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RESUMO 

 

Objetivo – O Objetivo desse estudo é levantar os pontos da regulação brasileira, providas pela 

ANATEL, que poderiam ser alterados para auxiliar as operadoras de telecomunicações a 

disseminar a tecnologia 5G por todo o país. Metodologia – A metodologia utilizada para a 

pesquisa foi a Delphi que consiste na resposta de questionário em diferentes rodadas até 

alcançar consenso nas respostas. Resultados – Demonstramos os pontos mais importantes da 

regulação que impactam a operadora de telecomunicações sob diversos aspectos, e qual a 

mudança sugerida por especialistas. Limitações – O estudo levanta conceitos e limitações 

atuais da implementação da tecnologia 5G sob aspectos multidisciplinares como espectro, 

infraestrutura, modelo de concessão e autorização para a instalação da tecnologia de rede 

móvel do futuro, o 5G. Porém requer aprofundamento para melhor entendimento de ações de 

mudanças da regulação. Contribuições práticas – A partir desses resultados podemos inferir 

sob diversos aspectos como podemos alterar a regulação em telecomunicação para uma melhor 

implementação do 5G garantindo o equilíbrio entre o interesse privado, garantindo 

investimento e retorno em lucro, e o interesse público, que será usuário de tecnologia que 

fornecerá base tanto para o usuário final quanto para indústrias nacionais. Contribuições 

sociais – O Brasil apresenta uma histórica desigualdade social que traz desequilíbrio 

financeiro para operadoras de telecomunicações que precisam atender regiões com baixo 

retorno. Nosso objetivo é fazer com que a operadora tenha condição financeira para 

atendimento do maior número possível de usuários e indústrias. Originalidade – Por ser uma 

nova tecnologia a associação dela com a regulação brasileira não foi abordada anteriormente. 

 

Palavras-chave: 5G; Regulação; Telecomunicações; infraestrutura 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 



 

 

 

                                ABSTRACT 

 

Purpose - The target of this study is to raise the points of Brazilian regulation, provided by 

ANATEL, that could be changed to help telecommunications operators to disseminate 5G 

technology throughout the country. Methodology – The methodology used for the research 

was Delphi, which consists of answering a questionnaire in different rounds until reaching 

consensus on the answers. Findings –We demonstrated the main sensitive topics that unviable 

and influence the telco carriers’ environment in different ways. Research limitations – The 

study raises current concepts and limitations of the implementation of 5G technology under 

multidisciplinary aspects such as spectrum, infrastructure, concession model and authorization 

for the installation of the mobile network technology of the future, 5G. However, it requires 

deepening in order to better understand actions for changes in regulation. Practical 

implications– From these results we can infer from several aspects how we can change the 

regulation in telecommunication for a better implementation of 5G guaranteeing the balance 

between the private interest, guaranteeing investment and return on profit, and the public 

interest, which will be a user of technology that will provide a base both for the end user and 

for national industries. Social implications– Brazil has a historic social inequality that brings 

financial imbalance to telecommunications operators that need to serve regions with low 

returns. Our goal is to make the operator financially capable of serving the largest possible 

number of users and industries. Originality– As it is a new technology, its association with 

Brazilian regulation has not been addressed previously. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da demanda por banda larga ao redor do mundo não é apenas mais uma 

tendência de mercado, mas traduz-se em uma necessidade da cultura moderna. Novas 

aplicações utilizadas diariamente expõe com clareza como a tecnologia é inerente ao cotidiano 

servindo as pessoas para diferentes fins, sejam elas econômicas, políticas ou sociais. 

Essas novas interações e demandas resultam em grandes transformações em indústrias 

de tecnologia, serviços e de infraestrutura de rede. Cada vez mais a evolução tecnológica, 

originada pela inovação, se apresenta como o grande motor transformador das várias indústrias 

e diferentes segmentos. 

Quando tratamos da indústria de tecnologia de telefonia móvel focamos no principal 

setor que funciona como um motor para que se viabilize tecnicamente acesso de banda larga 

para o usuário final.  

Nos últimos anos pôde-se observar que a tecnologia de comunicação móvel se 

expandiu rapidamente por todo o mundo e se tornou a parte fundamental para essa mudança, 

impulsionando a inovação nas indústrias de serviço, entretenimento, aplicativos de celular que, 

entre tantos outros, não funcionariam sem a rede móvel com a qualidade e velocidade das 

gerações atuais. 

A figura abaixo mostra a evolução do crescimento de números de celulares além do 

número de computadores dentro do Brasil:  
 

 

Figura 1 – Dispositivos Digitais (Computadores e 

Smartphones) – Base Ativa em uso no Brasil (milhões) 

 
Fonte: Meirelles, 2019. 
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A importância da indústria de telecomunicação no Brasil não se limita ao fato 

originador de novas indústrias mas também tem uma representação significativa no 

desenvolvimento do país quando falamos de PIB nacional representando em torno de 3.6%. 

 

Figura 2 - Crescimento do investimento em telecomunicações 

 
Fonte: Mobiletime (2018).1 

  

Esse crescimento de usuários não é observado somente no Brasil, mas pode ser 

vislumbrado como uma tendência mundial já que o fenômeno de tecnologia ganha cada vez 

mais importância em número de usuários e relevância no cenário econômico. 

 

Tabela 1 - Banda Larga Fixa 

 
Fonte: Site Teleco.2 

 

No ano de 2020 se inicia uma nova e importante fase na indústria de telecomunicações. 

A entrada de uma nova tecnologia, a quinta geração da telefonia móvel, o 5G. Ao contrário 

das evoluções anteriores, a quinta geração não se limita apenas na melhoria técnica para 

alcançar velocidades maiores. (YOFFIE, DESAI e OUYANG, 2019) 

 
1 Disponível em: https://www.mobiletime.com.br/noticias/12/04/2019/investimento-de-telecom-cresce-apos-

tres-anos-e-atinge-r-30-bi-em-2018/ 
2 Disponível em: https://www.teleco.com.br/mapamundi.asp 
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Outros parâmetros associados ao serviço solicitado pelo usuário tornam a rede mais 

inteligente e parâmetros como latência, velocidade de banda, computação independente são 

novidades que vem com desenvolvimento dessa nova geração (LEMA, LAYA, et al., 2017). 

Essa mudança do ponto de vista de rede traz consequências na infraestrutura que 

precisa de uma nova arquitetura para alcançar sua plenitude. A virtualização de funções de 

rede, a necessidade de maior densificação de antenas na área de cobertura e a proliferação de 

fibra ótica são necessidades inerentes à arquitetura demanda (LEMA, LAYA, et al., 2017). 

As operadoras móveis brasileiras precisam agora de investimentos significativos para 

alcançar a capacidade para a implementação da nova tecnologia. Porém, historicamente, o 

ciclo de novas tecnologias móveis encontra grande dificuldade de investimento. E se tratando 

de uma nova rede móvel, cujo investimento estimado de 6 bilhões de dólares ao redor do 

mundo, ao mesmo tempo em que outras redes móveis, de geração anterior a essa, ainda estão 

sendo implantadas em território brasileiro. (GOUVEA, 2019) 

As operadoras de telecomunicações, essenciais para a implantação da nova tecnologia 

apresentam situação essencial dentro do mercado brasileiro e também conflituosa pela 

tecnologia legada de outros anos e que ao falar de mudança de arquitetura de rede entende-se 

uma reformulação da planta que se traduz em maiores investimentos na planta. 

Os fornecedores de tecnologia precisam se adaptar a velocidade de desenvolvimento 

de novas tecnologias, que em ritmo acelerado, cria novas demandas de serviço e seu não 

atendimento pode resultar em insatisfação do público alvo. (LI, XIAO, et al., 2020) 

A constante mudança das ameaças e oportunidades de maneira rápida e imprevisível 

coloca em cheque a questão da criação de uma vantagem competitiva sustentável, 

especialmente no mercado de tecnologia (BARNEY, 1996). 

Se por um lado temos a evolução tecnológica, temos também o próprio mercado de 

telecomunicações nacional se tornando cada vez mais consolidado e como consequência da 

maior competição, as receitas tendem a ficar menores. 
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Figura 3 - Market Share e Brasil. 

 
Fonte: Site Teleco3 

 

 

 

Figura 4 - Receita Média do Celular no Brasil 

 

Fonte: Site Teleco4 

  

 

Recentemente a operadora Oi vendeu seus ativos de telefonia celular para os outros 

grupos dominantes do mercado conforme distribuição a seguir (figura 6): 

 
3 Disponível em: https://www.teleco.com.br/mshare.asp 
4 Disponível em: https://www.teleco.com.br/ibge_pas.asp 
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Figura 5 - Market Share após a compra da Oi. 

 
Fonte: Site Teleco5 

 

Uma janela de oportunidade se abre com o advento do 5G, que depende da saúde 

financeira das operadoras para garantir o investimento necessário para sua implementação. 

Entretanto, o fracasso da implementação não se restringe ao mercado de telecomunicação, mas 

também a indústria nacional pelo motivo do 5G ser a base para a inovação de diferentes 

segmentos de tecnologia como M2M (Machine to Machine), tecnologia que usa a nova 

geração de tecnologia móvel para fazer conexões entre máquinas aumentando a robotização e 

automação de parques industriais, IoT (Internet of things) permitindo que todos os dispositivos 

tenham ligação com a internet, e indústria autônoma de saúde e energia. (LEMA, LAYA, et 

al., 2017) 

A inovação é o caminho tradicional para a diferenciação no mercado de tecnologia. O 

mesmo acontece no mercado de telecomunicações, onde a inovação é o ponto importante para 

buscar estrategicamente uma melhor proposição de valor dentro do serviço oferecido no seu 

negócio para o consumidor final. 

 
5 Disponível em: https://www.teleco.com.br/comentario/com919.asp 
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A evolução tecnológica no setor de telecomunicações ocorre com tal velocidade que o 

ciclo de vida de seu produto se torna mais curto, a ponto das operadoras de telecomunicações 

apresentarem frequentemente dificuldades em obter o retorno sobre o investimento. 

Toda essa evolução é consequência de um mercado que consome cada vez mais 

conteúdos digitais em todo o mundo. 

Analisando o mercado de telecomunicações, segundo Neves (2009), verifica-se que o 

mercado é composto por fornecedores de equipamentos de transmissão de dados, telefonia, 

infraestrutura (antenas, cabos, fios, etc.) e serviços; operadoras de redes de serviços de 

telefonia, Internet, paging, TV, etc.; Governo e órgãos reguladores e usuários finais, sendo que 

esses são divididos em clientes corporativos e pessoas físicas, Universidades e centros de 

pesquisas. 

Portanto, analisando o mercado de telecomunicações conforme Neves (2009) poderiam 

dividir o mercado em fornecedores de tecnologia, usuário final, operadoras de serviço e órgão 

regulador. Para alcançarmos o 5G precisamos que todos os atores sejam regulados de forma 

adequada. 

  

2 PROBLEMÁTICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O contexto brasileiro no cenário de tecnologia de rede possui aspectos similares aos 

países em desenvolvimento. Aspectos como concentração de renda, regionalização, e 

desigualdade social fazem parte do extrato da sociedade e característica importante quando se 

trata de política pública nacional, já que Estados e municípios concentram boa parte da renda 

nacional  (NETO, 1997). 

Com uma forte desigualdade social, o impacto de novas tecnologias é observado de 

formas distintas nas diferentes regiões brasileiras. Parâmetros de cobertura variam de acordo 

com o provedor que não atendem todos os 5.568 municípios brasileiros. 
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Tabela 2 - Tabela de cobertura Móvel 2020 
 

 
Fonte: Teleco6 

 

As grandes operadoras nacionais precisam cumprir metas de cobertura definidos e 

acordados com a Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações) que tem o dever, entre 

outras atividades, de regular o setor e fiscalizar a qualidade de serviço. Para melhorar sua 

prestação de serviço investem cada vez mais em rede e atendimento ao usuário. 

  

Figura 6 - Crescimento do investimento de operadoras de  telecomunicações. 

 
Fonte: Teletime7 

 
6 Disponível em: https://www.teleco.com.br/cobertura.asp 
7 Disponível em: https://teletime.com.br/24/06/2020/investimento-de-operadoras-de-telecom-cresce-e-atinge-r-

69-bi-no-primeiro-trimestre/ 
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A receita, no entanto, não vem acompanhando essa evolução de investimento já que 

por motivos de competição por preço no setor, a receita declina desde 2014 com pequena 

evolução nos últimos dois anos (SANTANA, 2020). 

A disputa por preços no mercado é um fator relevante, mas também existe a exigência 

de atendimento aos serviços legados, como o telefone fixo. Para os concessionários o alto 

custo do espectro, e a obrigação de atendimento em pequenas regiões eleva o investimento 

necessário, sem necessariamente o retorno financeiro. 

Quanto à parte de negócio, operadoras ao contrário continuam a investir em coberturas 

nacionais para alcançar economia de escala, expansão do mercado e aumento da base de 

clientes. 

Portanto, parâmetros importantes de investimento e retorno entram nos balanços 

financeiros das operadoras de cobertura nacional para o atendimento de tecnologias antigas. 

Do ponto de vista de negócio o estrangulamento dos investimentos em expansão de rede pode 

vir a comprometer não somente o setor de telecomunicação, mas os setores de serviços e novas 

indústrias. 

O 5G será a base para o desenvolvimento de novas indústrias e o desenvolvimento do 

setor de B2B (business to business). Grandes corporações brasileiras no intuito de melhoria 

de performance com IoT, M2M e cloud tem na tecnologia móvel um pilar importante para 

diminuição de custos e melhoria na competitividade da indústria nacional. 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Num ambiente tão complexo quanto o cenário brasileiro o papel do regulador passa a 

ser fundamental para determinar limites, objetivos e facilitar o ambiente de negócio. Quando 

tratamos de investimento no cenário nacional há uma forte desconfiança por parte do 

investidor pelas condições de mercado que justifiquem o grande investimento que teremos 

com o 5G. 

Nesse sentido, é importante entender como as regulações nacionais podem evoluir para 

pavimentar um caminho seguro para o menor investimento e garantir a rentabilidade do 

investidor, e o melhor serviço para o usuário seja ele pessoa física ou empresa. 



22 
 

 

Portanto, a pergunta de pesquisa é: como o órgão regulador de telecomunicação, 

ANATEL, pode atuar de forma a facilitar a evolução da Infraestrutura de rede das 

operadoras para o 5G no cenário brasileiro? 

 

2.3 OBJETIVO 

A clarificação do objetivo de estudo é importante em um trabalho de pesquisa porque 

delimita de forma definitiva qual o resultado que queremos alcançar, respondendo ao problema 

exposto, conforme dito por Vergara (2010b). 

 

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O Objetivo principal é trazer luz as atualizações necessárias para a regulação atual no 

intuito de melhorar o ambiente de negócio para as operadoras de telefonia móvel e 

consequente disseminação da implantação do 5G. 

Tópicos abrangentes como regulação de instalação de antenas, a forma de licitação de 

espectro, e o modo de concessão do modelo brasileiro serão tópicos explorados por essa 

pesquisa. 

 

2.3.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

Segundo Vergara (2010b), os objetivos intermediários são aqueles que são caminhos a 

serem explorados até o objetivo final. No caso deste trabalho de pesquisa, os objetivos 

intermediários, são: 

• Entender o ambiente de negócio das operadoras brasileiras 

• Investigar como o mercado de telecomunicações será influenciado com a nova 

tecnologia 5G. 

• Compreender as limitações e desafios do ambiente nacional para a implementação 

da nova tecnologia. 
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2.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo será baseado no cenário brasileiro e contará com aspectos 

comparativos com outros países somente para a identificação de tendências mundiais. 

Esse estudo visa compreender, do ponto de vista regulatório, o que precisamos para 

auxiliar toda a indústria de telecomunicação nacional. 

Não será abordado aqui todo o ponto de vista estratégico entre os fornecedores de 

tecnologias, nem a qualidade de serviços das operadoras atualmente. 

 

2.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Esse estudo tem como objetivo pavimentar pensamento crítico em relação aos 

procedimentos e práticas aplicadas atualmente para viabilizar melhor benefício para a 

sociedade e para o ambiente de negócio. 

Além disso, incentiva-se com esse estudo a atualização da legislação para tornar mais 

sólido o segmento. Procura facilitar a construção de novas indústrias futuras tendo como base 

a tecnologia 5G para melhor competição nacional. 

O leilão das frequências para a tecnologia está agendado para o ano de 2021 e sem uma 

revisão da legislação poderemos não ter todos os benefícios que a tecnologia pode trazer. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao contrário do que pudemos observar nas últimas evoluções da tecnologia móvel, a 

tecnologia 5G não se limita apenas a velocidade. Ela envolve a criação de novos tipos de 

serviços ao usuário final completamente disruptivos e inúmeras possibilidades que ainda não 

foram exploradas.  

Não se limitando em si, a nova geração de tecnologia móvel será o motor para outras 

inovações sendo o grande catalisador de outras tecnologias como IA (inteligência artificial), 

Cloud (serviço em nuvem), ML (Machine Learning) e os já mencionados M2M e IoT. 

(SARGISS, 2019). 

A regulação do mercado de telecomunicações nacional é realizada por uma autarquia 

chamada ANATEL que tem papel importante na gestão dos ativos naturais, regulação do 



24 
 

 

mercado, fiscalização do atendimento da população e determinação de diretrizes técnicas no 

âmbito brasileiro. 

A criação das agências reguladoras, inclusive a Anatel, foi permeada por essa carga 

histórica de relações entre políticos, burocratas e sociedade, que acaba por afetar as 

concepções dos mecanismos de accountability dos governos e da burocracia, que por sua vez 

refletem-se nos resultados. 

A tecnologia 5G tem, em seu objetivo, o desenvolvimento de novas indústrias e a 

melhor competitividade de vários setores da economia, por essa razão é explorar a regulação 

como fundamental instrumento para atingirmos melhores resultados. 

 

3.1 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGÊNCIA REGULADORA 

A primeira comunicação via telefonia no país foi realizada em janeiro de 1877, para o 

uso do imperador Dom Pedro II.  

Desde este marco inicial até a década de 1960 o Brasil tratava a regulamentação do 

setor somente com o Decreto-Lei 21.111 de 01/03/1932. Não existia política pública definida 

e por isso a exploração foi feita em esferas públicas distintas, sendo federal, estadual ou 

municipal, de forma descoordenada e deixando a cargo de cada um a forma de exploração e a 

fixação de tarifa pelo uso da telefonia. 

No início da década de 1960, no momento em que já havia várias empresas atuando de 

forma independente, com modelos de negócios distintos, uma lei buscou a centralização das 

ações de desenvolvimento do setor como forma de política nacional para as telecomunicações. 

 Aprova-se, portanto, o Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei 4.117, de 

27/08/1962 criando o sistema nacional de telecomunicações. 

Essa descentralização levou, no início da década de 1960, à existência de dezenas de 

empresas, nacionais e estrangeiras, de portes variados, atuando sem coordenação e sem 

diretrizes de desenvolvimento e integração. 

Uma política nacional para as telecomunicações é definida com a aprovação do Código 

Brasileiro de Telecomunicações, a Lei 4.117, de 27/08/1962. Com Código o federal criava-se 

o Sistema Nacional de Telecomunicações, diminuindo a autonomia dos estados em aspectos 

como tarifa e especificações técnicas do setor. 
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Além disso, assumiu a responsabilidade da telefonia interestadual com a criação da 

Embratel, cujo propósito começa com o escopo de realizar ligações interestaduais e que se 

estendeu também para ligações internacionais e comunicações via satélite. 

 Em 1972, o governo federal assume integralmente o setor de telecomunicações de 

forma definitiva, com a criação da Telebrás através da Lei 5.792 de 11/07, consolidando as 

empresas estatais e incorporando as poucas empresas estrangeiras que prestavam serviço de 

telefonia no Brasil. 

A Telebrás foi designada concessionária geral para a exploração dos serviços públicos 

de telecomunicações em todo o país por meio do decreto 74.379, de 1974.  

O sistema brasileiro de telecomunicações passa a ser composto então pela holding 

Telebrás; pela Embratel, prestadora de longa distância nacional e internacional, explorando 

serviços de comunicação de dados e telex; por 27 empresas estaduais ou locais e por quatro 

empresas independentes que estavam fora da holding, sendo três estatais e uma privada 17 

(SANCHES, 2001). 

Embora mais orquestrado pelo governo federal o sistema Telebrás tinha tanta 

dificuldade em financiar sua expansão de forma a atender a demanda que crescia de forma 

acentuada em meados da década de 1980 que não conseguia modernizar a rede e nem expandi-

la em sua cobertura. 

À época seu orçamento estava submetido aos ministérios da comunicação, 

Planejamento e Fazenda cujo orçamento dependia de aprovação do congresso e as metas eram 

controladas pelo órgão de planejamento federal. 

Por questões políticas, não havia a atualização dos preços praticados na tentativa de 

diminuir a pressão inflacionária. Sem o reajuste, diminuía a receita em face da inflação do 

período e o investimento da rede e sua expansão ficava comprometida. 

Sem a autonomia orçamentária necessária para sua expansão ou modernização o 

sistema Telebrás buscou uma alternativa financeira com o modelo de autofinanciamento 

cobrando de forma adiantada o consumidor final que esperava 2 anos para a entrega do serviço 

(PÓ, 2004). 

Ao mesmo tempo buscou-se a diminuição do controle acionário do governo federal e 

por isso ações foram ofertadas para o consumidor final que também detinha as ações da 

TELEBRAS na época. 
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Porém as ações não eram suficientes para conter a crescente demanda que não 

conseguia ser atendida pela falta de gestão financeira e de planejamento do setor público já 

que todo o mercado de telecomunicações sofria com a ingerência política da época.  

(MOREIRA, OLIVEIRA, et al., 2005) 

A constituição federal de 1988 reafirma a condição vigente e mesmo com a insatisfação 

do consumidor amplia o controle federal no setor de telecomunicações através do art. 21 inciso 

XI: 

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário 

estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais 

serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de 

informações por entidades de direito privado através da rede pública de 

telecomunicações explorada pela União [...]. 

 O novo presidente Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência da República em 

1995 com um discurso de mudança da postura do Estado com propostas específicas e inéditas 

no setor de telecomunicações.  

O programa de governo, “Mãos à Obra, Brasil”, traz no plano de governo as seguintes 

diretrizes gerais (CARDOSO , 1994): 

• Estimular o investimento privado no setor. 

• Reforçar a presença do Estado como ente regulador da atividade de 

telecomunicações. 

• Diversificar a oferta de serviços no setor pela iniciativa privada. 

•  Preservar a presença do setor público nas áreas estratégicas das comunicações e 

no desenvolvimento tecnológico. 

• Estabelecer mecanismos de política tarifária e fiscal que permitam transferências 

de recursos dos segmentos de mercado de maior para os de menor rentabilidade. 

O então Ministro das comunicações Sérgio Motta foi o condutor da preparação do setor 

de telecomunicações que, devido a carência de investimento, precisava aumentar o nível de 

investimento e a eficiência do setor. Essa preparação foi realizada pela Emenda Constitucional 

número 8, aprovada em 15 de agosto de 1995 (PÓ, 2004). 

Esta aprovação significou a quebra do monopólio estatal nas telecomunicações, 

limitando o poder do Executivo à regulamentação e fiscalização do setor. Embora mais ágil a 

forma de ação do executivo ficaria ainda limitada visto que seriam necessárias medidas 

provisórias, o que retardariam os caminhos a serem seguidos. Por esse motivo se tornou 
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necessária à aprovação, pelo Congresso, de uma legislação específica por meio de medidas 

provisórias. 

Assim, no intuito de dar agilidade ao processo de debate público necessário para a 

definição da regulação do setor, entre deputados e senadores, o governo submeteu ao 

Congresso Nacional o projeto de Lei 1.297, a chamada Lei mínima, com o objetivo de aprovar 

partes mais facilmente em detrimento a tópicos que envolveria mais discussão em plenário. 

Com tais medidas viabilizou-se a entrada antecipada do setor privado nas 

telecomunicações brasileira com investimentos na telefonia celular, modernização da rede e 

adição de outros serviços de valor agregado. 

O grande marco foi alcançado com o Programa de Recuperação e Ampliação do 

Sistema de Telecomunicações e Sistema Posta, entre 1995 e 1997. O plano continha metas de 

investimentos a serem alcançadas.  

Para viabilizar esses investimentos foi revisto o plano tarifário dos serviços de 

telecomunicações, com o aumento de 96% da tarifa cobrada, além do corte de subsídios 

cruzados existentes nos serviços interurbanos e internacionais. (ALMEIDA & CROSSETTI, 

1997). 

Com a revisão da política tarifária, as empresas do grupo Telebrás ganham 

potencialidade e passam a interessar ao capital externo viabilizando a privatização do setor. 

Todo esse caminho histórico pavimentou e se consolidou com a lei geral que viria a 

ser o maior marco do setor de telecomunicação brasileira, a Lei Geral das Telecomunicações, 

LGT (1997). 

Com a nova Lei ficam definidas regras para o setor como regimento e organização dos 

serviços de telecomunicações, classificação dos termos de interesse, regime jurídico de 

prestação de serviço (privado e público), privatização do sistema Telebrás e Embratel e 

finalmente a criação de uma agencia reguladora, a ANATEL, agência nacional de 

telecomunicações. 

É importante ressaltar que os estudos para a definição do modelo do setor de 

telecomunicações, incluindo a formatação da Agência, contaram com a participação de 

consultores técnicos da União Internacional de Telecomunicações (UIT), que contribuíram 

para o modelo novo de livre mercado aplicado até os dias de hoje. (BRASIL, 1998: 25) 
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A partir desse momento temos o sistema privatizado com regras de mercado e o setor 

deixa de ser o provedor de serviço e passa a ter o papel de regulador de mercado. O Papel 

institucional da agência reguladora exercido é regular o setor de telecomunicações pela 

concessão de outorgas conforme a lei de outorgas - PLANO GERAL DE OUTORGAS (PGO). 

Na PGO são definidos parâmetros técnicos de funcionamento para os concessionários 

além de regular a qualidade dos serviços que são definidos pela resolução 632, da Anatel: 

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado, que incluo serviço de ligações telefônicas 

fixas. 

SMP - Serviço Móvel Pessoal que engloba os serviços móveis de celular dados ou voz. 

SCM - Serviço de Comunicação Multimídia, voltado para serviço de acesso à internet 

fixo. 

SeAC - Serviço de Acesso Condicionado composto por serviço de acesso multimídia 

à assinantes como TV por assinatura. 

 

3.2 A ANATEL 

A missão da Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de 

modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, capaz de 

oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território 

nacional. 

A Anatel gira sob capital próprio de forma independente sem subordinação direta do 

governo ou a qualquer outro órgão estatal. 

O posto máximo da Anatel é o Conselho Diretor. Cada um dos cinco conselheiros vota 

com independência, fundamentando seu voto. As decisões são tomadas em reuniões, sessões 

ou circuitos deliberativos (procedimento de coleta de votos sem a necessidade de reunião), por 

maioria absoluta, ou seja, por no mínimo três votos favoráveis.  

Os conselheiros são escolhidos pelo presidente da República e nomeados após 

aprovação pelo Senado Federal – têm mandato fixo, de cinco anos, e estabilidade. O presidente 

do Conselho exerce a função de presidente-executivo da Agência. 

Dentre as atribuições da Anatel, merecem destaque: 
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• implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações; 

• administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de órbitas, expedindo as 

respectivas normas; 

• expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime 

privado; 

• expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de 

telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem; 

• expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas 

por ela estabelecidos; 

• reprimir infrações dos direitos dos usuários; e 

• exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de 

controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas as 

pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Concessão, permissão e autorização 

A resolução número 65, de 29 de outubro de 1998 da ANATEL define as formas que 

o setor privado pode explorar o serviço de telecomunicações em território nacional em 

basicamente três atos administrativos: Concessão, Permissão e Autorização.(ANATEL, 1998) 

A Autorização é um ato administrativo por meio do qual a administração pública 

possibilita ao particular a realização de alguma atividade de predominante interesse deste, ou 

a utilização de um bem público. 

Não há necessariamente a restrição da região de exploração do serviço e não há 

licitação. Se caracteriza por ato unilateral, discricionário e precário. 

A permissão é um ato administrativo discricionário e precário mediante o qual é 

consentida ao particular alguma conduta em que exista interesse predominante da coletividade. 

É formalizada por contrato de adesão e se faz necessário licitação para obtê-la. 

A concessão é  o contrato entre a Administração Pública e uma empresa particular, 

pelo qual o governo transfere ao segundo a execução de um serviço público, para que este o 

exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário, em 

regime de monopólio ou não por prazo determinado. 

É formalizada por contrato administrativo bilateral, mediante prévia licitação. Uso 

obrigatório por prazo determinado e a rescisão antecipada pode ensejar o dever de indenizar. 

No mercado brasileiro as concessões detém em seus contratos obrigações as empresas 

privadas que geram desigualdades de condições em relação as empresas que detém 
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autorizações. Essa dinâmica do mercado se torna ponto sensível no mercado já que as 

obrigações tem por histórico ter poucas mudanças. 

As agencias reguladoras tem responsabilidade central quando se trata do 5G pois ela 

precisa regimentar com agilidade a nova tecnologia para definir e auxiliar a implantação da 

infraestrutura necessária, que é tratado como uma questão estratégica em outros países. 

A agencia reguladora americana FCC, Federal communication commission, demostra 

a importância e urgência da mudança regulatória para atender as demandas do 5G incluindo a 

cadeia de suprimentos nacional além da infraestrutura de telecomunicação. (FEDERAL 

COMMUNICATION COMMISSION, 2020) 

Brown et. Al. Ressalta a necessidade de cooperação entre o setor público e privado 

para garantir a infraestrutura para funcionamento do 5G nos EUA atuando diretamente com 

os problemas regulatórios atuais e outros que ainda podem aparecer. 

  

3.3 O DESAFIO REGULATÓRIO DO 5G 

Ao se tratar de um novo mercado, sua regulação não pode ser feita da mesma forma 

praticada até o momento e que resulta de uma demanda maior por velocidade por parte do 

órgão regulador. 

Os autores Bauer e Bohlin (2019) ressaltam a necessidade da criação de um ambiente 

flexível de forma a adequar a legislação facilitando-a de se tornar mais adaptável e  

favorecendo a arquitetura de rede, no sentido de atender às diversas demandas do 5G 

possibilitando a criação de um ambiente seguro e regulado de investimento. 

Ressaltam ainda que na medida em que temos camadas de rede distintas o 

recomendado seria que a regulação fosse feita por camada de rede. Dessa forma a análise de 

regulação pode ser mais focada por camada para os caminhos críticos de implementação 

através da análise desses caminhos críticos  (M. BAUER e BOHLIN, 2019). 
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Figura 7 - Camadas de rede 

 
Fonte: M. Bauer e Bohlin (2019). 

Essa ideia é conflitante com o praticado no mercado brasileiro já que as empresas são 

comprometidas para atender serviços regulados e não camadas de rede específicas. 

A autora Kania (2020) aborda a necessidade de diretrizes políticas flexíveis e tão 

rápidas quanto possível para a melhor adequação do Estado perante o 5G e todo seu potencial 

de criação. Além disso, ela se posiciona quanto ao risco de segurança nacional e defende que 

o 5G a política precisa definir parâmetros claros de segurança desde o início. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA MÓVEL  

 

A primeira geração de celular veio com o desenvolvimento pioneiro em Tokyo, 

lançado pela Nippon Telegraph and Telephone (NTT) em 1979. Sua cobertura em 1984 já 

atendia a todo o território japonês. Embora rudimentar, ainda era a tecnologia interessante para 

a população japonesa e teve grande aceitação pelo usuário (ASHIHO, 2017). 

Quando a tecnologia foi para o território americano problemas de cobertura 

apareceram, naturalmente devido às grandes extensões de terra a serem cobertas, visto que é 

clara a diferença de dimensão entre os países, conforme apontado por Jasmin e Al-Shaikhli. 
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Além da cobertura outros problemas foram evidenciados como a existência de sistemas 

distintos de celular e a falta de conectividade entre eles, tornando incapaz o funcionamento 

em outras regiões de cobertura. 

As frequências eram abertas e, portanto inseguras já que qualquer rádio poderia captar 

a transmissão se tivesse um rádio na mesma sintonia.  Todas essas características mostraram 

naquela época que o sistema era ineficiente, porém ainda foi um bom negócio para as 

operadoras locais devido a adição de valor aos clientes. 

A segunda geração (2G) de celular foi desenvolvida na Finlândia em 1991. A chamada 

de voz se tornou mais robusta e de melhor qualidade. A chamada ganhou segurança, pois 

passou a ter sua própria encriptação (ASHIHO, 2017). 

Além das melhorias, a entrada de outras funcionalidades inovou essa geração: A 

entrada das chamadas de texto (SMS) e, além disso, a capacidade de mandar a outro usuário 

figuras e multimídia, os chamados MMS. 

Acontece, portanto um novo olhar para a tecnologia já que uma série de novos serviços 

era vendida ao usuário final, dessa vez não se limitando a voz, mas também serviços de SMS 

e MMS. Novos modelos de negócio começam a surgir com essa comercialização. 

Para acompanhar a evolução dos modelos de negócio e atendimento à plenitude de 

todas as funcionalidades, as operadoras se viram com a necessidade de aumento da sua 

infraestrutura de atendimento de rede com uma velocidade maior. 

A terceira geração (3G) do celular foi lançada em 2001 pela NTT Docomo. Para essa 

geração foi pensada no funcionamento através de protocolos comuns para funcionamento 

padrão em diferentes redes de celular (ASHIHO, 2017) (JASIM e AL-SHAIKHLI, 2015). 

Dessa forma, um usuário poderia trafegar por diferentes redes que, mesmo distintas, 

havia a garantia de funcionamento, o chamado Roaming de rede. Embora a melhoria de 

interconexão seja importante, a caraterística mais importante para essa geração foi a entrada 

de dados nos sistemas móveis. 

Com a possibilidade de entrada de dados, mais uma vez uma série de inovações de 

serviço (e-mail no celular, videocâmara, voz sobre IP,...) vieram para o mercado para atender 

uma crescente demanda de dados que somente seria atendida via os dados do 3G. 
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Com novas possibilidades o desenvolvimento de novos dispositivos móveis foi 

possível e a mudança na cadeia de atendimento ficou evidente com a chegada dos dispositivos 

inteligentes, os smartphones, no mercado em 2007 conforme apontado por Goggin (2006). 

Novas possibilidades foram criadas e novas demandas até então desconhecidas no 

mercado vieram a se tornar o grande marco na forma de demanda para as operadoras. 

A geração atual, a quarta, foi a campo in 2009 como Long Term Evolution (LTE) 4G 

standard. Novas técnicas foram introduzidas nessa geração, mas a transferência de dados 

ganha destaque frente ao transporte de voz já que novos serviços de alta qualidade de vídeo 

são tecnicamente possíveis, pois a transferência de dados é 10x maior se comparada com o 

3G. 

Do ponto de vista de investimento a evolução para o 4G apresentou um grande desafio 

para as operadoras já que sua implementação é diferente das evoluções anteriores. 

A arquitetura de rede sofreu uma mudança significativa visto que as frequências 

utilizadas são maiores, e permitem maior transferência de dados, contudo têm alcance 

limitado. Isso muda a disposição das antenas de cobertura e disposição de fibras óticas para a 

melhor implementação (JASIM e AL-SHAIKHLI, 2015). 

 Se na passagem do 2G para o 3G dependia somente de mudança de SIM card, para o 

4G traz a necessidade de mudança do dispositivo móvel. Sendo assim, mesmo o usuário final 

precisou investir para alcançar o padrão atual da rede de celular. Uma nova fase de negócios, 

serviços e produtos foram viabilizadas com a evolução da rede de celular (brainbridge.be, 

2020). 

https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_%28telecommunication%29
https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_%28telecommunication%29
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Figura 8 - From LTE to 5G – Idate 

 
Fonte:  

  

3.5 A TECNOLOGIA 5G 

A nova tecnologia se prepara para entregar uma nova experiência para o usuário final 

de forma a mudar a maneira de experimentar a vida moderna na medida em que trará novas 

formas de interação e criação de dados como nunca conhecidos anteriormente (YOFFIE, 

DESAI e OUYANG, 2019). 

A tecnologia 5G ao contrário das tecnologias anteriores como 4G e 3G, não se limita 

a um aumento de velocidade, aborda também outros parâmetros como latência, eficiência 

energética, densidade de conexão e volume de dados que o padrão antecessor não é capaz de 

suportar, ressaltando a necessidade de redesenho da arquitetura de rede da operadora. 

Do ponto de vista de serviço, o 5G será a primeira geração a atender aos serviços 

definidos como - Velocidade: Enhanced Mobile Broadband (EMBB): Serviços de 10 a 100x 

mais velocidade em comparação com a última tecnologia, 4G. Somente possível em um 

espectro de banda limitado. 

• Conectividade: Massive Machine type communication (MTC): Serviço que 

habilitará à conexão múltipla de diversos dispositivos perimitindo a comunicação entre 

as máquinas. 
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• Latência: Mission Critical Services (MCS) : Serviços de baixa latência. 

  

De todas as características de serviço a latência é sem dúvida o grande impulsionador 

de mudanças. Latência significa o tempo de resposta entre o elemento que provém a 

informação e o elemento que solicita informação, é o atraso entre o envio e o recebimento de 

dados (PARVEZ, GUVENC, et al., 2018). 

Em se tratando de rede, para atender esse padrão, serviços de MCS deverão ter esse 

tempo reduzido, diminuindo a distância do conteúdo com o usuário para alcançar respostas 

em tempo real (PARVEZ, GUVENC, et al., 2018). 

Especialmente nesse ponto, indústrias passarão a ter opção de serviços de realidade 

aumentada e realidade virtual, possíveis para o usuário final. Profissionais de saúde terão a 

opção de fazer cirurgias a distância e outras funcionalidades somente possíveis com o novo 

serviço MCS. 

A conectividade é outro aspecto importante dos serviços possíveis graças ao 5G. Abrirá 

a oportunidade para a conexão de diversos dispositivos, de eletrodomésticos a carros 

autônomos, que terão comunicação entre si, sem interface humana (CAMPBELL, DIFFLEY, 

et al., 2017). 

Portanto, é esperada uma conexão massiva de dispositivos que precisam estar 

conectados gerando várias alternativas de novos serviços, diminuição de custos entre outras 

facilidades. 

Para atingir a todo o potencial da tecnologia 5G é necessário ter uma rede de acesso 

adequada, resiliente e eficiente para o alcance da capacidade (YOFFIE, DESAI e OUYANG, 

2019). 

This change necessitated a much more significant upgrade of antenna switch than 

prior network upgrade. Carriers would have to construct new data centers for 

overall network orchestration, development of software to manage new functions, 

and installation of RAN Hardware compatible with the new architecture. More fiber 

was also needed to connect the new smalls cells to the core network. (YOFFIE, 

DESAI e OUYANG, 2019) 
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Segundo LEMA (2017), para atender às demandas dos novos serviços em seu pleno 

funcionamento a infraestrutura da rede deverá ser alterada, seguindo os principais aspectos 

abaixo: Espectro de rádio - 

• Para alcançar altas capacidades de transmissão são necessárias frequências maiores, 

entretanto quanto mais alta for a frequência menor seu alcance (detalhes no Anexo I). 

• Quando abordamos a frequência ideal para o funcionamento da tecnologia levamos em 

consideração o espectro de frequência conhecido como mmWAVE, frequência que vai 

de (24GHz a 52GHz). Nessa frequência teremos o aspecto ótimo da tecnologia 

segundo o ponto de vista de capacidade de transmissão. 

• Outras duas faixas de frequência, são destinadas ao funcionamento do 5G, que são as 

faixas de 3,5GHz, em discussão pela Anatel sob a consulta pública número 50 de 2020 

e também a frequência de 2,3GHz aprovada através do ato 2934 (UNIÃO, 2020). 

• A gestão de toda a infraestrutura espectral é de responsabilidade da Anatel que precisa 

alocar e remanejar o uso de outros dispositivos dentro da mesma faixa de frequência. 

• Pelo modelo de licitação de espectro, de caráter historicamente arrecadatório, o 

governo federal estima uma arrecadação de R$ 20 Bilhões de reais (OLIVEIRA, 2020). 

 

2. Densificação de antenas 

 

Como consequência do uso de frequências maiores, o alcance de cobertura por parte 

das antenas fica reduzido. Portanto, para gerar a cobertura necessária é preciso instalar mais 

antenas de acesso num número cada vez maior dentro da mesma área. 

Com a dificuldade de novas torres em ambientes urbanos soluções como instalação de 

pequenas células de celular (Small Cells) que funcionariam como antena indoor ao invés de 

rádio de acesso em torres, se tornam soluções mais viáveis para o aumento da cobertura. 

Estima-se que o investimento em Small cell chegará a US$ 38,1 bilhões de dólares ao redor 

do mundo e no Brasil o investimento será de aproximadamente US$ 5,73 bilhões. 

(TELESINTESE, 2020) 

 

3. Aumento da cobertura de fibra ótica 

 



37 
 

 

A quantidade de fibra para a interligação entre as diferentes antenas também é um fator 

importante. O escoamento do tráfego de dados entre os rádios de acesso (aqueles que se ligam 

com o usuário final) até o ponto de rede de agregação de conteúdo são pontos importantes para 

atendimento dos serviços no futuro. 

A arquitetura de fibra é importante não somente para o escoamento de tráfego mas 

também para a confiabilidade de transmissão do sistema e sua performance. 

Estima-se, por parte das operadoras de telecomunicações, investimentos de US$30 

Bilhões para expansão da infraestrutura física nos próximos 2 anos (ROSA e SHINOHARA, 

2019). 

 

4. Aumento e distribuição de Data Center 

 

 A distribuição dos Data Center dentro das cidades é uma tendência para que o 

conteúdo fique mais próximo do usuário final no intuito de atender aos serviços de latência 

reduzida. 

O 5G trará dentro da própria tecnologia uma maior eficiência de transporte de 

informação na medida em que terá inteligência para otimizar caminhos de tráfego na medida 

em que escolhe o caminho através de parâmetros específicos de rede. (YOFFIE, DESAI e 

OUYANG, 2019) 

Ainda, segundo os autores a dificuldade da sua implementação está justamente na 

necessidade de coordenação e cooperação de todas as camadas de rede e sua arquitetura para 

o melhor funcionamento. 

O 5G trará dentro da própria tecnologia uma maior eficiência de transporte de 

informação na medida em que terá inteligência para aperfeiçoar os caminhos de tráfego na 

medida em que escolhe o caminho através de parâmetros específicos de rede. Dessa forma 

aumenta-se a eficiência e o melhor consumo de recurso (YOFFIE, DESAI e OUYANG, 2019). 

 

3.6 BENEFÍCIOS DO 5G E SUA CONTRIBUIÇÃO ECONOMICA 
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O 5G é uma tecnologia que habilita uma série de inovações disruptivas em várias áreas 

como mapeado atualmente em indústrias verticais como mídia, entretenimento, transporte 

agricultura e saúde. 

Mesmo as indústrias existentes hoje tendem a procurar um remodelamento dos negócio 

com base na nova geração de tecnologia móvel  (YOFFIE, DESAI e OUYANG, 2019). 

Entretanto, seus benefícios imediatos não são unânimes já que diversas fontes possuem visões 

diferentes quando se trata da forma como será financiada a implementação do 5G. 

São apontados por analistas pontos relevantes como a falta de um modelo de negócio 

e o atraso de aplicativos para a nova tecnologia como fator impeditivo da adoção da tecnologia. 

Outro fator é a falta de perspectiva de retorno do investimento para os usuários da nova rede, 

isto é um ponto bastante relevante para a escassez de investimento de operadoras no 5G. 

(YOFFIE, DESAI e OUYANG, 2019) 

Lema et al. (2017), reforça dizendo que o tamanho do investimento que as operadoras 

precisam usar para a mudança de arquitetura de rede precisa ser de grande volume e ressalta 

que ainda não esta claro como esse investimento será amortizado por um novo modelo de 

negócio. 

Ainda segundo Lema et al. (2017), a demanda das indústrias verticais, indústrias que 

utilizarão o 5G como indústria de carro autônomo ou indústria IoT, precisam trabalhar em 

conjunto para que a rede possa adequar suas necessidades a tais indústrias para a criação de 

um modelo de negócio que atenda aos player do 5G. 

As aplicações de missão crítica, com pouca latência, são baseadas em mmWave que 

dependem de uma cobertura de rede diferenciada que não são possíveis sem um investimento 

nesse sentido que, por características do sinal, remetem a uma alta distribuição de antena por 

uma área (YOFFIE, DESAI e OUYANG, 2019). 

A nova tecnologia não se limita aos novos serviços, mas podem catalisar grandes 

progressos nas economias que a adotarem. No médio e longo prazo a capacidade dada pela 

nova infraestrutura trarão novos casos de negócios e maior eficiência dos serviços 

(CAMPBELL, DIFFLEY, et al., 2017). 
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Figura 9 – IHS 

 
Fonte: Campbell, Diffley, et.al, (2017). 

 

 

A evolução do 5G em toda a cadeia produtiva terá capacidade de números altos para 

investimento na medida em que investimento em CAPEX e R&D são cruciais para o alcance 

das ondas de rádio e necessidade de desenvolvimento do novo padrão que busca ser universal 

não importando o fabricante (CAMPBELL, DIFFLEY, et al., 2017). 

Ainda segundo os autores, o ciclo de investimento promete ser de longo prazo na 

medida em que novos modelos de negócio vão surgindo como melhor forma de 

comercialização da tecnologia, ao passo que ciclos de substituição da tecnologia legada será 

substituído pela mais nova. 

O 5G por si só, será um fator importante um crescimento econômico mundial com 

expectativas de crescimento sustentável por muitos anos nos países que o adotarem e tiverem 

algum desenvolvimento em cima do novo padrão. Não por acaso, países desenvolvidos já 

despontam na liderança da tecnologia (CAMPBELL, DIFFLEY, et al., 2017). 
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Figura 10 - IHS 

 
Fonte: Campbell, Diffley, et al., (2017). 

 
 

4 METODOLOGIA 

Na escolha da metodologia foi levado em consideração a própria natureza da 

tecnologia que, por se tratar de uma tecnologia ainda sem implementação mundial , 

necessitaria de uma visão futura. A pergunta de pesquisa também aborda temas específicos 

onde somente especialistas na tecnologia poderiam abordar com clareza e conhecimento os 

temas e a problemática proposta. 

Considerando todas as premissas e cenários citadas optamos por utilizar a técnica 

Delphi para explorar melhor o cenário proposto da pesquisa. 

Inicialmente, abordaremos a metodologia que a pesquisa será conduzida definindo e 

identificando a escolha da técnica para o desenvolvimento e as definições estruturais assim 

como as vantagens e desvantagens da técnica. 

Por fim, será definido o universo do estudo e a amostra utilizada na pesquisa, além dos 

critérios de seleção dos respondentes. A maneira como será feita a coleta e tratamento de dados 

assim como as limitações do método também serão delimitados nesse capítulo. 

 

4.1 A METODOLOGIA DELPHI 
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A Escolha da metodologia está diretamente relacionada ao paradigma escolhido para 

a pesquisa como uma consequência obtida a partir da pergunta de pesquisa para que nele haja 

a validação e encontre o objetivo do que é estudo (COLINS e HUSSEY, 2005). 

O intuito nessa pesquisa é obter uma visão futura de adequação governamental de uma 

nova tecnologia que ainda está em desenvolvimento trazendo luz a pontos específicos em 

relação ao futuro comportamento do aspecto regulatório brasileiro no meio desse novo cenário. 

Para tanto, foi optado pela utilização da metodologia Delphi como a melhor forma de 

explorar aspectos ainda incertos do contexto tanto tecnológico quanto regulatório. A 

metodologia Delphi tem esse nome originado no antigo oráculo de Delfos onde eram 

anunciados predições sobre o futuro na Grécia antiga. 

A técnica teve sua origem na Rand Corporation em 1966 quando os pesquisadores Olaf 

Helmer e Norman Dalker publicaram o relatório “The use of Delphi technique in problems of 

educational innovations”. 

Em março de 1967, o relatório publicado “Analysis of the future: the Delphi method” 

já buscando a capacidade da metodologia na busca pela predição de eventos futuros através 

da visão de especialistas em determinado assunto. 

A técnica foi largamente utilizada em pesquisas de campos militares para projeções de 

como a indústria militar soviética poderia se mobilizar melhor que o exército americano 

durante o período da guerra fria (TUROFF e LINSTONE, 2002). 

 A técnica Delphi consiste em um conjunto de procedimentos sistemáticos e rigorosos 

da análise de dados, organizados em uma sequência que mostre um alinhamento de ideias 

obtidas de forma empírica ou discordâncias de pontos de vista a serem explorados e 

conseguidos através de entrevista com especialistas no assunto. 

A técnica Delphi vem sendo utilizada em diversos campos como planejamento de 

programas, alocação de recurso e levantamento de condições de campo. Segundo 

(SANDFORD e HSU, 2007) a técnica pode ser usada para alcanças os seguintes objetivos: 

• Determinar e desenvolver uma gama de programas de acordo com a necessidade que 

se apresenta. 
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• Para exploração ou exposição de premissas ocultas que levem a diferentes conclusões 

e julgamentos. 

• Na busca por informação que seja consensual por parte dos entrevistados 

• Na correlação de julgamentos nos distintos grupos de pesquisas 

• Na orientação dos grupos quanto às respostas de outros grupos. 

  

A técnica é fundamentada em múltiplas interações através de questionários enviados 

em rodadas para os respondentes de forma a conseguir o consenso entre as respostas. 

Segundo Vergara (2009), questionário é a coleta de dados capturada pela interação 

com o campo de pesquisa por meio de uma série ordenada de questões definidas pelo 

pesquisador de acordo com o interesse de pesquisa. 

Para toda a rodada o entrevistado tem a liberdade para mudar sua resposta anterior no 

intuito do alcance do um entendimento entre as opiniões baseados nas respostas das rodadas 

anteriores (SANDFORD e HSU, 2007) (TUROFF e LINSTONE, 2002). 

A forma da coleta sistemática de dados através de questionários possuem premissas 

fundamentais ao processo: anonimato dos respondentes, representação da distribuição dos 

resultados e feedback (retorno) das respostas do grupo para reavaliação nas rodadas seguintes. 

No método Delphi um questionário que é repassado inúmeras vezes até que seja obtido 

um consenso de opiniões entre as respostas, o que representa a consolidação das ideias do 

grupo. 

Como dito, o anonimato dos respondentes, a representação da distribuição dos 

resultados e o retorno das respostas da equipe para reavaliação das rodadas seguintes são as 

principais características deste método. 

De acordo com Giovinazzo e Wright (2001), a utilidade do método parte do 

pressuposto de que o julgamento coletivo é melhor que uma opinião individual. Uma das 

principais aplicações do método Delphi é na projeção de cenários futuros, visando subsidiar 

decisões estratégicas, no âmbito de organizações ou de políticas públicas. 

A cada rodada as perguntas são repetidas com os resultados da rodada anterior para a 

reavaliação da resposta até que as respostas obtenham uma convergência das opiniões dos 

especialistas satisfatória (SANDFORD e HSU, 2007). 
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O questionário deve ser elaborado apresentando para cada questão um resumo das 

principais informações conhecidas sobre o assunto e, eventualmente, extrapolações para o 

futuro, de forma a facilitar o raciocínio orientado para o futuro (WRIGHT e GIOVINAZZO, 

2000). 

Na elaboração do questionário, Giovinazzo e Wright (2000), alertam para que sejam 

evitados nos questionários: 

I. Colocações ambíguas – Questões muito grandes podem conter pontos de 

concordância e discordância na mesma questão dificultando o entendimento do 

entrevistado e sua resposta. 

II. Eventos compondo mais do que um fato 

III. Número maior que 25 questões 

IV. Evitar previsões contraditórias 

V. Evitar complexidade no questionário 

Quando há dados qualitativos (justificativas e opiniões) relacionados às questões 

quantitativas, a coordenação busca relacionar os argumentos às projeções quantitativas 

correspondentes.  

Na figura 11 pode ser vista a sequência de atividades envolvidas na execução do 

método Delphi. Enquanto é desenvolvido e testado o questionário da primeira rodada, a 

coordenação faz a seleção dos panelistas (que fazem parte do painel de pesquisa). 

Figura 11 – Sequência de execução de uma pesquisa Delphi 
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Fonte: 

Normalmente, há uma abstenção de 30% a 50% dos respondentes na primeira rodada, 

e de 20% a 30% na segunda rodada. Após a análise da primeira rodada, a coordenação decide 

sobre a necessidade de incorporação de novas questões na segunda rodada (SANDFORD e 

HSU, 2007). 

A segunda rodada, mínima obrigatória, do questionário apresenta necessariamente os 

resultados do primeiro questionário, possibilitando que cada respondente reveja sua posição 

em relação à argumentação do grupo em cada questão. As rodadas ocorrem até que seja 

atingido um grau satisfatório de convergência.  

O questionário é disponibilizado na Internet, utilizando um formulário cujos dados das 

respostas são encaminhados para uma planilha eletrônica como Excel, ou outra planilha 

adequada para a tabulação das informações. Os respondentes são comunicados por e-mail e 

preenchem o questionário diretamente pela Internet.  

A fim de elaborar os cenários da pesquisa, Giovinazzo e Wright (2000) explicam que 

a técnicas podem ser divididas em extrapolativas, exploratórias e normativas. As técnicas 

extrapolativas permitem a previsão, pela extrapolação para o futuro, de eventos verificados no 

passado. 
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As técnicas exploratórias concentram a análise no processo de mudança e nos 

caminhos alternativos para o futuro (identificam os eventos e as ações que são capazes de 

alterar os caminhos que serão percorridos). 

 As técnicas normativas visam orientar as ações que determinarão o futuro, por meio 

da análise dos valores e necessidades do ambiente relacionado com o objeto da previsão, sendo 

complementares às demais abordagens. 

Nossa pesquisa será extrapolativa, exploratória e normativa. 

 

4.2 VANTAGENS DA TÉCNICA DELPHI 

 

A técnica Delphi é largamente utilizada porque possui características importantes e 

suas vantagens são aqui colocadas como: 

 

• Por trabalhar com a opinião de especialistas em assuntos específicos, contando com o 

conhecimento prévio a técnica é eficiente para as previsões de cenários futuros, pois 

gera uma reflexão multidisciplinar para problemas complexos em diversos pontos de 

vista. 

• O volume de informação levantado tem melhor embasamento por ser respondido por 

indivíduos com conhecimento prévio que podem levar a novas reflexões sob diferentes 

pontos de vista. 

• A resposta aos questionários é realizada por participantes anônimos, eliminando o risco 

de influência entre os participantes nas respostas além de evitar vieses no resultado. 

• Custo reduzido por proporcionar encontros de especialistas de forma individual e não 

necessariamente presencialmente. 

• Questionário pode ser administrado por e-mail ou ferramentas online sem a presença 

de todos os especialistas ao mesmo tempo. 

• O estudo pode englobar um número grande de participantes que tende a traduzir em 

um resultado mais abrangente ao objetivo final e intermediário da pesquisa. 

O entrevistado tem a vantagem de responder a pesquisa no momento oportuno e em 

qualquer lugar. 
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4.3 DESVANTAGENS DA TÉCNICA DELPHI 

O método Delphi oferece desvantagens. As mais frequentemente apontadas são: 

• A influência do pesquisador pode gerar vieses refletidos no próprio questionário, 

imponto a visão do pesquisador na ausência de investigação nas discordâncias gerando 

um consenso forçado. 

• Seleção de respondentes e tratamento de resultados estatisticamente não aceitáveis; 

• O tempo da pesquisa pode ser alto dependendo do consenso entre os participantes da 

pesquisa e, portanto várias rodadas de perguntas serão necessárias antes da conclusão 

da pesquisa. 

• Dependência dos resultados em relação à escolha dos especialistas, o que possibilita a 

introdução de viés pela escolha dos respondentes; 

• Dificulta a elaboração de um questionário sem ambiguidades e não tendencioso sobre 

projeções futuras; 

• Projeção da visão futura depende da visão dos participantes e da qualidade do 

questionário executado. 

  

4.4 QUANTO AOS FINS 

A pesquisa será exploratória e descritiva. Exploratória, porque a tecnologia em questão 

não é conhecida e ainda caminha em seu desenvolvimento e por isso a regulação vigente ainda 

não está adequada. Descritiva, pois será descritiva a forma que a regulação trabalha nos dias 

atuais além da situação da implantação na infraestrutura brasileira. 

 

4.5 QUANTO AOS MEIOS 

Quanto aos meios, de acordo com Vergara (2010a), a pesquisa será de campo, porque 

serão utilizado questionário destinado ao público de especialista para dar o panorama e opinião 

sobre as questões que regulam o mercado de telecomunicações no Brasil. 

 

4.6 UNIVERSO E AMOSTRA 
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Segundo Vergara (2010b), o universo ou população compreende um conjunto de 

elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que 

serão objeto de estudo. A amostra ou população amostral compreende uma parte do universo 

(população) escolhida segundo um determinado critério de representatividade. 

 

4.6.1 UNIVERSO 

O universo da pesquisa pode ser entendido como todos os gerentes, coordenadores e 

demais participantes dos Escritórios de Gerenciamento de Projetos das empresas, além de 

gerentes de projeto que já participaram ou conhecem o funcionamento desses Escritórios, de 

forma a contribuírem com seus conhecimentos como especialistas na resposta às perguntas do 

questionário em sucessivas rodadas, buscando um consenso sobre as perguntas do tema. 

4.6.2 AMOSTRA 

Pela técnica escolhida o desenvolvimento dessa pesquisa envolve uma amostragem 

específica com tipicidade definida conforme definição da técnica delphi já abordada 

anteriormente.  

Por esse mesmo motivo, conforme Miles e Urban (1994), o desenho de pesquisa 

precisa ser amplo para proporcionar uma maior liberdade para a abordagem do objeto de 

pesquisa. 

Seguimos, portanto a sugestão de Patton (2002) da amostragem intencional que visa à 

variação máxima na amostra que traduzindo para a nossa pesquisa serão divididos em quatro 

grupos bases a serem explorados: 

a) Reguladores – Funcionários públicos que trabalham com a regulação do 

setor 

b) Operadores – Indivíduos que trabalham nas grandes operadoras atuantes 

em território nacional 

c) Fabricante – indivíduo ligado às empresas que desenvolvem e vendem 

a tecnologia no formato de produto/serviço. 

d) Outros – Àqueles indivíduos que não se identificam com as categorias 

citadas. 

 

4.7 SUJEITO 
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No intuito de definir como especialistas os entrevistados para essa pesquisa, será 

optado por sujeitos com diversos que tenham mais de 6 anos de experiência em cada um dos 

grupos previamente definidos: 

• Reguladores 

• Operadores 

• Fabricantes 

• Outros 

Não será limitado, porém para respondentes brasileiros porque embora seja uma 

pesquisa de âmbito nacional a troca das experiências no exterior podem trazer luz a outros 

pontos não abordados para os participantes nacionais. 

4.8 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados é um dos pontos fundamentais para o projeto de pesquisa, pois 

através dela construiremos a forma de chegarmos aos objetivos intermediário e final do estudo 

(YIN, 2016). 

Dessa maneira, são definidas as fontes de informação para a pesquisa da seguinte 

forma: 

a) Aplicação de um questionário amplo e qualificado para os participantes 

da pesquisa. Conforme o método Delphi, o questionário será respondido em rodadas 

pelos indivíduos classificados como especialistas durante seguidas rodadas. 

Nas sucessivas rodadas será indicada a resposta da maioria dos participantes na 

tentativa de reavaliação dos respondentes diante dos argumentos e opiniões dos 

entrevistados no intuito de concluir em consenso. 

O primeiro questionário será estruturado a semiestruturado com campos para 

melhor detalhamento da resposta. 

A liberdade de mudança dos questionários e também das respostas serão 

garantidas durante todo o período de pesquisa conforme modelo Delphi. (SANDFORD 

e HSU, 2007) 

As rodadas serão encerradas na medida em que o consenso é alcançado e os 

resultados garantindo uma aceitação de todos os grupos. 
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Será rodado um questionário teste para um pequeno número de participantes 

como forma de garantir o pleno entendimento das questões e todo o processo de 

pesquisa. 

O questionário será feito de forma online, garantindo o anonimato e também a 

não comunicação entre os participantes evitando a influência de grupo nas respostas 

aos questionamentos (TUROFF e LINSTONE, 2002). 

 

b) Pesquisa em artigos especializados e publicados, páginas de Internet, 

dissertações relacionadas ao assunto tecnológico e regulatório. 

 

 

4.9 TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados serão extraídos do campo por meio de questionário e sua análise será feita 

para o alcance do seu objetivo principal e secundário. 

De acordo com YIN (2016), na pesquisa qualitativa os dados podem ser codificados 

para uma melhor análise sistemática. Embora o autor esclareça que não há a obrigatoriedade 

na ação cuja decisão de fazê-lo ficará a cargo do pesquisador. 

Sendo assim, conforme GIOVINAZZO e WRIGHT 2000, a partir das respostas 

fornecidas e, se necessário codificadas, será utilizada uma verificação de maioria simples com 

de valores percentuais da distribuição das respostas para verificação do consenso, definido em 

70% de convergência das respostas entre os participantes. 

Será utilizada estatística descritiva, cujo objetivo é o de sintetizar uma série de valores 

de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global das respostas e as 

variações desses valores. Todos os dados recebidos serão organizados em forma de tabela 

separada por pergunta de cada assunto abordado e será retornado aos respondentes de forma 

consolidada ate que tenhamos, conforme já mencionado, 70% de convergência nas respostas. 

 

 

4.10 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 
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Segundo Vergara (2010b), todo método tem possibilidades e limitações. Sendo assim, 

de acordo com a metodologia informada para a pesquisa, apresentam-se algumas dificuldades 

e limitações quanto à coleta de dados:  

• Não será possível fazer uma análise por grupo de visão de futuro conforme os grupos 

estabelecidos na seção 4.8 o que traduziria discordâncias de visão futura de rede e prioridades. 

• Não há como garantir o mesmo nível de conhecimento dentre todos os participantes 

da pesquisa. 

• Devido a questões profissionais e de posicionamento das empresas/órgãos 

empregadores dos especialistas, algumas perguntas podem não ser respondidas em sua 

totalidade ou ser omitidas em pontos sensíveis que podem dificultar o resultado do consenso. 

• Será admitido nessa pesquisa consenso parcial das respostas pela dificuldade de 

tempo dos participantes da pesquisa, pelo histórico da técnica Delphi de desistência de 

participantes durante as diferentes rodadas e também por entender que algumas questões 

podem ser abordadas de forma tecnicamente distinta. 

• A vida profissional do pesquisador pode acrescentar viés na pesquisa. Portanto se 

almeja o distanciamento dos fatos para análise e elaboração da pesquisa, porém não há 

completa neutralidade científica. 

• Por  se tratar de um tema regulatório  ,  cujo conhecimento não é tão disseminado, 

poderemos encontrar vieses  a partir da segunda  rodada estabelecidos  pela rodada anterior.



51 
 

 

5 PESQUISA DE CAMPO 

 

5.1 O QUESTIONÁRIO 

A pesquisa de campo foi respondida durante os meses de novembro, e dezembro de 

2020 e também Janeiro de 2021. Teve no total 38 participantes que responderam ao 

questionário na primeira rodada e somente 29 respondentes que participaram da segunda 

rodada seguindo a desistência esperada conforme Linstone (2002). 

Vale destacar a dificuldade de participação dos especialistas pela dificuldade de 

conciliar trabalho e vida pessoal na época atual de pandemia. Mesmo assim, conseguimos um 

número significativo de participante, a quem agradecemos. 

Procurou-se abordar na elaboração das questões temas atuais de pontos sensíveis da 

legislação e desenvolvimento da tecnologia 5G no cenário nacional que impactam direta ou 

indiretamente a operadora de telecomunicação. 

O questionário foi dividido por tópicos, todos eles relacionados ao tema de diversos 

pontos de vista: 

• Perguntas sobre Espectro, perguntas 1.1.1 e 1.1.2 focadas nas questões relativas ao 

espectro de funcionamento da tecnologia móvel. 

• Perguntas do nível estratégico: 1.2.1 e 1.2.2 – focadas na utilização de ativos 

importantes para o desenvolvimento nacional. 

• Perguntas sobre o nível de negócio, perguntas 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4, perguntas 

relativas ao ambiente que suporta o negócio da operadora. 

• Perguntas sobre a concessão das operadoras, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 que 

buscam abordar parâmetros sobre a forma e obrigação feita pela ANATEL da 

autorização e concessão das operadoras de tecnologia móvel. 

• Perguntas relativas à qualidade do serviço prestado e fiscalizado pela ANATEL, 

perguntas 1.5.1 e 1.5.2. 

• Perguntas que buscam os pontos mais críticos do 5G que é sobre Antenas e suas 

instalações, perguntas 1.6.1 e 1.6.2. 

• Perguntas sobre a concorrência no setor brasileiro, 1.7.1 e 1.7.2 
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Todos os tópicos ressaltados aqui têm como objetivo abordar os assuntos por diferentes 

ângulos já que a tecnologia possui, em cada uma dessas visões, impactos e dificuldades ao 

operador de telecomunicação. 

O pequeno número de perguntas por tópicos são na intenção de não tomar muito tempo 

do respondente e garantir que ele responda por inteiro o questionário e com comentários, mas 

é sabido que outras questões poderiam ser colocadas para esclarecer ainda mais alguns dos 

tópicos levantados. 

Embora a tecnologia seja algo novo vários artigos internacionais e seminários 

nacionais abordam os temas aqui citados, portanto entendemos que os principais pontos 

críticos estão aqui trabalhados nessa pesquisa. 

Antes de realizar a primeira rodada do questionário foi feito teste com dois 

participantes para garantir o pleno entendimento das perguntas e evitar ambiguidades na 

resposta. Do total, 7 perguntas foram modificadas para garantir a qualidade do questionário. 

 

5.2 RESULTADO DA PRIMEIRA RODADA 

Para a primeira rodada da pesquisa foi enviado o link de plataforma online de pesquisa 

para 120 pessoas. Dessas, tivemos respostas de 41. 

Embora aberta para respondentes estrangeiros nenhum indivíduo, senão brasileiro, 

participou dessa pesquisa como respondente. 

Para validar os respondentes foram desenvolvidas perguntas iniciais para a validação 

e classificação dos participantes dessa pesquisa. 

Na seção 4.7, relativos aos sujeitos da pesquisa, dessa dissertação definimos 

como especialista indivíduo com 6 anos de experiência dentro do universo de respondentes. 

Baseado nesse critério, retiramos da pesquisa o resultado de 2 participantes ficando com 38 

respondentes válidos (Figura 12). 
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Figura 12 – Experiência dos respondentes 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Seguindo a sugestão de PATTON (2002) de amostragem intencional, buscamos 

indivíduos com as classificações conforme definida na seção 4.6.2 dessa dissertação: 

 

• Reguladores 

• Operadores 

• Fabricantes 

  

Porém não foi restringida à participação somente a indivíduos que se reconhecem em 

um desses setores.  
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Dois respondentes especificaram-se como consultores de telecomunicações (Figura 

13). 

Figura 13 – Questão para validação 

 
  

 

Como terceira e última questão de validação, foi solicitado o e-mail do respondente. O 

contato foi somente para o controle da pesquisa e o encaminhamento para rodadas posteriores, 

seguindo o compromisso estabelecido pela técnica de anonimato ressaltado por Wright e 

Giovanazzo (2000). 

A partir desse momento começamos a fazer as perguntas relativas ao tema da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.1.1 
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Figura 14 – Pergunta 1.1.1 

 
 

A partir dessa questão os respondentes analisaram a palavra gestão de forma distinta. 

Boa parte dos respondentes que concordaram totalmente, que somaram 63,16% dos 

respondentes, justificaram suas opiniões afirmando que existe uma deficiência de gestão do 

espectro. Não foi comentado, entretanto qual aspecto específico onde falta tal gestão, porém 

colocaram como justificativa da ineficiência a falta de recurso destinado à fiscalização e 

planejamento de longo prazo. Também foi citado o caráter arrecadatório para os leilões sem 

uma “visão estratégica de recursos naturais” que dificultaria a operadora para conseguir usar 

da melhor forma o espectro e ao mesmo tempo utiliza-lo para indústrias locais. 

Os respondentes que concordaram parcialmente, 31,58% dos respondentes, levantaram 

pontos quanto ao livre mercado para o espectro dizendo que embora seja de interesse nacional 

para maior competitividade da indústria, a gestão do recurso precisa seguir o curso atual, de 

acordo com interesse de mercado e um dos motivos para essa visão se justifica, segundo um 

dos respondentes, a imaturidade de algumas indústrias locais, ou seja, não se justificaria uma 

reserva de banda exclusiva para indústria local. Um dos respondentes citou que o Brasil, por 

ser um país de pouca arrecadação, precisa de todo o recurso advindo do leilão disponível. 

Os respondentes que não opinaram, acrescentaram que deveriam ter mais dados para 

julgamento. Embora com uma boa concentração e aproximação do critério do consenso, 

definido como 70%, o mesmo não foi alcançado na primeira rodada embora próxima. 

 

• Pergunta 1.1.2 
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Figura 15 – Pergunta 1.1.2 

 
 

Tivemos respostas bem distribuídas para essa questão sendo necessário fazer uma 

classificação adequada dos argumentos mais utilizados pelos respondentes em cada categoria 

de resposta. 

Os respondentes que discordaram totalmente ressaltaram que o Brasil não tem 

desenvolvimento social suficiente para que foquemos todos os recursos naturais disponíveis 

para uma indústria que ainda não existe. Por ser um país que precisa de recurso público para 

seu desenvolvimento, seria um impacto muito grande nas contas federais. Ainda, nesse grupo 

foi ressaltado que as indústrias interessadas, comumente as operadoras, são ponto fundamental 

para o desenvolvimento da tecnologia e ratificaram a necessidade de priorização delas. 

O grupo que optou por discordar parcialmente colocou a maioria das suas opiniões 

dentro da importância de abordar não somente a operadora, mas todo o ecossistema 5G como 

chance de maior sucesso na implementação nacional, porém destacam que a indústria 5G em 

si não deve ser alvo de priorizações. 

Os respondentes que não concordaram nem discordaram colocaram suas posições 

baseados em não haver uma visão clara e uniforme para quais seriam as indústrias do 5G. 

Outros respondentes ressaltaram a importância de ter empresas interessadas, porém a indústria 

criaria maior desenvolvimento nacional. 

Respondentes do grupo que repontou que concordam parcialmente mostraram-se 

divididos entre a importância de termos empresas interessadas e com isso, negócios de curto 

prazo, e a indústria do 5G. Um dos respondentes ressaltou “por ser um país pobre é necessário 
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ter um retorno de curto prazo”. Outra parte dos participantes levantou a dificuldade por conta 

da corrupção entre as forças empresariais e políticas. 

O grupo de respondentes que concordou totalmente, teve o menor número mas 

apresentaram a mesma argumentação do grupo anterior, ressaltando a importância de retornos 

de curto prazo, mas que por motivos estratégicos, seria mais eficiente mapear todo o espectro 

e dividir antes de fazer leilão com intuito arrecadatório. 

 

• Pergunta 1.2.1 

 

Figura 16 – Pergunta 1.2.1 

 
 

 

O resultado da questão 1.2.1 esta conforme figura acima. Importante observar a 

argumentação de cada grupo para guiar o consenso na segunda rodada da metodologia 

escolhida. 

O grupo de respondentes ressaltou que mesmo as indústrias verticais, que usarão o 5G 

como base não serão capazes de rentabilizar o investimento feito pela operadora para 

implementação da tecnologia. 

O grupo de respondentes que não concordaram nem discordaram ressaltaram que a 

dificuldade de fazer tal previsão sem dados mais claros de como a tecnologia vai impactar os 

indústrias verticais. 
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O grupo de respondentes que concordou totalmente ressaltou que o 5G é a base 

tecnológica para a maioria do desenvolvimento de outras tecnologias como o IoT e que 

diferentemente do 4G, indústrias verticais que trarão o retorno financeiro para a tecnologia. 

O grupo de que concordou parcialmente disse que é um fator importante mas não tem 

certeza sobre a rentabilização do 5G. 

 

• Pergunta 1.2.2 

 

Figura 17 – Pergunta 1.2.2 

 
 

Tivemos grande distribuição das opiniões, sem chegar ao consenso determinado de 

70%. Para aqueles que responderam que concordam totalmente usaram o argumento de um 

plano estruturado nacional, envolvendo todos os maiores atores do mercado para pesquisa e 

desenvolvimento nacional em cima do 5G.  

Para os respondentes que concordaram parcialmente ressaltaram a necessidade de se 

garantir um equilíbrio entre os interessados em pesquisa e desenvolvimento usando a 

tecnologia 5G e o interesse público de venda de espectro. 

O grupo de respondente que não concordaram nem discordaram argumentaram que 

não possuem dados para o julgamento dessa questão. 
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Todos os grupos de que discordaram, tanto parcialmente como totalmente, disseram 

que o a divisão excessiva do espectro pode causar danos e que é melhor comercializar blocos 

de espectros inteiros para operadoras. 

 

• Pergunta 1.3.1 

 

Figura 18 – Pergunta 1.3.1 

 

 

Para essa questão a maioria optou por concordar totalmente com a afirmação alegando 

a importância de retornos financeiros à operadora como principal forma de fomentar o 

mercado. Porém os respondentes que concordaram parcialmente reconhecem o papel 

importante das operadoras na implementação nacional do 5G, porém a forma como executar 

uma mudança na regulação para auxílio depende de maior discussão e aprofundamento. 

Os grupos que discordaram sugerem que a regulação deveria se limitar somente a 

regular tecnicamente e fiscalizar e justificam que muitos mercados são mal explorados 

atualmente por deficiência das operadoras atualmente. 

Os respondentes que discordaram totalmente acrescentaram ainda que é necessário um 

distanciamento entre o setor público e privado para facilitar a fiscalização e determinações 

independentes e se declararam contra qualquer ajuda do estado. 
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• Pergunta 1.3.2 

 

Figura 19 – Pergunta 1.3.2 

 

Para essa pergunta, o consenso quase foi alcançado já na primeira rodada. Porém como 

não foram alcançados os 70% de respondentes estabelecidos será necessária nova rodada para 

chegarmos ao objetivo. 

Os que discordaram citaram o fato de que caso isso venha a ser colocado em prática 

haverá um impacto nas contas públicas pela diferença na coleta de impostos, mas ressaltaram 

que antes disso deveria ser colocada primariamente uma simplificação de impostos. 

Respondentes que concordaram totalmente argumentaram com a alta taxa de impostos 

brasileiros e disseram que tais impostos são impeditivos e travam maior investimento no setor. 

Alguns respondentes citaram que o setor de telecomunicação é o que mais sofre com os 

impostos no mundo. 

Respondentes que concordaram parcialmente ressaltaram a preocupação com as contas 

públicas, mas disseram que incentivos fiscais são importantes para todo o setor e não “somente 

na fase de implantação”. 

• Pergunta 1.3.3 
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Figura 20 – Pergunta 1.3.3 

 

 

Para a questão temos o resultado acima. Dessa vez tivemos uma concentração de 

respostas maior no grupo de respondentes que não apresentaram opinião. Dentro desse grupo, 

não houve nenhum participante que alegou falta de entendimento da questão.  

O posicionamento dessa categoria foi não ter conhecimento ou acompanhamento das 

finanças da operadora de celular. É reconhecida, entretanto, a dificuldade de levantar um 

volume de investimento tão grande, porém sem a opinião concreta de que a operadora de 

telecomunicação não teria capacidade de investimento para o 5G. 

O posicionamento dos respondentes que concordaram totalmente gira em torno da 

dificuldade de investimento em moedas estrangeiras com a receita em moeda nacional e que 

o volume de investimento foge ao padrão de investimento da operadora. 

Entretanto, o grupos de respondentes que concordam parcialmente também pontuaram 

que a capacidade de investimento seria de forma gradual o que retardaria sua implementação 

ou seria suficiente somente para uma parte do território nacional. 

 

 

 

• Pergunta 1.3.4 
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Figura 21 – Pergunta 1.3.4 

 

 

Para a questão grande parte dos respondentes se posicionou concordando com a 

proposta. O grupo de respondentes que concordaram parcialmente levantou dúvida sobre a 

capacidade industrial brasileira se geraria realmente plena compensação da redução de 

impostos diferente do grupo que concordou totalmente que acredita que haveria a 

compensação. 

Mais uma vez, ambos os grupos levantaram-se a favor da desoneração de impostos 

como plano central e necessário.  

Chama a atenção de que não obtivemos nenhum respondente que tenha ficado no grupo 

que não concorda ou discorda. 

O grupo de respondentes que discordam totalmente tem seus  posicionamento 

afirmando que o volume de investimento é muito alto e que não haveria compensação 

financeira para o Estado Brasileiro. 

 

 

 

• Pergunta 1.4.1 
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Figura 22 – Pergunta 1.4.1 

 

 

Tivemos uma distribuição distinta de opiniões e distante do consenso. O Grupo de 

respondentes que discordaram totalmente argumentou dizendo que todas as regras de um 

contrato precisam ser cumpridas integralmente e que é de responsabilidade das partes fiscais, 

acompanhar as métricas estabelecidas nela. Levantaram ainda a baixa qualidade da prestação 

de serviço histórica do setor para justificar posicionamento mais rígido perante as operadoras 

de telecomunicação. 

O grupo que discordou parcialmente também citou a baixa qualidade do serviço 

prestado, mas não tem posição em relação ao assunto, contudo estudaria formas alternativas 

das multas para esses casos. 

Os respondentes que concordaram totalmente argumentaram a dificuldade da 

morosidade de mudança na legislação em ambiente tecnológico com ciclos curtos. 

Reconhecem também a situação onerosa das operadoras de manutenção e metas de expansão 

de tecnologia legada como telefones fixos para o interior do Brasil durante décadas. 

O grupo que concorda parcialmente adicionou que embora numa situação ruim, temos 

deficiência na própria execução por partes dos fornecedores mas reconhecem as dificuldades 

de regulação desatualizada. Por isso a negociação precisa ser vista caso a caso. 
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Figura 23 – Pergunta 1.4.2 

 

Já na primeira rodada obtivemos boa concentração de respostas, 42,11% dos 

respondentes se posicionaram concordando totalmente com o exposto. 

A opinião principal foi a de pressa e urgência para o Brasil se posicionar o quanto antes 

no 5G e ter a rede disponível o mais breve possível. Outro argumento no mesmo grupo de 

respondentes foi em relação ao passado onde “se obrigarmos os concessionários a investirem 

em redes mais antigas estaremos insistindo no mesmo erro”. 

O grupo de respondentes que concordam parcialmente levantou a questão da 

flexibilização onde somente parte das multas, e dependendo de quais infrações que geraram 

as multas deveriam ser revertidas para investimento na rede de baixa qualidade. 

Os respondentes que discordaram totalmente posicionaram-se contra qualquer tipo de 

flexibilização baseado no contrato estabelecido e acordado previamente e também na baixa 

qualidade de atendimento praticado pelas grandes operadoras nacionais. 

O grupo de respondentes que discordaram parcialmente opinou dizendo que multas são 

instrumentos fiscais importantes e que desvirtuar seu objetivo pode ter consequências 

inoportunas. Um dos respondentes ressaltou que poderia ter investimento baseado na multa as 

na área em que a ANATEL escolhesse. 

O grupo de respondentes que não se posicionaram, não acrescentaram comentários à 

questão. 
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• Pergunta 1.4.3 

 

Figura 24 – Pergunta 1.4.3 

 

Ao contrário do que observamos na última pergunta, não obtivemos um número grande 

de comentários o que dificultou a argumentação das opiniões. Aqueles que concordaram de 

alguma forma levantaram o objetivo do bem público para a prestação de serviço para a 

reversão ao concessionário. 

O grupo de respondentes que concordam parcialmente entende que para a prestação de 

serviço é necessário que o concessionário detenha o bem reversível para a melhor prestação 

de serviço, mas precisa ser negociado de forma adequada. 

O grupo de respondentes que discordam totalmente assim como os que discordam 

parcialmente utilizou o argumento de livre mercado onde ressaltam a necessidade de 

negociação entre as partes, para a devida compra ao valor de mercado. 

Aqueles que não concordam nem discordam levantam a necessidade de uma discussão 

maior para a tomada de decisão, não somente pela agencia reguladora, mas por todo Estado 

brasileiro. 

  

 

• Pergunta 1.4.4 
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Figura 25 – Pergunta 1.4.4 

 

 

Os respondentes que não concordam nem discordam levantam que a 

contrapartida precisa ser estabelecida de forma clara entre as partes para decidir se são contra 

ou a favor da ideia.  

Aqueles que concordam plenamente mostram que os itens são ativos 

importantes e não deve ser cedidos à iniciativa privada uma vez que os itens cedidos deveriam 

ser adquiridos pelas concessões. 

 Aqueles que concordam parcialmente mostraram a contrapartida tem que 

ser negociada minimamente como forma de achar o equilíbrio entre o interesse privado e o 

interesse público quanto aos valores dos itens reversíveis. 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.4.5 
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Figura 26 – Pergunta 1.4.5 

 

Tivemos nessa questão uma grande concentração da opinião dos especialistas que 

concordam parcialmente. 

O argumento utilizado para a justificativa de suas opiniões foi em cima do equilíbrio 

das obrigações quando fazem sentido e dos investimentos necessários para essas obrigações. 

Os que concordam totalmente são favoráveis ao foco total de investimentos no 5G para 

melhor adequação das operadoras para a nova tecnologia. 

Aqueles que discordam acreditam que o investimento e as obrigações são 

independentes e que não seria conveniente para o Estado Brasileiro a mistura dos dois já que 

as obrigações tem seu objetivo a cumprir. 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.5.1 
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Figura 27 – Pergunta 1.5.1 

 

 

Os respondentes que concordam parcialmente levantam a questão de que precisa ser 

revista não apenas a obrigação de expansão em si, mas o tipo de tecnologia que será expandida, 

lembrando que certas obrigações não faziam sentido em expandir pela tecnologia legada a ser 

expandida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.5.2 
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Figura 28 – Pergunta 1.5.2 

 

Para essa questão alcançamos o consenso já na primeira rodada, único caso onde 

conseguimos o consenso de que o atendimento de qualidade à população deve ser o foco 

principal. 

Houve também o reconhecimento do papel das concessões como parceiras para o 

atendimento do serviço. Entretanto os que concordaram parcialmente ressaltam que certas 

obrigações são acordadas previamente durante a negociação de contratação de devem ser 

cumpridas a qualquer custo cabendo negociações pontuais para cada caso.  Outros 

respondentes ressaltaram a importância de haver punições alternativas as multas financeiras 

quando tivermos que cumprir expansões para regiões sem o retorno financeiro adequado. 

Não será necessária uma segunda rodada para essa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.6.1  
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Figura 29 – Pergunta 1.6.1 

 

Os respondentes que discordaram totalmente se preocuparam com a independência 

municipal para definição de regras urbanísticas já que dentro dos municípios diretrizes 

independentes são encontradas. O grupo de respondentes que discordaram parcialmente 

evidenciou que é necessário ter um padrão a seguir, mas mantendo a autonomia do município. 

Os que concordam totalmente reforçaram a ideia de que quanto mais padronizado for 

menor os custos ao longo do processo, facilitando o benefício do povo e do operador. O grupo 

que concordou parcialmente levantou o ponto em que casos excepcionais podem surgir, porém 

é necessário uma regra geral para facilitar o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.6.2 
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Figura 30 – Pergunta 1.6.2 

 

Grande parte dos respondentes são favoráveis a padronização e ao ganho de 

escala para a instalação de antenas em diferentes municípios visando sempre a busca por 

menos burocracia e processos demorados. 

Os que discordam total ou parcialmente ressaltaram que não seria a 

unificação do processo que faria grande diferença na velocidade de implementação das 

antenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.7.1 
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Figura 31 – Pergunta 1.7.1 

 

Os 52,63% dos respondentes que discordam argumentaram que parâmetros de 

segurança fazem parte do escopo técnico e não há como separar ambos. Sendo um requisito 

técnico o órgão fiscalizador e regulador precisa estar atendo e determinar diretrizes a serem 

seguidas por todos os equipamentos em território nacional.  

Os 15,79% que discordam parcialmente levantam o ponto em que deve se separar o 

parâmetro técnico de segurança com a segurança nacional, que deve ser regida por outro órgão 

federal. 

Os respondentes que concordaram não comentaram as questões. O mesmo para os 

respondentes que não concordaram ou discordaram. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 1.7.2 
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Figura 32 – Pergunta 1.7.2 

 

 

A maioria dos respondentes, 36,84% optou por concordar totalmente ressaltando a 

importância da concorrência mercadológica do setor. 

Os respondentes que concordaram parcialmente, 31,58%, evidenciaram que somente a 

retirada de um fornecedor não seria capaz de aumentar o preço de implantação já que há vários 

concorrentes do mercado capazes de gerar a diminuição do valor de equipamentos. 

Os respondentes que discordaram parcialmente trouxeram uma visão prática de 

mercados, lembrando que a maioria dos grandes operadores atuando no Brasil já tem 

referencial de preço no exterior, já que todos são “filiais” de grupos internacionais. 

 

5.3 RESULTADO DA SEGUNDA RODADA 

 

Para a segunda rodada da pesquisa foi necessário observar os argumentos da primeira 

rodada, ordená-los em cada categoria de resposta para buscar gerar consenso mediante as 

ideias previamente colocadas. 

Por isso a segunda rodada, contou com survey online e também o documento em Word, 

enviado por e-mail, para cada um dos participantes contendo o resultado da rodada um, com 

o agrupamento das  principais ideias do grupo de respondentes colocadas na rodada anterior. 
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Foi enviado por e-mail também o resultado e comentários da respostas individual, mas 

somente do próprio respondente para manter o sigilo citado por Wright e Giovanazzo (2000). 

Foi oferecido aos participantes um livro como brinde para manter os respondentes 

engajados com a pesquisa. Porém não surtiu muito efeito já que tivemos menos comentários 

nessa segunda rodada e houve participante que deixou de responder há algumas questõs. 

De forma geral ainda foi mantido um bom número de respostas apresentadas agora: 

• Pergunta 2.1.1 

 

Figura 33 – Pergunta 2.1.1 

 

Na segunda rodada a argumentação dos especialistas que concordaram seguiu 

basicamente a mesma linha de argumentação da rodada anterior. O que tivemos de mudança 

significativa da última rodada foi o posicionamento dos respondentes que não tinham opinião 

definida quanto ao tema e que agora optaram por concordar totalmente, o que influenciou e 

facilitou o alcance do consenso. 

Tivemos também a mudança de posicionamento de alguns respondentes que tinham 

concordado parcialmente mas concordaram totalmente agora com os argumentos apresentados 

principalmente no sentido de termos leilões puramente arrecadatórios que não buscam uma 

visão de longo prazo para melhor administração e seus fins para o brasil. 
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• Pergunta 2.1.2 

 

Figura 34 – Pergunta 2.1.2 

 

Na segunda rodada da questão tivemos respondentes que deixaram a questão em 

branco. Não por desistência, porém não houve razão apresentada até o momento. 

Aqui tivemos uma mudança de posicionamento baseado na importância central da 

operadora brasileira. Chama a atenção pelo fato do reconhecimento da importância no papel 

do operador e concessionário levar ao consenso. 

Também é possível observar pelos resultados dos respondentes que não tinham certeza 

do papel da indústria 5G e do concessionário, a clareza de que a priorização do concessionário 

se sobrepõe a visão futurista de indústria. 

Ressalto, também, a mudança de posição para os respondentes que concordaram 

parcialmente que, embora sejam favoráveis à sobreposição da visão de longo prazo com a 

indústria 5G, reconhecem a importância da operadora como empresa interessada. 

 

 

• Pergunta 2.2.1 
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Figura 35 – Pergunta 2.2.1 

 

Apresenta-se aqui o resultado da segunda rodada com a distribuição na figura acima.  

Dessa vez tivemos uma convergência concordando com a importância da indústria vertical no 

ambiente da nova tecnologia 5G. Importante notar que mesmo que com pouca 

representatividade ainda tivemos posicionamentos contrários à visão proposta. 

O argumento mais citado para a mudança de posição foi o posicionamento do 5G ser 

base para o desenvolvimento tecnológico para as novas técnicas e melhorias advindas com o 

aumento da conectividade. 

Ainda assim, o grupo de respondentes que concordaram parcialmente ressaltou que as 

indústrias verticais tem participação sim no desenvolvimento e implantação da tecnologia mas 

não fundamental como o proposto. 

 

 

 

 

 

• Pergunta 2.2.2 
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Figura 36 – Pergunta 2.2.2 

 

Para a questão 1.2.2 foi alcançada a convergência mais uma vez com forte mudança 

entre quem não tinha uma posição para o tema. 

Poucos os respondentes que mudaram de opinião sobre o tema colocaram seus 

comentários. Dos poucos que usaram levantaram a importância de novas tecnologias e 

melhorias de atualização da tecnologia nacional. 

Ainda tivemos argumentos contrários que se mantiveram e destacaram argumentos 

como igualdade de espectro para todos os seguimentos e também uma visão mais de livre 

mercado por espectro. Nessa visão de livre mercado prioriza-se a comercialização irrestrita do 

espectro para o maior preço. 

 

 

 

 

 

• Pergunta 2.3.1 

 

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
nem discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
Totalmente

Resultado Rodada 1 2 4 10 6 16

Resultado Rodada 2 1 5 4 28

5,26%; 2
10,53%; 4

26,32%; 10

15,79%; 6

42,11%; 16

2,63%; 1 13,16%; 5
10,53%; 4

73,68%; 28

0

5

10

15

20

25

30

R
es

p
o

n
d

en
te

s
A Anatel deveria reservar espectro para desenvolvimento 
das indústrias verticais no intuito de fomentar a demanda 

pela nova tecnologia

Resultado Rodada 1 Resultado Rodada 2



78 
 

 

Figura 37 – Pergunta 2.3.1 

 

Foi alcançado o consenso no grupo em que concorda parcialmente. O argumento mais 

utilizado para a mudança de opinião até o consenso gira em torno da necessidade de alcançar 

o equilíbrio de interesses entre o órgão regulador e o livre mercado para garantir a função 

fiscalizadora da agência reguladora. 

O argumento de quem discorda, que de certa forma converge aos que concordam, 

mostra a necessidade de autonomia do regulador para melhor desempenho de papel 

institucional. Um dos respondentes acrescentou que “o histórico de baixa qualidade de serviço 

não credencia nenhuma operadora nacional a ter maiores privilégios”. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 2.3.2 
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Figura 38 – Pergunta 2.3.2 

 

O consenso foi alcançado com facilidade para essa afirmação reforçando o 

entendimento geral que temos uma carga tributária muito grande no setor e que é necessário e 

urgente a discussão em torno do tema para impulsionar a implementação do 5G para todo o 

país. 

Os respondentes que concordaram parcialmente se opuseram ao limite da desoneração 

proposto, onde na opinião dos respondentes, deveria ser mais abrangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergunta 2.3.3 
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Figura 39 – Pergunta 2.3.3 

 

Na segunda rodada foi alcançado o consenso com o grupo de respondentes que não 

concordam e nem discordam. 

Os respondentes que mudaram de opinião concordaram com os colegas de que falta 

dados para a real fotografia da condição de investimento da operadora. Um dos respondentes 

destacou que se a pergunta fosse sobre a rentabilidade, a visão seria possível, mas com relação 

à capacidade de investimento da operadora faltariam dados para opinião. 

Ainda no mesmo grupo de respondentes foi levantado o fato de que atualmente as 

empresas de telecomunicações são geridas por grandes conglomerados internacionais e que a 

capacidade de investimento depende de qual estratégia exterior seria adotada. 

Mesmo chegando ao consenso outros grupos mantiveram seu posicionamento. O grupo 

que concordou parcialmente ou totalmente comparou a quantidade de equipamento que 

deveria ser instalado para justificar a dificuldade de investimento. 

O grupo de que discordou da afirmativa levantou a receita atual das maiores operadoras 

nacionais e opinaram dizendo que a falta de investimento depende da própria “capacidade de 

gestão e execução”. 

 

 

• Pergunta 2.3.4 
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Figura 40 – Pergunta 2.3.4 

 

Para esse ponto não houve muitos argumentos destoantes do que já foi apresentado. 

Ao invés disso notamos que o tema de impostos foi sensível aos respondentes por comentários 

mais enfáticos quanto à ineficiência do Estado e a falta de coordenação de política fiscal. 

Entretanto, o argumento de consenso foi que a desoneração de impostos seria um 

caminho que deva ser trilhado e que o desenvolvimento de indústria ajudaria na exoneração, 

mas não o compensaria. 

Ainda tivemos posicionamento contrário ao exposto reforçando, mais uma vez, que o 

Brasil não possui uma quantidade tão grande de indústrias capaz de compensar uma eventual 

desoneração, entretanto seria importante para o desenvolvimento nacional. 
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Figura 41 – Pergunta 2.4.1 

 

Para essa questão tivemos uma mudança significativa para chegar ao consenso. 

Especialmente do grupo de respondentes que não concordaram ou discordaram do tema na 

primeira rodada. 

O argumento mais utilizado para a mudança foi a falta de velocidade do Estado em 

mudanças no âmbito tecnológico que traz dificuldade de operação para a concessão. Outro 

ponto levantado foi em relação à negociação, ressaltando que o resultado dela, deve ser 

produto de interesse de ambas as partes com metas claras e bem definidas assim como 

fiscalização adequada do contrato. 

Os respondentes que concordaram parcialmente não fizeram comentários a respeito 

embora já tivessem colocado suas posições na primeira rodada do questionário. 

O argumento dos que discordaram da questão mantiveram posicionamento contrário à 

negociação de pontos anteriormente firmados em contrato e que devem ser cumpridos. 
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Figura 42 – Pergunta 2.4.2 

 

Na segunda rodada tivemos um posicionamento maior alcançando o consenso dos 

respondentes concordando parcialmente com o exposto. 

Ressalto aqui que grande parte colocou o 5G a frente na prioridade visando o 

desenvolvimento nacional, mas ratifica que a conversão de multa pela Anatel precisa ter 

processo claro e metas previamente estabelecidas de como será feito esse investimento e quais 

as garantias de que o fato originador da multa não volte a se repetir. 

Dentro do grupo que concorda totalmente, houve respondentes que colocaram a 

importância do investimento em 5G acima de qualquer prioridade. 

Ainda tivemos o posicionamento, no grupo que discorda parcialmente, da importância 

disciplinar para as operadoras de telecomunicações e que o desvio de sua funcionalidade 

poderia gerar baixa qualidade de serviço. 
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Figura 43 – Pergunta 2.4.3 

 

Parte dos respondentes mantiveram seus posicionamentos, porém nas respostas da 

segunda rodada tivemos mais comentários, diferente da primeira rodada. 

Foi identificada a necessidade de uma maior discussão com a sociedade por entender 

que existe o dualismo entre o serviço que tem que ser prestado e mantido, principalmente em 

áreas menos nobres brasileiras, com a necessidade de retorno em cima dos itens de propriedade 

governamental. 

Os argumentos utilizados por quem concorda total ou parcialmente visam à prestação 

de serviço à população e compensação financeira para as operadoras. Um dos respondentes 

citou a falta de valor de mercado relevante dos itens já que são itens depreciados com o passar 

dos anos. 

Os pontos levantados pelos respondentes que discordam continua no foco na venda por 

valor de mercado. 
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Figura 44 – Pergunta 2.4.4 

 

Na apuração desta questão verificamos que obtivemos menos respondentes do que as 

outras questões.  

Ainda assim, a convergência foi alcançada com o grupo de respondentes que não 

concordam nem discordam mediante ao argumento de que é necessário primeiro fazer uma 

avaliação para entender quais itens estamos nos referenciando e qual a contra partida será 

escolhida, seja, financeira ou não. 

Os respondentes que ainda concordam com a ideia se mostraram favoráveis para que 

seja mantida a saúde financeira e o atendimento aos serviços para a população da melhor forma 

possível. 
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Figura 45 – Pergunta 2.4.5 

 

Para essa questão não foi alcançado o consenso dos respondentes. Os 

argumentos utilizados foram os mesmos categorizados na primeira rodada, porém não 

conseguimos o número suficiente para o consenso estabelecido no início da pesquisa. 

Além disso, também notamos algumas desistências na resposta dessa 

pergunta e a falta de comentários específicos em cima da questão. 
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• Pergunta 2.5.1 

 

Figura 46 – Pergunta 2.5.1 

 

 

Foi alcançado o consenso mediante ao argumento de que o papel das obrigações de 

expansão de rede é fundamental para a penetração de novas tecnologias no Brasil. Entretanto 

é preciso reconhecer que sem a saúde financeira das operadoras o mesmo objetivo não será 

atingido.  

Portanto, nesses casos, o equilíbrio precisa ser levado em conta para a melhoria tanto 

da cobertura quanto da qualidade do serviço prestado. 
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• Pergunta 2.6.1 

 

Figura 47 – Pergunta 2.6.1 

 

O consenso foi alcançado mediante ao argumento de que exceções serão 

tratadas de forma separada, mas a regra geral precisa ser seguida para dar condição mínima 

para ganho de escala e velocidade na instalação de infraestrutura. 
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Figura 48 – Pergunta 2.6.2 

 

O consenso foi alcançado com aqueles que concordaram totalmente, e o principal 

argumento foi em relação à importância de unificação de processo e diminuição burocrática 

para melhorar o tempo de implantação de novas antenas. 

Parte dos respondentes colocaram suas experiências de demora em alguns municípios 

e, em outros municípios, grande facilidade e menos burocracia e ressaltaram como ajuda na 

execução e planejamento de cobertura. 

Embora em menor número, ainda obtivemos votos contrários ressaltando a 

independência e especificidade de cada região para instalação urbanística, principalmente. 
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Figura 49 – Pergunta 2.7.1 

 

Com quase unanimidade, chegamos ao consenso da questão quanto aos riscos de 

segurança nacional. Todos os argumentos utilizados para a resposta foram no sentido de que 

segurança de rede é mandatoriamente um requisito técnico que deve sim ser tratado pela 

Agência Nacional de Telecomunicações e fiscalizada de perto em todos os equipamentos em 

território nacional. 

Muitas opiniões foram apresentadas sobre os riscos de fornecedores terem protocolos 

próprios de segurança e opiniões mais fortes sobre fornecedores orientais. 
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Figura 50 – Pergunta 2.7.2 

 

 

Não houve consenso na escolha das respostas porque embora todos concordem que a 

retirada de um concorrente possa concentrar mais o mercado, observado pela maioria como 

um aspecto negativo, 16 participantes afirmam que teremos sim impacto no preço da 

implementação, enquanto outros 17 participantes afirmam que não é suficiente para alterar o 

preço somente com a retirada de um fornecedor. 
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6 CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DE CAMPO 

Resultados da primeira rodada:  

Tabela 3 - Tabela dos resultados da primeira rodada 

Categoria Cod. 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 
Convergência? 

Espectro 1.1.1 0% 0% 5,26% 31,58% 63,16% Não 

Espectro 1.1.2 26,32% 15,79% 21,05% 26,32% 10,53% Não 

Estratégico 1.2.1 10,53% 0,00% 26,32% 26,32% 36,84% Não 

Estratégico 1.2.2 5,26% 10,53% 26,32% 15,79% 42,11% Não 

Negócio 1.3.1 5,26% 10,53% 10,53% 15,79% 57,89% Não 

Negócio 1.3.2 0,00% 5,26% 5,26% 21,05% 68,42% Não 

Negócio 1.3.3 10,53% 21,05% 42,11% 10,53% 15,79% Não 

Negócio 1.3.4 10,53% 5,26% 0,00% 42,11% 42,11% Não 

Concessão 1.4.1 10,53% 5,26% 31,58% 26,32% 26,32% Não 

Concessão 1.4.2 15,79% 10,53% 15,79% 15,79% 42,11% Não 

Concessão 1.4.3 15,79% 5,26% 36,84% 31,58% 10,53% Não 

Concessão 1.4.4 0,00% 10,53% 26,32% 26,32% 36,84% Não 

Concessão 1.4.5 15,79% 10,53% 10,53% 42,11% 21,05% Não 

Qualidade 1.5.1 0,00% 0,00% 15,79% 42,11% 42,11% Não 

Qualidade 1.5.2 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 78,95% Sim 

Antenas 1.6.1 15,79% 15,79% 0,00% 26,32% 42,11% Não 

Antenas 1.6.2 5,26% 5,26% 0,00% 31,58% 57,89% Não 

Concorrência 1.7.1 52,63% 15,79% 15,79% 5,26% 10,53% Não 

Concorrência 1.7.2 0,00% 26,32% 5,26% 31,58% 36,84% Não 
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Resultados da segunda rodada:  

Tabela 4 - Tabela com os resultados da segunda rodada 

Categoria Cod. 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 
Convergência? 

Espectro 2.1.1 0,00% 0,00% 0,00% 26,32% 73,68% Sim 

Espectro 2.1.2 75,00% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% Sim 

Estratégico 2.2.1 2,63% 0,00% 2,63% 21,05% 73,68% Sim 

Estratégico 2.2.2 2,63% 13,16% 0,00% 10,53% 73,68% Sim 

Negócio 2.3.1 5,26% 10,53% 5,26% 71,05% 7,89% Sim 

Negócio 2.3.2 0,00% 0,00% 0,00% 26,32% 73,68% Sim 

Negócio 2.3.3 7,89% 7,89% 71,05% 5,26% 7,89% Sim 

Negócio 2.3.4 5,26% 0,00% 0,00% 73,68% 21,05% Sim 

Concessão 2.4.1 2,63% 5,26% 0,00% 15,79% 76,32% Sim 

Concessão 2.4.2 0,00% 5,26% 5,26% 73,68% 15,79% Sim 

Concessão 2.4.3 2,63% 5,26% 81,58% 5,26% 5,26% Sim 

Concessão 2.4.4 0,00% 2,86% 71,43% 11,43% 14,29% Sim 

Concessão 2.4.5 11,76% 11,76% 20,59% 47,06% 8,82% Não 

Qualidade 2.5.1 0,00% 7,89% 2,63% 71,05% 18,42% Sim 

Qualidade 2.5.2 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47% Sim 

Antenas 2.6.1 5,26% 0,00% 7,89% 76,32% 10,53% Sim 

Antenas 2.6.2 5,26% 5,26% 0,00% 18,42% 71,05% Sim 

Concorrência 2.7.1 84,21% 0,00% 0,00% 15,79% 0,00% Sim 

Concorrência 2.7.2 0,00% 0,00% 5,71% 48,57% 45,71% Não 
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7 CONCLUSÕES 

 

A técnica Delphi, utilizada nesta pesquisa, trouxe bons resultados na busca do 

entendimento e questões relacionadas a regulação e 5G buscando consenso entre especialistas 

em assuntos atuais. Por ser uma nova tecnologia, poucos estudos foram feitos a respeito o que 

mostra um campo fértil a ser mais explorado em estudos futuros. 

Muitos pontos aqui abordados podem esclarecer o caminho de políticas públicas e 

mudanças regulatórias com o intuito de melhor atender aos anseios da indústria e da população 

em geral. Além disso, aspectos técnicos se confirmaram como importante ativo nacional que 

requer uma gestão mais próxima e ágil nessa nova fase da tecnologia móvel. 

O espectro é um recurso fundamental para a tecnologia móvel e por ser limitado temos 

uma grande procura aumentando significativamente os preços que são ditados por leilões 

atualmente. 

Diante desse cenário, concluímos que a gestão do espectro precisa ser aperfeiçoada 

para reservarmos o uso eficiente desse espectro para indústrias locais, especialmente nos 

municípios onde faixas de frequências não são totalmente utilizadas e poderiam, sem nenhuma 

interferência tanto pela operadora quanto da indústria local. Para que seja possível é necessário 

delimitar o espectro em cada localidade, fomentando o uso racional do espectro. 

Essa mesma ação já esta sendo realizada em países como EUA que busca de forma 

rápida entendimento entre as partes interessadas por espectro e limitações regionais. (Brown, 

2021). 

Segundo o resultado do consenso, a priorização do espectro deve ser destinada as 

operadoras de telecomunicações, empresas mais interessadas no espectro pela designação do 

seu uso intensivo auxiliando no plano nacional de levar a tecnologia para todo o pais. Por ser 

um ativo fundamental, o consenso ratifica a necessidade por leilão para um retorno financeiro 

adequado ao Estado brasileiro. 

Toda essa gestão eficiente não vem sendo praticada pela ANATEL que utiliza-se do 

leilão do espectro esperando retorno financeiro e gestão advindo de empresas responsáveis 

pela faixa de frequência. A consequência resulta no que podemos observar atualmente, que é 

a falta de planejamento de desenvolvimento da tecnologia nacional e a ausência de um plano 

estratégico eficaz para responder a demandas de longa prazo. 
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A pesquisa também mostrou a importância não somente do espectro, mas também das 

indústrias que utilizarão o 5G para seu desenvolvimento aproveitando-se do avanço da multi-

conectividade. Revelou a importância de reservar espaço para o desenvolvimento da própria 

indústria que usará frequência ou espectro definido pela ANATEL para fins de pesquisa e 

desenvolvimento. 

É importante notar o fomento da indústria 5G, indústrias que usarão massivamente a 

tecnologia aumentam ainda mais a demanda para a operadora, criando a procura necessária 

para manter, segundo nossos especialistas, importante equilíbrio financeiro das operadoras de 

telecomunicações que precisarão de grande interesse de todos os setores para, segundo os 

especialistas, justificar o investimento na rede implantada com a nova tecnologia 5G. 

Essa visão também é compartilhada ao redor do mundo com a preocupação do 

investimento do 5G ser ou não suficiente. (CAMPBELL, DIFFLEY, et al., 2017) 

Importante ressaltar que alguns países que estão adotando a tecnologia, fazem 

acompanhamento da utilização também nas indústrias em geral, evidenciando o potencial de 

vantagem competitiva para os países que já contam com o 5G. Enquanto no Brasil estamos 

muitos passos atrás já que ainda teremos o leilão das frequências que é o passo inicial da 

implementação. 

Conforme o consenso alcançado, a busca pelo equilíbrio do interesse público e do 

interesse privado é um ponto importante a ser medido e averiguado embora deva ser 

reconhecido a dificuldade e coordenação e acompanhamento desse equilíbrio por parte da 

Anatel. 

O assunto impostos também foi tema importante abordado nessa pesquisa para mostrar 

o ambiente nacional como um todo e um ponto de extrema importância para as operadoras 

nacionais.  

O resultado mostrou que precisamos pensar em desoneração de impostos sem ter a 

perspectiva de retorno financeiro advindo das indústrias que se aproveitarão da tecnologia para 

se desenvolver. Hoje temos impostos em toda a cadeia de atendimento em telecomunicações 

no Brasil e o consenso mostra a importância de rever esse cenário. 

Esse resultado não difere nada o que empresas sentem no dia a dia, a carga tributária é 

excessiva e dificulta toda a cadeia econômica de todo o setor. Para haver prosperidade para 



96 
 

 

essa nova tecnologia e para a indústria como um todo é necessário priorizar reformas 

tributárias para garantir mais investimentos privados. 

A forma da homologação da concessionária é outro tema crítico que é abordado pela 

pesquisa. As concessões cedidas pela ANATEL para as empresas explorarem o mercado em 

suas regiões em troca de obrigações de expansão de rede e qualidade. O não cumprimento 

dessas obrigações é passível de multa. Entretanto, existem inúmeras redes legadas que 

continuam com suas obrigações de expansão como o serviço de telefone fixo. 

Enquanto isso, autorizações para empresas de telecomunicações são concedidas, mas 

não carregam as mesmas obrigações de expansão de rede. Quando abordamos esse cenário o 

resultado foi que as multas deveriam ser revertidas para investimento de expansão da rede 5G, 

porém metas claras de como será feito o investimento e estabelecimento de metas entre as 

partes são importantes para não perder o caráter disciplinador da multa. 

Porém, quando falamos das multas relacionadas à rede legada o resultado mostrou que 

a morosidade do regulador na atualização de novas tecnologias trouxeram prejuízos aos 

concessionários e que esse ponto precisa ser considerado para os concessionários que queiram 

trocar sua condição para empresas autorizadas. 

Em um ambiente de tecnologia, que vem sofrendo sucessivas inovações, é necessário 

uma maior agilidade por parte da ANATEL para adequação racional das regras de mercado 

de acordo com a tecnologia vigente. Caso contrário teremos mais casos onde priorizaremos 

tecnologia legada em de detrimento a melhorias e tecnologias capazes de nos atualizar perante 

o cenário mundial. É necessário mais estudos a esse respeito. 

O resultado da pesquisa não foi conclusivo quanto à flexibilização das obrigações dos 

concessionários com foco no 5G já que o consenso não foi alcançado. Mais rodadas são 

necessárias e modificações na pergunta do tema podem vir a concluir esse ponto. 

Os itens reversíveis, itens que são de propriedade do Estado e cedidos aos 

concessionários para explorarem o serviço, foi tema de grande discussão mas que devido à sua 

complexidade, inúmeras variáveis entre o interesse público e o interesse privado, e o resultado 

foi que uma discussão pública sobre o tema seria a melhor saída antes de qualquer ação. 

Por fim, abordamos também a questão geopolítica atual quanto a fabricantes de 

equipamentos que estão sendo sancionados em outros países por questões de segurança.  
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O resultado alcançado pela pesquisa foi o que mais chegou perto da unanimidade 

concluindo que a segurança nacional deve ser alvo da ANATEL e que parâmetros de 

segurança são necessariamente parâmetros técnicos e a ANATEL tem a responsabilidade de 

defini-los para uso em território nacional e eventuais comprovações poderiam gerar o 

banimento desses fabricantes no âmbito nacional. 

Contudo, não chegamos a nenhum resultado conclusivo que aponte para as 

consequências do banimento e mais estudos precisariam ser desenvolvidos para essa 

conclusão. 

Pontos fundamentais da legislação brasileira foram abordados aqui indicando uma 

direção para melhor adequação do 5G e desejo que essa pesquisa seja utilizada para benefício 

público do nosso país garantindo tecnologia de ponta para todos. 
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8 GLOSSÁRIO 

 

M2M – Machine to Machine 

IoT – Internet of thing 

ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações 

B2B – Business to Business 

ML – Machine Learning 

UIT – união Internacional de Telecomunicação 

PGO – Plano Geral de Outorgas 

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado 

SMP - Serviço Móvel Pessoal 

SCM - Serviço de Comunicaçã Serviço de Acesso Condicionado o Multimídia 

SeAC - Serviço de Acesso Condicionado 

SMS - Short Message Service (Serviço de mensagem curta) 

MMS – Multimedia Message System (Sistema de mensagem multimídia) 

LTE - Long Term Evolution 

EMBB - Enhanced Mobile Broadband 

MTC - Machine type communication 

MCS - Mission Critical Services 

R&D - Resource and Development 
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10 APÊNDICES 

   

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO PRIMEIRA RODADA 

1 Instruções 

Desde já agradecemos o tempo para responder ao questionário proposto. O objetivo 

deste questionário é investigar e esclarecer pontos  relevantes da regulação que permitam uma 

melhor implantação do 5G  no brasil. 

Para buscar esse conhecimento solicito que todas as perguntas sejam respondidas de 

forma clara e com os comentários específicos para cada tema. 

A metodologia utilizada nessa pesquisa será a Delphi. Este método consiste em 

consultar um grupo de especialistas sobre eventos atuais e futuros através de um questionário. 

O anonimato dos respondentes, a representação estatística da distribuição dos 

resultados e o retorno das respostas da equipe para reavaliação das rodadas seguintes são as 

principais características deste método. 

O questionário será repassado, com as mesmas questões (ou com pequenas alterações) 

em diferentes rodadas até que seja alcançado consenso entre as respostas, consolidando o 

conceito através de opiniões de grupo. 

Na primeira rodada, os especialistas recebem o questionário que deve ser respondido 

individualmente, usualmente com respostas quantitativas apoiadas por justificativas e 

informações qualitativas. 

As respostas das questões quantitativas serão tabuladas, recebendo analise simples de 

convergência de respostas com devolução dos resultados aos participantes na rodada seguinte. 

Quando há dados qualitativos (justificativas e opiniões) relacionados às questões quantitativas 

a coordenação busca relacionar os argumentos às projeções quantitativas correspondentes. 

A cada nova rodada, as perguntas são repetidas e os participantes devem reavaliar suas 

respostas tendo em vista as respostas e justificativas dadas pelos demais respondentes na 

rodada anterior. 

Assim, são solicitadas novas previsões com justificativas se estas previsões divergirem 

das respostas centrais do grupo, tendo este processo repetido nas sucessivas rodadas do 
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questionário até que a divergência de opiniões entre especialistas tenha diminuído a um nível 

satisfatório e a resposta da última rodada seja considerada como a previsão do grupo. 

É fundamental que todas as perguntas sejam comentadas para que seja possível extrair 

todas as opiniões, buscando a convergência das ideias que é o real objetivo da pesquisa. 

Para todas as questões que não forem compreendidas peço que coloquem no 

comentário “pergunta não entendida” e o número código da questão, com a justificativa do 

não entendimento ou ambiguidade encontrada na pergunta. Peço que seja claramente descrito 

o motivo da ambiguidade ou desentendimento. 

 

Desde já, Muito Obrigado pela Participação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Questionário 

2.1 O 5G promete promover uma grande mudança na infraestrutura de rede. 

Segundo dados levantados pela IHS, serão necessários altos investimento na 



104 
 

 

implantação da rede nos próximos 5 anos. Embora promissor, a quinta geração  se 

apresenta como um desafio para as operadoras de telecomunicações devido à 

infraestrutura de telecomunicações no pais. 

Para superar essa deficiência será necessário investimento robusto no que tange à fibra 

ótica, espectro, instalação de novas antenas e data center. 

O leilão do 5G acontecerá no ano de 2021 e trata-se de infra estrutura básica de 

funcionamento do sistema. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.1.1 

Órgão regulador deveria melhorar a 

gestão de frequências para que as 

Bandas não utilizadas em 

municípios, pudessem ser utilizadas 

para as indústrias locais com preço 

mais competitivo. 

     

Comentários 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.1.2 

A Anatel deveria gerir a bandas do 

espectro de acordo com a Indústria 

do 5G ao invés de leiloar para 

empresas interessadas. 

     

Comentários: 

 

2.2 A faixa de frequência do Wi-Fi 6 (802.11ax) dará mais capacidade de 

conexão principalmente para o desenvolvimento do IoT (internet of things) no Brasil. 

Embora façam parte das indústrias verticais, importantes para a rentabilização do 5G 
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para a operadora, o Wi-fi 6 é tratado de forma independente pela Anatel por se tratar de 

frequências diferentes. 

Porém a rentabilização do 5G precisa do desenvolvimento dessas verticais, não 

somente de IoT mencionado, mas também saúde, energia e transporte. A criação do 

“ecossistema” do 5G é importante para a rentabilização das operadoras e melhor utilização 

tanto para a indústria como para a sociedade. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.2.1 

As indústrias verticais são 

ponto chave para a 

rentabilização da operadora 

no 5G 

     

Comentários 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.2.2 

A Anatel deveria reservar 

espectro para 

desenvolvimento das 

indústrias verticais no intuito 

de fomentar a demanda pela 

nova tecnologia 

     

Comentários: 

 

 

2.3 Segundo levantamento do INSEAD (2020), em 2025 teremos o 5G será 

responsável por investimentos de 12,3 trilhões de dólares na economia global 
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envolvendo toda a fabricação de equipamentos, implantação e utilização nas indústrias 

verticais como Saúde, energia e transporte. 

 No Brasil a maioria do tráfego se concentra nas capitais das grandes cidades onde 

normalmente possui uma distribuição de fibra ótica mais densa. Na medida em que a cobertura 

vai se interiorizando e a quantidade e distribuição de fibra ficando mais escassa. Nesses locais, 

as frequências mais baixas se tornam mais importantes no objetivo de cobrir todo o território 

nacional, entretanto o custo para adquirir mais espetro pode não compensar o investimento 

feito pelas operadoras em áreas menos atrativas economicamente. Além disso, a massificação 

e densificação do 5G depende da importação de equipamento e, como já é conhecido, a taxa 

tributária do setor de telecomunicações é uma das maiores se comparado aos países em 

desenvolvimento. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.1 

O equilíbrio financeiro das 

operadoras é elemento 

importante que deve ser 

levado em consideração na 

regulação de forma a facilitar 

a implementação nacional do 

5G. 

     

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

Rodada 1 
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Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.2 

Alíquotas de importação de 

material e desoneração do 

setor são pontos que deveria 

ser abordados nessa etapa de 

implementação da tecnologia. 
 

    

Comentários: 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.3 

As operadoras de 

telecomunicações não tem 

caixa financeiro para garantir 

o investimento pleno da 

tecnologia 5G. 

     

Comentários: 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.4 

O desoneração de impostos 

seriam compensadas pelo 

desenvolvimento de 

indústrias que usarão o 5G 

para melhorar sua 

competitividade 

     

Comentários: 
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2.4 O novo marco legal de telecomunicações, estabelecido na Lei 13.879/2019, publicada 

em 04/10/2020 é o instrumento que permite a mudança do regime de prestação de 

serviço de concessão para autorização. 

A regulamentação está em andamento e está sendo revista o cálculo do investimento 

necessário para essa mudança de concessão para autorização.  

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.1 

A multa para a mudança de 

concessão para autorização 

deveria ser negociada com o 

concessionário interessado na 

mudança como forma de 

compensação pela 

manutenção de regulação 

antiga atrelada a tecnologias 

legadas por muitos anos. 

     

Comentários: 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.2 

As eventuais multas aplicadas 

pela ANATEL aos 

concessionários deveriam ser 

revertidas em investimento de 

rede para o 5G. 

     

Comentários: 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.879-de-3-de-outubro-de-2019-219922078
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.3 

Na mudança de categoria de 

concessão para autorização os 

itens reversíveis deveria ser 

cedidos para o concessionário 

     

Comentários: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.4 

Os itens reversíveis cedidos 

deveriam ter contra partida 

por parte do concessionário. 

     

Comentários: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.5 

A ANATEL deveria 

flexibilizar as obrigações das 

concessões para o aumento o 

foco de investimento para o 

5G. 

     

Comentários: 
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2.5 Por características sociais e econômicas o país apresenta discrepância muito grande em 

relação a concentração de renda. Da mesma forma a atração econômica para as 

operadoras também são distintas na medida em que a cobertura de frequências em 

determinadas regiões não se justificam devido à falta de retorno. A nova Lei 

13.879/2019 prevê que o interessado pode mudar a condição de concessionário para 

autorizado se for de interesse da empresa. Sem dúvida existe interesse da população que 

mesmo em áreas com menor poder aquisitivo precisam ser assistidas com o novo serviço 

e para áreas com maior participação econômica precisam ser garantida a qualidade do 

serviço prestado. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.5.1 

Modificações nas obrigações 

de expansão de rede do 

concessionário precisam ser 

revistas para melhor saúde 

financeira da concessão e 

melhor atendimento da 

população. 

     

Comentários: 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.5.2 

Metas de qualidade de rede 

precisam ser melhores 

acompanhadas por parte da 

agencia reguladora assim 

como o cumprimento de 

multas devido a qualidade de 

serviço. 

     

Comentários:  

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.879-de-3-de-outubro-de-2019-219922078
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.879-de-3-de-outubro-de-2019-219922078
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2.6 Por característica do espectro e frequência, o 5G vai exigir uma densificação de antenas, 

especialmente no cenário urbano. Entretanto, cada município tem uma diretriz 

urbanística que restringe a passagem de novas fibras e instalação de novas antenas, 

fundamentais para a implementação dessa nova tecnologia. Lei Geral das Antenas 

(LGA), de 2015 veio para facilitar a burocracia municipal mas nem todos os municípios 

aderiram a nova lei. 

Portanto cabe a operadora, durante trabalho de implementação, toda a documentação 

para requisição da instalação nos diferentes municípios que, além de ter processos complexos, 

são distintos e demorados, podendo chegar a 2 anos até a liberação de instalação. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.6.1 

Todos os municípios 

deveriam seguir 

obrigatoriamente 

padronização definida pela 

ANATEL para instalação de 

infraestrutura de rede. 

     

Comentários: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.6.2 

A unificação do processo 

pode ajudar a velocidade de 

implementação e melhor 

retorno para a iniciativa 

privada ao mesmo tempo de 

melhoria de serviço à 

população. 

5,26% 5,26%  31,58% 57,89% 

Comentários: 
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2.7 O 5G representou no ano de 2020 uma disputa geopolítica como parte 

da estratégia de segurança nacional de alguns países ao redor do mundo. Ultimamente a 

Anatel enfrenta o desafio de fazer a regulação com todos os fornecedores do mercado. 

Na sua opinião, qual deveria ser o comportamento da regulação para o 5G como 

segurança nacional? Vale a pena aceitar todos os fabricantes disponíveis ao redor do mundo 

ou precisaríamos proteger a segurança e restringir fabricantes e diminuir a concorrência do 

setor? 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.7.1 

A segurança nacional não deve 

ser um parâmetro abordado 

pela ANATEL que deve se 

limitar a análises técnicas 

     

Comentários: 

 

Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.7.2 

A diminuição da concorrência, 

com a retirada de qualquer 

fornecedor, pode aumentar o 

preço da implementação nas 

operadoras de celular. 

     

Comentários 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO PRIMEIRA RODADA 

1 Instruções 

Desde já agradecemos o tempo para responder ao questionário proposto. O objetivo 

deste questionário é investigar e esclarecer pontos  relevantes da regulação que permitam uma 

melhor implantação do 5G  no brasil. 

Para buscar esse conhecimento solicito que todas as perguntas sejam respondidas de 

forma clara e com os comentários específicos para cada tema. 

A metodologia utilizada nessa pesquisa será a Delphi. Este método consiste em 

consultar um grupo de especialistas sobre eventos atuais e futuros através de um questionário. 

O anonimato dos respondentes, a representação estatística da distribuição dos 

resultados e o retorno das respostas da equipe para reavaliação das rodadas seguintes são as 

principais características deste método. 

O questionário será repassado, com as mesmas questões (ou com pequenas alterações) 

em diferentes rodadas até que seja alcançado consenso entre as respostas, consolidando o 

conceito através de opiniões de grupo. 

Na primeira rodada, os especialistas recebem o questionário que deve ser respondido 

individualmente, usualmente com respostas quantitativas apoiadas por justificativas e 

informações qualitativas. 

As respostas das questões quantitativas são tabuladas, recebendo um tratamento 

estatístico simples (define-se mediana e quartis) com devolução dos resultados aos 

participantes na rodada seguinte. Quando há dados qualitativos (justificativas e opiniões) 

relacionados às questões quantitativas a coordenação busca relacionar os argumentos às 

projeções quantitativas correspondentes. 

A cada nova rodada, as perguntas são repetidas e os participantes devem reavaliar suas 

respostas tendo em vista as respostas e justificativas dadas pelos demais respondentes na 

rodada anterior. 

Assim, são solicitadas novas previsões com justificativas se estas previsões divergirem 

das respostas centrais do grupo, tendo este processo repetido nas sucessivas rodadas do 

questionário até que a divergência de opiniões entre especialistas tenha diminuído a um nível 

satisfatório e a resposta da última rodada seja considerada como a previsão do grupo. 
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É fundamental que todas as perguntas sejam comentadas para que seja possível extrair 

todas as opiniões, buscando a convergência das ideias. 

Para todas as questões que não forem compreendidas peço que coloquem no 

comentário “pergunta não entendida” e o número código da questão, com a justificativa do 

não entendimento ou ambiguidade encontrada na pergunta. Peço que seja claramente descrito 

o motivo da ambiguidade ou desentendimento. 

 

Desde já, Muito Obrigado pela Participação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Questionário 
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2.1 O 5G promete promover uma grande mudança na infraestrutura de rede. 

Segundo dados levantados pela IHS, serão necessários altos investimento na 

implantação da rede nos próximos 5 anos. Embora promissor, a quinta geração  se 

apresenta como um desafio para as operadoras de telecomunicações devido à 

infraestrutura de telecomunicações no pais. 

Para superar essa deficiência será necessário investimento robusto no que tange à fibra 

ótica, espectro, instalação de novas antenas e data center. 

O leilão do 5G acontecerá no ano de 2021 e trata-se de infra estrutura básica de 

funcionamento do sistema. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.1.1 

Órgão regulador deveria melhorar a 

gestão de frequências para que as 

Bandas não utilizadas em 

municípios, pudessem ser utilizadas 

para as indústrias locais com preço 

mais competitivo.   

5,26% 31,58% 63,16% 

Comentário das respostas: 63,16% que concordaram ressaltaram a importância da gestão do ativo espectro para as 

operadoras. Dos 31,58% dos respondentes que concordaram parcialmente evidenciaram a necessidade de controle local, ou 

seja de cada município, e não somente a gestão federal mas também citam a dificuldade de fazê-lo considerando que as 

indústrias locais ainda não estão plenamente desenvolvidas para reserva de espectro para indústrias. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.1.1 

Órgão regulador deveria melhorar a 

gestão de frequências para que as 

Bandas não utilizadas em 

municípios, pudessem ser utilizadas 

para as indústrias locais com preço 

mais competitivo.  

    

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.1.2 

A Anatel deveria gerir a bandas do 

espectro de acordo com a Indústria 

do 5G ao invés de leiloar para 

empresas interessadas. 

26,32% 15,79% 21,05% 26,32% 10,53% 

Comentário das respostas: Os respondentes que discordaram totalmente, 26,32%, levantaram a questão da necessidade de 

arrecadação do Estado como fator mais importante a ser considerado. Os 15,79% que discordaram totalmente se posicionam 

contrários ao controle da agencia deixando a cargo do mercado a aquisição de espectro. Os respondentes que concordam 

parcialmente levantaram os riscos políticos dessa gestão, com possibilidade de possível corrupção entre as empresas 

interessadas. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.1.2 

A Anatel deveria gerir a bandas do 

espectro de forma a acomodar a 

Indústria do 5G em uma parte do 

espectro  e também leiloar para 

empresas interessadas com 

frequências distintas para acomodar 

todo o ecossistema do 5G. 

     

 

Comentários: 
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2.2 A faixa de frequência do Wi-Fi 6 (802.11ax) dará mais capacidade de 

conexão principalmente para o desenvolvimento do IoT (internet of things) no Brasil. 

Embora façam parte das indústrias verticais, importantes para a rentabilização do 5G 

para a operadora, o Wi-fi 6 é tratado de forma independente pela Anatel por se tratar de 

frequências diferentes. 

Porém a rentabilização do 5G precisa do desenvolvimento dessas verticais, não 

somente de IoT mencionado, mas também saúde, energia e transporte. A criação do 

“ecossistema” do 5G é importante para a rentabilização das operadoras e melhor utilização 

tanto para a indústria como para a sociedade. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.2.1 

As indústrias verticais são 

ponto chave para a 

rentabilização da operadora 

no 5G 

10,53% 0,00% 26,32% 26,32% 36,84% 

Comentário das respostas: Os 10,53% que discordam totalmente não entendem as indústrias verticais como ponto chave 

para a rentabilização do 5G. Os 26,32% que não tem opinião fixa a respeito cita que é muito prematuro apontar qualquer 

ator principal na rentabilização no momento. Os respondentes que concordam parcialmente citam que a indústria vertical é 

importante mas é necessário também o desenvolvimento da “demanda de serviço” que justifique o investimento em rede. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.2.1 

As indústrias verticais são 

ponto chave para a 

rentabilização da operadora 

no 5G. 

     

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.2.2 

A Anatel deveria reservar 

espectro para 

desenvolvimento das 

indústrias verticais no intuito 

de fomentar a demanda pela 

nova tecnologia 

5,26% 10,53% 26,32% 15,79% 42,11% 

Comentários das respostas: Os respondentes que concordaram totalmente ressaltaram da importância da reserva de 

espectro para utilização de pesquisa e desenvolvimento brasileiro. Os 15,79% optaram por reservar o espectro em 

determinados locais para desenvolvimento de indústria verticais. Os respondentes que discordam evidenciam a 

necessidade de comercialização do espectro como maior interesse publico e deve ser perseguido da forma mais rentável. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.2.2 

A Anatel deveria reservar 

espectro para 

desenvolvimento das 

indústrias verticais no intuito 

de fomentar a demanda pela 

nova tecnologia 

     

 

Comentários: 

 

 

2.3 Segundo levantamento do INSEAD (2020), em 2025 teremos o 5G será 

responsável por investimentos de 12,3 trilhões de dólares na economia global 

envolvendo toda a fabricação de equipamentos, implantação e utilização nas indústrias 

verticais como Saúde, energia e transporte. 

No Brasil a maioria do tráfego se concentra nas capitais das grandes cidades onde 

normalmente possui uma distribuição de fibra ótica mais densa. Na medida em que a cobertura 

vai se interiorizando e a quantidade e distribuição de fibra ficando mais escassa. Nesses locais, 
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as frequências mais baixas se tornam mais importantes no objetivo de cobrir todo o território 

nacional, entretanto o custo para adquirir mais espetro pode não compensar o investimento 

feito pelas operadoras em áreas menos atrativas economicamente. Além disso, a massificação 

e densificação do 5G depende da importação de equipamento e, como já é conhecido, a taxa 

tributária do setor de telecomunicações é uma das maiores se comparado aos países em 

desenvolvimento. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.1 

O equilíbrio financeiro das 

operadoras é elemento 

importante que deve ser 

levado em consideração na 

regulação de forma a facilitar 

a implementação nacional do 

5G. 

5,26% 10,53% 10,53% 15,79% 57,89% 

Comentário das respostas: Os respondentes que discordam totalmente foram favoráveis ao livre mercado e contra a ajuda 

estatal para as operadoras. Os que discordam parcialmente tem a visão de que os mercados são mal exploradas pela maioria 

das operadoras e ser resultado é consequência da baixa qualidade de seus serviços. Por outro lado, que concorda totalmente 

ou parcialmente concordam que uma ajuda para rentabilização da operadora é bem vinda embora quem parcialmente 

concorda ressalta que um discussão precisa ser feita para saber como fazer essa ajuda. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.3.1 

O equilíbrio financeiro das 

operadoras é elemento 

importante que deve ser 

levado em consideração na 

regulação de forma a facilitar 

a implementação nacional do 

5G. 

     

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.2 

Alíquotas de importação de 

material e desoneração do 

setor são pontos que deveria 

ser abordados nessa etapa de 

implementação da tecnologia. 
  

5,26% 5,26% 21,05% 68,42% 

Comentários das respostas: Os respondentes discordaram disseram que é necessário primariamente discutir uma  

simplificação de impostos. Os que concordam totalmente são favoráveis as desoneração de impostos ou incentivos fiscais 

para fomento do mercado. Aqueles que concordam parcialmente ressaltam que o equilíbrio financeiro do estado precisam 

ser considerados embora incentivos sejam considerados. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.3.2 

Alíquotas de importação de 

material e desoneração do 

setor são pontos que deveria 

ser abordados nessa etapa de 

implementação da tecnologia. 
  

    

 

Comentários: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.3 

As operadoras de 

telecomunicações não tem 

caixa financeiro para garantir 

o investimento pleno da 

tecnologia 5G. 

10,53% 0 42,11% 10,53% 15,79% 

Comentário das respostas: Os que não concordam nem discordam afirmam que não tem condições de opinar por falta de 

informação financeira da operadora. Os que concordam totalmente asseguram que os investimentos necessários são 

incompatíveis com o padrão financeiro de investimento das operadoras. Os que concordam parcialmente levantam que os 

investimentos não são suficientes para garantir a plena implantação em todo o território nacional. Os que discordam afirma 

que o investimento é possível para as operadoras atuais. 
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Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.3.3 

As operadoras de 

telecomunicações não tem 

caixa financeiro para garantir 

o investimento pleno da 

tecnologia 5G. 

     

 

Comentários: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.3.4 

O desoneração de impostos 

seriam compensadas pelo 

desenvolvimento de 

indústrias que usarão o 5G 

para melhorar sua 

competitividade 

10,53% 5,26% 0 42,11% 42,11% 

Comentário das respostas: Os respondentes que discordam totalmente não acreditam que haveria retorno suficiente em 

impostos. Os respondentes que concordam parcialmente não acredita que haveria retorno comparável com a desoneração 

mas indicam a necessidade de revisão de incidência de impostos no mercado. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.3.4 

O desoneração de impostos 

seriam compensadas pelo 

desenvolvimento de 

indústrias que usarão o 5G 

para melhorar sua 

competitividade 

     

 

Comentários: 
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2.4 O novo marco legal de telecomunicações, estabelecido na Lei 13.879/2019, publicada 

em 04/10/2020 é o instrumento que permite a mudança do regime de prestação de 

serviço de concessão para autorização. 

A regulamentação está em andamento e está sendo revista o cálculo do investimento 

necessário para essa mudança de concessão para autorização.  

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.1 

A multa para a mudança de 

concessão para autorização 

deveria ser negociada com o 

concessionário interessado na 

mudança como forma de 

compensação pela 

manutenção de regulação 

antiga atrelada a tecnologias 

legadas por muitos anos. 

10,53 5,26 31,58 26,32 26,32 

Comentário das respostas: Os respondentes que discordam totalmente e que discordam parcialmente colocam a posição de 

contrato firmado como fator preponderante a todos os outros e falam da importância do cumprimento do que esta em contrato. 

Os respondentes que concordaram parcialmente colocam a negociação com ressalvas que variam para cada situação. Aqueles 

que não concordam nem discordam não tem posição em relação a multa e que pode ser discutido outras formas de 

compensação. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.4.1 

A multa para a mudança de 

concessão para autorização 

deveria ser negociada com o 

concessionário interessado na 

mudança como forma de 

compensação pela 

manutenção de regulação 

antiga atrelada a tecnologias 

legadas por muitos anos. 

     

 

Comentários: 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.879-de-3-de-outubro-de-2019-219922078
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.2 

As eventuais multas aplicadas 

pela ANATEL aos 

concessionários deveriam ser 

revertidas em investimento de 

rede para o 5G. 

15,79% 10,53% 15,79% 15,79% 42,11% 

Comentário das repostas: Os respondentes que discordam totalmente retratam a importância da execução da multa por questões 

punitivas ao concessionário por não cumprimento de contrato. Aqueles que concordaram parcialmente levantaram a opção de 

investimento na rede 5G mas também em outras redes cujo concessionário apresenta baixa qualidade de rede. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.4.2 

As eventuais multas aplicadas 

pela ANATEL aos 

concessionários deveriam ser 

revertidas em investimento de 

rede para o 5G. 

     

 

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.3 

Na mudança de categoria de 

concessão para autorização os 

itens reversíveis deveria ser 

cedidos para o concessionário 

15,79% 5,26% 36,84% 31,58% 10,53% 

Comentário das repostas: Os respondentes que se posicionaram contra a reversão afiram que, de diferentes formas, deveria ser 

comercializados entre união e concessionário. Aqueles que concordaram de alguma forma levantaram o objetivo do bem 

público para a prestação de serviço para a reversão ao concessionário. Outro fator levantado pelos que concordam foi a infra 

estrutura atrelada à tecnologia legada existente. Aqueles que não concordam nem discordam levantam a necessidade de uma 

discussão maior para a tomada de decisão, não somente pela agencia reguladora mas por todo Estado brasileiro. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.4.3 

Na mudança de categoria de 

concessão para autorização os 

itens reversíveis deveria ser 

cedidos para o concessionário 

     

 

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.4 

Os itens reversíveis cedidos 

deveriam ter contra partida 

por parte do concessionário. 

 10,53% 26,32% 26,32% 36,84% 

Comentário das respostas: Os respondentes que não concordam nem discordam levantam que a contra partida precisa ser 

estabelecida de forma clara entre as partes para decidir se são contra ou a favor da contra partida. Aqueles que não concordam 

mostram que os itens são ativos importantes e não deve ser cedidos à iniciativa privada. Aqueles que concordam mostraram 

que todo o ativo deve ser negociado pelo Estado. Os que discordam parcialmente levantaram que mesmo cedidos algumas 

obrigações seriam cabíveis. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.4.4 

Os itens reversíveis cedidos 

deveriam ter contra partida 

por parte do concessionário. 

     

 

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.4.5 

A ANATEL deveria 

flexibilizar as obrigações das 

concessões para o aumento o 

foco de investimento para o 

5G. 

15,79% 10,53% 10,53% 42,11% 21,05% 

Comentário das respostas: Aqueles que discordam totalmente asseguram que as obrigações são independentes da investimento 

do 5G. Aqueles que concordam parcialmente levantam que é necessário pensar em um ponto de equilíbrio entre investimento e 

obrigações. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.4.5 

A ANATEL deveria 

flexibilizar as obrigações das 

concessões para o aumento o 

foco de investimento para o 

5G. 

     

 

 

Comentários: 
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2.5 Por características sociais e econômicas o país apresenta discrepância 

muito grande em relação a concentração de renda. Da mesma forma a atração econômica 

para as operadoras também são distintas na medida em que a cobertura de frequências 

em determinadas regiões não se justificam devido à falta de retorno. 

A nova Lei 13.879/2019 prevê que o interessado pode mudar a condição de 

concessionário para autorizado se for de interesse da empresa. Sem dúvida existe interesse da 

população que mesmo em áreas com menor poder aquisitivo precisam ser assistidas com o 

novo serviço e para áreas com maior participação econômica precisam ser garantida a 

qualidade do serviço prestado. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.5.1 

Modificações nas obrigações 

de expansão de rede do 

concessionário precisam ser 

revistas para melhor saúde 

financeira da concessão e 

melhor atendimento da 

população. 

  15,79% 42,11% 42,11% 

Comentário das respostas: Os respondentes que concordam parcialmente levantam a questão de que precisa ser revista não a 

obrigação de expansão em si mas o tipo de tecnologia que será expandida, lembrando que certas obrigações não faziam sentido 

em expandir pela tecnologia legada a ser expandida. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.5.1 

Modificações nas obrigações 

de expansão de rede do 

concessionário precisam ser 

revistas para melhor saúde 

financeira da concessão e 

melhor atendimento da 

população. 

     

 

 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.879-de-3-de-outubro-de-2019-219922078
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Resultado Rodada 1 

 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.5.2 

Metas de qualidade de rede 

precisam ser melhores 

acompanhadas por parte da 

agencia reguladora assim 

como o cumprimento de 

multas devido a qualidade de 

serviço. 

   21,05% 78,95% 

Comentário das respostas: Os que discordam parcialmente ressaltaram que é necessário garantir um equilíbrio para esse 

acompanhamento e eventuais mudanças de critérios ou formas alternativas à multa quando tratarmos de regiões de baixo 

interesse econômico. 

 

2.6 Por característica do espectro e frequência, o 5G vai exigir uma densificação de antenas, 

especialmente no cenário urbano. Entretanto, cada município tem uma diretriz 

urbanística que restringe a passagem de novas fibras e instalação de novas antenas, 

fundamentais para a implementação dessa nova tecnologia. Lei Geral das Antenas 

(LGA), de 2015 veio para facilitar a burocracia municipal mas nem todos os municípios 

aderiram a nova lei. 

Portanto cabe a operadora, durante trabalho de implementação, toda a documentação 

para requisição da instalação nos diferentes municípios que, além de ter processos complexos, 

são distintos e demorados, podendo chegar a 2 anos até a liberação de instalação. 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.6.1 

Todos os municípios 

deveriam seguir 

obrigatoriamente 

padronização definida pela 

ANATEL para instalação de 

infraestrutura de rede. 

15,79% 15,79%  26,32% 42,11% 

Comentário das respostas: Os respondentes que discordaram totalmente se preocuparam com a independência municipal para 

definição de regras urbanísticas. O que discordaram parcialmente evidenciaram que é necessário ter um padrão a ser seguido mas 

mantendo a autonomia do município. Os que concordam totalmente reforçaram a idéia de que quanto mais padronizado for 

menor os custos ao longo do processo, facilitando o benefício do povo e do operador. O que concordaram parcialmente 

levantaram um ponto que casos excepcionais podem impedir a implantação plena da regra geral. 
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Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.6.1 

Todos os municípios 

deveriam seguir 

obrigatoriamente 

padronização definida pela 

ANATEL para instalação de 

infraestrutura de rede. 

     

 

Comentários: 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.6.2 

A unificação do processo 

pode ajudar a velocidade de 

implementação e melhor 

retorno para a iniciativa 

privada ao mesmo tempo de 

melhoria de serviço à 

população. 

5,26% 5,26%  31,58% 57,89% 

Comentário das respostas: Os que discordam total ou parcialmente ressaltaram que não seria a unificação do processo que fará 

grande diferença na velocidade de implementação das antenas. A parcela dos respondentes concordam que quanto menos 

processo diferente em cada município melhor a velocidade de implementação de antenas. 

 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.6.2 

A unificação do processo 

pode ajudar a velocidade de 

implementação e melhor 

retorno para a iniciativa 

privada ao mesmo tempo de 

melhoria de serviço à 

população. 

     

 

Comentários: 
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2.7 O 5G representou no ano de 2020 uma disputa geopolítica como parte 

da estratégia de segurança nacional de alguns países ao redor do mundo. Ultimamente a 

Anatel enfrenta o desafio de fazer a regulação com todos os fornecedores do mercado. 

Na sua opinião, qual deveria ser o comportamento da regulação para o 5G como 

segurança nacional? Vale a pena aceitar todos os fabricantes disponíveis ao redor do mundo 

ou precisaríamos proteger a segurança e restringir fabricantes e diminuir a concorrência do 

setor? 

Solicito sua opinião para as afirmações abaixo: 

 

Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.7.1 

A segurança nacional não deve 

ser um parâmetro abordado 

pela ANATEL que deve se 

limitar a análises técnicas 

52,63% 15,79% 15,79% 5,26% 10,53% 

Comentário das respostas: Os 52,63% dos respondentes que discordam totalmente informam que parâmetro de segurança é sim um 

parâmetro técnico e que portanto deve ser alvo de regulação e fiscalização por parte da ANATEL. Os 15,79% que discordam 

parcialmente levantam o ponto em que deve se separar o parâmetro técnico de segurança com a segurança nacional, que deve ser 

regida por outro órgão federal. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.7.1 

A segurança nacional não deve 

ser um parâmetro abordado 

pela ANATEL que deve se 

limitar a análises técnicas 

     

 

Comentários: 
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Resultado Rodada 1 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1.7.2 

A diminuição da concorrência, 

com a retirada de qualquer 

fornecedor, pode aumentar o 

preço da implementação nas 

operadoras de celular. 

 26,32% 5,26% 31,58% 36,84% 

Comentário das respostas: A maioria dos respondentes, 36,84% optou por concordar totalmente ressaltando a importância da 

concorrência mercadológica do setor. Outros que concordaram, 31,58%, evidenciaram que não seria a retirada de somente um 

fornecedor capaz de aumentar o preço de implantação já que há vários concorrentes do mercado capazes de gerar a diminuição do 

valor de equipamentos. Os respondentes que discordaram parcialmente trouxeram uma visão prática de mercados, lembrando que 

a maioria dos grandes operadores atuando no Brasil já tem referencial de preço no exterior, já que todos são “filiais” de grupos 

internacionais. 

 

Rodada 2 

Cod. Afirmação 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2.7.2 

A diminuição da concorrência, 

com a retirada de qualquer 

fornecedor, pode aumentar o 

preço da implementação nas 

operadoras de celular. 

     

 

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


