estoques de Infra-estrutura mundial (1960 - 2010). Fay e Yepes 
(2003) 

Conforme se nota ao longo de cinco décadas é esperado que o setor de infra-estrutura de 

telefonia alcance 10 % de participação no total de estoque de infra-estrutura, ao mesmo 

tempo em que se percebe ao longo das últimas quatro décadas o setor ferroviário perder 

paulatinamente espaço e a telefonia equiparar-se em 2000 e superá-la nesta década. 
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2. AMBIENTE POLÍTICO 

2.1. RISCO POLÍTICO 

o risco político se define a partir da influência que ações do governo de um país exercem 

sobre agentes privados submetidos à esfera de ação deste governo, ou mais diretamente, 

quando submetidos ao poder de estado exercido em seu território nacional. Vale lembrar que 

via o exercício da soberania, os governos gozam do direito internacional da imunidade dos 

estados soberanos, o que dificulta a ação de qualquer entidade supra-nacional em Impor 

sanções a quebra ou desrespeito a contratos comerciais ou financeiros. 

Em ambientes governamentais em que os processos decisórios não são transparentes, ou em 

que há ausência de mecanismos de controle cruzado entre diferentes estruturas 

governamentais e ausência de regulação, ou em que haja excesso de liberdade de ação ou 

poder em cargos executivos no governo, o processo de influência aos resultados das decisões 

passa a ser um elemento extremamente nocivo ao resultado da ação do governo, pois eleva os 

chamados custos de influência, propiciando um ambiente favorável à disseminação da 

corrupção, e desvio dos recursos da ação econômica eficiente capaz de elevar o bem-estar do 

conjunto da sociedade. Na situação descrita todos no conjunto saem perdendo, apesar haver 

alguns poucos favorecidos com a ação do poder, o bem-estar final é bem menor do que 

poderia ser, ou em outras palavras a rentabilidade dos ativos é comprometida pela ação da 

corrupção. O risco político também procura medir o nível de corrupção presente nos 

diferentes ambientes governamentais. 

Os riscos associados a revoluções, revoltas, conflitos étnicos e guerras civis, ou a ação 

intensa do crime organizado cujas conseqüências são em geral danosas para a grande maioria 

dos agentes econômicos também são citados como riscos políticos, apesar de não se 

destacarem como o foco principal de preocupações dos investidores na grande maioria das 

economias. 

Um elemento preponderante na análise de riscos políticos pelo investidor é a credibilidade do 

governo no respeito aos direitos a propriedade e no respeito aos direitos de contrato do 

investidor. 
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Diversos autores North (1990), Weingast (1993), Boner e outos (1995), Olson (1996) e o 

Banco Mundial (1997) são citados por Henisz (2000) na associação da habilidade dos 

governos de comprometerem-se de maneira crível em não interferir nos diretos a propriedade 

privada com a obtenção de investimentos de longo prazo. 

Henisz e Zelner (2002) citam uma pesquisa realizada por Pfeffermann e Kisunko (1999) com 

executivos de 3.951 empresas em 74 países que aponta, na ordem, os maiores obstáculos para 

os negócios: impostos, corrupção e imprevisibilidade do Judiciário. 

Neste sentido o risco político expressa as ameaças percebidas pelos agentes econômicos ao 

seu patrimônio e renda, advindas de ações de governos soberanos. E distingue-se via de regra 

das incertezas comerciais relacionadas a mudanças nas condições econômicas como alteração 

de demanda, competição, custos e suprimento, por exemplo;. assim como dos riscos de força 

maior, entre eles os provocados por agentes da natureza, acidentes operacionais, greves, etc. 

Há, na verdade, em muitas situações dificuldade em separar risco político de outros riscos, 

em função de que iniciativas ou inabilidades dos governantes de um país que ao conduzirem 

políticas econômicas ou sociais podem levar ao aumento dos riscos de furtos, depredações, 

acidentes, ou acabam por minar a capacidade econômica do próprio governo em cumprir 

contratos e compromissos, sobrepondo outros riscos aos riscos políticos. 

o risco soberano, de extrema importância para os países emergentes em busca de linhas de 

crédito, e que mede a capacidade e a disposição de um governo pagar integralmente o serviço 

e o principal da dívida contraída de entidades privadas nos prazos acordados é um exemplo 

de risco que combina o risco econômico (capacidade de pagar) com o risco político 

(disposição de pagar). 

o desrespeito ao direito de propriedade é medido em parte pelos riscos de nacionalização e 

expropriação, que nascem de atos de força dos governos soberanos, retirando a propriedade 

de entidades privadas; estrangeiras, no primeiro caso, tomado-os ativos estatais, ou 

repassando-a a terceiros. Estes riscos categorizados como políticos deixaram de ser tão 

freqüentes nos tempos mais modernos, à medida que o capitalismo foi se tomando 

hegemônico pelo mundo afora, fenômeno da globalização se intensificado e a onda de 

privatizações varrendo os países, apesar do risco do risco remanescer em teoria. 
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Todavia, o sentido da expropriação é mais amplo e se aplica também aos casos em que o 

ativo principal, propriamente dito, não é tomado pelo governo, porém uma porção da renda 

que este gerava ao investidor, o é. Esta forma mais sutil de confisco é descrita em com cores 

mais suaves, sob a forma de redução de direitos de exploração do ativo, aumento de impostos 

e tributos específicos sobre o ativo em questão, ou com como resultado da decisão unilateral 

de redução de tarifas e preços privados controlados pelo governo. Em síntese o confisco ou 

expropriação se dá através de mudanças na política vigente que reduzem a rentabilidade dos 

ativos privados de acordo com Henisz (2003). 

Esta definição sob o ponto de vista de investimento é mais completa pois não trata apenas do 

risco de alteração no direito de propriedade, mas do direito à renda proporcionada pelo 

empreendimento, ampliando,portanto, o sentido do risco de expropriação. 

o risco de nacionalização também é passível de extensão em todas situações em que 

investimentos estrangeiros passam a sofrer restrição de direitos ou ampliação de obrigações 

em relação aos paralelos nacionais, como fruto da intervenção do Estado em atendimento a 

demandas de interesses de grupos nacionais fortes e conectados politicamente ao governo, na 

busca de privilégios chamados "nacionais". A prática discriminatória ao capital estrangeiro, é 

também uma preocupação da Organização do Mundial do Comércio (OMe), espelhada em 

seus princípios fundamentais através do dispositivo de "tratamento nacional". 

Muitas vezes o risco político da discriminação ao capital estrangeiro não se reduz apenas com 

o real comprometimento do governo central, preocupado com a imagem e a credibilidade do 

país junto ao mercado financeiro internacional do qual é dependente, pois a ação de governos 

regionais com autonomia para legislar em seu território, e desvinculados da agenda do 

governo central e respaldados por grupos de eleitores avessos a internacionalização da 

economia, causam, também, constrangimentos aos direitos de investidores estrangeiros, 

através da mudança política de preços e impostos. 

O tratamento dos impostos e também foco da interpretação de risco político é interpretado 

por Janeba (2001), como a ausência de credibilidade no compromisso do governo com 

política tributária no longo prazo, e que tem o objetivo de avaliar como o risco político 

influência na atração de FDI para diferentes países. Ele conclui que os países concorrem pela 

atração de investimento direto estrangeiro de multinacionais com plantas de produção 
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globalizadas e implantadas em mais de uma localidade, em duas dimensões: o menor custo de 

produção e a maior credibilidade (menor risco político). 

o estudo de Janeba trata de empresas que apresentam características de mobilidade como a 

indústria de eletrônicos ou automóveis, ou seja que tem certa liberdade de alterar sua 

produção de um país para outro, e assim estas empresas se protegem do risco político 

presentes nos países hospedeiros, mantendo capacidade ociosa em plantas industriais 

localizadas em países de maior custo de produção. Ao fazer isso, as multinacionais aumentam 

seu poder de barganha com os países hospedeiros, inibindo-os de aumentar impostos ou 

retirar beneficios previamente concedidos, ameaçando deslocar sua produção para outro país 

de maneira definitiva, e portanto impondo um resultado negativo aos governantes que 

almejam gerar empregos, ampliar a base tributária, e ter acesso à tecnologia, o que é 

propiciado pela presença da multinacional em seu território. 

As empresas privadas que operam no setor de infra-estrutura - caracterizado por altos custos 

irrecuperáveis ("sunk costs"), economias de escala substanciais e cujos produtos e ou 

serviços são regidos por políticas de preços altamente politizadas - não dispõem do mesmo 

poder de barganha principalmente pelo fato do setor apresentar a característica da não

mobilidade - produção e consumo estão necessariamente associados ao mesmo local. 

Portanto as ameaças de retirada do país não são críveis, submetendo os empreendedores de 

maneira mais intensa ao risco político. 

Outros pontos a favor da alta vulnerabilidade de projetos de infra-estrutura privada aos riscos 

políticos são destacadas em Moran (1998) como por exemplo: a) a relativa pouca experiência 

do setor privado em projetos de caráter público uma vez que historicamente unicamente os 

governos se envolviam em setores de infra-estrutura; b) a sensibilidade pública às alterações 

no custo e no nível de serviço que estão associadas à privatização e à eliminação de subsídios 

governamentais. 

Ao trazer à discussão o conceito clássico de risco - a probabilidade de um evento indesejado 

acontecer multiplicado pela intensidade do impacto deste evento sobre a situação desejada -

enquadra-se melhor o ambiente percebido pelo investidor de infra-estrutura que tem no risco 

político - definido como a incerteza sobre a credibilidade dos governos em comprometer-se 

no longo prazo em não alterar as políticas vigentes e cumprir os contratos - uma grande 

ameaça em termos absolutos. 
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Quando não é possível eliminar o risco existente, a estratégia adotada pelas empresas é 

reduzi-lo, na medida em que o custo envolvido atenda aos critérios econômicos do negócio 

ou ainda, quando possível, transfere-se o risco para terceiros (seguradoras), o que não é usual 

em se tratando do risco operacional assumido integralmente pelos investidores de infra

estrutura. Porém antes mesmo de buscar estratégias para reduzir a exposição ao risco político 

é preciso identificá-lo e medi-lo. 

No entanto, é natural supor-se que o risco político percebido em diferentes países sejam 

também diferentes, a despeito de todos apresentarem governos constituídos por políticos 

responsáveis pela condução das políticas vigentes em seus países. Assim o investidor global 

tem a missão de identificar, medir e comparar o risco político de diferentes países a fim de 

tomar as melhores decisões de investimento que maximizarão seus lucros, com a menor 

exposição a riscos. A decisão de onde investir ou em que país investir e quanto investir ou a 

qual grau de exposição se submeter são reflexos da identificação e medida do risco político, 
-"0 

dois assuntos que trataremos nas próximas seções. 
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2.2. IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 

Os riscos políticos que realmente importam aos investidores do setor de infra-estrutura são os 

relacionados à credibilidade da manutenção no longo prazo das políticas vigentes, do respeito 

aos contratos, e do respeito aos direitos à propriedade incluindo não apenas o ativo privado 

no sentido estrito, mas também a renda com ele auferida. 

A credibilidade dos principais membros da equipe do primeiro escalão do governo aparece 

como um dos fatores de avaliação de risco das principais agências de classificação de risco 

mundiais (Standard e Poor's, Fitch e Moody's) na categoria risco político, conforme apontada 

por Canuto e dos Santos (2003). 

Supõe-se que existam mecanismos precisos para avaliar a credibilidade de pessoas 

individualmente, através da avaliação da história do comportamento do indivíduo, o que 

envolve em última instância a reputação por ele construída, a despeito da subjetividade dos 

critérios utilizados. Neste sentido a credibilidade de governantes é um fator não desprezível 

na avaliação dos riscos como medida de curto prazo, mas perde sua utilidade quando 

tratamos de decisões cujas conseqüências envolvem longos períodos contados em décadas, 

como é o caso das envolvidas em investimentos de infra-estrutura. 

Como se pode então avaliar a credibilidade dos compromissos de um governo, quando os 

compromissos importam perdurar por longos períodos muito superiores aos mandatos dos 

governantes atuais supostamente críveis? A resposta a esta pergunta pode não ser tão óbvia 

quando se busca definir com precisão o que realmente importa para garantir a credibilidade 

de um governo e de suas políticas, mas fatalmente passa pela abordagem do tema instituições. 

As instituições conforme vimos são construtos sociais que operam um papel de extrema 

importância na regulação da vida em sociedade, e se sobrepõem ao interesse individual ao 

criar e impor referenciais para a conduta individual. Em se tratando do risco político, o qual 

remanesce da ação de governo, um aspecto de relevância a ser sublinhado nas instituições é 

sua natureza política - cuja motivação nasce da diversidade de interesses e de conflitos, 

envoltos pela dinâmica da busca legítima pelo poder. 

E o que dizer das instituições estritamente de cunho político, senão que elas, sem deixar 

dúvidas, são a representação mais pura e vívida da busca da conciliação de interesses 
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divergentes, segundo a dinâmica da alternância do poder. A dinâmica de alternância de poder 

não é única e homogênea - a autocracia, faz uso da força no controle de recursos críticos para 

manter-se indefinidamente no poder, e no extremo oposto os sistemas democráticos prevêem 

a revisão da posse do poder em ciclos pré-determinados (usualmente entre 4 e 6 anos) para o 

presidencialismo, e no parlamentarismo, sempre que a resultante do conjunto da composição 

de interesses da sociedade alterar-se, retirando-se a sustentação do atual governo, altera-se os 

ocupantes do governo (liderados pelo primeiro ministro). 

A continuar neste raciocínio de forma simplista e estreita seríamos conduzidos à conclusão de 

que talvez houvesse menor risco ao investidor em uma autocracia favorável ao capitalismo e 

estável como a chinesa tem se mostrado do que em um parlamentarismo instável como o 

italiano. Porém facilmente perceberemos que a chave da credibilidade desejada não está no 

período de tempo de permanência de um governo no poder, mas sim no grau de liberdade de 

ação permitido aos ocupantes do poder. 

o desenho das instituições políticas passa a fazer distinção em nossa análise, pois a tradução 

da credibilidade de governo desejada pelos investidores, é aquela em que à medida que os 

governantes governam e se sucedem no poder os compromissos estabelecidos não possam ser 

alterados facilmente para atender o interesse particular do grupo de sustentação dos 

governantes. 

Não é pois a credibilidade emanada pelos governantes, nem o tipo específico de sistema 

político adotado pelo país que mais importam para a manutenção dos compromissos do 

governo com relação às políticas em geral, e com o direito a propriedade privada e respeito a 

contratos, que reduzem ou eliminam o risco moral ("moral hazard"), ou comportamento 

oportunístico (ex-post) tão indesejados pelos investidores, em especial para aqueles 

comprometidos com projetos de infra-estrutura, cuja exposição aos riscos políticos é 

intrinsecamente muito maior. Mas sim a maturidade das instituições políticas existentes e 

principalmente os mecanismos existentes nestas instituições políticas que limitam o poder 

discricionário dos ocupantes do poder. 

o controle mútuo entre poderes ("checks and balance") que se dá através do mecanismo de 

sobreposição de pontos de vetos, por exemplo mudanças no status-quo só podem ser 

alcançadas se os diferentes braços do poder - executivo, câmaras legislativas (quando duas, 

câmara lata ou senado e câmara baixa ou câmara dos deputados) e judiciário - aprovam a 
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alteração proposta, representam explicitamente a limitação no poder discricionário do 

governo. 

A premissa do controle mútuo entre poderes, é a independência de cada um dos poderes em 

relação aos outros, assim o Legislativo será um ponto de veto ao Executivo e vice-versa se e 

somente se eles forem independentes entre si, e de mesmo modo o Judiciário será um ponto 

de veto a partir de sua independência com relação ao Executivo, Senado e Câmara de 

Deputados. 

Esta mesma propriedade de controle mútuo é desejável nas diferentes esferas: nacional, 

estadual e local do governo, pois é ela que expressa a qualidade estrutural das instituições 

políticas desejada, a medida que as alterações das regras do jogo só serão possíveis se 

expressarem o desejo da maioria dos interesses de sorte que haja um alinhamento entre os 

diferentes pontos de veto com relação a proposta de alteração. 

Múltiplos pontos de veto são apontados por Keefer e Knack (2002) como determinantes da 

credibilidade dos governos, isto é, quão maior for o número de pontos de veto no sistema 

político e quão menor for o alinhamento de preferências entre os detentores do poder de veto, 

maior é a credibilidade percebida do governo, pois diminui a probabilidade de que mudanças 

arbitrárias sejam realizadas nas políticas vigentes. 

Ao avaliar os determinantes da qualidade institucional, percebe-se que maior restrição à 

liberdade de ação dos políticos ("political constraint") também encontra associação com 

menor nível de corrupção e melhor eficiência da burocracia estatal Panizza (1999), enquanto 

que Henisz (2000) encontra associação com maior crescimento. 

Um conjunto bem estruturado de leis e restrições aliado à representatividade de uma grande 

gama de interesses na elaboração e condução de políticas reduz a oportunidade de conflitos 

distributivos ocorrerem pois as partes se conscientizam que dificilmente conseguirão alterar 

sua quota de benefícios ou sacrifícios, o que de mesmo modo estimula o processo de 

participação nas discussões de reformas. Portanto a medida de restrição da ação política 

incorpora em si uma medida de grau de democracia, e mede a credibilidade das políticas 

públicas de países com mesmo nível de democracia - Gaviria e outros (2000). 

A redução de riscos políticos e o conseqüente favorecimento da atração de investimentos 

passam, segundo Henisz e Zelner (1999), pela criação de um sistema com sobreposição de 
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pontos de veto, com Judiciário independente e imparcial, que assegure a estabilidade política; 

pela criação de agências regulatórias independentes, e que sejam reguladas por 

procedimentos de indicação que balanceiem interesses eleitorais concorrentes. 

o setor de infra-estrutura de Telecomunicações foi analisado por Henisz e Zelner (2001a) 

demonstrando que as taxas relativas de desenvolvimento de infra-estrutura básica em 147 

países, no período de 1960-1994 são afetadas por um sistema de índices de comparação 

internacional que mede os balanços e controles (checks and balances) sobre o poder 

discricionário do executivo criado pela variação nas estruturas políticas e sistemas 

partidários. Uma análise mais detalhada deste trabalho será realizada mais adiante, por ora é 

importante salientar apenas que a investigação empírica confirma a hipótese de que a 

limitação no poder discricionário do executivo conduz a um mais rápido desenvolvimento da 

infra-estrutura, ceteris paribus, demonstrando o papel central que as instituições políticas 

exercem no processo de investimento. 

Henisz e Zelner (200 1 c) examinam os desafios enfrentados pelos investidores privados em 

infra-estrutura e os fatores que criam incentivos aos formuladores de políticas públicas para 

redistribuir os retornos dos investidores para uma vasta parcela da população. As seguintes 

condições caracterizam-se como favoráveis ao aumento dos incentivos aos formuladores de 

políticas públicas para redistribuírem os retornos dos investidores em infra-estrutura para 

uma grande parcela da população: 

a) um choque macroeconômico negativo; 

b) a antecipação ou ocorrência de uma transição política; 

c) a mudança repentina e inesperada na oferta ou demanda; 

d) a percepção popular de que a empresa privada está dando atenção insuficiente aos 

impactos sociais gerados pelo seu comportamento; 

e) e quando a amplitude do envolvimento do estado em um mercado se altera. 

E em contrapartida, a existência das seguintes condições restringe as tentativas para 

redistribuir os retornos dos investidores para uma larga parte da população: 

a) existência de instituições políticas nacionais que proporcionem um sistema de 

controles mútuos mais acentuados entre as diversas repartições governamentais 
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("checks and balances") sobre o comportamento dos formuladores de políticas 

públicas; 

b) arranjos institucionais nos quais formuladores de políticas públicas a nível nacional, 

estadual ou local exercem controles mútuos ("check and balance") uns sobre os 

outros; 

c) estruturas institucionais nas quais formuladores de políticas e reguladores controlam

se mutuamente ("check and balance"); 

d) e um forte suporte ideológico à participação da iniciativa privada na infra-estrutura 

pública. 

Em suma, as instituições políticas que apresentam um sistema de controle mútuo entre seus 

poderes, tomando-os independentes e representativos de uma vasta gama de interesses, 

favorecem a credibilidade do governo, à medida que inibem mudanças arbitrárias das 

políticas vigentes, reduzindo portanto o risco político percebido pelos investidores, e 

incentivando a atração de investimentos privados para os setores mais expostos às ameaças 

da ação oportunista dos governos, como o setor de infra-estrutura. 
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2.3. MEDIDAS DE RISCO POLÍTICO 

. 
As medidas de risco político dos países são de especial interesse para investidores 

internacionais que buscam otimizar seus investimentos em negócios espalhados pelo mundo, 

que avaliam não apenas as taxa de retorno atrativa como também o risco envolvido na 

operação no mercado internacional e em especial no país hospedeiro do investimento em 

questão. 

o estado soberano não está sujeito a um código de leis internacionais, tampouco a um sistema 

judicial, que restrinjam seus interesses ou julguem o mérito de suas ações dentro dos limites 

fisicos e legais do país. Os estados soberanos são portanto imputáveis em matérias 

econômicas por qualquer sistema jurídico internacionais. Por um lado isto preserva a 

soberania dos Estados, mas por outro, impõe o elemento de heterogeneidade no processo de 

internacionalização da economia mundial. 

Como forma de proteção aos investidores internacionais surgiram diversos sistemas de 

medida e índices de classificação de risco político, os quais visavam sistematizar a análise de 

investimentos externos. As informações relativas aos diversos países são coletadas e 

processadas por agências de classificação de risco, cujos. indicadores são utilizados pelos 

agentes econômicos, em substituição a esforços próprios de reunião de dados políticos. 

Há na construção destes indicadores de fISCO político a contribuição de medidas 

macroeconômicas objetivas, como também há a contribuição de medidas perceptivas 

subjetivas realizadas por especialistas de mercado e profissionais especializados na análise de 

cada região e países especificamente. A despeito dos cuidados e profissionalismo 

empregados, uma crítica que se faz ao emprego de medidas perceptivas é sua forte 

componente tautológica - as explicações alimentam os resultados que alimentam as 

explicações, podendo causar um ciclo ilusório de convencimento na ausência de 

fundamentação das fontes reais de risco. 

Outra crítica manifestada é a dependência grande muitas vezes de fontes controladas ou 

alimentadas por autoridades governamentais que podem por manipulação de informações 

induzir a erros de análise resultando em desvios de grande proporção em determinadas 

situações. Mais uma crítica é a que se faz à característica retrospectiva que nutre os índices 

usuais de risco político e que não permite antever a criação de urna bolha de expectativas 
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positivas onde se encontra ausente uma estrutura política condizente e mecanismos saudáveis 

capazes de sustentar o crescimento econômico presentemente verificado. 

Todas estas críticas tomaram-se mais vívidas face às diversas crises verificadas no plano 

mundial, e em especial em relação à crise asiática em 1998, que não foi prevista pelos 

principais indicadores de risco tradicionais. 

Em outra frente alguns trabalhos buscaram relacionar medidas do interesse de cientistas 

políticos como a que relaciona o nível de democracia (versus autocracia) com crescimento 

econômico e comportamento de investimentos. Porém os pesquisadores não alcançaram a 

desejada relação explicativa uma vez que a despeito da idéia de que o ambiente democrático 

favoreça investimentos ser razoável, ela não é sempre verdadeira, assim como a condição 

oposta - as autocracias estáveis criarem condições favoráveis de atração de capitais - ser 

verdadeira também. 

Outros trabalhos se utilizaram de medidas de estabilidade política, tais como golpes, 

revoluções e assassinatos políticos, ou mesmo de medidas de liberdade política e de direitos 

civis (compiladas por Gastil), e a despeito de alcançarem alguns resultados robustos em suas 

análises, capturaram muito incompletamente as ameaças existentes aos direitos de 

propriedade e contrato - países com baixa atividade de revoluções, golpes e portanto 

considerados estáveis politicamente podem ser liderados por ditadores hábeis em inibir 

revoltas, sem contudo privilegiar o direito a propriedade dos opositores políticos. 

Indicadores institucionais compilados por duas agências privadas de risco de investimentos 

internacionais: International Country Risk Guide (ICRG) e Business Environrnent Risk 

Intelligence (BERI) e baseados em avaliações subjetivas de homens de negócios para 

executabilidade de contratos ("enforceability") e risco de expropriação foram utilizados por 

Keefer e Knack (1995) com intuito de verificar mais apropriadamente o impacto dos direitos 

à propriedade no crescimento econômico. 

A despeito dos resultados positivos alcançados por Keefer e Knack (1995), as medidas 

utilizadas de risco político para investidores baseiam-se em percepções e opiniões subjetivas 

e sujeitas, portanto, a inconsistências históricas, faltando-lhes uma ligação mais objetiva com 

a estrutura política, o que poderia evitar, por exemplo, o grande engano incorrido no que 

tange a percepção de credibilidade às políticas vigentes na Indonésia e a seu presidente, 

Suharto em 1998, anteriormente a alteração das regras que levaram os investidores a 
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prejuízos com a expropriação de seus ativos e ou de parte das receitas por eles gerados 

Henisz (2003). Gaviria e outros (2000) também criticam o uso dos índices ICRG, 

argumentando que os critérios subjetivos são influenciados pelas condições econômicas 

gerais, e para reforçar seu argumento, os autores citam outros trabalhos que apresentam forte 

correlação entre PIB per capita e ICRG. 

A objetividade ausente das medidas de risco político que se concentram na determinação do 

nível de credibilidade das políticas, compromissos e regras vigentes nos diferentes governos é 

alcançada pelo índice de restrição política POLCON ("political constraint") elaborado por 

Henisz (2000), o qual baseia-se em medidas objetivas da estrutura política - número de 

pontos de veto formado pelos diferentes poderes constituídos e independentes na estrutura 

política do país (executivo, câmaras legislativas alta e baixa, judiciário e instituições infra

federais) e na configuração das preferências (ou alinhamento dos partidos) dos diferentes 

pontos de veto, de modo a estabelecer a probabilidade de alteração do status quo. 

o índice de restrição política (POLCON), o qual confere a países sem pontos eficientes de veto 

a menor contagem, baseia-se em um modelo espacial simples de interação política para 

derivar a medida na qual qualquer ator político - executivo ou uma câmara legislativa, por 

exemplo - está limitado a (sua) escolha desejada (pelas políticas futuras). O primeiro passo 

na construção deste variável é a identificação, usando o banco de dados Polity IV, Gurr 

(2001), do número de ramos independentes de governo (executivo, câmaras legislativas baixa 

e alta, judiciário e instituições infrafederais) com poder de veto sobre a mudança da política 

em cada país. As preferências de cada um destes ramos e a política atual são então supostas 

independentemente e identicamente desenhadas eII?- um espaço político uniforme e 

unidimensional. Esta suposição permite a derivação de uma medida quantitativa de restrições 

institucionais usando um modelo espacial simples de interação política. 

Esta medida inicial é então modificada para levar em conta a medida do alinhamento de 

preferências ao longo dos ramos de governo, usando dados da composição dos partidos nos 

ramos legislativos e executivos. O alinhamento ao longo dos ramos aumenta a possibilidade 

de mudança da política vigente, correspondendo à situação em que há redução do nível de 

restrições políticas. Esta medida é novamente modificada a fim de capturar o nível de 

heterogeneidade de preferências dentro de cada ramo legislativo. Se o partido que controla o 

executivo goza de maioria no legislativo, o nível de restrição política é negativamente 

correlacionado com a concentração da maioria. Pelo contrário, quando o executivo enfrenta 
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oposição no legislativo, o nível de restrição política é positivamente correlacionado a 

concentração da maioria no legislativo. Uma oposição muito fragmentada pode fornecer mais 

liberdade de ação ao executivo devido à dificuldade de formar um bloco coeso de oposição a 

qualquer política no legislativo. Legisladores alinhados (ao executivo) com maioria são 

menos custosos de gerenciar e controlar que legisladores alinhados que são altamente 

polarizados, assim quanto maior a heterogeneidade dentro do ramo, maior (menor) serão os 

custos para alterar a política em favor de ramos alinhados (opostos). A faixa de variação da 

medida de restrição política - POLCON - vai de zero (bem arriscado) a um (bem restrito). 

POLCON se mostra superior ao índice desenvolvido pelo Banco Mundial em sua Base de 

dados de Indicadores Políticos - CHECKS2a, à medida que POLCON apresenta retornos 

marginais decrescentes à adição de pontos subseqüentes de veto e a forma funcional desses 

retornos decrescentes não é arbitrária pois ao adicionar um novo ator com poder de veto, 

POLCON examina o impacto daquele partido na fracionalização da legislatura (a probabilidade 

de que duas cadeiras pertençam a um mesmo partido) - o que representa na prática a 

dificuldade existente em administrar uma coalizão. Adicionalmente POLCON mostra-se 

superior a CHECKS2a no tratamento dos sistemas Parlamentares e Presidenciais, pois 

POLCON v segue naturalmente sua metodologia sem inserir construções especiais ad-hoc, 

diferenciando-os, uma vez que sistemas Parlamentares são caracterizados por alinhamento 

entre o executivo e o legislativo e tendem a ter legislaturas mais fragmentadas que no 

Presidencialismo. 

Henisz (2000) ressalta um defeito de POLCON. que devido ao fato de dados de fracionalização 

não estarem disponíveis ao nível da oposição e maioria, a fracionalização legislativa total foi 

usada como um indicador imperfeito na definição do índice. 

Há duas versões compiladas deste índice: POLCON_I1I e POLCON_ v: 

a) POLCON_I1I avalia a estrutura política e preferência dos atores das esferas executiva e 

legislativa, sendo que esta última apresenta-se com desdobramento em câmara baixa e 

câmara alta. 

b) POLCON _ v amplia a abrangência de POLCON _lU com a inclusão da avaliação de 

presença de outros dois pontos de veto independentes: o ludiciárioe as instituições 

infrafederais. Como infrafederais entende-se o poder constituído dos estados, províncias 

ou regiões independentes. 
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Do ponto de vista de representatividade, POLCON _ v se apresenta conceitualmente melhor que 

POLCON _I1I, principalmente por considerar na sua formação a independência do Judiciário, no 

entanto, provavelmente devido à ausência de dados objetivos a respeito das estruturas 

judiciárias das diversas nações, para definir a independência do Judiciário, POLCON _ v se 

apóia em dois outros índices políticos: XCONST do POLITY IV (GUIT e Marshall) e LEI E 

ORDEM do ICRG (Intemational Country Risk Guide). O aspecto negativo principal está no 

fato dos índices políticos ICRG serem de caráter subjetivo, maculando em parte a 

objetividade apregoada até então a POLCON. 

A definição do índice LEI E ORDEM é dada em POLITY IV como: "Um país com uma sólida 

tradição de ordem e lei tem sólidas instituições políticas, um sistema de corte de justiça forte 

e provisões para uma sucessão de poder em ordem. Este indicador reflete o grau com que os 

cidadãos do país estão dispostos a aceitar as instituições estabelecidas para fazer e 

implementar leis e adjudicar disputas. Um pontuação total alta significa que há uma leis forte 

tradição de ordem fortes, enquanto que uma pontuação total baixa indica que há uma tradição 

de dependência de força fisica ou meio ilegal a para solução de controvérsias". 

LEI e ORDEM são avaliados separadamente, sendo que cada componente varia de O a 3 

pontos. O componente LEI é uma estimativa da força e imparcialidade do sistema legal, 

enquanto o componente ORDEM é uma avaliação da observância popular a lei. O índice LEI E 

ORDEM é definido como a soma da pontuação de seus dois componentes, variando, portanto, 

de O a 6. 

A pontuação do índice XCONST varia de 1 - executivo com autoridade ilimitada, até 7 -

paridade ou subordinação do -executivo, sendo que um item de evidência necessário para 

alcançar a pontuação 3 é a existência de um Judiciário independente. 

Mais especificamente, no POLCON _ v, um sistema judiciário é determinado independente se a 

seguinte regra é obedecida: XCONST 2:: 3 e LEI E ORDEM 2:: 4. Deste modo, entendemos que 

POLCON _ v baseia-se no quesito independência do Judiciário em componentes parcialmente 

subjetivos em razão da condição mínima necessária estar atrelada ao ICRG. 

Como exemplo, verificamos o desempenho do Brasil ao longo da década de 90, nos índices 

políticos POLCON _I1I e POLCON _v na tabela abaixo: 
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Pais Ano POlCON_1II POlCON_IV L1 L2 J F law& Order XCONST 

Brasil 1991 0,11 0,81 1 1 1 1 4 6 
Brasil 1992 0,11 0,81 1 1 1 1 4 6 
Brasil 1993 0,11 0,81 1 1 1 1 4 6 
Brasil 1994 0,11 0,68 1 1 O 1 3 6 
Brasil 1995 0,12 0,69 1 1 ° 1 3 6 
Brasil 1996 0,12 0,69 1 1 ° 1 3 6 
Brasil 1997 0,12 0,69 1 1 ° 1 3 6 
Brasil 1998 0,12 0,69 1 1 ° 1 2 6 
Brasil 1999 0,14 0,69 1 1 ° 1 2 6 
Brasil 2000 0,14 0,69 1 1 ° 1 
Brasil 2001 0,14 0,69 1 1 ° 1 
Brasil média 91-01 0,12 0,72 
Mundo média 91-01 0,24 0,37 

Fonte: POLCON2002. Total de paises: 188 (POLCON_III) e 173 (POLCON_V) 

Tabela 2.3-1 Formação dos índices de POLCON para o Brasil de 1991 a 2001 

Percebe-se que ao longo da década, e mais exatamente a partir de 1994, o Brasil perde o 

status de presença de Judiciário independente (J) em razão do rebaixamento do índice LEI E 

ORDEM de 4 para 3, e posteriormente para 2, apresentando como conseqüência a queda em 

POLCON_ v de 0,81 para 0,69. Por outro lado vemos POLCON_III desempenhar em níveis 

bastante abaixo da média mundial durante toda década (em função do alinhamento existente 

entre Senado e Câmara e a fracionalização dos partidos no legislativo não apresentados nesta 

tabela), enquanto em POLCON_ v, apesar da queda motivada pela ausência do Judiciário (as 

instituições infrafederais - F permaneceram independentes ao longo de todo período), o 

desempenho do Brasil foi bastante acima da média mundial em todo período. 

Apesar da existência de alguma subjetividade no estabelecimento do critério, temos a 

tendência a preferir POLCON_ V a POLCON_III, em razão de considerar outras instituições 

importantes (Judiciário e infrafederais) no ambiente institucional que influência a 

credibilidade dos governantes o atendimento dos compromissos vigentes. 

Apesar destas e outras limitações apontadas, o índice de restrição política mede diretamente a 

possibilidade de uma mudança na política vigente dada a estrutura político-institucional de 

uma nação (o número de pontos de veto) e as preferências dos atores que a habitam (o 

alinhamento partidário dos vários pontos de veto e a heterogeneidade ou homogeneidade das 

preferências dentro de cada ramo) e mostra-se conceitualmente superior às outra medidas 

disponíveis e por esta razão será utilizado POLCON para medirmos a influência do risco 

político nos investimentos privados em infra-estrutura. 
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3. INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES 

3.1. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 

As Telecomunicações, e mais especificamente a telefonia surgem no século passado com a 

invenção e experimento de Alexander Graham Bell em 1874, nos Estados Unidos, que 

permitia transmitir a voz humana, convertida por equipamentos denominados telephons, em 

impulsos elétricos, em distância considerável, através de fios metálicos, em cuja extremidade 

oposta, os sinais elétricos eram reconvertidos na forma de voz novamente, permitindo a 

comunicação à distância da voz humana entre duas pessoas. 

Nascia, então, ao final do século passado o princípio da telefonia e sua exploração comercial 

e desenvolvimento tecnológicos se difundiram enormemente no último século, tendo 

alcançado 1.686.952 terminais telefônicos ao final do ano 2.000, segundo dados do !TU 

(lnternational Telecommunication Union). Este número total de terminais compreende as 

duas principais categorias de telefonia conhecidas atualmente: a) telefonia fixa - forma mais 

convencional, através do terminal fixo, utilizando-se da rede fixa; e b) telefonia móvel -

forma desenvolvida mais recentemente (1980) através do acesso móvel, utilizando-se da 

plataforma de comunicação sem fio. 

A ITU (lnternational Telecommunication Union), organismo internacional responsável pela 

padronização e regulação das Telecomunicações no mundo, que compila uma série de 

indicadores do setor a nível mundial que são também utilizados pelo Banco Mundial na 

formulação do WDI (World Development Indicators), define as duas categorias que 

sumarizam a quantidade de terminais conforme segue: 

"Linhas fixas são linhas de telefone conectando o equipamento do usuário a uma rede 

de telefonia comutada pública." 

"Assinantes de telefone móvel referem-se aos usuários de telefones portáteis que 

subscrevem a um serviço de telefonia móvel automática público utilizando tecnologia 

celular que prove acesso a uma rede telefônica comutada pública." 

A Telefonia, em ambas categorias, define-se como um setor de infra-estrutura de 

comunicação, cUJa importância econômica no desenvolvimento dos países é amplamente 

reconhecida, seja pelo vetor de desenvolvimento e integração humanos, seja como ferramenta 
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de incremento de produtividade nas atividades relacionadas à criação e transformação de bens 

e serviços em qualquer nação. Com esta motivação passaremos na próxima seção a descrever 

em mais detalhes como é formada a infra-estrutura que propicia os serviços de telefonia em 

suas duas categorias: telefonia fixa e telefonia móvel. 

3.2. TELEFONIA FIXA 

A tecnologia do sistema de telefonia fixa foi criada e teve suas primeiras implantações ainda 

no século 19, e ao longo do século 20, foi sendo aprimorada, principalmente no que conceme 

ao elemento de comutação - central telefônica que evoluiu do processo manual representado 

pela figura famosa da telefonista, até a automatização desta central e sua posterior 

digitalização conhecida nos dias atuais. No entanto, um elemento deste sistema mais 

permanente com relação à mudança e que acaba por caracterizar a telefonia fixa é a sua rede 

de cabos telefônicos (subterrâneos e aéreos), que interliga através de pares de fios metálicos 

telefônicos cada terminal telefônico (ou linha do assinante) a central telefônica local e através 

dele a voz, convertida em sinais elétricos no terminal, é transmitida até o outro interlocutor. 

Esta intrincada rede de cabos e pares metálicos de cobre e seus dutos de passagem e postes, 

que permite a interligação de todos bilhões de terminais a suas centrais de comutação locais, 

foi sendo instalada ao longo de vários anos e é fruto de investimento que foi sendo feito 

durante décadas, com maior rapidez e intensidade nos centros urbanos dos países, tomando

se um estoque de capital importante e vital para as operadoras de telefonia fixa. 

o ativo representado pela rede fisica de cobre é sem dúvida especializado, porém caracteriza

se também pela sua unicidade, ou seja, os investimentos pesados para criá-lo são tais que é 

economicamente inviável criar urna rede fixa concorrente para atender os mesmos endereços 

e prover serviço de comunicação fixa concorrente. A telefonia fixa, tal como outros serviços 

de infra-estrutura, caracteriza-se como monopólio natural. 

A voz ou a fala humana ainda é a principal aplicação de comunicação (transmissão e 

comutação) do sistema telefônico, assim como a principal fonte de receita das operadoras de 

telefonia fixa, porém a aplicação de comunicação de dados tem se ampliado enormemente 

com a disseminação do uso da Internet. Com o aparecimento de novas tecnologias de 

transmissão de dados sobre pares de fios metálicos, como por exemplo o ADSL (que permite 
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a transmissão de dados a maIores velocidades sobre as linhas dos assinantes), tem sido 

possível prolongar e expandir a utilização dos meios físicos existentes. 

Ainda em matéria de transmissão de voz e dados, como parte do sistema de telefonia fixa, 

meios digitais como a fibra óptica e o rádio ponto a ponto, juntamente com os satélites, têm 

sido foco de investimentos pesados para sua implantação e desempenham um papel 

fundamental, ao substituir e ampliar o papel desempenhado por milhares e milhões de cabos 

metálicos na conexão entre as centrais de comutação locais e suas congêneres de maior 

hierarquia (trânsito e tandem), e estas com as centrais internacionais. De mesmo modo, outros 

meios digitais de transmissão bidirecional de dados e voz, de maior capacidade de tráfego, 

têm sido empregados para transmissão em feixes de tráfego concentrado de comunicação no 

meio corporativo entre filiais de uma mesma empresa e entre empresas fornecedora e cliente, 

para aplicações de comunicação específica e da Internet, porém seu uso para aplicações de 

caráter mais universal como meio de interligação final até os terminais fixos é extremamente 

baixa, dado o elevado custo e as dificuldades operacionais de fazê-lo de maneira altamente 

capilarizado como seria exigido no atual estágio tecnológico e econômico, até nos países 

mais desenvolvidos. 

Do lado dos nós inteligentes da rede do sistema de telefonia fixa, estão as centrais de 

comutação, em suas mais diversas hierarquias e especializações, consumindo expressiva parte 

dos investimentos destinados não só à implantação, à manutenção e à modernização 

necessárias relativamente aos equipamentos eletrônicos; mas também à infra-estrutura 

necessária a sua operação como por exemplo prédios e a capacitação técnica de recursos 

humanos - ~cionários da operadora. 

3.3. TELEFONIA MÓVEL 

A telefonia móvel ou sem fio, conhecida, muito comumente também como telefonia celular 

distingue-se da telefonia fixa principalmente pela forma como se dá a ligação ou acesso entre 

o terminal do usuário e a central telefônica. Diferentemente do par de fios de cobre 

interligando o usuário a central mais próxima que como vimos é o primeiro acesso da rede 

física da telefonia fixa, a telefonia celular caracteriza-se pela ligação via ondas de rádio ente 

estações transmissoras e o usuário móvel. 
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As estações transmissoras, no sistema celular, utilizando-se de equipamentos de rádio

frequência para comunicar-se com o terminal móvel do usuário, transmitem e recebem a 

comunicação do terminal móvel do usuário. Este usuário pode manter-se em comunicação 

com uma estação transmissora e fisicamente afastar-se paulatinamente desta até uma 

distância (raio) limite que define a célula de ação da estação transmissora celular. As estações 

transmissoras celulares são então projetadas e instaladas de modo a justaporem-se uma ao 

lado das outras, formando uma área contínua de cobertura. Os usuários móveis, trafegando 

dentro desta área de cobertura, mantêm-se em comunicação continua, transitando entre 

células sem notar. 

Ao sistema acima descrito chamamos de telefonia móvel celular, o qual surgiu em exploração 

em escala econômica a partir de 1980, na Finlândia, com cerca de 23,5 mil terminais móveis 

e na seqüência, em 1980, no Japão; 1984, nos Estados Unidos; e 1985, na Europa (Grã 

Bretanha, Alemanha e Itália), conforme reportados no WDI. Do Banco Mundial. 

Desde então vem crescendo de maneira bastante rápida, o que permitiu superar o número de 

terminais, os da telefonia fixa, em números mundiais, já em 2003. Este crescimento explosivo 

foi possível graças a suas características de mobilidade e de uso individual muito bem aceitas 

e desejadas pelo usuário em geral. 

Uma característica da infra-estruturada telefonia móvel celular a ser destacada é sua maior 

rapidez de implantação em relação à telefonia fixa, uma vez que não é necessário criar uma 

rede fisica para estabelecer a conexão com o usuário. Porém ao utilizar-se de ondas de rádio 

para estabelecer a ligação com o terminal móvel, o sistema celular, utiliza-se de um bem 

escasso, o espectro de freqüências. Este é um bem escasso na medida que não é possível 

utilizar a mesma freqüência do espectro para comunicações distintas, em locais próximos, 

sem que ocorra interferência entre as comunicações. 

Conseqüentemente a telefonia celular é em sua natureza no atual estágio tecnológico uma 

atividade econômica oligopolista, pois só pode ser explorada, por um número limitado de 

empresas na mesma localidade devido às limitações no reuso de freqüências do espectro, 

assim como devido também à característica de escala econômica que lhe é peculiar. 

A infra-estrutura de telefonia móvel é composta pelas estações retransmissoras já 

mencionadas, e reconhecidas normalmente pelas inúmeras torres, ou simplesmente antenas 

instaladas no topo de prédios das cidades; e pelas centrais de controle e comutação que se 
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interligam por cabos ou rádios às diversas estações transmissoras celulares, formando uma 

rede que por sua vez se interliga às outras redes telefônicas fixas ou móveis regionais ou 

internacionais. 

Os investimentos envolvidos na criação de uma operadora de telefonia móvel são divididos 

entre aquisição da licença de operação e outorga do uso das freqüências de rádio do espectro, 

e o projeto e implantação das inúmeras estações retransmissoras, centrais de comutação e 

controle e os meios de comunicação entre elas. O crescimento do número de acessos móveis 

está mais diretamente associado a investimentos na infra-estrutura de expansão de estações 

retransmissoras e centrais. 

3.4. EVOLUÇÃO NA DE CADA DE 90 

Uma reviravolta no desenvolvimento de Telecomunicações nos países menos desenvolvidos 

nasce da reforma do setor e da introdução de novas tecnologias ocorridas principalmente na 

última década, permitindo a maior participação da iniciativa privada no desenvolvimento do 

setor. O desenvolvimento da tecnologia de comunicação de informação, incluindo 

Telecomunicações, tem um papel fundamental na ligação não só do abismo digital, como 

também nos outros abismos nos domínios políticos, econômicos e sociais. 

Entre os setores de infra-estrutura, o de Telecomunicações liderou a participação privada no 

período 1990-2001 nos países em desenvolvimento, tendo atraído US$ 331 bilhões em 

compromissos de investimentos durante este período. No mesmo período, 115 países em 

desenvolvimento conferiram 651 projetos de Telecomunicações a participação privada. 

A atividade privada em Telecomunicações iniciou-se na primeira metade da década de 80 à 

medida que poucos países (tais como Chile e Guinea Bissau) privatizaram suas principais 

operadoras de Telecomunicação e lançaram as primeiras licenças de telefonia móvel. Mas 

este comportamento tomou-se uma clara tendência mundial na década de 90. Os países em 

desenvolvimento viram os investimentos anuais em projetos de Telecomunicações com a 

iniciativa privada crescerem de US$ 6,2 bilhões em 1990 para um pico de US$ 57 bilhões em 

1998, anteriormente ao início do declínio, conforme mostra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 3.4-1 Investimentos PPI em Telecomunicações ao longo da década de 90 totais e para o Brasil (países 

em desenvolvimento). Banco Mundial 

A queda é explicada inicialmente pelo declínio na aquisição de ativos governamentais, a qual 

teve seu pico em 1998 na privatização do sistema Telebrás no Brasil. Contudo os 

investimentos anuais na expansão do setor continuaram a crescer até 1999. Eles, então, 

declinaram mas apenas levemente como resultado das crises econômicas dos países em 

desenvolvimento e em função da redução na capacidade financeira dos principais 

investidores envolvidos nesta tendência mundial. 

o Brasil esteve entre os principais atratores das atividades privadas desde 1998, quando teve, 

tardiamente, iniciado seu programa de privatização, sendo responsável por mais de 50% de 

investimento neste ano e por 20 e 25% nos anos subseqüentes, 1999 e 2000, respectivamente. 

Mesmo em um ambiente de mercado muito mais positivo teria sido difícil sustentar o pico 

dos fluxos de investimentos do final da década de 90, dada a ausência dos programas de 

privatização massivos das outras grandes economias. 

A atividade privada em Telecomunicações definiu-se com um forte foco na propriedade 

privada e no gerenciamento. Essa tendência foi refletida na predominância de privatizações e 

novos projetos tanto no que tange ao perfil de valor dos investimentos quanto no que tange ao 

número de projetos. O gráfico abaixo mostra os investimentos com participação privada 

divididos em aqueles realizados para expansão do setor (criação de novas empresas e/ou 

expansão do número de terminais) e os relacionados à compra de participação total ou parcial 

em empresas estatais de Telefonia, e pagamento de licenças, sempre relacionados ao governo. 



58 

60 
(j ~. ~ 

., 
. ~'" -,' 

50 ' , . .' -
" .; 

40 ~.":'.i- ," 
ãi -cn 

30 
:::::> ."~ 

20 ., , 

10 

O 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

• Expansão O Aquisição de ati\iOs do governo 

Gráfico 3.4-2 Investimentos PPI em Telecomunicações classificados em expansão e ativos governamentais ao 
longo da década de 90 (países em desenvolvimento). Banco Mundial 

Repara-se que a parcela relativa à expansão da planta de telefonia grandemente majoritária na 

maioria dos anos, exceção feita ao início (1991 e 1992) e em 1998 com a privatização da 

Telebrás. A privatização no setor tomou diferentes formas nas diferentes regiões: no Leste e 

Sul da Ásia foram geralmente realizadas através de ofertas públicas de acionistas minoritários 

nas bolsas de ações locais ou regionais, com o governo mantendo ó controle das companhias; 

e nas outras regiões em desenvolvimento as privatizações foram usualmente estruturadas 

através da venda do controle de ações para operadores estratégicos. 

Na primeira metade da década de 90, os governos que optaram por esse tipo de privatização 

freqüentemente garantiram às companhias privatizadas 5 a 10 anos de direito a monopólio 

dos serviços básicos, mas na segunda metade da década de 90, os governos começaram a usar 

períodos de monopólios mais curtos ou utilizaram modelos de aumento de competição, como 

duopólio ou mesmo livre entrada de novos atores no mercado recém-privatizado. 

Novos projetos foram usados principalmente na introdução de serviços móveis e na criação 

de competição nos mercados de Telecomunicação. Assim o crescimento da participação de 

novos projetos no total de investimentos anuais - de 9% em 1990 para 43% em 2001 - reflete 

o rápido desenvolvimento dos mercados móveis e o crescimento no número de países abrindo 

os serviços básicos à competição. 

Inicialmente concentrada em poucos países , a atividade privada em Telecomunicações 

começou a se difundir ao longo do tempo. No começo da década de 90 os cinco países do 

topo concentravam 98% dos investimentos anuais, já em 2001, a participação dos cinco 

principais atratores de investimento estava em 59%. 
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Os projetos acompanhados pelo Banco Mundial - PPI foram classificados em três categorias 

principais: telefonia móvel, telefonia local e telefonia de longa distância, porém em alguns 

casos tal separação não foi possível, ocorrendo o agrupamento das categorias conforme 

mostra o gráfico abaixo. 

29% 

Êl MÓ\e1 

• MÓ\e1 & Longa distância 

o Longa distância 

o Local & longa distância 

• MÓ\eI, Local & Longa 
distância 

13 Local 

11 MÓ\e1 & Local 

Gráfico 3.4-3 Distribuição dos investimentos de PPl ao longo da década entre telefonia móvel, local e longa 
distância (países em desenvolvimento). Banco Mundial 

Os percentuais supracitados representam a participação de cada categoria no total de 

investimentos feitos no período de 1990 a 2001, destacando-se como maior categoria 

individual a telefonia móvel com 29%, reflexo provável do seu forte desenvolvimento na 

década de 90. 

Outra forma de medir o desempenho do setor é através da expansão da quantidade de 

terminais ao longo do tempo. A tabela abaixo apresenta um sumário desta evolução nas 

categorias de terminais fixo, móvel e ambas reunidas ao longo das décadas de 60 a 90. 
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Evolução da Tipo de média Telefonia no 1960 1970 1980 1990 2000 
mundo 

Terminal 

Quanti~ade de Terminais (tÉmn.) 
.'. , . , .. 

'., . " 
Fixo 89.853: 159.296: 314.121: 515.671 : 966.619: 

Total o - o o 

(em milhares) Móvel O: O: 23: 11.165: 720.333: 

Fixo+Móvel 89.853 : 159.296: 314.145: 526.836: 1.686.952 : 

Fixo 77%: 97%0 64%: 87%: 81% 
Crescimento 

Móvel 
o o 

47.448%: 6.352%: 17.415% o 

entre décadas o 
o o 

Fixo+Móvel o 
77%: 97% 68%: 220%: 108% o 

o 
o o 

6%: 7% 5%: 6%: 6% Fixo o o 
o o 

Crescimento o o ~ o. o o 

Móvel 
. o o 

85%: 52%: 68% anual médio 
o o o 

o o . o. 
o 

Fixo+Móvel : o 6%: 7% 5%: 12%: 8% o 

Penetração (term./1.000 hab.) 

Fixo 
o 

29,86: 43,52: 71,22: 98,59: 160~28 l-o 
o 
o. o·' o .. o 

Total Móvel 
, 

0,00: . o,qO: 0,01 : 2,13: 119,44 : o . , 
Fixo+Móvel : 29,86: 43,52 71,22: 100,73 : 279,73: 

Fixo 
, 

46% 64%: 38%: 63%: 52% , , , ., Crescimento , ',' - . ' , , , 
3.9997% : 

• o 

Móvel , , o 5.495%: 14.879% entre décadas , , , . '0' , . , .. . . , ." .. , 

Fixo+Móvel : 
, 

46% 64%: 41%: 178%: 75% , , , , 
5%: 3%: 5%: 4% Fixo , , 4% , , 

Crescimento - ~ '".- -, '- ' . I~- ....-- .' - -~ 
___ ...... T. : ., 

" 
Móvel 

, , 
82%: 50%: 65% anual médio 

, , , _.- , 
' .. o , -- . .. - ,-, , , --, , 

Fixo+Móvel : 
, 

4%: 5%: 4%: 11%: 6% , 

Quantidade de Países 

Fixo 
, 

103: 131: 151: 189: 200: , , 
-----.--~ 

....... - ". ___ '·J_·_.t_·~ .~~ __ • ____ ... ____ 1_'_ 
----_.~ ~ .. '- ~- .... I, • '-- o' 

Total Móvel 
, , , 

1 : 62: 185: , , , 
-- - --~. -- ._ 1- . _~._' - - _. , 

, -
Fixo+Móvel : 103: 131: 151: 189: 200: 
Fixo 

, 
50%: 63%: 73%: 91%: 96%:, o 

Penetração no - . -." , , , 
... ,~--

_ .. _ ... " .... 
-& ~-.---,--------- ... ~ - .~ ~ f""' 

" 89%: Móvel , 0%: 0%: 0%: 30%: mundo 
, 

_.. - # I' , .. , " - o , ' 

Fixo+Móvel : 50%: 63%: 73%: 91%: 96%: 
Fonte: Banco Mundial WDI 2003 

Tabela 3.4-1 Evolução da Telefonia no mundo (J 960 - 2000) 

o exame dos dados compilados revela a opulência do crescimento do setor ao longo das 

últimas quatro décadas, e em especial o crescimento da Telefonia móvel que se inicia na 

década de 80, mas que efervesce realmente na última década, apresentando crescimento 

médio anual nas duas últimas décadas de 68%, muito acima do crescimento da telefonia fixa 

nas últimas quatro décadas de 6%. 

Um parâmetro muito importante a ser considerado é o número de terminais por mil 

habitantes, ou seja, a penetração de terminais pois ele dá uma mais clara de como se está 

evoluindo o atendimento às necessidades de comunicação. Neste critério reconhecemos 

também um explosivo crescimento da Telefonia Móvel, através de seu crescimento médio 

anual nas últimas décadas de 65%, muito maior que o da estabilizada telefonia fixa que para 

o mesmo índice apresentou valor equivalente às 4 últimas décadas de 4%. 
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Ao longo das décadas analisadas, tanto em termos de números de terminais como em termos 

de penetração, percebe-se que a telefonia fixa apresenta crescimento praticamente estável, ao 

passo que a telefonia móvel vem crescendo em um ritmo frenético, com valor pouco menor 

que da década inicial, nesta última. Se por um lado é esperado que o crescimento seja muito 

alto imediatamente após o início da implantação de uma nova tecnologia, que tem portanto 

capital acumulado praticamente nulo, por outro lado não podemos deixar de reconhecer que 

em números absolutos a telefonia móvel aproximou-se do patamar da telefonia fixa, 

percorrendo o caminho que a Telefonia fixa demorou ao todo cerca de treze décadas, em 

apenas duas. É sabido que a telefonia móvel já superou a fixa em número de terminais ou 

ac.essos em 2003. 

Quando avaliamos a tabela da próxima página com a classificação dos países com maior 

penetração de telefonia móvel e fixa em momentos diferentes da década, percebemos que há 

uma grande alteração (aumento) da penetração da telefonia móvel em todos os países 

listados, porém esta alteração é menor na telefonia fixa de uma maneira geral, e quase 

inexistente para os países do terço superior da tabela, demonstrando que já estavam próximos 

do patamar de saturação no início da década. Contudo, percebemos as alterações nas posições 

relativas dos países na classificação da tabela, na qual evidenciamos o percurso do Brasil, que 

inverte sua tendência de queda na telefonia fixa, após a privatização ocorrida em 1998. 
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Telefonia Móvel (term./l.000 hab.) Telefonia Fixa (Term./1.000 hab.)) 
1991 1995 2001 1991 1995 2001 

1 SWE 66 SWE 227 HKG 859 SWE 689 SWE 680 CHE 746 
2 NOR 55 NOR 225 ITA 839 CHE 596 CHE 634 SWE 739 
3 HKG 34 HKG 130 NOR 825 USA 552 USA 607 NOR 720 
4 USA 30 USA 128 ISR 808 NOR 514 NOR 568 USA 667 
5 CHE 26 AUS 124 SWE 790 FRA 511 FRA 560 DEU 634 
6 GBR 22 GBR 98 PRT 774 HKG 479 HKG 532 NLD 621 
7 AUS 17 JPN 93 GBR 770 NLD 476 NLD 524 JPN 597 
8 MAC 13 MAC 88 NLD 767 AUS 466 DEU 513 GBR 588 
9 JPN 11 ISR 79 CHE 731 JPN 454 GBR 502 HKG 580 
10 ITA 10 ITA 68 DEU 682 GBR 448 JPN 496 FRA 573 
11 NLD 8 CHE 63 ESP 655 DEU 438 AUS 492 AUS 519 
12 MYS 7 MYS 50 KOR 621 ITA 407 ITA 433 KOR 486 
13 DEU 7 DEU 46 FRA 605 ESP 341 ISR 417 ISR 476 
14 FRA 7 KOR 36 JPN 588 ISR 341 KOR 412 ITA 471 
15 ISR 5 NLD 35 AUS 576 KOR 335 ESP 385 ESP 431 
16 KOR 4 PRT 34 USA 451 MAC 277 MAC 374 PRT 427 
17 ESP 3 ESP 24 MAC 434 PRT 273 PRT 367 MAC 394 
18 CHL 3 FRA 23 CHL 342 RUS 150 TUR 211 POL 295 
19 MEX 2 VEN 19 MYS 314 URY 145 URY 195 TUR 285 
20 PRT 1 CHL 14 TUR 302 TUR 142 RUS 169 URY 283 
21 VEN 1 ZAF 14 VEN 263 UKR 141 MYS 166 RUS 243 
22 TUR 1 URY 13 POL 260 SUR 100 ARG 162 CHL 233 
23 ARG 1 ARG 10 ZAF 252 MYS 99 UKR 161 ARG 224 
24 PHL 1 BRA 8 MEX 217 ARG 95 POL 148 BRA 218 
25 MEX 7 PRY 204 ZAF 95 SUR 132 UKR 212 
26 PHL 7 SUR 198 POL 93 CHL 127 MYS 196 
27 COL 7 ARG 193 VEN 81 VEN 114 SUR 176 
28 TUR 7 BRA 167 CHL 79 ZAF 101 COL 171 
29 ECU 5 JOR 167 COL 74 COL 100 IRN 169 
30 SUR 4 URY 155 MEX 69 MEX 94 CHN 137 
31 PRY 3 PHL 150 BRA 69 IRN 86 MEX 137 
32 PER 3 CHN 110 JOR 60 BRA 85 JOR 127 
33 CHN 3 BOL 90 ECU 47 ECU 61 ZAF 112 
34 JOR 2 GUY 87 IRN 44 JOR 58 VEN 109 
35 POL 2 COL 76 BOL 30 GUY 54 ECU 104 

Tabela 3.4-2 Classificação dos países com maior penetração de telefonia móvel e fIXa em 1991, 1995 e 2001. 
Brasil em destaque. 

Os gráficos abaixo apresentam a variação da penetração de telefonia para um conjunto de 

países que inclui os mais bem classificados, outros países em desenvolvimento e da América 

Latina, mostrando que não há unifonnidade de comportamento .. 

Penetração Tel. Móveis 11~OOO 

~ Mobile phones (per 1,000 people) 91 -.- Mobile phones (per 1,000 people) 95 Mobile phoncs (per 1,000 people) 01 

Gráfico 3.4-4 Evolução da penetração de telefonia móvel para um conjunto de países nos anos de 1991, 1995 e 
2001 
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Penetração Tel. Fixos /1.000 

I ~ Telephone mainlines (per 1,000 people) 91 - __ Telephone mainlines (per 1.000 people) 95 Telephone mainlines (per 1,000 people) 01 I 

Gráfico 3.4-5 Evolução da pene/ração de telefoniaflXa para um conjunto de países nos anos de 1991, 1995 e 
200/ 

Repare como alguns países crescem mais de que outros que permanecem estagnados no 

mesmo nível de penetração anterior. Daí surge uma questão de interesse que deixamos para 

ser abordada nas seções seguintes - quais são os determinantes dos investimentos em infra

estrutura de telefonia, que permitem os países se comportarem de maneira diferenciada no 

que diz respeito à penetração dos serviços de telefonia e ao crescimento desta penetração ao 

longo do tempo. 



4. A V ALIAÇÕES PRELIMINARES 

4.1. DETERMINANTES DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
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o que se quer responder é quais são os fatores que explicam a disposição ou motivam 

investidores a empreender projetos de infra-estrutura. A forma de se medir a motivação do 

investidor é naturalmente verificar o quanto é investido em determinado projeto de infra

estrutura. Ao analisar os projetos de infra-estrutura que receberam investimentos para se 

concretizarem, ou os que receberam compromissos de investimento firmes e onerosos, 

mesmo antes que o projeto esteja lançado; temos a oportunidade de entender quais fatores 

presentes no projeto de infra-estrutura são catalisadores de investimento e quais não são. 

Especificamente nosso enfoque aqui é buscar entender porque dados países são capazes de 

atrair mais investimentos privados para projetos de infra-estrutura e outros são menos capazes 

ou não são capazes. Colocando-se do lado do investidor, a pergunta seria - em qual país devo 

investir? - sabendo que o investidor age como um agente econômico que visa maximizar seu 

lucro, ao menor nível de risco percebido. Sob esta óptica avaliar os determinantes do 

investimento em infra-estrutura é desvendar que fatores são ponderados pelo investidor 

global na determinação da melhor oportunidade ou local de investimento. 

o setor de infra-estrutura apresenta uma característica bastante peculiar - o da não mobilidade 

- diferentemente de grande parte de produtos e serviços cuja produção e consumo podem ser 

executados em locais, regiões, países diferentes, a infra-estrutura está enraizada ao local ao 

qual se vai usufruí-la. É fato que se pode, em um raio de distância relativamente pequeno, 

transportar os serviços de infra-estrutura, como por exemplo: a energia elétrica gerada pode 

percorrer milhares de quilômetros até atender o consumidor final porém, a estrutura de rede 

de transmissão e distribuição necessária à entrega da energia elétrica é também caracterizada 

como parte do setor de infra-estrutura. Por isso local e oportunidade de investimento se 

confundem. 

Os serviços de infra-estrutura são produtos não diferenciados, cujo preço é alvo de cuidado e 

regulação do governo do país, e de modo que um primeiro fator a considerar é a demanda 

pelo serviço ou produto que se quer oferecer. No caso de infra-estrutura, por se tratar de um 

serviço básico e universal, uma medida desta demanda é a população que pode ser atendida, e 
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mais especificamente, considerando o caso particular de que o consumo individual do serviço 

de infra-estrutura não é múltiplo, ou seja, o usuário ou tem o serviço ou não tem, a demanda 

passa a ser o tamanho da população ainda não atendida pelo serviço. 

Em especial estamos aqui interessados em analisar mais de perto os servIços de infra

estrutura em estrutura de rede. Por estrutura de rede entendem-se serviços cuja arquitetura de 

prestação envolve a construção de um acesso particular a cada usuário. Esta noção de acesso 

vai além do conceito físico, ou seja o acesso pode ser também lógico ou virtual. Uma 

característica importante que advêm da estrutura de rede em um setor de infra-estrutura é a 

capilaridade. Ou seja, um requisito para prestar o serviço de infra-estrutura é construir uma 

rede capilarizada para atender os usuários. Nesta categoria de infra-estrutura estão: energia 

elétrica distribuída, saneamento básico de água e esgoto, telefonia fixa ou móvel. 

Nessa linha um indicador usualmente utilizado é a taxa de acesso existente do serviço de 

infra-estrutura naquele país, na forma do número de acesso por 100 ou 1.000 habitantes. 

Assim um país com uma taxa de acesso ou penetração mais baixa que outro é mais atrativo, 

pois indica um potencial de demanda maior. 

Outra característica bastante comum aos serviços de infra-estrutura é sua correlação com o 

nível de urbanização existente. Uma população urbana exige via de regra mais serviços de 

infra-estrutura que uma população rural como por exemplo saneamento, energia, 

comunicação, urbanização, transportes, etc. Obviamente, há outros setores que não seguem 

exatamente esta premissa como por exemplo canais de irrigação, drenagem, e estradas, porém 

em função do interesse deste trabalho consideraremos a premissa verdadeira. 

As urbes além de apresentarem esta característica de maior demanda por serviços de infra

estrutura, também concentram as pessoas em densidades muito maiores que as rurais, e a 

infra-estrutura relacionada a rede, tem ganhos de escala expressivos nestas situações o que 

toma a variável proporção urbana da população uma variável de interesse, ou seja, países 

com mesma taxa de penetração de serviços de infra-estrutura, se diferenciam sendo preferido 

ao investidor aquele que apresenta maior participação de população urbana. 

É natural esperar, pelas mesmas razões acima apontadas, que em uma mesma região, haja 

interesse primeiro em explorar serviços de infra-estrutura de rede em localidades urbanas, 

onde os ganhos de escala maximizam os retornos do investimento, em detrimento das regiões 

menos urbanizadas, onde os retornos tendem a ser menores. 
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A demanda que aCIma menCIOnamos está aliada não apenas à existência de usuários 

interessados em receber o serviço, mas também à sua capacidade de remunerar os serviços 

oferecidos, assim como ao nível de consumo dos serviços esperado. Isto é facilmente medido 

pelo nível de renda do usuário, ou em se tratando de países pelo PIB per capita de cada país. 

É natural esperar que entre dois países em mesmas condições, porém com níveis de PIB per 

capita distintos, o investidor opte pelo de maior renda. 

Outro aspecto da demanda do interesse do investidor, é a velocidade com que a renda está 

crescendo. Novamente, utilizando-se uma lógica simples, é de se esperar que o investidor 

esteja preocupado não apenas com as condições de consumo hoje, mas também com a 

demanda futura, e como sabemos que o crescimento da urbanização ou da própria população 

são lentos e limitados, o que realmente importa é o comportamento futuro da renda da 

população. Assim países cujo produto per capita está em crescimento maior que outros, 

ceteris paribus, serão preferidos no momento da escolha do local de investimento. 

Outras características como geografia ou tamanho da superficie são importantes para a 

análise de alguns setores de infra-estrutura, como por exemplo é a área do país em relação ao 

setor de estradas, porém em se tratando de infra-estrutura de rede, elas não parecem ter 

correlação. 

Vamos neste momento ressaltar alguns outros aspectos de relevância econômica que influem 

no comportamento de investimentos relacionados à infra-restrutura. A infra-estrutura tem as 

seguintes características: 

a) suas tecnologias são normalmente consideradas específicas, isto é, seus investimentos não 

são recuperáveis; 

b) monopólio natural, com economias de escala e de escopo na prestação de serviços básicos, 

economias de escala no planejamento e gerenciamento da rede, e extemalidades de rede; 

c) seus produtos são consumidos em grande escala, normalmente por consumidores cativos e 

com demanda bastante rígida Guash e SpilIer (1994). 

Com relação à primeira característica mencionada, dizemos que nas situações envolvendo 

ativos específicos, cujo valor existe para um determinado arranjo ou relacionamento, ou seja, 

fora daquele arranjo o ativo perde seu valor, e no caso da infra-estrutura uma vez construída 

ou desenvolvida, só tem valor para o fim determinado de prestar serviços àqueles usuários de 
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determinada região ou país, cria-se oportunidade para o aparecimento do comportamento 

oportunístico que se revela a posteriori. 

o investimento é feito sob as condições estabelecidas a priori em um acordo com o governo. 

Porém o investidor no momento seguinte a decisão de investimento, e ao acordo ter sido 

assinado, inicia o desenvolvimento de seu projeto, afundando o capital financeiro em ativos 

específicos, cujo valor não são mais recuperáveis, a não ser pela renda que este irá 

proporcionar na exploração dos serviços nas condições acordadas. O comportamento 

oportunístico é aquele que se beneficia da condição desfavorável do investidor, depois de 

realizado o investimento, de não dispor mais da liquidez do seu capital e portanto sem opções 

para abandonar sua posição, e usa do poder de barganha elevado para impor condições mais 

favoráveis a seu interesse como por exemplo, reduzir o preço das tarifas ou elevar as taxas e 

impostos incidentes sobre o investidor. 

O oportunista poderá impor ao investidor perdas nos ganhos de tal ordem a atingir a quase

renda, situação limite em que o empreendedor é remunerado apenas por seus custos variáveis, 

e ainda assim prossegue operando, pois esta opção é melhor que enfrentar o custo da saída 

(perda total). 

Dos outros dois itens reunidos destacamos a condição atrativa ao governante e de 

vulnerabilidade do investidor com relação aos preços praticados. Sendo os serviços de infra

estrutura, de consumo de massa, e portanto sendo do interesse de um grande número de 

usuários, os governantes podem ser atraídos a aumentar sua popularidade e aprovação, ou 

mesmo guiados por apelos da maioria que sob o lema de ordem contra monopolistas 

aproveitadores, fazem uso de medidas simples e ao mesmo tempo de grande amplitude, como 

a imposição da redução de preços e tarifas ou aumento de obrigações do operador da infra

estrutura, para beneficiar a maioria de eleitores ou aliados, em detrimento das perdas do 

investidor. 

Em ambos os casos, o que se quer mostrar é o problema de exposição - uma parte de um 

contrato preocupa-se com a possibilidade de ser forçada a aceitar condições desvantajosas 

mais tarde, após ter realizado o investimento, ou preocupa-se que seu investimento possa ser 

desvalorizado por ações da outra parte. Esta condição pode também ser entendida como risco 

de expropriação. 
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Do ponto de vista do investidor, diante da escolha pelo melhor investimento, o risco da 

expropriação ou a exposição se traduz na aferição do nível de credibilidade que um ou outro 

país pode oferecer. Assim conclui-se que entre países com igualdade de condições, será 

selecionado aquele que se apresentar como o mais crível. 
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4.2. FATOS ESTILIZADOS 

4.2.1. Taxa de Crescimento de Penetração de Telefonia 

A variação da taxa de penetração de linhas telefônicas (ou tenninais) é possível ou pela 

variação do número de terminais instalados, ou pela variação da população. 

Constata-se que da população de 208 países analisados no bando de dados do Banco Mundial 

- WDI2003, apenas 20 tiveram decréscimo do número de habitantes entre 1991 e 2001, e 

destes, apenas um (Armênia) apresentou decréscimo da penetração de terminais fixos no 

mesmo período. 

Por outro lado, dos 183 casos apenas 10 países apresentaram decréscimo da penetração de 

terminais fixos, sendo que entre estes estavam relacionados os cinco únicos países 

(Afeganistão, Annênia, Coréia do Norte, Taijiquistão e República do Congo) que tiveram 

redução efetiva do número absoluto de terminais fixos, enquanto os outros restantes tiveram 

crescimento do número de tenninais fixos, porém inferior ao crescimento do número de 

habitantes. 

Donde se concluiu que a maioria expressiva (98 %) dos casos analisados teve crescimento do 

número absoluto de tenninais fixos, enquanto 96 % dos casos apresentou crescimento da 

penetração de terminais fixos. 

16 20 

194 

9 152 174 

10 173 178 

183 208 

Tabela 4.2-1 Variação da população e penetração de telefonia entre 1991 e 2001. Banco Mundia/- WD12003 

Com relação à penetração dos acessos móveis, a variação existente entre 1991 e 2001, é 

positiva em todos os 176 casos presentes na população estudada, ou seja, a variação positiva 

do número de tenninais móveis sobrepuja a variação da população em todos os casos. 

A variação negativa do número de tenninais é, de modo geral, entendida como devido à 

destruição da infra-estrutura de telefonia por catástrofes naturais ou guerras. Já a variação 
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positiva do número de terminais tem como premissa implícita a existência de investimento 

para ampliação da rede de telefonia em número de tenninais. 

É o comportamento (em relação aos diferentes países) deste investimento que está por trás da 

variação da penetração de telefonia que vamos procurar explicar utilizando-se como proxy a 

variação da taxa de penetração de telefonia. A utilização da Proxy da variação da variação do 

número de tenninais, em lugar do investimento propriamente dito, é explicada pela pouca 

disponibilidade e precisão dos valores de investimentos propriamente ditos, apesar do Banco 

Mundial ter acompanhado com diligência os compromissos de investimentos com 

participação privada (PPI) nos países de baixa e média renda (119), ao longo da década de 90, 

o banco de dados do PPI não abrange o restante dos países (89), países desenvolvidos, que 

para efeito de comparação são vitais à análise que procuramos fazer. 

A correlação entre os' investimentos em expansão de instalações de infra-estrutura de 

telefonia (PPI do Banco Mundial) e o crescimento da penetração de terminais é mostrada 

abaixo. 

C~scimen~o de Infra-estrutura x 
Investimento Total MM 

US$) 

delta de 109 da penetração lixo 01· 
0,177 

91 (por 1.000 hab) 
delta de 109 da penetração m6ve! 

0.361 01·91 (por 1.000 hab) 
delta de log de penetração fix+mov 

0,133 
01·91 (por 1.000 hab) 
Log do delta de terminais fixos, por 

0,470 1.000 hab médio 01·91 
Log do delta de tenninais m6veis, 

0,456 
por 1.000 hab médio' 01·91 
Log do delta de terminais fix + mob, 

0,262 por 1.000 hab médio 01·91 
" Correl2tlon Is slgniflcant at the 0.01 levei (2-b1l1ed). 

Coaelation ls significam 8' lhe º 05 leveI f2-laned) 

.' . 'Ativos 
Instalações Govername Total Per 
(MMUSS) ntals capita (USS) 

(MMUSS) 

0.116 ~ 0,012 

0.354 0,338 0,566 

0,101 0,154 0,063 

0,455 0,447 0,268 

0,458 0,411 0,367 

0,276 Q.llQ 0,612 

Investimento 

Instalações 
Ativo. 

Instalações Instalações 
Instalações 

Instalações 
Per. 

Governamo 
Tel. M6vel Tel. Fixa' 

Tel. M6vel 
Te!. FIXa Pe 

capita(USS) 
ntais Per f 

(MMUSS) (MMUSS) 
Percapita' 

capita (USS) 
capita (US$) (USS) 

.0,010 0.044 0.134 0.148 .0.025 0,030 

,0,518 0,440 0,370 0,364 0,584 0,436 

0,064 0,038 0,082 0,139 0,013 0.084 

Q.lli Q.lll! 0,535 0,432 D.2.1§ Q..W1 

0,344 0,272 0,523 0,449 0,330 0,302 

0,560 0,475 0,292 0,274 0,672 0,446 

Tabela 4.2-2 Correlação de investimentos PPI e crescimento da penetração da telefonia na década de 90, 
Banco Mundial 

Os investimentos PPI totais feitos no setor de Teleçomunicações foram classificados em dois 

grandes conjuntos: expansão das instalações e aquisição de ativos governamentais. O 

primeiro, expansão nas instalações deve expressar mais diretamente a expansão da penetração 

dos tenninais telefônicos, confonne indicam as melhores correlações da tabela, em 

comparação come os Investimentos em aquisições de ativos governamentais que por sua vez 

representam os valores pagos em privatizações de companhias telefônicas estatais existentes, 

outorgas e licenças de operação pagas ao governo. 
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Nota-se que a telefonia móvel apresenta, nesta década de 90, a melhor correlação entre os 

investimentos e o crescimento da penetração de terminais móveis, com valores significativos 

a 0,01, nas duas formas propostas de se medir o crescimento da penetração de terminais, A 

primeira forma de medir crescimento da penetração através do log da razão da penetração de 

telefonia entre os anos de 91 e 01, supera em resultados de correlação a segunda forma que 

utiliza o log do crescimento de terminais entre 91 e 01, dividido pelo tamanho da população 

média no mesmo período, 

4.2.2. Índices de Risco Político 

Abaixo sumarizamos o comportamento dos índices políticos que em nosso entendimento são 

a melhor medida dos riscos percebidos pelos investidores de infra-estrutura, com relação à 

credibilidade do governo na manutenção das regras e políticas vigentes, 

PoLCON_V (Henisz) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 média 91-01 

média 0,27 0,31 0,34 0,36 0,39 0,41 0,41 0,40 0,41 0,36 0,37 0,37 
desvio padrão 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,30 
máximo 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
minimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
contagem 153 153 157 156 158 156 159 158 156 160 159 173 

Tabela 4.2-3 Restrição política POLCON_V na década de 90 

POLCON_," (Henisz) 1991 1992 1993 • 1994 1995 1996 ,1997 ' 1998 1999 2000 • 2001 média 91-01 

média 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 
desvio padrão 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 
máximo 0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,71 
minimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
contagem 176 177 183 184 186 184 187 186 185 184 183 186 

Tabela 4.2-4 Restrição política POLCONjI/ na década de 90 

EXCONST (Pollty Iv) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 média 91-01 

média 4,42 4,55 4,62 4,67 4,63 4,63 4,58 4,63 4,66 4,75 4,78 4,55 
desvio padrao 2,29 2,26 2,20 2,17 2,18 2,19 2,20 2,15 2,15 2,09 2,09 2,06 
máximo 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
contagem 144 146 150 152 152 155 156 153 151 153 154 159 

Tabela 4.2-5 Restrição do executivo - EXCONST (POLlTY IV) na década de 90 

REPUDIO (ICRG) , 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 média 91-97 
média 6,20 6,83 7,13 7,27 7,60 7,97 8,02 7,29 
desvio padrao 2,40 2,44 2,35 2,31 2,01 1,94 1,95 2,04 
máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
mínimo 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,60 1,00 1,11 

contagem 129 129 130 130 130 130 129 132 

Tabela 4.2-6 Repudio de contratos pelo governo - REPUDIO (lCRG) média no período de 90-97 
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EXPROP (ICRG) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 média 91-97 
média 6,84 7,41 8,18 8,41 8,68 8,90 9,01 8,21 
desvio padrão 2,18 2,14 1,89 1,88 1,67 1,54 1,49 1,67 
máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
minimo 0,50 1,00 1,00 1,00 2,80 3,00 3,00 2,61 
contagem 129 129 130 130 130 130 129 132 

Tabela 4.2-7 Expropriação - EXPROP (lCRG) média no período de 90-97 

Item de destaque é a baixa variância existente em POLCON_III, com desvio padrão de 0,19. 

Esta situação é pouco melhor no caso de POLCON_V, mas para ambos os casos o máximo fica 

aquém do topo da escala de 0-1. O conjunto dos índices subjetivos também apresenta desvio 

padrão pequeno da ordem de 15 a 21 % da variação da escala de 1-1 O, mas percebe-se, 

diferentemente de POLCON ,que o máximo da escala é atingido por todos. 

De outro modo, apresentamos na tabela abaixo a correlação existente entre os índices 

políticos. Repare, que como esperado, a correlação existente entre REPUDIO e EXPROP é 

muito alta, assim como entre o conjunto que mede a restrição política do executivo, 

POLCON ~II, POLCON _ v e EXCONST. 

CORRE~ÇÂO· 
pà~CON_1II 

... 
EXCONST REPUDIO 

VARIÁVEIS 
·POLCON_V .. EXPROP 

P6L1~ICAS' (médiá.91-01) (média 91-Q1) (média 91~01) (média 91-97) :(média. 91. -97) 
, '.lo; • 

. POLCON 111 1 0,837 0,840 0,445 0,460 
.. (média 91-Õ1) 

POLCON_V 0,837 1 0,862 0,572 0,569 
(média 91~01) . 

EXCONST 0,840 0,862 1 0,547 0,560 
(média 91-01) 

REPUDIO 0,445 0,572 0,547 1 0,925 
(média 91-97) 

EXPROP 0,460 0,569 0,560 0,925 1 
(média 91-97) 

Correlação Pearson ao nível de 0,01 de significãncia (dupla cauda). 

Tabela 4.2-8 Correlação das Variáveis Políticas (médias nos períodos) 
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4.3. ANÁLISE DO ESTUDO DE HENISZ 

Nesta seção procederemos à descrição do trabalho realizado por Henisz e Zelner (2001 a) -

"The Institutional Environrnent for Telecommunication Investment". Este documento tem 

especial importância e influência na motivação de nosso trabalho, e procuraremos mais 

adiante avaliar e comparar o enfoque e os resultados das duas análises, a feita em Henisz e 

Zelner (2001 a) e a proposta em nosso trabalho. 

4.3.1. Descrição do Paper 

Os autores, em Henisz e Zelner (200Ia) buscam demonstrar que o índice de risco político 

POLCON que abrange 157 países, afeta as taxas relativas de desenvolvimento de infra

estrutura básica de Telecomunicações em 147 países no período de 1960 a 1994. 

O POLCON, um índice do grau de restrição política, mede diretamente a possibilidade da 

ocorrência de uma mudança na política vigente dada a estrutura político-institucional de uma 

nação - o número de pontos de veto - e as preferências dos atores que a habitam - o 

alinhamento partidário dos vários pontos de veto e a heterogeneidade ou homogeneidade das 

preferências dentro de cada ramo. 

Este paper suscita diferenciar através da inclusão da variável política no modelo de 

investimento em infra-estrutura, países que pelas características econômicas e demográficas 

apontam para um rápido crescimento dos serviços de infra-estrutura, daqueles que criam 

armadilhas potenciais para investidores devido a grande probabilidade de mudanças 

arbitrárias no ambiente político. 

Do ponto de vista teórico, os autores se apóiam em três pilares para formular as hipóteses e 

testá-las através dos resultados de um estudo econométrico em painel. São eles: a) 

crescimento e convergência econômica; b) instituições e compromissos; e c) organização do 

setor público. 

a) Crescimento e convergência econômica - faz-se a aplicação do modelo de crescimento 

macroeconômico proposto por Solow (1956) e Koopmas (1965) ao setor de 

Telecomunicações. Isto implica supor a existência de um nível de estado estacionário de 

infra-estrutura per capita de Telecomunicações dada as características de demanda e 

custo. 
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Em outras palavras, caso a estrutura de demanda ou os fatores de custos em um dado país 

sofram alteração tal que o nível de longo prazo do estado estacionário de penetração de 

infra-estrutura deste país aumente, então a taxa de crescimento da penetração aumentará 

durante um longo intervalo de transição até que o novo nível de estado estacionário seja 

atingido. 

Em se tratando, em especial, de Telecomunicações, onde a intensidade dos avanços 

tecnológicos está bastante presente, é possível assumir, sem constrangimento, que os 

custos de implantação de sistemas em países seguidores é sempre bastante menor, dada a 

amortização do investimento em pesquisa e desenvolvimento já acontecido nos países de 

vanguarda, além da transferência do conhecimento prático adquirido na implantação e 

operação dos sistemas nos países mais desenvolvidos. Ainda em favor da premissa de 

custos mais baixos para países seguidores, corrobora o fato de que sendo os ativos de 

infra-estrutura de Telecomunicações de longa vida, permite-se aos países com pouco 

estoque de infra-estrutura dar saltos, uma vez que estes não necessitam antecipar a 

substituição da infra-estrutura existente. 

A premissa de retornos . marginais decrescentes para o capital de infra-estrutura de 

Telecomunicações é confirmada através da lógica de que: 

• Em um mesmo país as primeiras áreas a serem exploradas são aquelas de maior 

concentração populacional e com maior poder de compra - centros urbanos, em que 

os retornos sejam maiores para cada unidade investida. Seqüencialmente, após 

desenvolver a infra-estrutura nas áreas mais rentáveis (aproximando-se da saturação) 

passa-se a regiões menos densas populacionalmente, e cuja demanda por serviços de 

Telecomunicações é naturalmente menor - regiões rurais, resultando em retomo 

menor sobre o investimento. 

• Através dos diferentes países, o comportamento é o mesmo. Países com menor 

estoque e menor penetração de infra-estrutura de Telecomunicações, apresentarão 

maiores retornos sobre a unidade de capital investido em comparação com países com 

maior penetração de serviços de infra-estrutura de Telecomunicação. 

Assim conclui-se que países seguidores devem apresentar maior taxa de crescimento de 

penetração de serviços de Telecomunicação em relação a países desenvolvidos, ou seja é 

razoável esperar uma relação negativa entre o nível de penetração dos serviços de infra-
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estrutura de Telecomunicações existente e a taxa de seu crescimento, uma vez que os 

investidores tendem a buscar projetos com retornos maiores. 

b) Instituições e compromisso - basicamente o que a literatura afirma é que à medida que 

as instituições políticas existentes em uma nação suportam o compromisso dos atores 

políticos não expropriarem a propriedade ou os fluxos de renda das empresas 

investidoras, aumenta-se os incentivos das empresas de Telecomunicações para investir. 

Dois efeitos do ambiente institucional sobre o crescimento da penetração dos serviços de 

Telecomunicações são apontados: obstáculo (hold-up) e caça a renda (rent-seeking). 

• Obstáculo - a ausência da oferta comprometimento crível por parte do atores 

políticos que governam o país em não expropriar ativos e a renda deles advinda aumenta 

os riscos de investimento em ativos altamente não recuperáveis, como é o caso dos 

componentes da infra-estrutura básica de Telecomunicações, em cujo setor adiciona-se a 

característica de grande economia de escala ao consumo massivo dos serviços de 

comunicação, tomando-se alvo óbvio de interesse político através da manipulação dos 

preços para atender ao desejo de menores custos do eleitorado, com a expectativa de tais 

ações converterem-se em bônus eleitorais - medidas populistas. Assim a oportunidade 

econômica aliada ao interesse político resulta em grande risco político de mudança das 

regras e repudio de contratos previamente estabelecidos com prejuízo direto e intenso ao 

investidor. E nesta linha os investidores tendem a buscar assegurar o compromisso dos 

governantes, não com promessas de governantes, mas em países que imponham restrições 

a liberdade de ação dos governantes através de instituições. De modo que os países que 

exibem grande potencial econômico para o desenvolvimento de redes de 

Telecomunicações, mas que não mantem instituições que assegurem a credibilidade das 

políticas vigentes, são preteridos por países que são capazes de restringir a liberdade de 

ação de seus gobernantes. 

• Caça a renda - a ausência em países de um ambiente institucional que iniba a 

manipulação política, favorece a obtenção de ganhos via atividades políticas que desviam 

o investimento de dinheiro e dedicação de pessoas das atividades produtivas, tal como a 

infra-estrutura de serviços de telecomunicações, tomando assim seu crescimento menor. 

c) Organização do Setor Público - os autores apregoam a existência no setor público do 

conflito principal-agente conhecidamente existente no setor privado. Entendem que a 
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despeito de alguma diferença dos incentivos e restrições enfrentadas pelo funcionário da 

estatal e as enfrentadas pelo funcionário da iniciativa privada, o resultado pode ser 

aplicado a tradicional organização estatal de provisão de serviços de Telecomunicações. 

• Obstáculo - o conflito principal-agente é desempenhado no setor público, tendo 

como principal o governo e como gente o gerente da estatal. O gerente da estatal, tal qual 

o agente no setor privado perseguirá seus sub-objetivos, às expensas do governo, uma vez 

que os mecanismos de controle são sempre imperfeitos tal qual no setor privado, e 

liberdade de ação é tal que ao gerente da estatal se permite determinar na prática o nível de 

investimento que ele deseja que seja feito. Assim sendo o gerente da estatal dará 

prioridade ao investimento do orçamento no crescimento da rede só e somente se o 

ambiente institucional for tal que assegure o compromisso crível do governo com os 

preços e regras pré-estabelecidas, pois nestas condições o gerente, gozando de seus 

privilégios sobre a informação e controle, poderá maximizar o fluxo de seus ganhos 

discricionários. Em contrapartida, se o governo não oferecer um compromisso crível 

devido à falha em instituições que limitem o poder discricionário do governo em alterar 

tarifas e procedimentos regulatórios, então os ganhos do gerente não estarão assegurados 

através do expediente de investimento e expansão de rede, provocando sua alteração de 

ação para auferir rendimentos compensatórios no curto prazo, através do consumo 

imediato dos orçamentos de investimento, e através do aumento da organização de 

pessoas, e pagamento de salários de modo a aumentar seu poder de barganha junto ao 

principal, às expensas do crescimento da rede. 

• Caça a renda - de mesmo modo que apontado acima par ao setor privado, os 

gerentes do setor público, também focarão esforços e recursos no aumento da influência 

política, às expensas do investimento produtivo e crescimento, sempre que esteja ausente 

um aparato institucional que restrinja a manipulação política. 

A partir do embasamento teórico acima descrito, os autores testam as seguintes hipóteses: 

Hl: Os países com menor penetração de infra-estrutura devem experimentar 

crescimento mais rápido da penetração, fixadas outras variações possíveis, 

condicionado as características de custo e demanda e sobre a premissa dos retornos 

decrescentes do capital. 
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H2: A taxa de crescimento da penetração da infra-estrutura está positivamente 

relacionada aos limites impostos à liberdade de mudança das políticas vigentes 

(restrição política), ceteris paribus. 

Os autores propõem um modelo econométrico de análise em painel para 55 países, no 

período de 20 anos, entre 1974 e 1994, utilizando como principais variáveis: a variável 

dependente - taxa de crescimento de penetração de telefonia fixa (~LINESPCI), utilizando 

dados do ITU-1997; e como variáveis independentes: o nível de penetração de infra-estrutura 

de telefonia fixa nos países (In LINESPC I-I) e o nível de restrição política na liberdade de 

ação do Executivo (POLCON I-I), dada por PoIcon em Henisz (2000). 

~LINESPCI = Po + PI In LINESPC I-I + P2 POLCON I-I + P3 POLCON I-I * In LINESPC l

I + P4 In INVESTPC I-I + Ps In RGDPPC I-I + P6 ~GDPPCSPC I-I + COUNTRYDUM + 

YEARDUM 

Onde além das já mencionadas, tem-se INVESTPC 1_lcomo sendo o investimento anual em 

US$ per capita, RGDPPC I-I, como o PIB per capita real, ~RGDPPCSPC l-\' como a 

diferença percentual do PIB per capita, e mais variáveis binárias de controle de regiões e 

anos. 

Os autores utilizando janelas de tempo variando com 2, 5 e 10 anos, aplicaram o modelo 

econométrico, obtendo resultados bastante significativos (p-valor entre parênteses) mostrados 

abaixo: 

~LINESPCI = - 0,73 - 0,05 In LINESPC I-I + 0,42 POLCON I-I - 0,06 POLCON I-I * 
(,04) (,06) (,00) (,01) 

In LINESPC I-I + 0,03 In INVESTPC I-I + 0,09 In RGDPPC I-I + 0,11 ~RGDPPCSPC I-I 

(,00) (,01) (,03) 

com N = 819, e R2 ajustado igual a 33%. 

Constatou-se a influência significativa e consistente (outras variações foram testadas pelos 

autores) do nível de restrição política POLCON na taxa de crescimento da telefonia fixa, 

comprovando a hipótese H2, assim como H1, através da verificação dos índices das demais 

variáveis. 
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4.3.2. Comentários 

Nota-se a partir dos resultados que o investimento per capita (orçamento oficial) tem uma 

influência pequena aparentemente, cerca de três vezes menor que a renda per capita, e que 

neste modelo POLCON não mede na realidade a credibilidade política dos governos 

percebida pelo investidor privado, mas sim como os agentes do próprio governo a percebem, 

e uma medida da qualidade da burocracia estatal ou corrupção no governo, uma vez que 748 

das 819 (91 %) ocorrências são relativas a países e anos com empresa estatal. 

E apesar dos resultados significativos e consistentes demonstrados, depositamos uma certa 

dúvida nos mecanismos apregoados pelos autores para explicar o comportamento dos 

gerentes das estatais e seu poder de influência na determinação da aplicação dos orçamentos 

das estatais pré-definidos pelo governo. 

É difícil para nós, aceitar o grau de autonomia e vontade política que os gerentes das estatais, 

que em última instância são normalmente apontados pelos políticos principais do governo, 

tem em se desalinhar da vontade de seus principais em matéria tão sensível para os políticos, 

como o orçamento das Estatais. 

Outro ponto sensível a ser explorado é a acuracidade dos dados relativos ao orçamento dos 

governos para as empresas estatais, sobre cuja fonte não encontramos referência no paper. Na 

hipótese destes dados não expressarem o real objetivo aqui apreendido, toda formulação de 

principal-agente, e poder discricionário dos gerentes das estatais deve ser reavaliada, ficando 

a medida de POLCON merecendo melhor entendimento. 

Neste sentido ficamos com a nítida impressão que POLCON não foi utilizada na raiz de sua 

concepção - risco político percebido pelo investidor estrangeiro de infra-estrutura, medindo a 

credibilidade dos governos no cumprimento das políticas vigentes, através da qualidade das 

instituições que impõe restrições a liberdade de ação do Executivo, via pontos de veto e 

alinhamento das preferências dos atores ocupantes dos cargos com poder de veto. 

Outro fato relevante é que apesar da população original coberta pela variável independente 

(POLCON) e a variável dependente crescimento de telefonia fixa ser ampla 157 e 147 países 

respectivamente em um período longo de 20 anos (1974-1994), o estudo se restringiu (por 

ausência dos dados das outras variáveis de interesse) a apenas 55 países. 
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o autor não deixa claro no trabalho qual variável POLCON foi utilizada, III ou V, donde 

depreendemos que tenha sido POLCON V , pelas características superiores apontadas 

anteriormente. 

É, no entanto, o fato do estudo cobrir um período em que a iniciativa privada tinha 

participação muito pequena na infra-estrutura de Telecomunicações, que motivou-nos a testar 

a influência do risco político em um período mais recente, década de 90, marcadamente com 

presença de investimento privado. Assim como motivou-nos a considerar a telefonia móvel 

que apresenta taxas de crescimento bastante grandes, ou seja, com variações grandes entre as 

diferentes nações - campo rico para a investigação das variáveis explicativas. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO MULTIVARIADO 

5.1. MODELO MUL TIV ARIADO 

Vamos procurar avaliar empiricamente a influência dos determinantes do investimento em 

infra-estrutura, no setor de Telecomunicações, na década de 90, através da análise transversal 

(pelos diversos países) da variação do número de linhas ou acessos telefônicos por 1.000 

habitantes. 

Deste modo seguiremos nossa análise com foco no desempenho do crescimento da 

penetração de telefonia, através do cálculo da razão da penetração entre O 1 e 91, a qual se 

mostrou mais correlacionada ao investimento direto em expansão da taxa de penetração de 

telefonia. 

Buscaremos portanto explicar a variável dependente (Y) - crescimento da penetração de 

telefonia nos diversos países em função de variáveis independentes (Xi): 

onde: 

Y = variação do log da taxa de penetração de telefonia (móvel ou fixa) na década 

(1991 - 2001) ~PTel. ~Mov para telefonia móvel, e ~PFix para telefonia 

fixa. 

Nosso enfoque será uma função linear que pode ser expressa da seguinte forma: 

Onde os l3i são os parâmetros das variáveis dependentes, e em especial 130 representa uma 

constante. Devemos então calcular os valores de l3i que satisfazem a equação acima e para 

tanto técnicas utilizaremos técnicas econométricas. 

o modelo econométrico a ser utilizado é o modelo multi variado de regressão pelo método 

dos mínimos quadrados de ordem simples (OLS), aplicado de forma transversal sobre o 

conjunto de países disponível, tomando os dados no período da década de 90. 
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Utilizaremos como variáveis independentes ou explicativas aquelas que conceitualmente 

entendemos como sendo determinantes do crescimento de penetração de infra-estrutura de 

telefonia, e deste modo retomaremos os conceitos levantados nos capítulos anteriores, 

definindo as seguintes variáveis explicativas: 

XI = log da taxa de penetração de telefonia (móvel ou fixa) no começo da década 

(1991) PTeI91. PMov91, para telefonia móvel e PFix91 para telefonia fixa. 

X2 = log do PIB per capita no começo da década (1991) PIBpc91 

X3 = log do crescimento econômico per capta na década (1991 - 2001) ~PIBpc 

Xt = participação da população urbana no total da população no início da década 

(1991) %Urb91 

X5 = restrição política (Polcon) média da década (1991 - 2001) POLCON v 

X6 = Durnrnies regionais (tendo como base a América Latina) 

o modelo transversal aplicado às variáveis de interesse durante a década de 90 procura 

exprimir o comportamento destas variáveis, seja através da média no período, ou da diferença 

das posições nos anos extremos do intervalo (1991 e 2001), com a seguinte expressão: 

~PTel = ~o + ~I * PTel91 + ~2 * PIBpc91 + ~3 * ~PIBpc + ~4 * %Urb91 + ~5 * 
POLCON _ V + ~6 * Durnrnies Regionais 

Este modelo procura explicar as variações da variável dependente ~PTel através da 

contribuição individual de cada uma das variáveis explicativas, ceteris paribus, ou seja 

podemos avaliar a contribuição de cada variável explicativa individualmente sobre a variável 

dependente, mantendo fixa as variáveis que não sejam a de interesse. Assim poderemos 

interpretar, por exemplo, como uma variação em nossa variável de maior interesse 

POLCON V afetará o crescimento da penetração de telefonia ~PTel, através da seguinte 

forma: 

A (~PTel). = ~5 * A(POLCON_ V); 

tal qual se as variações nas demais variáveis independentes fossem iguais a zero. A condição 

ceteris paribus nos permite portanto avaliar individualmente o efeito de cada uma das 

componentes (efeito parcial) de nosso modelo explicativo do crescimento da penetração de 

telefonia 



82 

Note que neste modelo aplicamos o log - logaritmo neperiano em algumas variáveis com 

intuito de tomá-las mais facilmente manipuláveis, ao diminuir uma eventual grande variação 

que exista entre a posição de diferentes países, ou mesmo no sentido em que este artifício 

favorece a redução ou elimina a heterocedasticidade existente. Por outro, superando a 

dificuldade inicial de interpretação individual de variáveis logadas, o modelo econométrico 

proposto direciona a uma interpretação atrativa dos coeficientes como veremos. O log foi 

aplicado apenas nas variáveis de penetração de telefonia (variáveis dependente e 

independente) e nas de medidas de PIB per capita (variáveis independentes, tanto na variação 

da posição no início do período, quanto no crescimento na década), ficando assim 

explicitado: 

Ln(y) = /30 + .Ih * Ln(x]) + fu * Ln(x2) + ª~ * Ln(x3) + ~4* X4 + ~5* X5 + ~6* X6; 

onde Y = Ln(y) e Xi = Ln(xD, para i = 1,2 e 3. 

A interpretação log - log e log - nível será utilizada convenientemente quando da 

apresentação dos resultados. Passaremos a seguir a caracterização em maior detalhe cada uma 

das variáveis utilizadas no modelo básico. 
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5.2. VARIÁVEL DEPENDENTE 

A variável dependente (~PTel)é a taxa crescimento de penetração de telefonia ou seja a 

variação do número de terminais por 1.000 habitantes na década de 90, ou mais 

especificamente a relação entre os anos de 1991 e 2001. O comportamento desta variável 

dependente, conforme explanado anteriormente, representa o comportamento do investimento 

em infra-estrutura de Telecomunicações. A uma maior taxa de crescimento corresponde um 

maior investimento. Este artifício é utilizado na ausência ou na indisponibilidade de dados 

diretos de investimentos em infra-estrutura de Telecomunicações por país e pelo período em 

estudo. Podemos dizer que, em síntese, a expansão do número de terminais de telefonia fixa 

ou móvel está associada à ocorrência prévia de investimentos, cuja decisão ou compromisso 

se explica através de algumas variáveis independentes que descreveremos a seguir, e das 

quais temos interesse particular na que exprime a qualidade das instituições políticas no que 

tange a garantir a credibilidade dos governos junto aos compromissos assumidos com 

investidores. 

Os dados utilizados para este cálculo são do Banco de Dados de indicadores de 

desenvolvimento mundial 2003 do Banco Mundial (WDI 2003), que aparecem sob a forma 

de quantidade de terminais por 1.000 habitantes. 

Utiliza-se a taxa de penetração, e não simplesmente a variação no número de terminais, como 

forma de harmonizar as comparações entre países com populações distintas, de modo que 

haja um equilíbrio comparativo em relação à demanda por número de pessoas. Este 

modelamento segue as características encontradas na literatura em geral e mais 

especificamente utilizadas por Henisz e Zelner (1991) 

A variação na taxa de penetração de telefonia de um certo país representa a evolução da 

qualidade de vida dos habitantes deste país, em relação ao uso de um serviço de comunicação 

essencial. Seu crescimento implica no crescimento do número de terminais em razão maior 

que a variação da população do país. 

A telefonia móvel com exploração em escala comercial surge em 1980 na Finlândia, e em 

1981 apenas 4 países tinham serviços de telefonia celular com penetração média de 2,2 

terminais por 1.000 habitantes, o que representava uma penetração mundial de 0,01 terminais 

por mil habitantes. Ao longo da década de 80 um pequeno número de países (77 ao todo) 
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aderiu à nova tecnologia de comunicação, mas com uma penetração média ainda muito baixa, 

de 10,4 terminais por mil habitantes, ou 3,0 em termos mundiais, e ainda concentrada 

prioritariamente em países desenvolvidos. 

Durante a década de 90, verificou-se o crescimento intenso da participação da iniciativa 

privada nos projetos de infra-estrutura, em especial de telefonia. Constatou-se durante este 

período a intensa privatização do setor de Telecomunicações, até então na maioria dos países, 

desenvolvido e controlado pelo Estado, através das Estatais de Telecomunicações. Basta 

lembrarmos do Brasil que até meados de 1998 mantinha o Sistema Telebrás e a Embratel 

intactos, apesar das grandes restrições de investimento do Estado, e da grande demanda por 

serviços de telefonia reprimida. Naquela época, um telefone móvel ou fixo para um usuário 

representava um investimento não desprezível e era considerado um ativo - um bem 

declarado no Imposto de Renda. Na véspera da primeira bem sucedida assembléia de 

privatização, o Estado de São Paulo, fazia menção em seu editorial da classe brasileira dos 

"sem-telefone" que totalizava algo em tomo de 17 milhões de brasileiros necessitados de 

telefonia fixa e mais cerca de 7 milhões desejosos de usufruírem o serviço de telefonia móvel 

celular. 

Nesta década, como foi destacado anteriormente percebe-se a grande onda de da participação 

da iniciativa privada nas Telecomunicações com as privatizações das operadoras de telefonia 

existentes, principalmente da telefonia fixa (local e longa distância) e, em especial, o 

estabelecimento de novos projetos e expansão da telefonia móvel pela iniciativa privada na 

grande maioria dos países conforme mostra a tabela abaixo. 

:,' • Ano ' '-: 1998 
. 

L, !,,1991 1992 ' 1993 1994 1995' 1996 1997 1999 :,;2000, 2001 

Penetração telefonia móvel 
3,0 6,5 8,6 13,2 17,2 26,5 38,4 56,0 83,6 123,8 157,3 no mundo (por 1,000 hab,) 

Qtd, de países com 
77 98 115 128 145 165 174 182 186 190 191 Telefonia Móvel 

Qtd de países sem Telefonia 
131 110 93 80 63 43 34 26 22 18 17 Móvel 

Tabela 5.2-1 Evolução da Telefonia móvel ao longo da década de 90 

A penetração de telefonia móvel no mundo salta de 3,0, em 1991 para 157,3 terminais móveis 

por 1.000 habitantes em 2001, o que equivale a um crescimento de 52 vezes no período de 10 

anos. Ao mesmo tempo em que o número de países que aderem à telefonia móvel salta de 77 

ou 37 % dos países, em 1991 para 191 ou 92% do total de países. Este caminho de evolução a 

longo da década abrange, diferentemente da década anterior, países em desenvolvimento. 
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A análise de como este rápido crescimento se deu é de nosso interesse, e sobretudo a 

investigação de como os investimentos que patrocinaram este crescimento se distribuíram 

pelos países vis a vis seus determinantes de alocação. 

Diferentemente da análise temporal utilizada por Henisz e Zelner (1991), procederemos a 

uma análise utilizando a diferença de penetração ocorrida na década, ou seja a diferença entre 

os extremos do período, 1991 e 2001, haja vista a simplicidade desta manipulação e a 

vantagem de evitarmos os problemas de heterodasticidade que acompanham a análise 

temporal em um modelo painel. 

o foco de nossa análise será o comportamento dos investimentos em expansão de infra

estrutura de telefonia ocorridos ao longo da década de 90, obtidos através da variação da 

penetração de terminais na década, com maior atenção para a telefonia móvel. Esta ligeira 

preferência se baseia nas características de grande expansão da penetração o que diretamente 

se associa ao nosso alvo de partida, o comportamento dos investimentos, mas também pelo 

fato de que a telefonia móvel, mito mais que a telefonia celular é um ambiente de capital 

privado. Embora não disponhamos de dados diretos que reportem o nível de participação 

privada em telefonia celular, é bastante consistente a premissa de que tendo surgido, apenas 

em 1980, e tendo efetivamente iniciado seu espalhamento por outros países que não os de 

maior renda, ao longo da década de 90, a telefonia móvel foi implantada sob a égide da 

iniciativa privada. A esta linha de raciocínio aliamos dois suportes diferenciadores: i) a 

telefonia móvel fora concebida em seus tenros anos de vida como um oligopólio, 

diferentemente da natureza mais monopolística da telefonia fixa; ii) o Estado nos anos 80 nos 

países de maior renda e nos anos 90, de maneira geral, certél:mente já havia alcançado o 

patamar de direcionamento de suas atividades para as que eram essenciais ao seu papel, 

excluindo aí portanto, em maior razão a entrada em um novo setor de comunicação, o móvel. 

o Brasil, talvez possa ser encarado com uma exceção, pois tendo realizado seu processo de 

privatização tardiamente - Argentina e Chile para ficar em exemplos mais próximos já 

haviam privatizado a quase totalidade de seus serviços de infra-estrutura no final da década 

de 80 e início da década de 90 - acabou por iniciar desde de 1993 a infra-estrutura de 

telefonia móvel através das estatais de telefonia fixa existentes. Mas é possível esperar que 

boa parte das implantações inicias de sistemas de telefonia móvel em vários países tenham 

ocorrido pelas mãos da iniciativa privada. Esta situação se opõe a da telefonia fixa, cujo 

governo, deteve, assim como no Brasil, o controle e as iniciativas de investimento durante 
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várias décadas sobre o setor, passando-o paulatinamente às mãos da iniciativa privada através 

do processo conhecido como privatização. E se por um lado, durante a década de 90, a 

participação e um grande volume de investimentos privados foram atraídos pela privatização 

da telefonia fixa, por outro lado o crescimento da penetração dos serviços de telefonia fixa 

não captura diretamente este investimento. 

Em contrapartida, à medida que ao longo da década, em diferentes anos, observa-se o 

ingresso de novos países, principalmente países em desenvolvimento, na telefonia celular, 

acompanha-se a forte expansão dos terminais móveis de uma maneira geral. E ao avaliarmos 

o delta de penetração em 176 casos, uma vez que dos 191 países com telefonia móvel em 

2001, 15 não tiveram sua penetração reportada para este ano pelo Banco Mundial - WDI 

2003, estaremos buscando medir, ainda que indiretamente, porém em condições mais diretas 

o comportamento dos investimentos privados feitos em infra-estrutura de telefonia móvel 

acumulados na década. 

Contudo ambas análises, da telefonia móvel e da telefonia fixa serão objeto de nossa análise, 

mas não ambas juntas pelas razões que apontamos e que as diferenciam bastante. 

Adicionalmente, com o intuito de homogeneizar os dados da penetração por 1.000 habitantes 

dos diversos países, aplicamos o log neperiano às medidas de 1991 e 2001; e para tanto 

utilizamos, ainda, o artificio de tomar unitário, particularmente, o valor da penetração de 

telefonia móvel no ano de 1991 dos países que aderiram à telefonia móvel ao longo da década 

de 90, ou em outras palavras dos países que apresentavam penetração maior que zero em 

2001. 

Posteriormente calculamos o delta, fazendo a diferença entre os logs neperianos da 

penetração de 2001 e 1991, alcançando o que, de mesmo modo, representa o log neperiano da 

razão entre a penetração em 2001 sobre 1991. 
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5.3. VARIÁ VEIS INDEPENDENTES 

5.3.1. PTel91 - Taxa de penetração de telefonia no começo da década (1991) 

Esta variável denota o nível de oferta do serviço de telefonia., ou estoque de capital existente 

no início do período em análise. O nível inicial da taxa de penetração de telefonia estabelece

se como referência importante para o nível de crescimento atingido ao final do período. 

Ao utilizar esta variável explicativa, buscamos cobrir a importante relação da teoria 

econômica - taxas de crescimento marginal decrescentes. Ou seja países com estoque inicial 

de capital maior tendem a crescer a taxas menores, e países com estoque inicial de capital 

inicial tendem a crescer a taxas maiores, tendo em igual condição todos demais fatores. Em 

outras palavras, os países ao aproximarem-se do estado de disponibilidade plena, em que 

cada habitante teria ao menos um acesso telefônico, tendem a crescer mais lentamente; ao 

passo que países com níveis de penetração muito baixos (mais próximos de O) tenderiam a 

crescer mais rapidamente a fim de se dirigirem ao estado de disponibilidade plena. 

Este conceito econômico ilustra-se através da análise das taxas de crescimento mundial da 

penetração da telefonia fixa e da telefonia móvel. 

2331% 

105,6 171,4 62% 

112,1 328,7 193% 

Tabela 5.3-1 Crescimento da penetração de terminais telefônicos entre 1992 e 2001 

A telefonia móvel ao partir de um nível de penetração bastante inferior ao da penetração da 

telefonia fixa, apresenta, no mesmo período de 1992 a 2001, uma taxa de crescimento 

bastante superior ao da telefonia fixa. 

É sabido que a penetração da telefonia móvel ultrapassou a da telefonia fixa após 2001, tendo 

em vista, entre outras, sua característica superior de utilidade pessoal - enquanto o terminal 

fixo está identificado com determinado endereço, servindo as pessoas que lá estão, o terminal 

móvel está identificado com determinada pessoa, servindo exclusivamente a esta. 
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Mantidos outros fatores iguais, espera-se que taxas iniciais de penetração de telefonia 

menores, relacionem-se a taxas de crescimento superiores,. ou seja que taxas de crescimento 

possam ser explicadas parcialmente pelos diferentes níveis de penetração inicial. Esta relação 

inversa entre a penetração inicial e a taxa de crescimento deverá estar presente através de 

parâmetro de valor negativo da variável explicativa penetração inicial. O Gráfico abaixo, com 

inclinação negativa ilustra este comportamento. 
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Gráfico 5.3-1 Penetração x crescimento da penetração de terminaisfixos+móveis 

Conforme já explicado anteriormente, aplicamos o log neperiano sobre os valores de 

penetração de telefonia por 1.000 habitantes em 1991, divulgados pelo Banco Mundial -

WDI2003, tomando o cuidado de tomar previamente unitário o valor da penetração em países 

que aderiram ao sistema móvel ao longo da década de 90. 

Resumindo o nível da variável dependente no início do período em análise (1991) é uma das 

variáveis explicativas de nosso modelo, e espera-se que seu parâmetro 13 seja negativo. 

5.3.2. PIBpc91 - PIB per capita no começo da década (1991) 

o produto interno bruto per capta de determinado país no início do período em análise é 

utilizado com uma variável explicativa da taxa de crescimento de penetração de telefonia, à 
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medida que se espera que habitantes com maior poder de compra, tenham acesso maIS 

facilitado a telefonia. Ou seja é de se esperar que países ricos, com PIB per capita maior, 

mantendo outros fatores constantes, apresentem maior taxa de crescimento de penetração de 

telefonia. 

De outro modo, o que se busca controlar com esta variável é o nível de demanda existente no 

início do período observado. O investimento em determinado país para ampliação da oferta 

de serviços de telefonia se fará em função da demanda existente segundo a capacidade de 

aquisição econômica dos serviços a serem oferecidos à população daquele país. 

O gráfico abaixo ilustra a relação entre PIB per capita e a taxa de penetração de telefonia. 

Percebe-se que a relação entre taxa de penetração e PIB per capita é positiva, porém não 

linear. A curva mostra o efeito de saturação da taxa de penetração à medida que o PIB per 

capita cresce. 
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Aplicaremos o log neperiano aos valores de PIB per capita de 1991, constante a valores de 

dólar americano de 1995, divulgados pelo Banco Mundial - WDI2003, com intuito de 

alcançar uma maior homogeneização nos dados do nosso modelo e principalmente neste caso 

acomodar o efeito saturação acima evidenciado. 

Resumindo o nível do PIB per capita no início do período em análise (1991) é uma das 

variáveis explicativas de nosso modelo, e espera-se que seu parâmetro f3 seja positivo. 
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5.303. ) ~PIBpc - Crescimento (econômico) do PIS per capita na década 1991 -

2001 

o crescimento da taxa de penetração de telefonia no país tende a se correlacionar com a taxa 

de crescimento do produto per capita do país. Esta variável tende a controlar a demanda por 

telefonia em nossa análise, uma vez que países que têm maior taxa de crescimento tenderiam 

a demandar maior taxa de crescimento de penetração de telefonia. Os gráficos abaixo 

ilustram esta tendência. 
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Vemos que há uma forte correlação entre crescimento da economia com crescimento da 

penetração de telefonia, indicando que não apenas o PIB per capita no início do período deva 

ser controlado, mas também a taxa de variação do PIB per capita no período analisado, deva 

ser avaliada, pois em economias de rápido crescimento do PIB per capita, o PIB per capita no 

início do período não indicaria a transformação no crescimento da demanda que como 

sabemos influencia o nível de investimentos. 

Aplicamos como nos caso anteriores o log neperiano para efeito de homogeneização dos 

dados, que foram extraídos do Banco Mundial - WDI2003, através das variáveis PIB per 

capita medido em dólares constantes de 1995, nos anos de 1991 e 200 I. Em seguida 

calculamos a diferença dos logs de 200 I e 1991, alcançando, o que de outro modo representa 

o log da razão entre a posição de PIB per capita nos anos de 200 I e 1991. 
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Resumindo o crescimento do PIB per capita no período analisado será alvo de controle do 

nosso modelo e espera-se que seu parâmetro P seja positivo 

5.3.4. %Urb91 - Participação da população urbana no início da década (1991) 

A infra-estrutura de telefonia é mais bem empregada em locais de concentração populacional, 

como centros urbanos, pois se otimiza seu aproveitamento. por um número maior de 

usuários,o que por sua vez reflete-se em taxas de retomo mais atrativas aos investidores, pois 

com a mesma unidade de capital empregada tem-se um maior retomo por unidade de 

investimento em centros urbanos, em comparação com áreas rurais, que são naturalmente 

mais dispersas. 

Outro argumento, a favor dos centros urbanos, é a existência de maior demanda por serviços 

de telefonia por parte da população urbana para atender suas atividades no âmbito do 

comércio, indústria e setor de serviços mais desenvolvidos nas urbes, em detrimento das 

áreas rurais. 

Esta lógica, considera que mantidas todas outras condições de influência fixas um país com 

maior participação de população urbana, tende a ter maior taxa de crescimento de penetração 

de infra-estrutura de telefonia. Nestas condições, definimos como variável de controle a 

participação da população urbana no total da população no início da década de 90, ou mais 

precisamente, em 1991. 

O gráfico abaixo ilustra esta correlação positiva para a telefonia móvel, porém o inverso se dá 

com relação à telefonia fixa, que apresenta menores taxas de crescimento de penetração de 

telefonia fixa em países mais urbanizados. 
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Podemos buscar a compreensão deste fato ao verificarmos que em geral, como era de se 

supor que maior penetração de telefonia se encontra em países mais urbanos, pelos mesmos 

motivos acima expostos, conforme mostra os gráficos abaixo para penetração de telefonia 

fixa + móvel. 
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penetração da telefonia fixa + móvel 

Contudo destaca-se a forte correlação no caso da telefonia fixa, como vemos nos gráficos 

abaixo, a qual devido a sua senioridade encontra-se muito mais desenvolvida em países 

urbanos, sobrepujando na análise anterior o efeito do crescimento da penetração em países 

mais urbanos_ 
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Conseqüentemente, o que se percebe é que o efeito explicativo da urbanização se dá, no caso 

da telefonia fixa, quando se condiciona a taxa de penetração existente. Assim para países com 

mesma taxa de penetração de telefonia fixa, apresentará maior taxa de crescimento aquele 

que for mais urbanizado. Esta é exatamente a vantagem de se utilizar o modelo multivariado, 

o qual permite avaliar a contribuição individual da variável % Urb91, mantidas as outras 

variáveis fixas, e mais especificamente como percebemos, neste caso, a penetração existente 

e ou nível de renda per capita. Não se pode deixar de destacar o fato negativo da forte 

correlação entre % Urb91 e PFix91 que gera problemas de multicolinearidade, que pode 

afetar com o aumento da variância dos estimadores dos parâmetros ~ mas que no entanto 

pode ser combatida com o aumento do número de casos, e que sobretudo tem sempre impacto 

menos danoso que a ausência de uma variável explicativa em um modelo, o que causa o 

efeito mais preocupante de desvio dos estimadores de ~ das demais variáveis explicativas. 

Usaremos o percentual da participação da população urbana, calculada a partir dos dados do 

Banco Mundial - WDI2003, nas variáveis total de população urbana divido pela população 

total no não de 1991, ou seja no início do período em questão. Sabido que o movimento 

populacional de migração de regiões rurais para urbanas é lento, e que no período de uma 

década, as mudanças são muito pequenas, assumimos como um bom fator de controle para o 

período a posição em 1991, 
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A participação urbana será utilizada em nosso modelo de crescimento de telefonia móvel, 

quanto de telefonia fixa como variável de controle, e espera-se que seu parâmetro 13 seja 

positivo. 

5.3.5. Polcon_v - Restrição política (Polcon) média da década (1991 - 2001) 

Esta é a variável explicativa de maior interesse em nossa análise - buscamos verificar a 

influência que o ambiente político tem sobre os investimentos em infra-estrutura de 

Telecomunicações, mais especificamente no que se refere a telefonia móvel na década de 

1990. 

Confonne explanamos anterionnente, buscamos uma variável política que meça a 

credibilidade dos governos em manter ou cumprir os compromissos já assumidos no longo 

prazo, e para tanto o índice escolhido foi POLCON, o qual mede a restrição institucional 

existente à liberdade de ação do executivo no que tange a mudança das políticas vigentes. 

Esta variável criada baseia-se na estrutura político-institucional da nação (o número de pontos 

de veto) e as preferências dos atores que a habitam (o alinhamento partidário dos vários 

pontos de veto e a heterogeneidade ou homogeneidade das preferências dentro de cada ramo). 

Aplicaremos a média de POLCON na década, de modo a ter uma medida da credibilidade dos 

governos no período de análise, o que deve refletir a percepção do investidor com relação a 

investimentos em infra-estrutura. Ou seja um investidor a tomar a decisão de investimento de 

milhões ou bilhões de dólares na construção de novas redes de telefonia ou aquisição de 

ativos do governo como licenças / concessões de operação ou participação em empresas 

estatais tem um horizonte de análise de décadas. 

Normalmente a concessão de operação é outorgada pelo governo por um período superior a 

dez anos, com condições de renovação definidas previamente, o que enseja o investidor a 

verificar a credibilidade política de um governo não especificamente em um ano, ou durante 

o mandato de detenninado governo, mas pelo contrário no longo prazo. 

Espera-se ao utilizar a média da variável política na década capturar a percepção de longo 

prazo necessária ao investidor para tomar suas decisões de afundar investimentos em ativos 

específicos (seja na decisão inicial ou na expansão do negócio), de grande escala, cujo local 

de produção e consumo não podem ser alterados, entregando serviços básicos a uma grande 
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massa populacional, e cuja política de preços em função ou da característica de monopólio 

natural ou por se tratar de área econômica estratégica, é controlada ou acompanhada de perto 

pelo governo, e pode se tornar facilmente em poderosa ferramenta de: controle de inflação e 

manipulação da preferência de eleitores para assegurar resultados de eleição. 

POLCON _ V será a variável política explicativa base de nossa análise em razão de apresentar 

melhores propriedades de nosso interesse conforme já mencionado anteriormente, no entanto 

buscaremos comparar os resultados com outras variáveis que meçam a credibilidade dos 

governos em comprometer-se com as regras do jogo vigentes. Neta linha POLCON_III com 

maior similaridade a POLCON_ v como também XCONST (POLITY IV), e outros índices 

ICRG, REpUDIO, que mede o risco de repudio a contratos governamentais; e EXPROP, que 

mede o risco de expropriação de bens privados, serão testadas em nossa análise. 

Espera-se que POLCON _ V assim como as outras variáveis políticas mencionadas tenham uma 

correlação positiva com o crescimento da penetração de infra-estrutura. Os gráficos abaixo 

mostram o comportamento de POLCON _ V e POLCON III com relação ao crescimento da 

penetração de linhas móveis. 
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De mesmo modo, XCONST ,REPUDIO e EXPROP, apresentados nos gráficos abaixo, também 

apresentam uma relação positiva com o crescimento da penetração de terminais móveis. 
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Gráfico 5.3-9 EXPROP x Penetração Móvel 

Resumindo, POLCON _ V (e as outras variáveis políticas) será utilizada em nosso modelo de 

crescimento de telefonia móvel como variável de controle, e espera-se que seu parâmetro ~ 

seja positivo, comprovando a expectativa da influência positiva da restrição política nas 

decisões de investimento privado. 

5.3.6. Dummies Regionais (Base América Latina) 

As variáveis dummies ou variáveis binárias são utilizadas em nosso modelo como forma de 

controlar o crescimento da penetração nas diversas regiões geográficas do mundo. Deste 

modo utilizaremos a classificação do Banco Mundial que define sete regiões: América 



97 

Latina, América do Norte, África Subsariana, Leste da Ásia & Pacífico, Europa & Ásia 

Central, Oriente Médio & Norte da África e Sul da Ásia. As variáveis binárias terão valor 

unitário para os países componentes da região específica e valor zero para os demais. 

Ao utilizarmos estas variáveis regionais no modelo, procedemos ao controle regional, isto é, 

buscamos capturar a eventual influência que as características geográficas comuns aos países 

tem sobre o crescimento da penetração da telefonia. Se por acaso o Sul da Ásia, ou seja os 

países desta região, recebeu por razões que nos era desconhecida um maior volume de 

investimentos, que geraram um maior crescimento, esta variável diagnosticará este fato, de 

modo que separamos a influência da variável geográfica, das demais influências causadas 

pelas outras variáveis independentes acima descritas. 

Vale ressaltar que tomamos como base a América Latina, em função de ser essa a que mais 

temos familiaridade, permitindo-nos alguma vantagem analítica dos resultados. Nunca é 

demais explicitar que a necessidade de se referenciar as variáveis binárias a um subconjunto 

destas se dá em função de prevenir-se a multicolinearidade no modelo, ou seja se 

explicitássemos no modelo o conjunto completo da variável regional, incluindo também o 

subconjunto América Latina, estaríamos incorrendo na multicolinearidade, pois as variáveis 

regionais se auto-explicariam totalmente, o que não é obviamente desejável em se tratando de 

variáveis dependentes no modelo de análise multivariado. 
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5.4. SUMÁRIO DE MEDIDAS DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Procuramos concentrar aqui as medidas das variáveis utilizadas em nosso modelo 
econométrico, tomadas transversalmente, a partir de Henisz (2000), disponibilizadas no site e 
do banco de dados do Banco Mundial WDI-2003. 

VARIAVEIS 
POLCON~V POLCON_III EXCONST REPUDIO EXPROP 

POLíTICAS 

média 0,37 0,25 4,55 7,29 8,21 

desvio padrão 0,30 0,19 2,06 2,04 1,67 

máximo 0,89 0,71 7,00 10,00 10,00 

mínimo 0,00 0,00 1,00 1,11 2,61 

contagem 173 186 159 132 132 

Tabela 5.4-1 Variáveis políticas do modelo econométrico 

VARIÁVEIS ~Pmov L1Pfix pMov91 PFix91, PIBpc91 .1.PIBpc . %Urb91 

média 3,84 0,61 0,81 3,80 7,56 0,11 0,51 

desvio padrão 2,02 0,54 2,28 1,88 1,54 0,28 0,24 

máximo 9,84 2,95 4,19 6,54 10,71 1,59 1,00 

mínimo -1,66 -0,86 -6,20 -0,92 4,53 -0,93 0,05 

contagem 175 182 77 197 174 167 191 

Tabela 5.4-2 Demais variáveis do modelo econométrico 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Testamos a hipótese de que a restrição política influência o crescimento da penetração da 

infra-estrutura de telefonia em duas partes. Inicialmente consideramos o crescimento da 

penetração de telefonia móvel na década de 90, e posteriormente avaliamos o crescimento da 

penetração de telefonia fixa nas mesmas condições. 

Utilizamos prioritariamente a variável POLCON _ V para medir a restrição política imposta ao 

executivo nas mudanças das políticas vigentes, por melhor representar o nível de 

credibilidade no cumprimento de acordos e manutenção de políticas vigentes por parte do 

governo tão desejado ao investidor de infra-estrutura. 

Em seguida testamos também o desempenho de POLCON_III, que assim como POLCON_V, 

mede de maneira objetiva e baseada na estrutura política as restrições impostas à liberdade de 

ação do executivo, porém condicionada análise de um universo menor de pontos de veto -

apenas o legislativo, não considerando, portanto, o Judiciário e instituições infra-federais 

utilizadas na construção de POLCON _v. 

Posteriormente, ampliamos nossos testes substituindo POLCON por outra medida de risco 

político também relacionada ao conceito de limitação da liberdade de ação do Executivo -

EXCONST, éompilada em POLITY IV, mas que diferentemente de POLCON, não deriva e é 

calculada objetivamente da estrutura política (número de pontos de veto e seu alinhamento 

partidário). 

EXCONST é pontuada por especialistas através da verificação do atendimento de uma série de 

quesitos que classificam os países entre aqueles com executivo com autoridade ilimitada, que 

recebem pontuação 1, até aqueles com executivo em paridade ou subordinado a outros 

poderes, os quais recebem pontuação igual a 7. O que resulta em uma classificação subjetiva 

com variação de 1 a 7 pontos. 

Adicionalmente, utilizamos outras duas variáveis de risco político que são compiladas pelo 

ICRG: REPUDIO e EXPROP. A primeira, REPUDIO, é uma medida do risco de repudio pelo 

governo de contratos com ele assinados, o que significa, o risco de não cumprimento ou a 

recusa por parte do governo de cumprir o todo, ou parte (clausulas) de contratos assinados 

com o governo. Este índice varia de 1 a 10, significando 1 um alto risco de alteração e 
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descumprimento de contratos pelo governo e 10, um fISCO extremamente remoto da 

expropriação ocorrer. 

o segundo EXPROP é o índice ICRG que mede o risco de expropriação, ou seja os riscos de 

confiscação direta e nacionalização forçada emanados pelos países. Assim como o REPUD, o 

EXPROP também varia de 1 alO, sendo que os valores mais baixos representam a maior 

probabilidade do risco de expropriação, e os valores próximos de 10, um nível de risco 

extremamente pequeno ou inexistente. 

Ambos índices pertencentes ao ICRG, são disponibilizados apenas mediante pagamento, e 

encontram-se disponíveis na literatura acadêmica apenas até o ano de 1997, e devido a esta 

limitação computamos como valor médio da década, o valor médio do período 1991 a 1997. 

Vale lembrar que estes índices, somado a outros do ICRG, foram utilizados em trabalhos 

acadêmicos, como de Keefer (1995) para construir outros índices através de média com 

objetivo de avaliar a influência das instituições no crescimento das nações. 
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6.1. TELEFONIA MÓVEL 

A seguir apresentamos a tabela dos resultados obtidos através do modelo de regressão 

construído em que a variável dependente é o crescimento da penetração da telefonia móvel 

(LlPMov). A primeira coluna desta tabela contem o nome das variáveis independentes 

utilizadas, enquanto que as demais colunas contem os valores obtidos correspondentes de 13 e 

seu desvio padrão. A coluna 1 representa o modelo utilizando como variável política 

explicativa, POLCON _v, e a coluna 2, a variável POLCON_llI, e de mesmo modo as colunas 

de 3 a 5, representam o modelo utilizando as variáveis, EXCONST, REPUD E EXPROP, 

respectivamente. 

A equação obtida da regressão relativa à coluna 1 é a seguinte: 

'ó'PMov = - 3,429 - 1,150 * PMov91 + 0,898 * PIBpc91 + 1,488 * 'ó'PIBpc + 
(,697) (,066) (,123) (,310) 

1,075 * %Urb91 + 0,933 * POLCON_V + ~6 * Dummies Regionais 
(,697) (,406) 

A interpretação desta equação é feita de maneira atrativa, considerando que as relações log -

log funcionam com o conceito de elasticidade, e as relações log - nível funcionam como 

semi-elasticidade. 
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Na condição de elasticidade plena recaem as interpretações de PMov91, PIBpc91 e 'ó'PIBpc, co 

em relação ao crescimento da penetração de terminais móveis ('ó'PMov). Por exemplo, 132 é a 

elasticidade de crescimento da penetração em relação à renda per capita no início da década, 

e assim sendo, quando a renda per capita aumenta em 1 %, o crescimento de penetração de 

terminais móveis será maior em 0,89%. Há portanto algo próximo de uma relação de variação 

de 1 para 1 entre a renda per capita inicial e o crescimento da penetração. Isto espelha a 

significância econômica desta variável renda per capita, ao passo que sua avaliação estatística 

se dá através da avaliação da significância com que se estima o valor de ~2, e neste caso se 

alcançou uma significância superior a 99 % (de fato, neste caso superior a 99,99%), conforme 

descrito na tabela através do número de asteriscos que acompanham os parâmetros e da 

correspondente legenda no rodapé. 
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-0,626" 
(,357) 

-0,809 
(.747) 

-1,308" 
(,509) 
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0,812 

Tabela 6.1-1 Tabela de coeficientes do modelo para Telefonia Móvel 

Notas: Os números entre parênteses são os desvios padrões. 
Asteriscos indicam níveis de significância estatística: * 90%, ** 95%, e *** 99%. 
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De mesmo modo, fazemos a interpretação de PMov91 , que a variação positiva de 1 % 

corresponde ao interpretar seu coeficiente P como elasticidade, uma variação inversa de 

1,150%. Este resultado está alinhado com nossa expectativa de que um maior nível de 

penetração implica em uma menor taxa de crescimento da penetração, sendo o oposto 

verdadeiro, países com 1 % a menos de penetração de terminais móveis tem expectativa de 
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terem crescimento de penetração de telefonia móvel maIor em 1,15%. A significância 

estatística desta variável é igual a da anteriormente tratada, ou seja, superior a 99%. 

o mesmo se aplica ao crescimento da economia na década (~PIBpc), cuja interpretação 

econômica estabelece uma elasticidade de crescimento de penetração de terminais móveis de 

1,488, ou seja, a cada 1 % de aumento do crescimento do PIB per capita, equivale um 

crescimento de quase 1,5 % na penetração de infra-estrutura de telefonia móvel, a uma 

significância superior a 99%. 

As três interpretações anteriores do resultado suportam nossas hipóteses iniciais, tanto no 

aspecto de tendência de alinhamento positivo para PIBpc91 e ~PIBpc, e de alinhamento 

negativo para PMov91, como também na significância econômica expressa através de 

valores de elasticidade próximos de 1, assim como no que tange a significância estatística 

superior a 99%. 

As demais variáveis, conforme comentamos, têm sua interpretação capturada pelo conceito 

de semi-elasticidade do crescimento da penetração da infra-estrutura de comunicação sem fio. 

Isto em termos práticos, significa, dizer que o coeficiente P é quando multiplicado por 100, 

interpretado como o percentual aproximado de variação no ~PMov a cada aumento unitário 

da variável explicativa em análise. 

Por exemplo, Ps é a semi-elasticidade de crescimento da penetração em relação ao risco 

político, e assim sendo, quando o risco político aumenta em 1 % ou a redução de POLCON _ V 

em 0,1 ponto, o crescimento de penetração de terminais móveis será menor em 9,33 %. Há 

portanto quase que uma relação de variação de 1 para 1 ° % entre o risco político e o 

crescimento da penetração, o que é sem sombra de dúvida, economicamente significante. Do 

ponto de vista estatístico o valor do parâmetro de P foi obtido a uma significância de 97,7%, 

o que lhe deu um status de significância superior a 95%, conforme descrito na tabela através 

da quantidade de asteriscos que acompanham os parâmetros e da correspondente legenda no 

rodapé. 

Abaixo, trazemos os gráficos da distribuição das variáveis envolvidas na estimação de 

sensibilidade - ~PMov em função da variação de POLCON_ v. Repare que ao tomarmos como 

medida de variação um ponto de POLCON _v, estamos, na realidade, aplicando um translado a 

partir do valor médio de ~PMov (3,84), representado pelo intervalo] 2,91 ; 4,77 [. 
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Gráfico 6.1-1 Distribuição de Polcon_V e Distribuição da variável de crescimento da penetração da telefonia 
móve entre 1991 e 2001/ 

Ao avaliar os gráficos acima, fica evidente que a aproximação da distribuição de POLCON _v 

por uma gaussiana é bastante imperfeita - muitos países (-40), equivalendo -24% do total, se 

concentram no piso (O) da pontuação do índice de restrição política, indicando maior risco ao 

investidor. Há uma distribuição eqüitativa ao meio do intervalo, e novo pico, menor que o 

anterior, mas ainda expressivo, por volta da pontuação 7. É quase possível distinguir dois 

grupos distintos intercalados, mas cujo tratamento diferenciado e abordagem correspondente 

não serão foco deste trabalho. Do lado do crescimento da penetração da telefonia móvel 

(~PMov), há uma distribuição mais bem comportada e similar a uma gaussiana, o que não é 

premissa essencial à aplicação do modelo econométrico, mas estas características são 

favoráveis a interpretação dos resultados. 

Para aplicar a aproximação semi-elástica de maneIra preCIsa para intervalos maiores de 

variação, devemos proceder ao seguinte cálculo proveniente das propriedades das funções 

exponenciais e logarítmicas: 

%L\y = 100 * [exp(Ps * LlXs) -1]; 

ou fazendo ~Xs = -1 = ~POLCON_V, e Ps = 0,933, temos: 

%~y = 100 * [exp(-0,933) -1] = - 61 %, 

e no caso de ~Xs = 1, %~y = + 154% 

Ou seja a variação de um ponto em POLCON_ v, mantidas demais condições inalteradas 

implica nas variações percentuais acima calculadas em %~ PMov. Lembrando que: 



X5 = Ln(x5), ou que PMovOl = Ln(PMovOI); 

~PMov = Ln(PMovOI) - Ln(PMov91) = Ln(PMovol / PMov91); e 

% ~ (PMovOI / PMov91) = %~y; 

e mantido PMov91 constante = PMov91 médio = 5,1; conforme mostra o gráfico abaixo, então 

% ~ (PMovOI) = %~y; 
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que ao ser interpretado a partir da sua média, igual a 218,8, alcança os seguintes extremos no 

intervalo] 86 ; 556 [. Como ilustração, mostramos adicionalmente, a seguir, a distribuição da 

penetração de telefonia móvel por mil habitantes nos anos extremos do intervalo de tempo em 

análise. Repare que os gráficos apresentam os valores são puros, ou seja sem aplicação do 

logaritmo, e assim o intervalo de variação em PMovOl aqui obtido pode ser verificado no 

gráfico correspondente. 

Repare, também, como ao longo da década há uma rápida e consistente mudança de cenário, 

partindo de uma forte freqüência de países sem serviço algum de telefonia móvel (~75%) e 

alcançado uma freqüência bem menor de países desassistidos (~30%), ao mesmo tempo que 

as maiores taxas de penetração muito se ampliam superando a marca de 90% em 2001 contra 

o máximo de 6,5 % em 1991. 
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Gráfico 6.1-2 Distribuição da variável de penetração de telefonia móvel em 1991 e 2001 

Sld. Dev = 260,74 

Esta grande alteração ocorrida ao longo da década de 90 foi explicada pela equação 1, ou seja 

pela suas variáveis explicativas, e entre elas POLCON_ v, em termos de R2 ajustado, em 

78,2%, através de 143 observações. 
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Outra variável que auxiliou na explicação do crescimento na equação 1, foi %Urb91 -

percentual da população urbana no início da década com p = 1,075, que interpreta-se como 

sendo o equivalente ao aumento de 107,5% na penetração de telefonia móvel, ao aumento 1% 

na participação da população urbana. Este resultado está condizente com nossas expectativas 

de que quanto mais urbana for a população do país maior a atratividade para o investidor. E 

com relação a significância estatística, esta foi menor que 90%, conforme indicado pela 

legenda, porém bastante próxima (87,5%). 

Passamos agora a análise das variáveis dummies regionais, das quaIs destaca-se pela 

significância estatística a Ásia Sul, com 99,9%. Economicamente, a interpretação do 

coeficiente p negativo, é de que a região do Sul da Ásia em igualdade de condições nas outras 

variáveis, recebe menos investimentos, ou melhor, tem menor crescimento que a América 

Latina, que é base de nossa análise. A alta significância estatística desta comprovação é 

corroborada pela alta significância econômica traduzida pelo valor de p (-1,390) que só é 

menor, em módulo, de que o coeficiente do PIBpc91 - PIB per capita no começo da década. 

Ou seja em relação a América Latina, a região do Sul da Ásia, composta por países como 

Índia, Paquistão, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Afeganistão,etc.; tem crescimento de 

penetração inferior em aproximadamente exatamente em 100* [exp(p)-l], ou 75,09%. 

Todas demais regiões apresentam crescimento inferior ao da América Latina, dado pelo sinal 

negativo de p, porém sua significância estatística é sempre bastante baixa «82%), indicando 

muito pouco sobre diferenças reais entre as regiões e a América Latina com relação ao 

crescimento da penetração de telefonia móvel na década de 90. 

Ainda com relação à equação 1, falta-nos comentar a respeito de sua constante, que pela 

natureza nada expressa com relação a análise da variação das variáveis explicativas e 

dependente, que apresenta valor negativo elevado provavelmente em função da existência de 

grande número de países com penetração móvel nulo, principalmente no início da década. E 

do ponto de vista estatístico, ressalta-se que a constante apresenta significância acima de 

99,99%. 

Vamos agora passar, neste momento, a uma análise da tabela, não mais avaliando a equação 

1, ela mesma, mas ela com relação as demais equações, ou seja, vamos avaliar o 

comportamento da explicação de L\PMov em relação às diferentes variáveis políticas 

utilizadas. 
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Iniciamos por verificar que POLCON _V e os demais índices políticos escolhidos na explicação 

do crescimento da penetração dos serviços de infra-estrutura de telefonia móvel apresentam 

influência positiva significativa, ou seja, a variável política comprova-se como explicativa do 

investimento em infra-estrutura através da análise aqui feita. 

Tanto POLCON_V (com 97 %), quanto EXCONST e REPUDIO apresenta significância 

estatística superior a 95%; já EXPROP tem significância superior a 99%, ao passo que 

POLCON_III fica abaixo, com 87% apenas. Este comportamento é explicado pelo fato da 

existência de pequena variabilidade de POLCON_I1I em suas medidas que é conseqüência do 

confinamento construtivo deste índice sobre apenas dois pontos de veto (câmaras baixa e alta 

do legislativo) e seu alinhamento político. Este desempenho indesejado de POLCON_III, 

certamente deve ter contribuído para que Henisz propusesse a construção de POLCON_ v, que 

mantém a lógica objetiva de medida estrutural das instituições políticas, mas amplia o leque 

de análise ao incorporar o Judiciário e instituições infrafederais. 

Sobretudo o que se vê é a comprovação da hipótese de que o ambiente institucional 

influencia o investimento privado em infra-estrutura e por conseguinte isto se demonstra em 

crescimento da penetração dos serviços de infra-estrutura. Nesta linha ao observamos o R2 

ajustado, verificamos que o fator de explicação do modelo proposto é bastante alto, estando 

acima de 77% em todos as cinco equações. 

Mais do que isso, percebemos que o comportamento do modelo através das cinco equações é 

bastante similar para todas variáveis relevantes. Em todos os casos constatamos que o 

coeficiente ~ de PMov91 é negativo e com valor absoluto maior que a unidade, e com 

significâricia maior que 95% em todos os casos, comprovando a hipótese do efeito dos 

retornos marginais negativos ou da saturação da penetração quantitativa da infra-estrutura de 

comunicação. 

De mesmo modo, o comportamento com relação ao coeficiente do PIBpc91 - da renda per 

capita no início da década, foi sempre positivo e com significado econômico e estatístico 

relevante (acima de 99% em todos os casos), corroborando o efeito teórico esperado sobre a 

demanda por serviços de infra-estrutura de telefonia. Assim como o crescimento econômico 

ou do produto bruto dos países, capturado ao longo da década de 90 através da variável 

~PIBpc, tem influência positiva, com magnitudes assemelhadas, e significância estatística 

superior a 95% em todas as equações. 
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A participação urbana, denotada por %Urb91, no início dos anos 90, também comprova a 

hipótese teórica, se bem que apresentando uma significância estatística menor em todos os 

casos, mas superior no pior caso (EXCONST) a 80%. 

Com relação ao controle regional, em todos os casos os coeficientes das regiões foram 

negativos, indicando o desempenho inferior a América Latina. Nota-se, maIS 

consistentemente, ambas significâncias econômica e estatística maiores para a Ásia Sul, 

sendo sempre, a estatística superior a 95%. Ainda estatisticamente, o Oriente Médio e África 

do Norte apresentam para EXPROP, REPUDIO e POLCON_III, alguma significância elevada 

(acima de 95%). 

Resumindo a primeira tabela de resultados obtidos da análise do crescimento da penetração 

de telefonia fixa comprovou nossa hipótese da influência e importância da variável política 

de medida da qualidade das instituições políticas no que concerne à preocupação prática dos 

investidores privados em infra-estrutura- a credibilidade dos governos na manutenção das 

regras e políticas no longo prazo. 
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6.2. TELEFONIA FIXA 

A seguir apresentamos a tabela dos resultados obtidos através do modelo de regressão 

construído em que a variável dependente é o crescimento da penetração da telefonia fixa 

(~PFIX). A primeira coluna desta tabela contem o nome das variáveis independentes 

utilizadas, enquanto que as demais colunas contêm os valores obtidos correspondentes de p e 

seu desvio padrão. A coluna 1 representa o modelo utilizando como variável política 

explicativa, POLCON_V, e a coluna 2, a variável POLCON-'II, e de mesmo modo as colunas 

de 3 a 5, representam o modelo utilizando as variáveis, EXCONST, REPUD E EXPROP, 

respectivamente. 

A equação obtida da regressão relativa à coluna 1 é a seguinte: 

~PFix = - 1,524 - 0,181 * PFix91 + 0,007 * PIBpc91 + 0,854 * ~PIBpc + 
(,264) (,052) (,057) (,118) 

0,037 * % Urb91 - 0,327 * POLCON_ V + ~6 * Dummies Regionais 
(,272) (,157) 

A forma de interpretação desta equação é inteiramente similar a realizada anteriormente para 

a Telefonia Móvel. 

Destaca-se ao primeiro olhar o fato do coeficiente de POLCON _v ser negativo e significativo 

estatisticamente a 95%, contrariando a hipótese de que menor risco político propiciasse maior 

crescimento da penetração de telefonia fixa. Ao avaliarmos o comportamento do coeficiente 

da variável política nas outras equações, percebemos que não se trata de um caso esporádico, 

pois a equação 2, com POLCON_I1I, tem coeficiente também negativo, com significância 

estatística de 90%; assim como na equação 3, com EXCONST, apresenta-se negativa, porém 

com significância econômica e estatística bastante reduzidas. Avaliando as outras duas 

equações restantes, 4 e 5, notamos que há em ambas, inversão do sinal do coeficiente da 

variável política de mesmo valor (0,047), apresentando significância estatística pequena de 

78% e 71 % respectivamente. 

A despeito das variáveis utilizadas neste modelo serem as mesmas que as do modelo da 

telefonia móvel, apenas com a devida permuta da variável que controla o estoque inicial da 

infra-estrutura no início da década para PFix91 ,0 fator de explicação para todas equa-
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CRESCIMENTO DA PENETRAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 

Variável Dependente: .1PFix (crescimento da penetração de 
telefonia fixa na década 1991 - 200 I) .. . _-------- ._._---- -._'" -",,- .. -, 

(I) (2) (3) (4) (5) 

Constante 1,524'" 1,599'" 1,741'" 1,636'" 1,453'" 
(,264) (,261 ) (,280) (,323) (,400) 

i PFix91 -0,181'" -0,173'" -0,178'" -0,296'" -0,303'" 
(,052) (,050) (,056) (,069) (,071) 

PIBpc91 0,007 -0,017 -0,028 -0,034 -0,01 I 
(,057) (,055) (,058) (,074) (,070) 

! .1PIBpc 0,854'" 0,858'" 0,830'" 0,960'" 0,989'" 
(, I I 8) (,1I6) (, I 18) (, I 99) (, I 96) 

%Urb91 0,037 0,058 -0,093 0,213 0,199 
(,272) (,245) (,286) (,324) (,324) 

África Subsariana -0,655'" -0,574'" -0,682'" -0,740'" -0,744'" 
(,123) (l 19) (,128) (,136) (,136) 

Leste Ásia, Pacífico -0,034 -0,021 -0,023 -0,053 -0,050 
(,124) (, I 13) (,130) (,134) (,135) 

Europa, Ásia Central -0,104 -0,068 -0,088 0,002 -0,012 
(, IIl) (, 1 00) (0,115) (,128) (,130) 

: Oriente Médio, África -0,255' -0,202 -0,155 -0,126 -0,120 
, Norte (,142) (,138) (,153) (,1332) (,132) 

América Norte -0,215 -0,225 -0,210 -0,055 -0,086 
(.285) (.284) (.286) (.285) (.286) 

Ásia Sul -0,054 -0,004 -0,121 -0,301 -,303 
(,190) (,188) (,192) (,215) (,217) 

POLCON V -0,327" 
(,157) 

i POLCON III -0,379' 
(,215) 

EXCONST -0,009 
(,025) 

REpUDIO 0,047 
(0,038) 

EXPROP 0,047 

I 
(0,044) 

iN 144 154 136 109 109 

I R2 Ajustado 
I 

0,525 0,496 0,542 0,555 0,553 

Tabela 6.2-1 Tabela de coeficientes do modelo de regressão para Telefonia Fixa 

Notas: Os números entre parênteses são os desvios padrões. 
Asteriscos indicam níveis de significância estatística: * 90%, ** 95%, e *** 99%. 

ções esteve na casa dos 50%, não tendo R2 ajustado sido superior a 55,5% em nenhum dos 

casos, o que é algo inferior ao grau de explicação alcançado no modelo de telefonia móvel (> 

77%). 

Com isto em mente vamos procurar avaliar as diferenças e similitudes no comportamento dos 

coeficientes das variáveis em ambos modelos (fixo e móvel). Iniciando pelo coeficiente da 
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penetração inicial (PFix91) percebemos que em todas equações ele é negativo e com 

amplitude média nas três primeiras equações de 0,178 e de 0,300 nas outras duas, e com 

significância estatística alta para todas elas, superior a 99%, o que no todo, vai de encontro a 

hipótese teórica dos retornos marginais decrescentes ou da curva de saturação, assim como 

está em fase com os resultados do modelo móvel, apesar da menor importância econômica 

encontrada (5 a 3 vezes menor que a do móvel). Isto pode se explicar que em relação ao 

móvel, o menor crescimento de telefonia fixa e sua maior base inicial de penetração 

provocaria ainda um efeito de saturação, porém de menor amplitude. 

Diferentemente do encontrado no modelo móvel, no fixo os coeficientes relativos a PIBpc91, 

renda per capita no início da década, são pouco expressivos e nada significantes com o sinal 

sendo negativo, para todas equações, com exceção da primeira. Aí pode pesar o fato de que a 

telefonia fixa, sendo um serviço de comunicação mais primário de que o da telefonia móvel, 

não ter, ou por razões de custos mais baixos Gá amortizados) ou de imposição da 

universalização como regulação exigida, recebido influência esperada do comportamento da 

renda per capita. 

No entanto o coeficiente do ~PIBpc, crescimento econômico per capita, ofereceu 

consistentemente influência positiva, com amplitude média próxima a 0,850 para as três 

primeiras equações, e média de 975, para as duas últimas equações, tendo apresentado para 

todas equações significância ao nível de 99%. A despeito da amplitude dos coeficientes da 

telefonia móvel serem até duas vezes maiores, o modelo de telefonia fixa se alinha ao da 

móvel, e reforça a premissa de influência positiva do crescimento econômico sobre o 

crescimento da penetração de infra-estrutura. 

Com relação a participação da população urbana em 1991 - %Urb91, seu coeficiente 

apresenta-se estatisticamente nada significativo em todas equações, com amplitudes de 6 a 30 

vezes menores que no modelo móvel, com sinal positivo sinal em todas equações, com 

exceção da 3, que apresenta o sinal negativo, contrariando fortemente a hipótese teórica. 

As variáveis binárias regionais tiveram todas em todas equações valores negativos (exceção 

feita a Eurásia na equação 5, porém não há significância estatística alguma relacionada), com 

pequena significância estatística, a exceção da África Subsariana, que mostrou-se 

consistentemente significativa e com semi-elasticidade variando de -44% a -52% em relação 
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ao crescimento da penetração da telefonia fixa da América Latina. Apresentando, portanto, 

padrão de comportamento similar ao verificado para telefonia móvel neste quesito. 

Ao buscarmos resumir a análise dos resultados da aplicação do modelo multivariado a 

telefonia fixa, enfatizamos a principal inconsistência encontrada - a não observância da 

influência positiva das variáveis políticas no crescimento da penetração da infra-estrutura, 

ocorrendo com POLCON 111, o extremo oposto de acusar um ~ negativo com significância 

estatística ao nível de 92%. De mesmo modo outras inconsistências surgiram com as 

variáveis PIBpc91 e % Urb91, levando-nos a dar um passo atrás para rever as hipóteses 

formuladas quando aplicadas a telefonia fixa na década de 90. 
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7. CONCLUSÃO 

Os leitores atentos de nosso trabalho puderam acompanhar, ao longo dos capítulos iniciais, a 

descrição da teoria que embasa a influência da qualidade do ambiente institucional sobre o 

comportamento do crescimento das nações, identificando que a teoria econômica é auxiliada 

pela Ciência Política na explicação das taxas de crescimento das nações através de medidas 

da qualidade das instituições políticas. 

Seguimos nesta linha, buscando focar em particular uma atividade econômica de enorme 

importância para o desenvolvimento humano, a infra-estrutura, na qual se baseiam todas 

outras atividades econômicas e cuja disponibilidade e crescimento são vitais para o 

crescimento dos países. Naturalmente verificamos como os governos se relacionavam com a 

infra-estrutura de seus países. Anteriormente a década de 80, percebe-se a forte presença do 

Estado no setor, que paulatinamente na década subseqüente vai se retirando desta área, 

deixando espaço para a iniciativa privada. Este processo na década de 90, toma forma de uma 

onda a varrer a grande maioria dos países no mundo, sob o nome de privatização em grande 

quantidade de setores da infra-estrutura. 

No relacionamento entre iniciativa privada e infra-estrutura, ganha grande destaque, por 

diversas razões que são apontadas ao longo do texto, a credibilidade do compromisso dos 

governos em cumprir contratos e manter os direitos de propriedade. A oportunidade política 

aliada às condições econômicas que circundam a presença do investidor privado no setor de 

infra-estrutura, fez surgir um campo de interesse de estudo e que mais recente encontra-se 

preocupado em avaliar melhor os verdadeiros riscos políticos envolvidos na percepção dos 

capitalistas na tomada de decisão pelo investimento. 

Este campo de estudo busca relacionar o resultado prático da decisão / ação do investidor - o 

crescimento da infra-estrutura - com o risco político percebido por este ator. Motivados por 

trabalhos de Henisz, Withold e outros, propusemos uma avaliação empírica da influência do 

risco político, como medida da credibilidade do Executivo das nações em sustentar as 

políticas e compromissos vigentes, sobre a taxa de crescimento de infra-estrutura no setor de 

Telecomunicações. 

Após avaliarmos mais de um índice de medida do risco político percebido pelo investidor de 

infra-estrutura, demos preferência ao POLCON_ V, desenvolvido por Henisz (2000) c baseado 
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na análise mais objetiva da estrutura institucional política dos países - o número de pontos de 

veto independentes existentes e o alinhamento da preferência destes, como medida de 

restrição da liberdade de ação do Executivo, sem contudo deixar de considerar também outros 

índices que medem, de maneira mais subjetiva, a restrição política do executivo, ou o risco de 

repudio de contratos pelo governo, ou ainda o risco de expropriação. 

o setor de Telecomunicações foi alvo de nossa escolha por se tratar de um setor de infra

estrutura da maior importância, principalmente quando abordamos as características 

delineadoras da sociedade moderna - sociedade da informação, mas principalmente por 

exibir taxas de crescimento muito superiores ao de outros setores de infra-estrutura. E neste 

quesito, a telefonia celular, mais em alguns aspectos que a telefonia fixa, se revela muito 

atraente como objeto da análise. Ao efetuarmos a escolha do período de análise na década de 

90, estamos em realidade, consagrando as características de grande crescimento do setor de 

telefonia aliado ao importante fato de que este crescimento se fez hegemonicamente através 

da iniciativa privada de uma maneira bastante ampla no mundo, inclusive e especialmente no 

mundo em desenvolvimento. 

Buscamos avaliar portanto o comportamento do investidor de infra-estrutura, que se fazia 

representar pelo crescimento da penetração dos serviços de infra-estrutura nos diferentes 

países, tendo como medida explicativa as variáveis políticas que acreditamos espelhem 

melhor a percepção de risco realmente importante para o investidor do setor. 

Utilizamos um modelo de análise transversal (cross section), mais simplificado, portanto que 

o utilizado por Henisz e Zelner (200Ia), por acreditarmos que sendo os investimentos em 

infra-estrutura de ciclo longo (medidos em décadas), a mensuração das variáveis necessárias 

deveria se representar pelos números da década, ou como diferenças das posições final e 

inicial, ou como média ao longo de seus anos, tal qual fizemos com a medida de risco político 

- média anual durante a década de 90. 

A Tabela 6.1-1, como sumário dos resultados obtidos para análise da telefonia fixa, fala por si 

- comprova as expectativas da influência da variável de medida de risco político sobre o 

comportamento do crescimento da penetração do número de acessos móveis, ou seja se um 

país apresenta menor risco político, maior crescimento no desenvolvimento de infra-estrutura 

ocorrerá, via expansão da penetração da telefonia. Os resultados apresentam-se consistentes 

para todos os cinco diferentes índices utilizados, com significância maior que 95 % em todos 
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os casos, com exceção feita a POLCON_IIJ, com 87% de significância, que se justifica pela 

limitação da sua variação, advinda da construção restrita a no máximo dois pontos de veto. O 

fator de explicação do modelo para todas as análises com diferentes variáveis políticas foi 

muito bom, com R2 ajustado acima de 77%. 

As principais variáveis de controle apresentaram significância econômica e estatística 

bastante adequadas, reforçando portanto a consistência dos resultados e em acordo com as 

expectativas no que diz respeito a telefonia móvel. Contudo os resultados para os testes com a 

infra-estrutura de telefonia fixa mostraram-se menos consistentes, e não apontaram de 

maneira contumaz a influência das variáveis políticas no comportamento do crescimento. 

Enquanto os testes com três das cinco variáveis políticas apresentaram correlação negativa 

com o crescimento da penetração, contrária às expectativas, as outras duas variáveis 

apresentaram sinal positivo. De maneira geral as outras variáveis de controle do modelo não 

apresentaram-se consistentes, seja com relação à uniformidade de sinal de seus coeficientes, 

seja pelo nível de significância estatística apresentado. 

Se por um lado, olhando os resultados dos dois testes telefonia móvel e telefonia fixa, não se 

pode afirmar que o modelo utilizado foi o melhor, por outro, passamos a procurar pontos de 

diferenciação entre a telefonia fixa e móvel que expliquem o desempenho díspare nos testes 

realizados. 

Neste sentido lembramos que a taxa de crescimento sentida na telefonia móvel foi muito 

superior ao da telefonia fixa, o que explicar a maior facilidade com que as variáveis políticas 

puderam capturar as variações existentes na telefonia móvel (se a variável pouco varia, mais 

dificil é explicá-la). Lembramos também que a telefonia móvel, diferentemente da fixa que já 

estava estabelecida há algumas décadas, estabeleceu-se na década de 90, sendo portanto seus 

investimentos mais fortemente relacionados à expansão do número de acessos, em oposição a 

investimentos ocorridos na telefonia fixa que se destinaram a privatização - compra de ativos 

governamentais, e que por esta razão não foram capturados pela medida da expansão do 

número de terminais. 

Lembramos ainda que a telefonia móvel mais do que a telefonia fixa é formada por capital 

privado, uma vez que seu nascimento se deu no momento (após década de 80) em que o 

Estado, de uma maneira geral, já estava voltado para prioridades de investimentos sociais, 

reduzindo, portanto os gastos e investimentos com infra-estrutura, e que no caso de telefonia 
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celular é entendida como substituta ou complementar ao servIço de telefonia fixa. Deste 

modo, é razoável pensar que enquanto o Estado se encontrava naquela década ainda 

envolvido, em alguns casos, com suas empresas estatais de telefonia fixa, a telefonia móvel 

florescia nas mãos da iniciativa privada. E o Estado como investidor na expansão de telefonia 

não é objeto de nossa análise, como sabido. 

Assim, sem a pretensão de esgotar as discussões sobre os resultados distintos obtidos para 

telefonia móvel e telefonia fixa, levantamos a hipótese de que a variável dependente não 

tenha capturado inteiramente o comportamento do investidor privado (devido ao efeito da 

privatização) no caso da telefonia fixa. Além disso, em razão da expansão de terminais fixos 

ter sido menor e em alguns casos ter sido fruto da ação do Estado, a confirmação da hipótese 

de influência da qualidade das instituições políticas no comportamento da expansão do 

crescimento da infra-estrutura, VIa investimento privado não foi encontrada, não 

comprovando a expectativa de que melhor qualidade das instituições que asseguram 

credibilidade dos governos, maior é o investimento. 

Propomos, portanto, observando os passos seguidos neste trabalho, um aprofundamento na 

análise dos determinantes do investimento em infra-estrutura de telefonia fixa, e de telefonia 

em geral, e uma reavaliação no modelo de regressão de modo a controlar possíveis fatores 

que tenham mascarado a relação - menor risco político - maior investimento privado em 

infra-estrutura. 
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