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TELECOMUNICAÇÕES  
E INCLUSÃO DIGITAL
Carlos Azen, Ricardo Rivera e Rodrigo Ferreira Madeira

DIAGNÓSTICO E VISÃO GERAL DO TEMA

No último Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2018, a transformação digital domi-
nou amplamente o discurso de líderes globais. É perceptível a crescente influência do uso 
das ferramentas digitais na vida das pessoas, na operação de empresas dos mais diversos 
setores e na infraestrutura das cidades. As tecnologias da informação e comunicação são ha-
bilitadoras para a transformação digital de uma economia, e sua base é dada pela existência 
de uma infraestrutura de telecomunicações moderna e acessível.

São muitas as evidências da importância do uso de tecnologias digitais e serviços de internet 
para o desenvolvimento econômico e social. Segundo o Banco Mundial, 10 pontos percentuais 
(p.p.) de aumento na penetração da banda larga1 nos países em desenvolvimento podem propi-
ciar um aumento de 1,38 p.p. no produto interno bruto (PIB) per capita. A internet passou a ter 
um caráter de essencialidade, em virtude das externalidades positivas de sua difusão. Portanto, 
a provisão de serviços adequados torna-se um fator importante a ser tratado, visando tanto a 
elevação da produtividade e da competitividade do país quanto a redução de desigualdades. 

Apesar dessa relevância, o setor de telecomunicações ainda encontra barreiras impor-
tantes para se desenvolver plenamente, e, por isso, há um déficit de conectividade no país, 
principalmente nas regiões mais pobres. Nesse ponto, o BNDES pode contribuir de forma 
importante, seja como financiador, seja como articulador de políticas públicas. 

No Brasil, a proporção de domicílios conectados à internet está bem abaixo da dos 
países desenvolvidos, chegando a 61% dos domicílios, e nos municípios rurais esse  
indicador é de apenas 34%. Para efeito de comparação, a proporção de domicílios co-

1 Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2017, disponível em <https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/>, banda larga é a “conexão à 
Internet com capacidade acima daquela usualmente conseguida em conexão discada via sistema telefônico. Não há uma definição de 
métrica de banda larga aceita por todos, mas é comum que conexões em banda larga sejam permanentes – e não comutadas, como 
as conexões discadas.” 
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nectados à internet  nos países desenvolvidos é de 84%. Os serviços de acesso à inter-
net ainda são distribuídos de forma desigual pelo território brasileiro, com déficit de 
infraestrutura nas regiões de menor renda. Segundo o relatório TIC Domicílios 2017,2  
26,5 milhões de domicílios ainda estavam desconectados em 2017, sendo quase a totali-
dade das classes C, D e E. 

Mesmo nos domicílios conectados, há uma grande segmentação no tipo de acesso,  
sobretudo na banda larga, o que influencia diretamente a velocidade disponível e a quali-
dade do serviço. A cada três domicílios conectados, dois utilizam banda larga fixa3 e o res-
tante, banda larga móvel, com 1% ainda em conexão discada. Entre as conexões de banda 
larga fixa, apenas 33% delas eram efetuadas por cabo de TV (coaxial) ou fibra óptica. A velo-
cidade média da banda larga fixa no Brasil foi de 24,9 Mbps em agosto de 2018, bem abaixo 
da velocidade de países como Estados Unidos (100,7 Mbps) e Coreia do Sul (103,51 Mbps).

Os menores índices de acesso à internet são verificados nas regiões Norte e Nordeste, 
com 48% e 49%, respectivamente. Além disso, essas regiões contam com um elevado número 
de conexões por rádio e satélite, que em geral são de qualidade inferior. Juntamente com a 
região Centro-Oeste, Norte e Nordeste são as regiões que têm o menor percentual de aces-
sos por cabo de TV ou fibra óptica, de melhor qualidade. 

Assim, a penetração de infraestrutura de banda larga fixa de alta qualidade (fibra óptica) é 
ainda menor no Brasil, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas. Um conjunto de fatores 
contribui para a baixa atratividade desses locais para as grandes operadoras expandirem a 
infraestrutura de fibra óptica, como o elevado montante de investimento necessário, a alta 
carga tributária incidente nos serviços de telecomunicação e a baixa receita esperada por 
usuário. É nesse ponto que a política pública precisa atuar, conforme referendado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que sugere que seja considerado um programa 
que minimize as disparidades regionais de acesso à banda larga em relação não somente ao 
acesso, mas também à qualidade. 

Estudo recente do Ipea4 assinala que, no caso brasileiro, o aumento de 1% na média no 
acesso à banda larga ocasiona um aumento de 0,077% no PIB. A análise foi feita utilizando 
técnicas de dados de painel para 5.564 municípios no período de 2007 a 2014. O modelo 
utilizou o PIB municipal como variável dependente e agrupou alguns municípios em clusters 
de acordo com algumas características. Verificou-se que o maior impacto ocorre em muni-
cípios de renda per capita e concentração urbana mais altas. 

Paralelamente, o setor de telecomunicações passa por um momento de incerteza rela-
cionada à aprovação do novo marco regulatório, que precisa ser superado para destravar 

2 Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros realizada pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI). Disponível em: <https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_dom_2017_livro_eletronico.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2018.

3 Nesse grupo, estão conexões por meio de: (i) cabo de TV ou fibra óptica; (ii) DSL (Digital Subscriber Line); (iii) rádio; e (iv) satélite.

4 CARVALHO, A.; MENDONÇA, M.; SILVA, J. Avaliando o efeitos dos investimentos em telecomunicações sobre o PIB. Brasília: Ipea, 2017. 
(Texto para Discussão, 23.360). Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8082/1/td_2336.pdf>. Acesso em: 
16 out. 2018.
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investimentos. A Lei Geral de Telecomunicações, aprovada em 1997, está desatualizada em 
relação às grandes mudanças que ocorreram no setor. À época em que foi elaborado, o mar-
co regulatório tinha como preocupação expandir, por exemplo, o investimento em telefonia 
fixa e a instalação de telefones públicos.

O Projeto de Lei da Câmara 79/2016, que muda o regime de prestação do serviço 
de telefonia fixa de concessão para autorização, implicará a necessidade de revisão 
dos bens das concessionárias reversíveis5 para a União e é fundamental para reduzir a 
incerteza regulatória para os investimentos. A transição será feita por meio da contra-
partida de investimentos pelas empresas. Ainda está em discussão o valor desses bens, 
mas a última avaliação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicou um 
total de cerca de R$ 20 bilhões. O objetivo da agência é que esses investimentos sejam 
direcionados para a expansão da banda larga no Brasil, priorizando regiões sem com-
petição adequada. 

AÇÕES EM CURSO E PROPOSTAS 

O BNDES tem sido um importante financiador do setor e, recentemente, tem participado 
ativamente das discussões quanto ao uso dos fundos setoriais e à agenda dos provedores 
regionais6 (os provedores de serviço de internet – ISP). De 2000 até 2017, o banco financiou 
mais de R$ 50 bilhões em investimentos do setor.    

Grande parte desses financiamentos foi direcionada para as principais operadoras do 
mercado (TIM, Vivo e Oi). No entanto, vem crescendo rapidamente a importância dos ISPs 
no mercado de banda larga fixa. Essas empresas foram apoiadas pelo BNDES com R$ 477 mi-
lhões de forma indireta e R$ 40 milhões diretamente nos últimos dez anos. 

O fortalecimento dos ISPs auxilia na inclusão digital em territórios não prioritários 
para as grandes operadoras. Segundo os dados do mercado brasileiro de banda larga 
fixa apresentados pela Anatel em julho de 2018,7 os provedores regionais são os maiores 
responsáveis pelo crescimento de banda larga fixa no Brasil desde 2015. Juntos, se-
riam a quarta maior operadora brasileira, com 19% de participação no mercado,8 atrás 
apenas do grupo Net, da Claro, da Embratel, da Telefônica e da Oi. Os dados da Anatel 
também apontam para a existência de cerca de seis mil provedores ofertantes formais 
(serviço de comunicação multimídia – SCM), distribuídos em todos os municípios, mas 

5 Segundo a Anatel, “bens reversíveis são aqueles empregados pela concessionária e indispensáveis à continuidade da prestação do 
serviço no regime público, os quais poderão ser revertidos à União ao término dos contratos de concessão”. 

6 Prestador de serviço de pequeno porte: operadora SCM (serviço de comunicação multimídia), com participação de mercado na-
cional inferior a 5%.

7 Os dados podem ser acessados em: <https://cloud.anatel.gov.br/index.php/s/TpaFAwSw7RPfBa8?path=%2FComunicacao_
Multimidia>

8 Excluindo TIM, Algar, Sky e Sercomtel, que, apesar de terem menos de 5% de mercado, são empresas grandes.
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com maior destaque para as regiões mais remotas e carentes, onde têm significativa 
participação no mercado. 

Por outro lado, esses ISPs enfrentam alguns desafios para investir, sendo uma das principais 
barreiras a ausência de financiamento adequado a seu perfil. Aqui, o BNDES vem buscando 
aperfeiçoar os instrumentos de apoio financeiro para atender às necessidades desse segmen-
to. Em dezembro de 2017, o Banco se comprometeu com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) a adotar uma série de ações para aprimorar e agilizar a 
oferta de crédito ao setor. Entre as principais medidas estão o desenvolvimento de um novo 
produto (com flexibilização de garantias e redução do limite mínimo de apoio) e o aprimora-
mento do uso do Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) – estímulo à utilização 
perante os agentes financeiros e a operacionalização do uso do fundo nas operações diretas.

Proposta: Fortalecimento dos ISPs, universalização dos serviços  
e uso de fundos setoriais (Fust e Funttel)

Nessa agenda de inclusão digital, o BNDES articulou com a Anatel uma estratégia para 
a utilização dos recursos de um dos fundos do setor,9 o Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust). Esse fundo, que tem “por finalidade proporcionar 
recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumpri-
mento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não pos-
sa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço” (Lei 9.998/2000), vem sendo 
contingenciado desde sua criação, em 2000. O Fust recebe por ano 1% da receita bruta 
das operadoras de telecomunicações e já acumula R$ 20,5 bilhões de depósitos não uti-
lizados para sua finalidade. 

O Tribunal de Contas da União (Acórdão 749/2017) vem fiscalizando a aplicação dos re-
cursos dos fundos das telecomunicações e exigindo maior controle e transparência sobre 
sua utilização. Há ação direta de inconstitucionalidade por omissão (de número 37, proposta 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) que visa a suspensão da cobrança 
do Fust, por falta de efetiva aplicação dos valores arrecadados nas finalidades.

Em virtude do cenário fiscal, é pouco provável que, mesmo após a revisão de seu regula-
mento, o Fust seja liberado em grandes volumes na modalidade não reembolsável. Em contra-
partida, por não impactar o superávit primário, há espaço para propor aplicação em volume 
significativo por meio de operações reembolsáveis, com juros baixos e prazos longos, e da 
modalidade garantidora. Esses recursos seriam direcionados para projetos de investimento 
em banda larga em áreas prioritárias, em consonância com políticas da Anatel e do ministério. 

Em primeira avaliação, o Banco poderia destinar R$ 1 bilhão anualmente (ou mais) a pro-
gramas prioritários, como a viabilização de parte relevante do Plano Nacional de Conectivi-
dade (do ministério) e da Anatel: ampliação das redes de transporte (backhaul em fibra ópti-

9 O setor possui três fundos constituídos: Fust, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e Fundo para o Desenvolvi-
mento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).
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ca), expansão das redes de acesso (fixo e móvel) e implantação de redes públicas essenciais 
(saúde, educação, segurança, cidades etc.); e apoio a provedores regionais (apoio direto ou 
garantia para operações de crédito). O BNDES dispõe de instrumentos para a utilização des-
ses recursos, entre os quais, a linha de conectividade inclusiva, regulamentada com base no 
Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), que define as regiões com menor oferta dos 
serviços de banda larga.  

A Anatel enviou proposta de regulamentação do Fust, incluindo a utilização dos recursos 
pelo BNDES, para o MCTIC em julho de 2018. Há o compromisso do ministério de encami-
nhar a proposta, que seria a primeira enviada pelo Executivo para o Congresso.10

O uso do Fust pelo BNDES poderia alavancar outras políticas públicas, tais como:

• o uso de tecnologias digitais em escolas, alinhado à Política de Inovação Educação Co-
nectada, na qual o BNDES tem participação relevante por meio da implementação de 
projetos-pilotos com alguns municípios, com a utilização de recursos não reembolsáveis; e

• a implementação de projetos de cidades inteligentes. 

Cabe ressaltar que o BNDES já está em fase avançada para iniciar a utilização de outro 
fundo do setor: o Funttel. O fundo, criado pela Lei 10.052, de 28 de novembro de 2000, é de 
natureza contábil, administrado por um conselho gestor e tem sua aplicação de recursos 
disciplinada pela Resolução CG-Funttel 66, de 28 de outubro de 2010. A partir da regulamen-
tação do uso do Funttel, o BNDES poderá captar recursos a um custo financeiro atrelado à 
Taxa Referencial. Tal custo permitirá que o BNDES financie projetos com taxas mais baixas e 
compatíveis com o risco inerente ao ciclo de inovação, estimulando a inovação e o desenvol-
vimento tecnológico no setor de telecomunicações.

É importante notar que a proposta do BNDES sobre o uso do Fust apresenta uma relação 
custo-benefício positiva. Além dos impactos já mencionados sobre o PIB, em estimativas do 
Banco Mundial e do Ipea, outros trabalhos empíricos avaliaram, por exemplo, o resultado  
do aumento da velocidade média da internet e de possíveis impactos positivos na redução da 
desigualdade com a inclusão digital. Existem evidências de que a duplicação da velocidade 
média de conexão de um país pode aumentar a taxa de crescimento do PIB em cerca de 0,3 p.p.  
e que o maior acesso à informação derivado da inclusão digital pode reduzir a desigualdade 
de renda.

Na estratégia do BNDES com o Fust, objetivamente, a aplicação de R$ 1 bilhão por ano, 
durante cinco anos, geraria uma receita adicional acumulada de R$ 15,2 bilhões para o setor11 
e um retorno de R$ 5,78 bilhões para o governo12 (Gráfico 1).

10 Há diversas outras propostas de uso do Fust apresentadas pelo Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado.

11 Pressupostos: com uma relação Capex-Receita (Investimento em capital-Receita de 12%), o investimento tem defasagem temporal 
de quatro anos para gerar o máximo de receita; com uma depreciação anual de 20%, o governo se apropria de 38% do faturamento 
bruto (estimativa do BCG).

12 Consideram-se também os ganhos de ICMS para os governos estaduais. Não estão na estimativa o possível custo financeiro do 
diferencial de juros nem o pagamento dos empréstimos. 
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Gráfico 1. Estimativa de impacto direto do uso do Fust (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em estimativas do Boston Consulting Group (BCG).

A utilização do Fust de forma reembolsável não tem impacto no resultado primário do 
governo, pois não gera despesa no orçamento da União. Além disso, o valor continua re-
gistrado como ativo no balanço do governo. Ao contrário do Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI), em que havia aporte do Tesouro Nacional com emissão direta de títulos, 
o fundo é uma receita vinculada na origem. A utilização para a concessão de financiamentos 
apenas regulamenta algo já previsto.

O BNDES estimou em trabalho recente13 o possível impacto da universalização da banda 
larga de alta qualidade no PIB. Com base em trabalhos do CGI, Ipea, Banco Mundial e BCG,14 
e considerando os transbordamentos da inclusão digital em seus mais variados aspectos 
(investimentos, competitividade, arrecadação tributária e disseminação de informação), 
aplicações de R$ 200 bilhões poderiam elevar a taxa de crescimento do PIB em 0,37 p.p. 
por ano até 2035. Empregando essa mesma metodologia no cenário do uso do Fust por 
cinco anos, com elevação estimada de cerca de 4% na penetração de banda larga de alta 
qualidade (fiber to the home – FTTH), um investimento de R$ 5 bilhões pode incrementar o 
PIB em R$ 10,3 bilhões.

Outro exemplo que mostra o impacto do BNDES na agenda de inclusão digital é a aná-
lise do reflexo do apoio recente aos investimentos de um ISP localizado em um estado do 
Nordeste. A empresa, cliente recorrente do BNDES, contratou um financiamento de R$ 20 
milhões para a expansão da internet de banda larga por meio de fibra óptica em diversos 
municípios. O Gráfico 2 demonstra o efeito do apoio do Banco no número de acessos à banda 
larga fixa nos municípios que receberam o investimento.

13 ALVES, C. E. A. et al. Tecnologias da informação e comunicação. In: CASTRO, L. B.; PUGA, F. (org). Visão 2035: Brasil, um país desen-
volvido – agendas setoriais para o alcance da meta. Rio de Janeiro: BNDES, 2018. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/
portal/site/home/conhecimento/publicacoes/livros/agendas-setoriais-2035/>. Acesso em: 14 dez. 2018.

14  Estimativas do BCG apontam a necessidade de R$ 100 bilhões de investimentos para cobrir 90% da população brasileira com, 
majoritariamente, velocidades entre 30 e 50 Mbps. Aumentando a velocidade para 100 Mbps ou mais, por meio da tecnologia FTTH 
os investimentos exigidos girariam em torno de R$ 200 bilhões.
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Gráfico 2. Número de acessos na banda larga fixa (SCM) nos municípios apoiados pelo BNDES (projeto específico)

Ju
n.

 2
01

4

A
go

. 2
01

4

O
ut

. 2
01

4

D
ez

. 2
01

4

Fe
v.

 2
01

5

A
br

. 2
01

5

Ju
n.

 2
01

5

A
go

. 2
01

5

O
ut

. 2
01

5

D
ez

. 2
01

5

Fe
v.

 2
01

6

A
br

. 2
01

6

Ju
n.

 2
01

6

A
go

. 2
01

6

O
ut

. 2
01

6

D
ez

. 2
01

6

Fe
v.

 2
01

7

A
br

. 2
01

7

Ju
n.

 2
01

7

A
go

. 2
01

7

O
ut

. 2
01

7

D
ez

. 2
01

7

Fe
v.

 2
01

8

A
br

. 2
01

8

Ju
n.

 2
01

8

Ju
l. 

20
18

Contratação do financiamento

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anatel, disponíveis em: <https://cloud.anatel.gov.br/index.php/s/

TpaFAwSw7RPfBa8?path=%2FComunicacao_Multimidia>. Acesso em: nov. 2018.

Uma simulação com os municípios que têm o mesmo perfil15 dos municípios apoiados (an-
tes da intervenção) aponta um potencial de elevação de 1,8 milhão de acessos de banda larga 
fixa em 1.833 municípios (que representam 15% dos domicílios do país).

15  Municípios na faixa competitiva 3 ou 4 (Anatel – SCM) com penetração de banda larga inferior a 8%.


