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Apresentação

Fala da Ouvidora
Este relatório constitui-se de estudo ao qual nos propusemos quando elaboramos o relatório principal da
Ouvidoria 2017. Nossa ideia foi apresentarmos ao Conselho Diretor nosso plano de ação com base na estratégia
corporativa e de forma que pudéssemos cumprir com os fazeres prescritos na Lei Geral de Telecomunicações, a
saber: acompanhamento das ações da Agência e contribuições para ainda mais excelência na sua Missão.
Dessa forma, desenvolvemos, a partir de duas perspectivas que sustentam o planejamento estratégico da Agência
e o modelo de indicadores de sua Ouvidoria, ancorado no Balanced ScoreCard, a título de contribuição e de
evidência do que pode ser possível por meio da sistematização de dados da Anatel.
Destacamos o rigor metodológico adotado e entendemos que, se rompermos as resistências, poderemos seguir o
caminhar dos dados e da evidência, em detrimento dos heurísticos, sobretudo do setor para o desenvolvimento
do país, para maior inclusão e bem-estar experienciado de todos os integrantes desse ecossistema: sociedade,
prestadores, fornecedores, entre outros, caso contrário assim não o seremos.
Aproveito para fazer como minhas as palavras de alguns trechos de um homem, grande pesquisador da Ciência
do Comportamento Humano, que realmente faz muita diferença no mundo atual: Daniel Kahneman que, por
sorte, cita no seu trabalho outro grande pesquisador da área social Richard Thaler. Então vejamos:
“Embora os humanos não sejam irracionais, eles com frequência necessitam de ajuda
para fazer julgamentos mais precisos e tomar decisões melhores, e em alguns casos as
políticas públicas podem fornecer essa ajuda.”
“Liberdade não é um valor contestado: todos os participantes no debate são a favor
disso. Mas a vida é mais complexa para os economistas comportamentais e para os
psicólogos do que para os adeptos da racionalidade humana.”
“Em 2008, o economista Richard Thaler e o jurista Cass Sunstein se uniram para
escrever um livro, Nudge, a bíblia da economia comportamental. Todo ele é centrado
nas teorias da Ciência do Comportamento Humano (Psicologia). Nele várias palavras
novas foram introduzidas como, por exemplo, ECONS e HUMANOS. A obra também
apresentou um conjunto de soluções para o dilema de como ajudar as pessoas a tomar
decisões sem restringir sua liberdade. Thaler e Sunstein chamam o enquadramento da
decisão do indivíduo de arquitetura de escolha – exerce um efeito enorme sobre o
resultado. O empurrão está baseado na psicologia sólida descrita por mim [Daniel
Kahneman]. A opção default naturalmente é percebida como a escolha normal.
HUMANOS, mais do que ECONS, também necessitam ser protegidos de outros que
deliberadamente exploram suas fraquezas. Os agentes racionais supostamente tomam
decisões importantes com cuidado e usam toda a informação que lhes é fornecida. Um
ECON vai ler e compreender as letras mudas de um contrato antes de assiná-lo, mas os
HUMANOS em geral não fazem isso. Uma empresa inescrupulosa que redige contratos
que os clientes costumam assinar sem ler possui considerável margem de manobra legal
para ocultar informação importante à vista de todos.”
“Um mundo em que empresas competem oferecendo produtos melhores, de mais
qualidade é preferível a um em que a vendedora é a empresa mais bem-sucedida em
ofuscar.” (KAHNEMAN, 2012)

“Não existem dados sem teoria que orientem sua produção.
Não há teoria que se sustente sem comprovação.
Não existe análise de dados sem alguma
interpretação teórica e imaginação”
(JANNUZZI, 2016)
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Introdução
Esse documento consiste em um estudo evolutivo do Relatório da Ouvidoria da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) (2017), publicado em agosto deste ano. Nossa intenção aqui residiu em, assumindo o
mesmo modelo estratégico adotado pela Agência e que estabelece quatro grandes objetivos institucionais, por
meio de cruzamento de indicadores, obter achados que possam sugerir, propor e orientar a tomada de decisão no
âmbito do Regulador.
Retomamos, assim, o papel da Anatel de ser a instituição responsável pela regulação do setor. Entende-se que
esse segmento possui grande valor estratégico para o país, sendo de suma importância que os serviços prestados
tenham boa qualidade e bom preço. A Agência assume a missão de regular o setor de telecomunicações para
contribuir com o desenvolvimento conjuntural no País em todos os segmentos para os quais serve de infovia ou
de suporte. Esta Agência visa, também, ser reconhecida como instituição de excelência que promove ambiente
favorável para as comunicações em benefício da sociedade brasileira.
A Ouvidoria da Anatel tem por missão fornecer análise crítica da atuação da Agência e, para tanto, vem
desenvolvendo uma série de estudos, pareceres e relatórios acerca das realidades internas e externas à instituição.
Espera-se que os resultados dessas análises sejam orientadores ou sirvam para o balizamento, com base em
dados criteriosamente sistematizados ao Conselho Diretor da Agência, ao qual não é subordinada, e de igual
maneira informem a sociedade sobre sua atuação, sempre se ancorando no rigor científico por meio de
interpretações claras e independentes.
O Relatório da Ouvidoria sobre a atuação da Anatel em 2016 (OUVIDORIA DA ANATEL, 2017) apresentou
modelo de avaliação institucional de apreciação crítica da Agência que teve como principal ferramenta uma
análise por indicadores com base no modelo Balanced ScoreCard (BSC) (KAPLAN; NORTON, 1996), previsto
no planejamento da própria Agência. Para a realidade da Anatel, consideraram-se as seguintes perspectivas
estratégicas: Aprendizagem e Desenvolvimento, Processos Internos, Cliente e Econômica (interna e externa).
Ancorado nas informações do Planejamento Estratégico da Agência, com orientação de consultoria
especializada, o sistema é composto pelos seguintes indicadores listados a seguir.
Na perspectiva “Aprendizagem e desenvolvimento”:
A1 – Escores fatoriais de clima organizacional;
A2 – Número de servidores do quadro de pessoal por grau de formação e classe e padrão da carreira;
A3 – Índice de rotatividade de servidores do quadro de pessoal;
A4 – Taxa de execução de formação do plano trienal de capacitação.
Na perspectiva “Processos Internos”:
P1 – Taxa de Evolução do Cumprimento do Plano Operacional;
P2 – Taxa de cumprimento do Plano Operacional de Fiscalização (POF);
P3 – Taxa de fluxo de outorgas no Setor;
P4 – Taxa de Aprovação de Matérias do Conselho Diretor;
P5 – Taxa de eficiência do controle de obrigação;
P6 – Taxa de Eficiência de Acordo de Compromisso;
P7 – Número de PADOs em Acordo de Compromisso;
P8 – Nível de execução das ações regulatórias da Agenda;
P9 – Taxa de eficiência da resolução de conflitos de competição.
Na perspectiva “Cliente”:
C1 – Indicadores de Desempenho Operacional;
C2 – Escores fatoriais de qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações;
C3 – Escores fatoriais de satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações;
C4 – Índice de Reclamação (Sistema Focus);
C5 – Reação dos Consumidores manifesta por meio do Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de
Telecomunicações (CDUST);
C6 – Índice de Manifestações sobre atuação da Anatel (Sistema SOA).
Na perspectiva “Econômica” (Econômica do Setor e Financeira da Anatel):
E1 – Receita Operacional Líquida das Empresas (ROL);
E2 – Investimento Total das Empresas;
E3 – EBITDA das Empresas;
F1 – Taxa de Destinação Orçamentária para a Anatel;
F2 – Taxa de Execução Financeira da Anatel.
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O modelo previu a inter-relação entre essas variáveis, não só em termos de correlações, mas a partir de uma
concepção causal entre elas. O Relatório da Ouvidoria da Anatel (2017) apresentou resultados descritivos para
todos os indicadores, em todas as quatro perspectivas, relações entre algumas delas, inclusive com testes
estatísticos de significância, interpretou qualitativamente os resultados e indicou que outros produtos com foco
em análises multivariadas seriam construídos. Isso, de forma a tornar real e factível para a Agência, o que
efetivamente pressupõe o modelo baseado no BSC que trata da interdependência e da causalidade entre
variáveis. Assim, poderíamos responder questões levantadas, pela própria Ouvidoria, tais como “qual o impacto
na satisfação dos usuários de serviços de comunicação multimídia se sua qualidade técnica melhorar?”. Ou “em
que medida o investimento em infraestrutura por parte das operadoras impacta na lealdade do consumidor?”.
Para buscar respostas a essas e a outras questões de suma relevância para a governança do Setor e das atividades
de regulação, propõe-se este estudo.
Nesse sentido, é fundamental que seja estabelecido o que se entende sobre governança, que estará norteando
nossa conduta como Ouvidoria desta Agência reguladora.
A Governança Pública Organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas
à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.1

Depreendemos, então, que governança é a capacidade da instituição de planejar, executar, avaliar e tomar
decisão a partir da compreensão das diversas variáveis que constituem os fenômenos organizacionais. Portanto,
governança seria mais uma atitude corporativa que usa instrumentos de avaliação na base da sua tomada de
decisão a partir de um modelo organizacional sistêmico.
Com efeito, a consultoria que cuidou recentemente do planejamento estratégico desta Agência insere a Ouvidoria
da Anatel no modelo de governança institucional. E, sendo assim, esse relatório ad hoc, n. 01/2017, apresenta a
inter-relação que há entre algumas variáveis alocadas nas perspectivas do planejamento estratégico da Anatel e
aprimoramento ao processo de construção do sistema de indicadores relatado no Relatório da Ouvidoria da
Anatel (2017), no intuito de contribuir com o Conselho Diretor da Anatel e a sociedade para que possam ter uma
visão integrada e transparente das ações regulatórias e fiscalizatórias da Agência, bem como seus efeitos sobre o
setor regulado e seus benefícios para a sociedade e todo o Estado Brasileiro.
Este trabalho tem por objetivo apresentar modelo multivariado, com foco no Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM),2 que envolva variáveis que compõem a ferramenta de análise por indicadores da Ouvidoria
da Anatel, ancorada no BSC, utilizada para realização da apreciação crítica da Agência, de forma a orientar a
gestão da própria instituição, as operadoras e os usuários dos serviços para a melhoria da qualidade do setor de
telecomunicações, desenvolvimento, incremento tecnológico, eficiência e eficácia, em última instância.
Como a atuação de regulação da Anatel está, também, intimamente ligada à questão da qualidade de serviços,
literatura na área de psicologia do consumidor relacionada ao tema e sua relação com variáveis como reação,
satisfação e lealdade foi investigada e será aqui abordada. Assim, para melhor entendermos os efeitos de uma
perspectiva da estratégia corporativa sobre outra, desde que evidentemente por meio de seus indicadores, foi
visitado o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), estudos sobre a Banda Larga no Brasil e conceitos e
fontes de dados de indicadores sociais.

1

Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/referencias>. Acesso em: 29 set. 2017 .
O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e
internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia,
permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de
Serviço. Fonte: Site da Anatel, disponível em: <http://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-multimidia-outorga>.
2
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Discussão e Recomendações
Este estudo atingiu seus objetivos ao apresentar um modelo multivariado aplicado ao SCM que envolve os
construtos competição, nível socioeconômico e qualidade de serviços referentes a atendimento, potencial
orientação para realização de ações interventivas por parte da Anatel.
Cada construto criado a partir das variáveis observadas e testado por análise fatorial confirmatória no SPSS e no
AMOS apresentou bons graus de ajuste, inclusive QoS atendimento para o qual houve maior dificuldade de
convergência. Retoma-se que, inclusive, tentou-se inserir os indicadores do grupo reação, considerados pela
Anatel como operacionais, sem sucesso a ponto de ter sido retirado do modelo. Considera-se que isso se deveu à
baixa propriedade dos dados para as análises multivariadas selecionadas e que repercutiu quando essa variável
foi posicionada como endógena de competição e NSE na modelagem mais completa.
Não foi possível a construção de um modelo mais completo que envolvesse outras variáveis tais como QoS
(qualidade técnica) de rede, QoE (qualidade percebida), reação, satisfação, lealdade, performance econômica e
investimento. Em alguns casos, deparou-se com a escassez de dados confiáveis, apropriados à técnica
selecionada ou com a falta de variabilidade. Em busca de variáveis-critério relacionadas à qualidade objetiva, por
exemplo, vários foram os estudos de exploração, transformação, de utilização de técnicas alternativas e com
softwares alternativos, como análises realizadas com análise fatorial policórica (após categorizações de dados)
por meio do software R, todas sem sucesso. Restou a possibilidade de trabalhar com os indicadores operacionais
QoS de atendimento sem transformações que, já se abordou, não são dados apropriados, já que sua natureza é
vinculada a metas e apresentam variabilidade apenas de UF/grupo econômico. As características de distribuições
não normais de diversas variáveis como essas exigiram ainda que a própria seleção das técnicas fatoriais e de
equações estruturais fosse orientada para a não exigência desse pressuposto. No entanto, mesmo com essas
diversidades, todas as análises relatadas apresentaram bom ajuste dos modelos aos dados. Os índices utilizados
apresentaram quase que sistematicamente bons ou excelentes ajustes, principalmente, quando o método ULS foi
envolvido. Essas informações contribuem fortemente para que consideremos que os resultados do estudo sejam
confiáveis.
Observou-se, ainda, que, em função das naturezas de informações de indicadores e da inexistência de variáveis
de ligação entre bases, não foi possível envolver uma série de outras variáveis ou de indicadores do sistema de
indicadores da Ouvidoria da Anatel, que andam juntos do modelo de planejamento estratégico adotado pela
Agência.
Tomou-se cuidado com as interpretações dos resultados como estudo associativo ou causal. A qualidade
correlacional ou causal não depende exclusivamente da seleção de técnicas estatísticas multivariadas, mas de
uma teoria subjacente bem delineada ancorada em outros estudos empíricos e, principalmente, da “capacidade do
delineamento de pesquisa elaborado controlar a multiplicidade de fatores que podem, também, interferir na
variação de B e isolar o efeito provocado por A, chegando-se, então à conclusão de que A causa B” (PILATI;
LAROS, 2007, p. 207). Mesmo que uma revisão da literatura aprofundada e resultados de vários estudos
empíricos tenham sido apresentados, que reforçariam a tese causal das interpretações aqui apresentadas; e que os
próprios autores Pilati e Laros (2007) qualifiquem que modelos de equações estruturais “não apenas permite o
teste confirmatório da estrutura psicométrica de escalas de medida, mas também pode ser utilizado para analisar
relações explicativas entre múltiplas variáveis simultaneamente” (p. 206), procurou-se, neste trabalho,
parcimônia e cautela nas interpretações preditivas e considera-se fundamental a realização de outros estudos com
séries temporais e maior controle de variáveis.
O estudo apresentou como principais resultados, no âmbito do estudo que teve como foco o SCM:

(a) Competição é um construto inspirado fundamentalmente no indicador de competição composto pela
Anatel por meio das variáveis do grau de rivalidade: densidade, potencial de demanda, infraestrutura e
HHI. As análises de componentes e fatoriais aqui realizadas demonstraram ser um construto
consistente, sendo que os componentes densidade e potencial de demanda são os que melhor
representam competição. De forma interpretativa, refere-se à participação do mercado em SCM.
(b) Após diversas técnicas utilizadas, por não convergência, a validação do construto qualidade de serviços
(QoS), referente a atendimento, demonstrou apresentar razoável consistência e foi composto pelos
representantes de indicadores operacionais da Anatel: atendimento pelo atendente em sistemas de
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autoatendimento, instalação do serviço, tempo de reparo e resposta ao assinante, sendo que taxa de
tempo de reparo foi o que apresentou melhor carga fatorial.
(c) A validação do construto nível socioeconômico, por análises de componentes principais indicou que a
variância total explicada pelo componente principal ultrapassou 62% e, por meio de análise fatorial, um
fator explica cerca de 54% da variância total. As variáveis que constituíram o construto NSE foram taxa
de atividade, percentual de pessoas em domicílios sem energia, percentual de pessoas em domicílios
sem abastecimento de água e esgoto inadequado, renda per capita e anos de escolaridade. Renda e
ausência de energia elétrica, sendo renda o componente mais representativo do mesmo
(d) Se considerarmos a relação entre os construtos competição e QoS atendimento, competição está
associada ou mesmo impacta na qualidade objetiva dos serviços, especificamente, no atendimento. A
cada unidade de uma escala padronizada de competição, acrescem-se 0,23 a QoS de atendimento. Os
municípios que apresentam configuração de serviço de SCM mais bem representados pela participação
de mercado, pelo número de acessos por domicílios, pela oferta de fibra para um público do município
com suas características de renda e de educação são os que apresentam um perfil com melhores
resultados de atendimento em sistemas de autoatendimento, de instalação de serviço, de tempo de
reparo e de resposta ao assinante.
(e) Quando apenas o construto competição é variável critério do nível socioeconômico dos municípios, a
cada unidade padronizada de NSE, quase uma unidade é acrescida na competição. As localidades com
maior nível socioeconômico são claramente as que apresentam maior participação de mercado, maior
penetração (acessos por domicílios) e melhor infraestrutura de fibra e com maior potencial de demanda.
A grande desigualdade brasileira é refletida diretamente pela grande diferença de competição entre os
municípios e é fundamental que seja levado em consideração na atuação do regulador.
(f) Quando nível socioeconômico é testado como preditor de QoS atendimento, a cada unidade de NSE,
acrescem-se 0,27 na qualidade de serviços em sistemas de autoatendimento, de instalação de serviço, de
tempo de reparo e de resposta ao assinante. Os municípios com melhores condições socioeconômicas
apresentam serviços de atendimento de melhor qualidade. Questiona-se: se o serviço de atendimento
tem como principais características sua ocorrência à distância, independentemente da localidade de
origem do consumidor, por que as localidades com maior poder aquisitivo apresentariam qualidade um
pouco melhor?
(g) Quando os três construtos estão envolvidos, a influência do NSE em competição manteve-se muito alta.
Tratam-se de dois construtos que, no Brasil, estão fortemente relacionados. Municípios com um NSE
maior apresentam maior qualidade de serviços de atendimento, o que pode ser compreendido pela
relação da capacidade aquisitiva de serviços aliada aos fatores de escala nos grandes centros urbanos,
entretanto, mesmo em áreas rurais de alto NSE pode-se verificar até mesmo a indisponibilidade de
prestação de serviço. O impacto da competição na qualidade de atendimento diminuiu quando o NSE é
tratado em conjunto na modelagem. Tem-se a impressão que o NSE torna menos evidente a relação
entre competição e qualidade. De toda forma, reforça-se que os estudos que envolvem esses dois
construtos devem, necessariamente, considerar o NSE
À luz desses resultados e a retomar os principais achados da revisão da literatura, lançam-se as discussões que
envolvem exclusivamente os construtos competição, qualidade de serviços, dimensão atendimento, e nível
socioeconômico (e seus componentes), relacionados ao SCM, de forma a consolidar o atendimento aos objetivos
deste estudo.
Por suas características multidimensionais de conceito, observam-se dificuldades no acompanhamento e no
controle da qualidade de serviços. Essa deve ser entendida no escopo da perspectiva sistêmica, inserindo-se na
proximidade da percepção do cidadão consumidor. O termo qualidade, quando não abordado na sua plenitude,
tangencial e superficialmente, não representa todo o seu potencial quanto a implicações para o bem-estar do
ecossistema de negócios.
Muitas são as variáveis que pesquisadores têm inserido nos estudos e respectivos desenhos das modelagens, quer
sejam preditivas ou independentes, sejam de critério ou dependentes, por exemplo: competição, downsizing,
automação, regulação, tecnologia, entre outras, caracterizadas como sendo de acompanhamento de processo ou
de resultados. Todavia, levantamento na literatura sobre as tendências de se adotar o construto qualidade na
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esfera do ecossistema como forma de gestão têm evidenciado uma zona mais “quente” (figura 3 em que o
conceito se aproxima da percepção do consumidor e assim tem sido tratado nos estudos internacionais.
Observa-se que essas dimensões de nível socioeconômico, na verdade, representam a realidade conjuntural dos
municípios e, com projeção para estados, regiões e Brasil, enorme desigualdade será identificada, como bem
tratado no Relatório da Ouvidoria da Anatel (2017) e em estudos de Pochmann (2010) e de Guerra, Pochmann e
Silva (2014), condição que afeta diretamente a competição e determina o QoS do prestador. Não sem razão,
entende-se que essas variáveis sociais e de ordem econômica são determinantes das escolhas dos consumidores
conforme identificado em estudos da Psicologia do Consumidor, em que as pessoas por todo o tempo de suas
vidas procedem com escolhas, mas que essas são afetadas por circunstâncias que podem existir em uma condição
de escolha e não existirem mais em uma condição mais adiante.
Indivíduos fazendo escolhas seguem geralmente o seguinte caminho: (a) reconhecimento da necessidade –
percepção da diferença entre a situação desejada e a situação real necessária para ativar o processo decisório; (b)
busca da Informação – armazenada na memória (Interna), ou informação relevante (busca externa); (c) avaliação
de alternativas pré-compra – benefícios esperados e estreitamento da escolha para a alternativa preferida; (d)
compra – aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta; (e) consumo – uso da alternativa comprada; (f)
avaliação de alternativa pós-compra; e (g) despojamento – descarte do produto consumidor ou do que dele
restou.
Constantemente as pessoas fazem escolhas. Independem do papel que assumem, se compradores, pagantes ou
usuários e essas, necessariamente, incluem questões do tipo: quanto gastar, que alternativa adquirir e onde
comprar (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Sem dúvida esse comportamento de consumo é moldado
por aspectos estudados no âmbito da ciência do comportamento como, por exemplo: (a) recursos – tempo,
dinheiro e capacidade de processamento da informação; (b) conhecimento – informação que fica armazenada na
memória, em que a propaganda assume papel fundamental ao fornecer informações sobre o produto; (c) atitudes
– traço psicológico que influencia o comportamento em relação a uma determinada marca ou produto ou a
avaliação, positiva ou negativa, de uma alternativa; (d) motivação – comportamento dirigido a uma meta; e (e)
valores e estilo de vida.
Então, o processo de escolha e suas contingências acabam sendo estímulos para um novo ciclo de decisão.
Assim, tempo e dinheiro são recursos finitos em um processo de decisão e sua instrumentalidade vai no sentido
da ação que reduzirá o gap entre a condição real e desejada. Fixar um orçamento mental para categorias de
produtos orienta o comportamento de escolha, e isso passa a ser um aspecto a ser considerado pelas prestadoras
de serviços, considerando que o orçamento impõe limites inflexíveis.
Essas colocações são importantes, uma vez que há alternância nas condições de competição e QoS do prestador
em detrimento do NSE. Temos aqui uma evidência clara e empírica do fenômeno de finanças comportamentais
(KAHNEMAN; TVERSKY, 2000; THALER, 2017). Assim, a irracionalidade econômica no campo das decisões
humanas acaba submetendo parâmetros de competição impostos pelo regulador ao regulado a um contorno de
pouco controle, vez que as dimensões que contemplam o construto competição ficam vulneráveis a variáveis de
cunho mais psicológico e humanista do que necessariamente exato. Assim, pondera-se que seja necessário
entendimento mais abrangente sobre os atores de mercado, ao se definirem os regulamentos e se imporem regras
de prestação de serviços. Os seres humanos que constituem agentes das relações de mercado não são racionais,
como bem explica a ciência do comportamento humano. Então, é de se esperar que QoS no nível de atendimento
seja decorrente, inclusive, do nível de escolaridade, renda, condições de saneamento para além de outras
variáveis conjunturais aí postas.
Associando o grau de competição dos municípios com cada uma das variáveis componentes do construto NSE,
observa-se claramente que os municípios mais competitivos são os com melhores condições sociais e
econômicas, ou seja, a competição se confunde fortemente com as variáveis contextuais.
A Revisão do PGMC abarca alguns conceitos importantes como mercado relevante e poder de mercado
significativo (PMS) e acentua a regulação assimétrica. Considera-se que áreas com menor grau de competição
deveriam ter maior grau de ação estratégica por parte do regulador, de maneira a implementar políticas públicas
setoriais nas áreas geográficas com menor nível socioeconômico, a exemplo de maior autonomia e liberdade
regulatória que facilite investimentos e consequente melhoria na competição. Ademais, ainda, à luz dos
resultados deste estudo, promoveria ampliação da qualidade de serviços nessas localidades menos favorecidas.
Com a escolha desse modelo regulatório, em que leva em conta aspectos socioeconômicos para fins de
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formulação e de aplicação de políticas públicas, estaria promovendo a ampliação do acesso a um menor custo
regulatório, tema importante no debate da qualidade.
A grande relação entre NSE e competição pode ocorrer em função de variáveis sociais ou econômicas dispostas
também no construto competição. O IPD, componente do construto competição, por exemplo, é composto pelas
variáveis de renda e educação, sendo que, no construto NSE, há componente de renda e outro de educação. Essa
sobreposição sugere correlação ou covariância entre esses construtos, diferentemente de uma relação
unidirecional na direção de competição. Uma tentativa nesse sentido foi realizada, sem sucesso com o modelo
ADF, substituindo a relação unidirecional por uma seta bidirecional entre competição e NSE. Sugere-se nova
tentativa por meio do modelo ULS, no sentido de aprimoramento dos resultados e das interpretações aqui
apresentadas.
Em termos interventivos, se o nível socioeconômico é menos administrável, mesmo em médio prazo, já que
depende de ações mais amplas da política de Estado, que extrapola o âmbito do setor de telecomunicações, uma
forma indireta de ampliar a qualidade dos serviços é aumentar a competição no âmbito de cada município.
Sugere-se, como, estimar o traço latente competição, a partir da Teoria de Resposta ao Item, com interpretação
da escala, de forma a gerar efeitos práticos para tomada de decisão de gestores e dos grupos econômicos.
Não sem razão, e com base nessa modelagem que abarca três construtos relevantes nas perspectivas cliente e
econômica do BSC, mesmo modelo estratégico adotado pela Agência, a Ouvidoria da Anatel considera e sugere
o seguinte.
Recomendações:
1.

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) seja sempre melhor fundamentada, em termos teóricos e
metodológicos, de forma que se possam obter resultados, interpretações e previsões ancoradas em
achados empíricos, a exemplo do verificado no documento de Análise de Impacto Regulatório:
reavaliação da regulamentação de mercados relevantes (ANATEL, 2016). Análises de impacto
regulatório baseados apenas em perguntas e respostas podem não se configurar e nem permitir previsões
sobre o real impacto de regulamentos e de políticas públicas.

2.

A regulação seja ancorada sistematicamente em análise da realidade de contexto, considerando-se as
grandes diferenças sociais e econômicas brasileiras. Que seja pautada em estudos com análises
multivariadas que possam, efetivamente, estimar impactos por município ou por regiões geopolíticas do
país de forma a ampliar a probabilidade de sucesso com relação às decisões de regulação tomadas. De
igual maneira que a Anatel incorpore parcerias com vários segmentos do Estado, universidades,
segmento da indústria, entre outros, e amplie esse suporte condicionante ao seu planejamento
estratégico, por intermédio, por exemplo, de chamamento público de artigos e publicações de propostas
setoriais e regulatórias aliadas à estratégia da instituição.

3.

Os regulamentos sejam centrados na realidade conjuntural de forma a não criarem demandas aos
regulados que não possam ser cumpridas e que gerem sanções desnecessárias e que podem, inclusive,
desviar a atenção e investimentos dos grupos econômicos quanto à melhoria da qualidade dos serviços,
adotando, por exemplo, propostas de gestão regulatória operacional que recompensem a qualidade da
prestação do serviço em nível ótimo desejável, bem como opondo restrições àqueles que não atenderem
ao nível mínimo aceitável, conforme percepção e avaliação emitida pelos consumidores e de acordo
com as regras do jogo definido no âmbito do enforcement regulatório (REIS, 2016). Por evidências
deste estudo, sempre contemplando a necessidade de melhoria da qualidade em municípios de menor
competição e piores condições sociais e econômicas.

4.

A estratégia do Regulador seja pautada em indicadores que apresentem consistência teórica e empírica.
Indicadores não validados e definidos a margem dos objetivos estratégicos perdem o sentido. Para tanto,
torna-se fundamental explorar a construção de modelos ancorados na literatura, com base empírica,
constituir bases de dados consistentes e padronizadas, inclusive com referência a outras instituições
governamentais, como o IBGE, Ipea, Inep, MDS e CNI, e a portfólios de pesquisas universitárias e
tornar sistemática a busca por evidências de validade e de fidedignidade de indicadores utilizados para
que a interpretação dos resultados e as decisões políticas apresentem maior previsibilidade. Que
integrem essas etapas aos procedimentos de construção de indicadores, incluindo o procedimento de
validação como obrigatório, priorizando-se procedimentos de busca de evidências de validade
longitudinais.
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5.

Os indicadores de qualidade percebida e de satisfação (QoE) com os serviços de telecomunicações,
obtidos por meio de pesquisas, sejam com foco de aprimoramento, uma vez que será ele o principal
instrumento que irá tangenciar e trazer grandes contribuições para o desenvolvimento da qualidade dos
serviços. O mercado não se resume em um modelo econométrico ou matemático; ele implica pessoas se
desempenhando em função de suas motivações.

6.

O grupo de trabalho responsável pela governança de dados contemple (ou continue no caminho de
considerar em sua estratégia de trabalho) a padronização de bases, internamente, entre as áreas da
Agência e, externamente, com outras bases de dados como o Censo Populacional, a PNAD, o Censo
Educacional, o Cadastro Único de Programas Sociais, entre outros, com chaves de ligação, com
dicionários de dados e metadados, de forma a permitir análises integradas à realidade brasileira, com
suas extremas diferenças sociais e econômicas. Como informação complementar, oportuno nessas
conclusões, há informações em bases de dados relacionadas a telecomunicações em todas as bases
citadas e que poderiam ser exploradas conjuntamente com as bases da Anatel.

7.

Haja ampliação do debate com diversos segmentos da sociedade. Que se viabilizem espaços públicos
para o debate de temas quentes e que isso se operacionalize por meio das Comissões Brasileiras de
Comunicações (CBCs), da Assessoria Internacional (AIN), da Assessoria de Relacionamento
Institucional (ARI) e da área de Recursos Humanos da Anatel e que podem, visivelmente, ser
aprimorados. Nesse particular parece claro que as CBCs deveriam funcionar como verdadeiros Think
Tanks e lá estarem intelectuais produtivos, órgãos de fomento a pesquisa, indústria de base, presidentes
de associações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P.D&I.), como a Sociedade Brasileira de
Psicologia Organizacional, Social e Trabalho (SBPOT), a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) e associações em pesquisa e em pós-graduação, de forma a se constituir um plano de
trabalho com foco nos objetivos da Agência. O que se identifica hoje, é um fazer à parte da Anatel e dos
interesses do ecossistema ao qual nos vinculamos. Seria o caso de ampliarmos o debate dentro e fora da
Anatel sobre a relevância estratégica do setor de tecnologia na educação, na informação das pessoas, no
incremento pela competitividade, na busca de fórmulas adequadas à realidade brasileira, na adoção
dessa mesma tecnologia chamada disruptiva, de forma que o país seja mais competitivo, efetivamente,
como ressaltou Simone Kafruni. Um caminho para a proposição, definição e acompanhamento do
impacto das políticas públicas em níveis nacional e internacional.

8.

Modelagens de dados, sim, sempre, com foco nos indicadores estratégicos, tendo com reverberadores a
academia, a indústria, a sociedade organizada, as organizações não governamentais, a UIT e a próprias
CBCs para que orientem a futurologia do setor de telecomunicações. Citamos aqui que o nível QoE que
trata de qualidade percebida um tema também como demonstramos encaixado na zona quente de
estudos no mundo pelos mais diversos saberes. Todavia, não conseguimos traduzir a contribuição, por
exemplo, em nível de CBCs, para essa problemática, uma vez que esse construto sequer pode ser
considerado nesse estudo por carência de modelo. Por seu turno, trabalhar com indicadores desse nível
com base em heurísticos inviabiliza a tomada de decisões por todos os lados.

9.

Oportunamente, lembramos que, em outubro de 2017, se realizou, na Argentina, a Conferência Mundial
de Desenvolvimento das Telecomunicações (CMDT-17), que neste ano teve como tema “Metas de
Desenvolvimento Sustentável”. Foram aprovadas iniciativas como implementação de infraestrutura de
banda larga, especialmente em áreas rurais e subatendidas, e fortalecimento do acesso de banda larga a
serviços e aplicativos; acessibilidade e acesso para uma região das Américas inclusiva e sustentável;
desenvolvimento da economia digital, cidades e comunidades inteligentes e Internet das Coisas (IOT),
promovendo inovação. Temas esses, transversais e discutidos neste estudo. Reitera-se a recomendação
apresentada no Relatório da Ouvidoria (2017, p. 124-125).

10. O Conselho Diretor da Anatel mantenha sua trajetória de aprimoramento em contemplar a realidade
brasileira, que apresenta extremas desigualdades sociais, econômicas e no acesso a serviços de
telecomunicações, e que avalie, por exemplo, os efeitos de suas decisões na ampliação da banda larga
rural, na saúde financeira das empresas e, principalmente, na qualidade e na satisfação dos
consumidores.
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Revisão da Literatura
Nesse tópico, trataremos de revisitar publicações e conhecimentos produzidos por pesquisadores, consultorias e
posicionamentos desta Agência, adotados por meio de regulamentos, por exemplo, o PGMC, com foco principal
na qualidade de serviços.
Qualidade de Serviços e Competição
Os desafios impostos às empresas que estão inseridas em um ambiente de concorrência, na atualidade, são
grandes. Eles têm origem nas transformações que ocorrem, sobretudo, no próprio cenário de prestação de
serviços, fatos que demandam preocupação constante em como reagir a grandes e repentinas mudanças.
Assim, muitas e diversas são as estratégias de que as empresas lançam mão como uma opção para continuarem
ativas, saudáveis e com capacidade de competição com os outros pares. Algumas utilizam técnicas como
downsizing (redução de pessoal) na tentativa de reduzir custos e, consequentemente, seus preços de venda.
Observa-se que, drasticamente, as empresas são afetadas pelas mudanças ecológicas da competição do negócio e
que procuram formas de compreender e compartilhar as transformações que emergem do mercado (ALVES,
2005). Este processo tem sido definido como a morte da competição (MOORE, 1996), que estará centrada mais
na qualidade e menos em preço. A tradicional forma de se pensar sobre a competição é em termos de oferta e
mercado. Um produto ou serviço será oferecido em contrapartida ao do concorrente e alguém sai da disputa
como o vencedor.
O problema é que, sob esse ponto de vista, se ignora o contexto ou o meio ambiente, passando a existir no
mercado muitos produtos e serviços similares que não produzem, necessariamente, rentabilidade razoável, ou
que não representam valor para o consumidor. Assim, qual o diferencial impactante no mercado de um serviço
ou produto em relação ao outro?
As contribuições dos competidores têm implementado nos produtos diferenças que afetam basicamente os
preços, nada além (ALVES, 2005). Todavia, uma comunidade econômica é sustentada pelo princípio da
interação entre organização e indivíduos – os organismos do mundo dos negócios. A comunidade produz
serviços bons e de valor para os clientes, os quais são membros do ecossistema de negócios.
Entre os membros do ecossistema também se incluem fornecedores, líderes de produção, competidores e outros
Stakeholders que, frequentemente, estão envolvidos com suas capacidades e papéis e tendem a se alinhar com a
direção de uma empresa, geralmente, a principal. O papel dessa empresa pode mudar, mas a função do líder do
ecossistema é avaliada pela comunidade, porque ela possui o poder de se orientar no sentido do
compartilhamento de visões de forma a alinhar investimentos. A concepção de ecossistema requer lideranças que
possam trabalhar além da organização tradicional e das linhas culturais para formar a visão que compele a
transcender a empresa, a indústria e até mesmo as linhas nacionais. Entende-se que o ponto central da estratégia
é evoluir do gerenciamento centrado na empresa de forma a ter a comunidade como aliada. Desenhar um modelo
de negócios para a própria empresa não é suficiente: o importante é ter um modelo de negócios para a
comunidade, principalmente. Em tese, as empresas devem ofertar produtos e serviços que atendam as
necessidades e expectativas do mercado, que sejam úteis, que cubram custos, que garantam lucros e que tenham
preços competitivos.
Para tanto, as empresas precisam conhecer muito bem o mercado que pretendem atender ou atendem (nicho de
mercado), verificar a melhor estratégia de atuação, recursos e tecnologia necessários para a obtenção de
produtos, aquisição e controle de matérias primas; conhecer a atuação dos concorrentes, a utilização correta da
informação que, quando bem utilizada e organizada, representa o meio de integrar as diversas funções, processos
e setores e outros tantos conhecimentos necessários para obter o sucesso desejado (MARINO, 2006).
Para Marino (2006), a qualidade representa um modo de gestão corporativa, por meio do qual as pessoas devem
fazer as coisas certas, no tempo certo e ao menor custo e, para isso, precisam dominar e usar o conhecimento
necessário para os fazeres na empresa. Para o autor, existem alguns conceitos que se relacionam com a questão
da qualidade dos serviços prestados, a saber: competitividade, produtividade, rentabilidade e competição, por
exemplo.
O inter-relacionamento entre qualidade, produtividade, competição e lucro é complexo, mas se faz evidente por
meio da representação dessas variáveis. A explicitação desses conceitos é relevante e, nesse sentido, de acordo
com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 484), produtividade é a eficiência com a qual os insumos são
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transformados em produção; competitividade está diretamente ligada à eficiência empresarial; e competição é o
termômetro para as adaptações das atividades de uma empresa, em termos de busca de qualidade, a partir do que
está posto pelo nicho de mercado.
Os autores entendem, ainda, que uma das estratégias utilizadas pelas empresas para serem competitivas é a
diferenciação de seus produtos e/ou serviços, por meio de qualidade, informação que corrobora o entendimento
de Moore (1996), quando acrescenta a morte da competição ancorada exclusivamente na variável preço. A
gestão da qualidade auxilia no processo de competitividade a partir do momento que oferece ao mercado
produtos livres de defeitos, entregas rápidas, isto associado aos programas operacionais que passam a contribuir
plenamente para atender seus consumidores (MARINO, 2006). Essas características de qualidade podem ser
evidenciadas no processo constitutivo do serviço e no pós-venda pela avaliação do consumidor.
Para Gimenez (2012), qualidade e rentabilidade quase sempre aparecem em um relacionamento simbiótico.
Observa-se, na figura 1, um diagrama proposto por Grönroos (2003) em que a qualidade melhorada provoca uma
série de efeitos internos e externos, todos eles causando impacto positivo sobre a produtividade e, quiçá,
competitividade. Os mesmos efeitos positivos da qualidade melhorada também levam a um nível de lucro mais
alto. Os efeitos da qualidade melhorada sobre receitas são mostrados na seção esquerda da figura, sobre custos
na seção do meio e sobre capital empregado na seção direita (GRÖNROOS, 2003).

Figura 1 – Inter-relacionamento entre qualidade, produtividade e lucro.

Como observa Gummesson (2005), qualidade, produtividade e lucratividade formam um trio, na verdade um
construto, cujas partes estão todas relacionadas com o mesmo fenômeno, o bem-estar da organização e de seus
clientes, embora abordem esse fenômeno a partir de perspectivas diferentes, de forma se poder manipular esses
componentes e se fazer gestão.
Quase sempre a qualidade é citada como meta interna, sem referência explícita ao significado que se pretende
para qualidade de serviço. Citar a qualidade sem defini-la, sem esclarecer como é percebida pelos consumidores
e como pode ser melhorada e aprimorada, tem valor limitado. Muitas vezes, isso serve apenas para mostrar uma
preocupação com a melhoria de qualidade de serviço que é somente superficial.
Na literatura sobre qualidade de serviço, nota-se que a qualidade de um produto ou serviço em particular é
qualquer coisa que o cliente perceba que ela seja. Nesse particular, esta Ouvidoria da Anatel tem insistido na
importância da realização de distinções entre qualidade técnica e qualidade percebida (OUVIDORIA DA
ANATEL, 2017; ALVES; CONDÉ; REIS; CRUZ, 2017). Não sem sentido e para reforçar o entendimento,
retoma-se a composição empírica desse construto em que qualidade é constituída por: reação, atendimento e rede
da operadora (ALVES, 2005). Trata-se de variável que permeia todo o processo de constituição ou de definição
do produto e do serviço, ou seja, qualidade é inserida em um produto durante o processo operacional e não
acrescentada a ele na fase de inspeção. Por outro lado e inclusive, qualidade é identificada a partir do
consumidor. Solomon (2016) define que, no geral, os consumidores reagem às características (estímulos) dos
produtos com base no esquema ou conjunto de crenças. A pré-ativação de determinadas propriedades de um
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estímulo evoca um esquema, o que favorece a comparação desse estímulo com outros semelhantes com os quais
o consumidor já teve contato.
Fechando esse entendimento conceitual, qualidade, de acordo com a vertente que privilegia o ponto de vista do
fabricante em que é definida como “conformidade com especificações”, teria um enfoque mais técnico, enquanto
qualidade sob um ponto de vista mais próximo ao do usuário/consumidor, um enfoque mais mercadológico,
ambos complementares.
Importante sequência explicativa que envolve esses conceitos e outros de extrema relevância no estudo da
qualidade de serviços deve ser considerada para o entendimento de conceitos mais relacionados à área de
competição. Autores como Morgeson III, Sharma e Hult (2015) e Alves (2005), a partir de estudos empíricos,
têm confirmado que qualidade, objetiva e percebida, incorpora-se em um modelo que influencia outros traços
psicológicos como reação (manifestações, reclamações etc.), satisfação e lealdade do usuário, que devem ser
considerados no estudo do comportamento do consumidor.
Reis (2016), em revisão de literatura para fundamentar um modelo causal na prestação de serviços de
telecomunicações, com fins de orientação à regulação e a partir da aplicação da Teoria dos Jogos, propôs a
seguinte sequência: qualidade técnica, qualidade percebida, satisfação e lealdade. Em sua conclusão, propõe um
jogo “não cooperativo” que relaciona investimento em melhoria de rede e relacionamento com o cliente e chega
à conclusão que é factível a sua aplicação como direcionamento norteador de políticas do Regulador brasileiro,
para conduzir as empresas reguladas à prestação de serviços da forma mais desejável possível quanto à qualidade
dos mesmos.
A competição em qualidade torna-se questão complexa, uma vez que o produto pode se diferenciar em uma
multiplicidade de dimensões e, ao mesmo tempo, permite que se identifiquem nichos para concorrência em
qualidade (TOLEDO, 1990). Em mercados competitivos, a qualidade do serviço é determinada pelas forças do
mercado. Alguns consumidores podem preferir serviços de alta qualidade e estão dispostos a pagar para
assegurar a entrega desses serviços. De outro lado, os consumidores podem preferir bens ou serviços de menor
qualidade e podem não estar dispostos a pagar extra por grau de serviço mais elevado. A competição pelo
serviço local acontece em 1996, quando a Lei de Telecomunicações forneceu diretrizes para abrir mercados
locais, em todas as áreas dos Estados Unidos da América (ROYCROFT; GARCIA-MURRILO, 2000).
O impacto da concorrência emergente na qualidade dos serviços regulamentados é uma questão de preocupação
para reguladores e formuladores de políticas. Com efeito, observa-se que controlar a qualidade como indicadores
é problemático porque, conforme bem colocado por Noam (1991) e por Lynch, Buzas e Berg (1994), qualidade
de serviço é um conceito multidimensional. Alguns indicadores de qualidade podem ser de natureza técnica,
enquanto outros estão relacionados à qualidade do serviço junto ao cliente, como serviço de reparo, tempo de
resposta por operadores e assistência na compra.
Kridel, Sappington e Weisman (1996) citam Tardiff e Taylor (1993) que abordam também a questão da
regulamentação e da qualidade do serviço. Tardiff e Taylor avaliaram o impacto de regulamentos sobre
múltiplos indicadores, um dos quais, de qualidade. De acordo com os autores, não há evidência clara sobre a
escolha real dos consumidores com foco na qualidade, para empresas com poder de mercado. Ademais,
argumentam com a preocupação de que regulamentação inadequada possa resultar no declínio da qualidade.
Observa-se que, de acordo com Roycroft e Garcia-Murrilo (2000), a maioria das pesquisas sobre qualidade de
serviço foi feita tangencialmente. Parece “haver uma lacuna na literatura, especialmente no que diz respeito ao
impacto da concorrência nas trocas locais emergentes sobre a qualidade do serviço”. Resumidamente, os autores
isolaram alguns construtos para seus estudos, a saber: Competição, regulação, downsizing e automação,
tecnologia e fusões. Após definirem constitutivamente cada uma dessas variáveis controladas no estudo, teceram
algumas conclusões:
(a) Competição: A intensidade da competição num estado é medida pelo número de competidores por linha
de serviço, indicador definido como Competitors. Mas não necessariamente existe impacto da
competição nas reclamações. Ela pode pressionar as operadoras a oferecer um serviço melhor a fim de
garantir uma vantagem competitiva, mas os rigores de manter alta qualidade podem complicar os
processos internos da empresa e abrir mais margem a erros. Então os dados não refletiram correlação.
(b) Regulação: Para as empresas que fizeram parte deste estudo, a regulação em nível de Estado é
categorizada em três grupos: taxa de retorno, margem e outros incentivos. A regulação por margem
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define limites de preço aos serviços prestados, assim como a taxa de retorno se baseia nos resultados
das provedoras e incentivos variam em quaisquer formas de condução por meio de vantagens.
(c) Downsizing e Automação: Para verificar o impacto da automação, uma variável que mede o número de
linhas por empregado foi criada. Muitas das companhias pesquisadas sofreram downsizing no período
em estudo. Em primeira instância, esperar-se-ia aumento no número de reclamações por conta do
aumento da automação. Mas o estudo evidenciou o contrário, já que a automação é um fator que
determina a redução da mão de obra. Entretanto, a forma com que esse downsizing é feito na empresa
impacta nas reclamações, pois a motivação dos empregados é prejudicada, ou seja, tem-se aqui o efeito
do locus motivacional dos empregados sobre a qualidade de seus fazeres
(d) Tecnologia: A introdução de novas tecnologias pode motivar melhoria na prestação de serviços e
reduzir reclamações. Entretanto, novos problemas também podem surgir. Para controlar o impacto da
introdução de novas tecnologias, duas variáveis foram usadas. A primeira mede o percentual de fibra
ótica, e a segunda mede um percentual de switches digitais.
(e) Fusões: A fusão, aquisição de uma companhia pela outra pode impactar na qualidade do serviço. Ao
ofertar melhores preços, a reclamação dos usuários pode ser controlada, mas a depender do processo, da
forma como é feita a fusão e do rearranjo da operação da empresa após a fusão a motivação dos
funcionários pode diminuir e piorar a qualidade do serviço.
Assim, observa-se que Roycroft e Garcia-Murrilo (2000) introduzem variáveis de cunho de desempenho
organizacional como sendo influenciadores de qualidade de serviços e que tangenciam tanto o processo de
produção quanto o de relacionamento com o cliente. No entanto, estudos no escopo da Psicologia Organizacional
quando analisam fatores intervenientes sobre o desempenho corporativo e seu efeito no nível do desempenho do
empregado encontram decisões administrativas como downsizing e automação produzindo efeitos negativos
sobre o desempenho humano e eficiência organizacional (ZANELLI, BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014).
O trabalho de Roycroft e Garcia-Murrilo (2000) focou em métricas que refletem a qualidade do serviço. Em
geral, a interferência da competição mostra diminuição consistente nas reclamações. Os dados de queixas iniciais
e repetitivas também revelaram como as mudanças no cenário tecnológico influenciam a qualidade do serviço.
A distribuição de fibra óptica melhorou a performance dos canais de rede e reduziu muitos problemas, mas
quando falhas ocorrem é mais difícil tratá-las. Não existem evidências de que a regulação por margem de preço
ou incentivos tenha degradado a qualidade dos serviços. Mas os achados dos autores indicam maior incidência
de falhas nas regiões nas quais foram aplicadas medidas regulatórias mais alternativas. Isso abre espaço para
mais investigação a respeito dessas práticas diferentes e do porquê elas causaram problemas.

Relação entre incentivo econômico e investimento em infraestrutura de telecomunicações no Brasil
Para melhor contextualizar os achados deste estudo, incorporaram-se resultados de BCG (2016), que apresentam
caminhos para modernização do processo regulatório com proposições bem sistematizadas e fundamentadas.
Em citação literal, a BCG (2016, p. 4) postula que:
O modelo de regulamentação no Brasil apresentou historicamente uma forte vertente social, pela
promoção da universalização do acesso a serviços de telecomunicações. Assim sendo, é natural que a
atual discussão da revisão do modelo seja vista como uma oportunidade para atuar sobre a desigualdade
social ainda observada no acesso à banda larga. Será importante, porém, buscar primeiro um modelo de
massificação e posteriormente um de universalização de banda larga que seja adequado à realidade
econômica do país.

De acordo com o estudo, existem perspectivas para investimento do setor de telecomunicações, em rede, da
ordem de 100 a 200 bilhões para os próximos 10 anos como suporte para a massificação e posterior
universalização da banda larga. Importante de se particularizar nessa constatação, tendo em vista que a exigência
em termos de investimento nesse setor é bastante elevada em contraponto ao retorno que se obtém. O Relatório
da Ouvidoria da Anatel (2017) aponta essa evidência ao estabelecer relação ao longo de alguns anos do nível de
investimento e o EBITDA correspondente ao investimento para cada um dos players de mercado no Brasil.
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De igual maneira, a própria BCG indica que o retorno sobre o capital empregado das operadoras brasileiras vem
caindo, sendo que hoje está em torno de 4,8% ao ano, bastante abaixo do custo de capital do setor
aproximadamente em 15%. É fato que a tendência é de agravamento dessa realidade, tendo em vista que outros
players entram em ação com menos responsabilidades regulatórias, o que lhes favorece em termos de vantagem
competitiva. Então, será de se supor haver demanda por um modelo regulatório que considere o nível de
investimento do setor em detrimento de sua saúde financeira sem, contudo, deixar de balancear a necessidade de
manutenção de sua saúde financeira, a despeito da realidade social do País. Nesse sentido, diversas ações
governamentais com foco no dinamismo do setor de tecnologia foram identificadas por meio de benckmark, nas
quais se observa postura bastante ativa e agressiva por parte do Estado, de forma a caracterizar o setor como uma
real via para o desenvolvimento (BCG, 2016).
Entre os fatores apontados como sendo os que podem acarretar relevante impacto no volume de investimento
necessário para a expansão dos serviços de telecomunicações nos próximos anos, são identificados, entre outros:
penetração desejada, velocidade entregue, duplicação de redes.
Para além desses aspectos, vimos considerar o efeito do nível socioeconômico do Brasil como sendo uma
variável mediadora de competição entre os players, como, por exemplo, receita por usuário variante entre as
diversas classes sociais em função da capacidade de consumo desses nichos. Os valores de receita média por
usuário ou conta – Average Revenue per User (ARPU) e Average Revenue per Account (ARPA) – são, no Brasil,
relativamente menores que em países mais desenvolvidos, a saber: em banda larga fixa, no Brasil, a receita
média é de 25 dólares por mês, em contraponto ao Japão, de 39 dólares, e aos Estados Unidos, de 52 dólares por
mês. De igual maneira com telefonia móvel, tem-se, no Brasil, receita média da operadora de 6 dólares por
usuário por mês, na Malásia, de 13 dólares, na Suíça, de 37 dólares e na União Europeia, de 20 dólares. Assim,
uma atitude regulatória diferenciada poderá contribuir para que se encontrem os caminhos da inclusão social,
refletindo-se sobre como criar incentivo econômico em áreas onde não há atratividade (BCG, 2016).
Recentemente, Simone Kafruni (Correio Braziliense, Economia, 15/10/2017) estabelece, por meio de análise
elucidativa, o valor da tecnologia como elemento alavancador da competitividade. No texto, Kafruni debate com
pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para além da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Do debate promovido por Kafruni, fica explicita a relevância do
ganho em produtividade, de sorte que as empresas se tornem mais competitivas. Não sem razão, em 2017,
representantes da academia e da CNI iniciaram estudos sobre o efeito de clusters tecnológicos do tipo
inteligência artificial, internet das coisas, robótica conectada, nanotecnologia, redes de comunicação, big data,
manufatura avançada e armazenamento de energia, nas mais diversas cadeias produtivas. De acordo com os
pesquisadores e especialistas citados na matéria, “conectar e digitalizar a indústria significa aumentar a
produtividade e a qualidade”. No entanto, surge dado novo. Empresas de pequeno porte podem dar soluções
específicas, ou seja, pequenas startups crescem em importância. Com efeito, o setor de tecnologia necessita ser
reconhecido como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento do País, e, sendo assim, ações de políticas
públicas devem ser propostas, nesse sentido, emergindo de atuação equilibrada com proposições de ações no
nível da academia, da indústria, da educação, do regulador, por exemplo.
Com efeito, neste relatório ad hoc, por meio de cruzamentos de alguns indicadores citados no Relatório da
Ouvidoria da Anatel (2017), procurou-se identificar a relação de qualidade com outros fenômenos, como, por
exemplo, competição e nível socioeconômico e ousar sugerir como o regulador pode fazer gestão a partir do
entendimento desse contexto de mercado regulado sobre como essas variáveis se comportam como indicadores
mensuráveis. O propósito aqui, todavia, foi buscar evidências de que, com competição, o processo de qualidade
se aprimora desde que levadas em consideração as extremas diferenças sociais e econômicas do Brasil.

Qualidade e competição na teoria econômica
Nesta seção, buscou-se relacionar qualidade com competição, passando rapidamente pela literatura sobre o
assunto. Adendo importante foi uma rápida visão do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC).
A maior parte dos resultados teóricos da ciência econômica, mais especificamente da microeconomia, decorre da
hipótese da homogeneidade, na qual pressupõe que os bens ou serviços possuem as mesmas características, tanto
físicas como organolépticas. Entretanto, com o desenvolvimento da teoria econômica, ao introduzir a noção de
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heterogeneidade – que pode ser traduzida em diferenciação das características de um determinado produto –,
amplia-se o escopo de análise da própria teoria microeconômica.
A suposição de que um consumidor qualquer venha a perceber uma qualidade inferior de um produto em relação
a outro, e assumindo que os preços são ao menos similares, ele escolherá o segundo.3 Por óbvio que o
consumidor, ao se defrontar com um preço muito alto, tenderá a substituir o produto por outro de menor
qualidade. Essa percepção traz uma ideia subjacente de qualidade (objetiva ou subjetiva).
A essa altura cabe realçar que a qualidade não decorre apenas da percepção do consumidor, pois essa ainda pode
não ser apreendida adequadamente pelo próprio agente. Desse modo, algum atributo mais objetivo deve ser
constituído nesse produto.
Nos ambientes de maior competição, a propaganda passa a ser componente importante na construção da
percepção do consumidor. Chisari e Ferro (2011) trazem a seguinte concepção para o melhor entendimento desta
da diferenciação pela qualidade:
1) Pela percepção intrínseca do próprio consumidor;
2) Por meio da construção da percepção da qualidade que se dá por meio da propaganda e dos atributos
objetivos do produto ou serviço;
3) Pela disposição a pagar por parte do usuário de determinado bem ou serviço.
O primeiro ponto vem das preferências dos consumidores e daquilo que esses percebem em seu consumo. O
terceiro aspecto decorre apenas de suas decisões de gastos e sua restrição orçamentária, já clássica na teoria do
consumidor. Por eliminação, os autores passam a deter sua análise a partir do segundo ponto.
Do ponto de vista da ciência econômica, ainda conforme Chisari e Ferro (2011), a publicidade serviria ou para
resolver o problema de assimetria de informação a respeito daquele bem ou serviço, ou teria papel muito mais
ativo, que seria a indução e a construção de uma percepção de qualidade no usuário, ou seja, uma diferenciação
não real.
Os dois papéis distintos, conforme já dissemos, teriam as seguintes consequências. Na primeira visão, mais
ingênua, a diminuição da diferenciação atribuída à falta de informação teria efeito mais pró-competitivo. Na
segunda visão, mais sestrosa, a propaganda estaria intencionalmente comprometida em interferir nesta
percepção, ou seja, construindo a percepção do usuário e, desse modo, estaria a publicidade, imbuída do
compromisso de criar barreiras a entrada, o que diminuiria a concorrência.
Então, sugere-se que, a depender do mercado e de como as empresas competem entre si e, no caso do setor
regulado, a qualidade apresentaria efeito ambíguo sobre a competição. Por outro lado, maior competição
acabaria impactando positivamente a qualidade percebida pelos usuários do serviço.
Como já dito anteriormente, em um mercado competitivo, os agentes teriam informações suficientes para não
serem “enganados”, então a atuação do regulador seria dispensável. No entanto, no caso do serviço de
telecomunicações, essa ainda não é a realidade.
Grosso modo, sob a ótica das falhas de mercado,4 a intervenção pública se justificaria pela presença dos
seguintes pontos (KUPFER; HASENCLEVER, 2003, p. 550): (a) poder de mercado; (b) a existência de bens
públicos; (c) informação assimétrica; e (d) presença de externalidade. Percebe-se, claramente, que a questão da
qualidade se relaciona com as duas últimas.
De fato, regular setores de infraestrutura corresponde a aplicar mecanismos de incentivos e persuasão advindas
em cláusulas contratuais. Tudo isso está posto explicitamente na LGT por meio de estabelecimento de metas:

3

Nesse caso, trata-se de uma diferenciação de natureza vertical. No caso da diferenciação horizontal, tem-se clara gradação de preferências,
mas apenas preferências diferentes por meio de da diferenciação entre os consumidores em respeito ao mesmo produto ou serviço.

4

Na literatura econômica, as falhas de mercado correspondem a qualquer situação que afaste um determinado mercado às condições ótimas
desejáveis preconizadas pela teoria econômica e que compromete a alocação ótima por meio da competição perfeita.
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Art. 2º O Poder Público tem o dever de:
[...]
III – adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e
propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários;
[...]
Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: I – de acesso aos serviços de
telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer
ponto do território nacional. (grifos nossos)

No entanto, como já ressaltado anteriormente, a exigência de níveis maiores de qualidade, não importando suas
facetas, pode, em certa medida, não traduzir em bem-estar do consumidor, já que a disposição a pagar do
consumidor ficaria abaixo do preço resultante do cumprimento das obrigações regulamentares, uma vez que, em
tese, a prestação do serviço não pode ficar comprometida pelo excesso de exigências (CHISARI; FERRO,
2011). Por isso, a aplicação de parâmetros deve ser muito parcimoniosa e cuidadosa.
Esse entendimento está corroborado por Ghirard (2000), quando se refere a qualidade de serviço no setor
elétrico, como pode ser visto:
Os benefícios que o consumidor (usuário) aufere dos serviços são função direta da relação entre a
qualidade dos serviços e o valor pago por eles. Cabe ao agente regulador buscar a compatibilidade
entre um preço que propicie retorno atraente ao investimento, e o nível da qualidade do serviço
prestado. (GHIRARD, 2000, p. 921).

A preocupação da regulação econômica, quando se ocupa do trade-off entre qualidade e regulação, estaria em
buscar elementos que equalize essa dificuldade.5
No serviço ligado à concessão, em que o preço é regulado e definido por price-cap,6 a concessionária tem
incentivos em reduzir custos mesmo baixando a qualidade, o que exigirá, por parte do regulador, esforço
adicional na definição mais precisa dos parâmetros de avaliação da qualidade. Nesse contexto, o regulado
somente terá interesse em prestar o serviço em qualidade aceitável na condição de que “lhe seja permitido
recuperar os custos na tarifa cobrada” (GHIRARD, 2000, p. 921).
Para contornar esta dificuldade, propôs-se ao que se convencionou chamar de regulação por taxa de retorno
(outra variante do método cost-plus). Alguns autores defendem que essa estratégia de definição de preços
regulados incentiva ao regulado a buscar padrões de qualidade mais elevados à medida que este passa a ter
interesse em revelar seus custos com o fito de justificar tarifas mais altas e, com isso, um retorno mais adequado.
No entanto, um efeito danoso a alocação de recursos é que, nesse ambiente, a firma pode vir a ter uma taxa de
retornos acima do custo de capital, que tende para sobrecapitalização, ou por excesso de estoque de capital, ou
via excesso de investimentos. A isso, a literatura econômica convencionou chamar de efeito Averch-Johnson
(AJ).7
A contrario sensu Ghirard (2000) relata que “a despeito dessas desvantagens, é possível que o efeito AJ tenha
um saldo líquido benéfico, em função de sua influência positiva sobre a qualidade” (p. 927). Ainda parece haver
evidências que nesse aspecto, o efeito AJ poderia levar a concessionária a adotar padrões mais elevados de
credibilidade e continuidade de serviço, além de associar isso à alta qualidade, favorecendo a construção da sua
própria imagem por meio da propagada.
A escolha do modelo regulatório deve levar em conta aspectos socioeconômicos para fins de formulação e
aplicação de políticas públicas. Como desafio, a ampliação do acesso a um menor custo passa a ser ponto
importante no debate sobre qualidade e competição, já que o alcance do primeiro requer recursos substanciais
para esse fim.
Nesse sentido, a revisão do PGMC se constitui como instrumento de incentivo para a promoção da concorrência
para o setor, por contribuir, no aperfeiçoamento do enforcement regulatório. Na medida em que se reconhecem
as assimetrias regulatórias, considerando o poder de mercado local, e não somente por meio deste, mas também
levando em conta outras variáveis, sobretudo de natureza socioeconômica.
5
Kahn (1998), ao relacionar qualidade com serviço regulado, entende que essa a qualidade melhora em função da confiabilidade,
continuidade e segurança do serviço.
6
Sistema de regulação de preços que estabelece um preço máximo, por meio de um índice de varejo subtraído por um fator de produtividade.
Uma fórmula simples seria representar modelo pela expressão: Pprice-cap = PI + C – X. Onde PI é o preço inicial, C é a variação do custo
(previsto pela inflação do setor, no caso brasileiro o IST a partir de 2006) e X é fator de transferência.
7
Para mais detalhes ver Ghirard (2000) e Kupfer e Hasenclever (2003).
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A ideia geral do PGMC seria a transparência nos mercados relevantes dos serviços destacados (tanto no atacado
como no varejo), além da promoção da competição por meio da obrigação de interconexão e do uso da
infraestrutura já instalada por empresas concorrentes.
O PGMC tem a virtude de abarcar alguns conceitos importantes dentro da economia da concorrência como
mercado relevante e poder de mercado significativo (PMS), sendo esses conceitos intimamente ligados.8 Com
isso, a Anatel acentua a regulação assimétrica, na medida em que a atuação entre os diferentes locais e mercados
dependerá da tipificação que será dada a determinado município em determinado serviço. As áreas consideradas
de maior grau de competição terão menor grau de intervenção por parte do regulador, ou, caso contrário, maior.
Em síntese, conforme pode ser visto na Consulta pública n. 35/2016,9 o PGMC estabelece quatro categorias:
I – Categoria 1: competitivos, ou seja, que não requerem a aplicação de Medidas Regulatórias
Assimétricas;
II – Categoria 2: potencialmente competitivos a partir da aplicação de Medidas Regulatórias
Assimétricas mínimas;
III – Categoria 3: pouco competitivos, ou seja, potencialmente competitivos a partir da aplicação de
Medidas Regulatórias Assimétricas mais severas que aquelas da Categoria 2;
IV – Categoria 4: não competitivos, ou seja, onde Medidas Regulatórias Assimétricas não são
suficientes para, no médio prazo, promover a competição.

Para fins de compreensão, a tabela 1 apresenta as implicações regulatórias para cada uma das categorias de
competição.
Tabela 1 – Categorias de competição e implicações regulatórias.

Categoria

Segmento de Mercado

Implicações Regulatórias

1

Competitivos

A dinâmica do mercado possivelmente contesta a
concentração de poder de mercado. No limite em mercados
atacadistas correlacionados caracterizados por intensas
falhas de mercado (a exemplo dos mercados de
interconexão) pode haver a necessidade de medidas
assimétricas no atacado. Pode ainda ser indicada
desregulamentação do varejo.

2

Moderadamente
Competitivos

Potencialmente competitivos em um futuro próximo a partir
da aplicação de medidas assimétricas no atacado, em
especial medidas de transparência.

3

Potencialmente
Competitivos

Potencialmente competitivos a partir da aplicação de
medidas assimétricas mais elaboradas no atacado, com
enfoque na replicabilidade de preços.

4

Não Competitivos

Medidas assimétricas possivelmente não são suficientes
para, no médio prazo, promover a competição.

Fonte: AIR, ANATEL (2016b, p. 20-21)

Cabe uma ressalva importante. Na leitura da proposta, observa-se que se trata de parâmetro de dosimetria de
intervenção. Por exemplo, nos mercados categorizados como “1”, a ausência de medidas de regulação
assimétricas não é ausência de intervenção, pois não se pode ignorar um conjunto de outras medidas regulatórias
8
O conceito de PMS nada mais é do que o estabelecimento ad hoc, por parte do regulador, de uma quota de mercado em que se crê que o
poder de mercado seja possível de ser exercido em determinado mercado relevante. Veja que passa a ser fundamental a adequada delimitação
do mercado relevante, tanto na sua dimensão geográfica quanto na de produto, a fim de que a intervenção esteja restrita somente nos
mercados em que a competição não é efetiva ou dificultosa.
9
Disponível em:
<https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C1972&Tipo=1&Opcao=andamento>.
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gerais que são comuns a todas as operadoras, mesmo as sem PMS, por exemplo, a aplicação de normas de
qualidade.
De acordo com relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que reavalia a regulamentação que dispõe da
atuação da Agência em mercados considerados relevantes, a classificação dos municípios em níveis teve como
objetivo adotar critérios mais diretos e objetivos, por meio da combinação das variáveis que caracterizam
economicamente um mercado. O HHI, como variável para descrever o grau de competição, a oferta de
infraestrutura, importante na avaliação das condições de oferta no atacado, o potencial de demanda, que
relaciona renda e educação medidas em IDH, e a densidade, que corresponde ao coeficiente entre o número de
acessos de determinado serviço e o número de domicílios (Figura 2).

Fonte: AIR, ANATEL (2016b, p.20)

Figura 2 – Descrição dos componentes do indicador de competição.

De fato, esse conjunto de indicadores constituem uma proxy razoável das características de um mercado que se
esteja levando em consideração.
O ideal competitivo preconizado pela teoria econômica, de fato, corresponde a um guia. Ainda que se reconheça
a dificuldade da aplicabilidade das suas premissas, é possível recorrer a soluções de second best, como a fixação
de preços, as obrigações de universalização e compromissos de qualidade (regulação da qualidade).
Quando a regulação passa a pautar questões de qualidade, no geral, o regulador tem como principal preocupação
padrões mínimos na prestação do serviço de cunho mais técnico, como rede. Por sua vez, produziram-se, no
âmbito deste estudo, evidências de que existe uma tendência para aspectos convergentes à qualidade mais
próxima ao usuário.
Análise complementar realizada neste estudo procurou verificar, em bases de produções científicas
internacionais, os temas mais trabalhados. Por meio do software VOSViewer, que permite um mapeamento dos
assuntos mais pesquisados, bem como relacionamentos entre eles foram pesquisados os termos “quality” e
“telecommunications” utilizando o operador booleano “AND”, em um intervalo temporal de 1945 a 2017. O
resultado da pesquisa foi de 4.585 trabalhos e procedeu-se com a filtragem de todos os itens de 2005 e anteriores
(resultando em um intervalo de 1978 a 2005), para posteriormente filtrar os resultados entre 2006 e 2017. Essa
divisão cronológica foi escolhida pelo critério que, a partir da segunda metade dos anos 2000, a banda larga se
consolida fora das regiões hegemônicas alcançando cobertura global. Além disso, considerou-se útil, para os fins
deste trabalho, comparar dois períodos distintos a fim de compreender o comportamento das pesquisas e
discussões realizadas no contexto de telecomunicações. Filtraram-se, adicionalmente as seguintes áreas de
conhecimento: Telecomunicações, Administração, Economia, Engenharia de Produção, Business, Comunicação,
Planning Development, Ciências Sociais, Ciência Política, Administração Pública, Psicologia Multidisciplinar e
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Psicologia. O resultado após esse refinamento foi da ordem de 940 itens, sendo que desses foram recolhidos 500
para efeito de análise. A figura 3 apresenta os resultados dessa investigação.

Fonte: Elaboração própria

Figura 3 – Densidade de temas abordados em literatura internacional sobre Qualidade e Telecomunicações – 2006 a 2017.

Os resultados da investigação indicaram, observando-se as “zonas quentes” do gráfico, que há duas grandes
linhas na literatura internacional no estudo de qualidade em telecomunicações: uma mais técnica e outra
relacionada a aspectos do consumidor, como relacionamento e satisfação. Pode-se inferir, a partir dessa análise
global, que esses temas são considerados de extrema relevância para qualidade no setor de telecomunicações e
que relacionamento com o cliente está associado com sua satisfação. Impressiona um pouco que temas como
inovação, criação de valor para o consumo e reputação da corporação são temas menos estudados, identificandoos fora da nuvem.
Com a convergência dos serviços, é nítida a exigência da união entre os regulamentos. Assim como aconteceu
com o RGC (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações),10 percebe-se
essa mesma tendência na discussão da Proposta de Consulta Pública do Regulamento de Qualidade dos Serviços
de Telecomunicações (RQUAL),11 ora em deliberação pelo Conselho.
Equilíbrio importante quando se considera qualidade em regulação é que a exigência desta não implique
aumentos significativos de custos que inviabilizem a prestação do serviço. Desse modo, é imperioso sopesar as
medidas regulatórias, a fim de que o incremento da competição possa ter impactos maiores na qualidade da
prestação do serviço.
Mesmo a aparente indiferença acerca da qualidade no modelo preconizado pela proposta do PGMC, ainda sim é
possível relacionar essas duas “políticas”. Por exemplo, incentivo a investir em áreas 3 e 4, e a construção e
compartilhamento de infraestrutura, podem ajudar nesse sentido.
Outra característica é que esse serviço costuma ter os ganhos ou capacidade de retorno diferenciados em relação
a diferentes camadas sociais. Aguiar et al. (2016) chama atenção para esse aspecto fundamental. Por certo que
nas camadas mais pobres (classes C, D e E), é provável a necessidade de subsídios para a expansão e
universalização desse serviço.

10
11

Resolução n. 632, de 7 de março de 2014.
Processo SEI n. 53500.006207/2015-16.
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No âmbito da relação entre perspectivas econômica e cliente do BSC, há uma inter-relação estrutural e dinâmica
a ser considerada. Se, por um lado, o mercado é caracterizado com variedade de graus de competição, de
investimento, responsável pela qualidade dos serviços e que praticam determinados preços, com foco na
performance econômica; por outro está o consumidor, com seus valores, expectativas, percepção de qualidade,
reclamações, satisfação com serviços prestados e que influencia, como dinamicidade, seu comportamento de
aquisição de serviços que retroagem nos fatores econômicos.
Isso posto, de um lado, é significativo destacar que o humor de um indivíduo a um dado momento depende de
seu temperamento e felicidade total, todavia o bem-estar emocional também flutua ao longo do dia e da semana,
flutua com o tempo (KAHNEMAN, 2012). Por outro lado, ainda de acordo com o autor, a pobreza extrema
intensifica os efeitos vivenciados com outros infortúnios da vida, condição social essa que também, pode ser
bastante flutuante em diversas regiões do nosso país, e quiçá do nosso continente, em detrimento de outras
regiões do mundo em que podemos ter seguramente os mesmos players de telecomunicações. E como esses
serviços devem ser regulados? Como devem ser prestados. Para se saber um pouco sobre esses temas é que
estudos que se aproximam do cotidiano das pessoas têm se tornado temas quentes e se constituem, hoje, em um
debate plural de busca de entendimento do que dá ao indivíduo consumidor o bem-estar experimentado. Assim,
nessa linha, medições de bem-estar experimentado são hoje rotineiramente usadas em estudos nacionais de larga
escala nos Estados Unidos, Canadá, sobretudo e essas medições têm sido estendidas a milhões de voluntários nos
Estados Unidos e em mais de 150 países. De acordo com Kahneman, há contraste muito claro no bem-estar
experimentado e satisfação com as coisas e com a vida. Renda mais elevada traz consigo satisfação mais
elevada.

O BSC e a integração dos indicadores
O BSC pressupõe teoricamente relação e causalidade entre fenômenos (KAPLAN; NORTON, 1996) que
compõem a realidade estudada intra e entre as perspectivas aprendizagem, processos internos, econômica e
cliente. Como recorte inicial deste estudo, selecionaram-se exclusivamente duas perspectivas: econômica (do
setor) e cliente, cuja revisão da literatura explorou. A principal justificativa refere-se a questões práticas. Como
se pretendeu extrapolar a análise descritiva e teórica, técnica principal utilizada no Relatório da Ouvidoria da
Anatel (2017), e contemplar análises estatísticas multivariadas para aprofundamento de interpretações, houve a
necessidade de cumprimento de certas condições.
Na prática, não foi possível relacionar todos os indicadores contemplados no modelo da Ouvidoria.
Variabilidade nos dados, variáveis de ligação entre bases de dados são algumas das condições de relacionamento
entre variáveis entre perspectivas e dentro de uma delas. Se é perfeitamente plausível relacionar dados de acessos
de determinado serviço de telecomunicações com indicadores de qualidade desse serviço por municípios, por
meio do código IBGE, é inviável relacionar o número de treinamentos realizados pela Anatel (que tem grau
máximo de desagregação o número de áreas da Agência) com o índice de reclamações dos usuários dos serviços
de telecomunicações. A natureza das bases é diferente e não há chave de ligação entre elas.
Perceba, como cruzar resultados do indicador “Taxa de execução de formação do plano trienal de capacitação”,
da perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento, com o indicador “Taxa de eficiência de acordo de
compromisso”? São dados de naturezas diferentes e, quando qualquer pesquisador se aventurar a implementar a
realização de uma modelagem explicativa com dados das quatro perspectivas, identificará limitações e que só há
possibilidade de relacionar os resultados entre elas por meio de análise descritiva e qualitativa. Com o desafio de
implantar estudo multivariado que contemplasse os diversos indicadores do Sistema de Indicadores da Ouvidoria
da Anatel, sobre as quatro perspectivas do BSC, esse aspecto fundamental foi levado em consideração.
Sob esse contexto, um primeiro recorte de indicadores e de construtos que os sustentam possíveis de serem
utilizados no estudo foi realizado, sob duas perspectivas do BSC, associado ao contexto social e econômico, que
pudessem ser relacionadas e que apresentassem variabilidade suficiente para que as análises de regressão fossem
viabilizadas. Sob atendimento às condições e limitações apresentadas, a figura 4 contempla um diagrama com
uma proposta de modelo relacional e causal de construtos indicados pela teoria como cerne no estudo da
qualidade de serviços, fundamentado por meio da revisão de literatura apresentada.
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Figura 4 – Modelo teórico do setor sob duas perspectivas do BSC.

Observa-se que já se propôs, inicialmente, um modelo teórico composto por apenas duas perspectivas, cliente e
econômico do setor. Na perspectiva econômica, competição que não tinha sido considerada no sistema de
indicadores da Ouvidoria foi neste trabalho contemplada, dada a sua relevância para a temática estudada.
De acordo com o diagrama proposto, qualidade de serviços (QoS), quando percebida pelo consumidor (QoE),
pode levar a reação ou manifestações (reclamações, elogios, por exemplo) e remete, necessariamente, a
determinado grau de satisfação com os serviços adquiridos e a determinado grau de lealdade, de fidelização ou
de recompra. Por sua vez, o investimento realizado pelo setor impactaria diretamente na QoS, por meio de
mediação de variáveis como QoE e satisfação impactaria na performance econômica do grupo econômico.
Aspectos sociais e econômicos influenciam fatores de competição ou concorrência entre empresas e de qualidade
na prestação de serviços. Finalmente, competição impacta diretamente o QoS, que media uma série de outras
influências.
Na perspectiva clientes, apenas lealdade não estava prevista nos indicadores da Ouvidoria. Modelo previsto
também por Reis (2016), contemplando a sequência causal entre QoS, QoE, Reação, Satisfação e Lealdade, para
analisar a “conduta estratégica” das empresas quanto às escolhas de investimento direcionado à melhoria da rede
e/ou melhoria do relacionamento com o cliente, conforme novos modelos de negócios das empresas.
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Metodologia
Para estudo dos fenômenos envolvidos no setor de telecomunicações no Brasil, que envolvem os atores
Sociedade, Grupos Econômicos e Regulador, os Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) foram
selecionados. A justificativa poderia estar baseada por ser o serviço de telecomunicações que apresentou o maior
aumento no número de acessos nos últimos anos. No entanto, a justificativa para seleção de análise do setor
também ocorreu por questões práticas de disponibilidade de bases de dados em nível de desagregação que
permitisse a realização de análises multivariadas.
Após esse primeiro recorte, uma análise exploratória dos dados foi realizada e avaliada a viabilidade de inclusão
dessas informações em uma análise multivariada, em função das características de disponibilidade de dados,
associatividade entre bases (por variáveis de ligação), quantidade e variabilidade dos dados. Os resultados, num
primeiro momento, não foram nada animadores. Apenas competição e parte dos indicadores operacionais,
relacionados à qualidade de serviços (QoS) referentes aos grupos reação e atendimento poderiam ser utilizados
no estudo no âmbito do SCM. Dada a importância já apresentada no Relatório da Ouvidoria da Anatel (2017),
um construto que retratasse aspectos socioeconômicos foi contemplado.
Os demais construtos, bem como indicadores associados, previstos no recorte teórico, fundamentais para a
composição de um modelo mais completo, pelo menos no âmbito de duas perspectivas do BSC, não puderam ser
utilizados. A seguir, os resultados da análise exploratória de viabilidade de utilização nas análises multivariadas.
(a) Indicadores de qualidade percebida e de satisfação: Os resultados da Nota Técnica n. 01/2016/OV
“Análise da proposta do novo Modelo de Gestão da Qualidade”12 (Ouvidoria da Anatel, 2016) e do
Informe n. 1/2017/SEI/OV “Análise Técnica do Questionário Serviço Móvel Pessoal Pós Pago
(SMP)”13 (Ouvidoria da Anatel, 2017a) indicaram que não há evidências de validade quanto aos
construtos “qualidade percebida” e “satisfação”, já que não há um modelo teórico que a subsidia.
Embora os achados do referido informe tenham se referido ao SMP, as mesmas afirmações de falta de
validade se estendem aos demais serviços de telecomunicações avaliados pela Pesquisa.
(b) Reação: chegou-se a trabalhar com os indicadores operacionais da Anatel que tratam do grupo reação e
se relacionam a manifestações, especificamente a reclamações de usuários. No entanto, os indicadores
não contribuíram muito para o modelo e tiveram de ser retirados no decorrer das análises. Os dados de
reclamações obtidos por meio do Sistema Focus da Anatel e que continham também o número de
reclamações também foram utilizados sem sucesso. Esses, especificamente, podem, em próximos
estudos, ser mais bem aproveitados, principalmente se obtivermos uma base por município / grupo
econômico, que contribuiria muito para aumento da variabilidade, fator importante para a utilização de
modelos multivariados. O que ocorre é que a base a que se teve acesso não apresentava códigos de
municípios e os nomes desses estavam despadronizados, de forma que seria necessário um tempo
disponível maior para sua padronização e utilização.
(c) Lealdade: Não foram encontrados na Anatel ou no Setor dados que pudéssemos caracterizar como
pertencentes a um construto lealdade. Uma ideia inicial seria pegar o número de cancelamentos de
serviços SCM, mas possivelmente não caracterizaria bem a fidelidade (ou a falta dela), pois poderia
estar misturado com poder de continuar comprando o serviço, por exemplo. No SMP, poder-se-ia
pensar em indicadores relacionados à portabilidade como variável observável de um construto lealdade.
(d) Performance: Foi possível a obtenção de dados de EBITDA, de ROL e de investimento. Tanto os dados
de EBITDA, quanto o de investimento, não estavam disponíveis por serviço, assim, não tínhamos sua
parcela referente a SCM. Já no ROL havia disponibilidade específica para SCM, no entanto são dados
que só são apresentados um valor por grupo, tornando sua variabilidade ínfima. Claro que a tentativa de
utilização foi realizada, a partir da replicação de valores, mas não se obteve sucesso em nenhuma das
etapas de análise multivariada.
Os construtos que compuseram efetivamente o estudo realizado foram, em suma: competição, qualidade de
serviços (QoS) e nível socioeconômico.
Em tempo, a Anatel, em 2017, divulgou uma base de dados de acessos em SCM com grau de desagregação
Município / Operadora / Tecnologia, o que permitiu um número de casos muito bom como estrutura para que
12
13

Processo SEI n. 53500.030250/2016-75 (1031023)
Processo SEI n. 53500.030250/2016-75 (1167095).

.
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outras bases de dados fossem agregadas. Ademais, a base de dados de competição em SCM estava bastante
completa e bem estruturada, com, inclusive, informações socioeconômicas, o que permitiu maior riqueza nas
análises de associações entre os construtos selecionados.
A tabela 2 apresenta o grau de desagregação das variáveis envolvidas no estudo. Os indicadores de QoS reação
ainda estão aqui apresentados, já que sua retirada se deu no decorrer das análises.
Tabela 2 – Período e grau de desagregação das variáveis envolvidas no estudo.14
Construto

Variável

Competição

HHI

Competição

IPD

Componente

Mês

Ano

UF

Município

Maio

2016

X

X

IDHM – Educação

2010

X

X

IDHM – Renda

2010
2016

X

X

2014

X

X

2016

X

X

N. Acessos

Maio

Grupo
Econômico

Competição

Densidade

Competição

Infraestrutura

QoS Atendimento

SCM10

Dez.

2015

X

X

QoS Atendimento

SCM11

Dez.

2015

X

X

QoS Atendimento

SCM13

Dez.

2015

X

X

QoS Atendimento

SCM14

Dez.

2015

X

X

Reação

SCM1

Dez.

2015

X

X

Reação

SCM3

Dez.

2015

X

X

NSE

Atividade

2010

X

X

NSE

Sem Energia
Elétrica
Água/Esgoto
Inadeq.
Renda

2010

X

X

2010

X

X

2010

X

X

Expect. Anos de
Estudo

2010

X

X

N. domicílios

NSE
NSE
NSE

Sobre a qualidade dos dados, as variáveis relacionadas à competição foram muito bem preparadas pelas equipes
técnicas da Anatel. Praticamente sem dados ausentes, com desagregação por município, o que remete à
variabilidade requerida para utilização de análises multivariadas, com códigos do IBGE dos municípios, entre
outras características. Nessas mesmas bases, já estavam agregadas as variáveis que depois passaram a compor
um construto de nível socioeconômico, também muito bem estruturadas.
Por sua vez, como já foi abordado, o trabalho com as variáveis que compuseram o construto qualidade de serviço
atendimento, o que acabariam se tornando a principal variável predita, não é apropriada para análise da natureza
aqui proposta. Pouca variabilidade, com intervenientes de metas a serem cumpridas, enfim, as únicas disponíveis
e, portanto, utilizadas. Cabe já preparar o leitor para que, quando possível, haja replicação com variáveis de um
construto qualidade que permita a obtenção de resultados com maior grau de validade e de precisão.
Buscou-se realizar transformações por técnicas como logaritmo e raiz quadrada para minimizar assimetrias e
curtoses detectadas por meio da exploração dos dados. As análises foram realizadas sem ponderação do número
de grupos econômicos por município, possível fonte de erro.
14
Fontes: Bases e Documentos consultados: Processo SEI n. 53500.207215/2015-70, Arquivo “LEIA-ME SCM” (1190782), Arquivo
“Relatório de AIR” (1022486); Base “Anexo Categorias SCM” (SEI 1089028), última modificação em 2/1/2017; sabe-se, no entanto, que
essa base sofreu ajustes posteriormente, pois houve correções em aspectos do estudo, mas que gerou impactos pouco significativos para os
objetivos deste estudo. Variáveis e indicadores: N de acessos: Anatel, 2016; N de domicílios: PNAD , 2014; IDHM: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD), em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/; Infraestrutura (Número de ofertantes de
fibra): Anatel/Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso. Não foi obtida a informação do ano a que se refere a variável disponível
na base. Considerou-se 2016; Indicadores operacionais SCM (Qos atendimento e reação): Anatel, 2015; Variáveis referentes ao NSE: IBGE,
Censo de 2010.
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Quanto aos procedimentos analíticos, primeiramente, realizaram-se as análises por construtos para,
posteriormente, operacionalizar sua integração. Os seguintes procedimentos analíticos foram utilizados, por
grupos de variáveis referentes a cada construto: (a) Análises descritivas e exploratórias para entendimento das
distribuições; (b) Quando necessário, normalização das variáveis a partir de fórmulas matemáticas, pressupostos
para possível realização de análises cuja distribuição normal é pressuposto; (c) Análise de Componentes
Principais (Principal Components – PC); (d) Análise Fatorial Confirmatória; (e) Análises de regressões por
Modelos de Equações Estruturais. Após os construtos validados e as equações de regressão extraídas,
separadamente, procedeu-se à junção em um único modelo explicativo, à luz do previsto no modelo teórico, mas
levando em consideração as limitações práticas já relatadas. Utilizou-se o software SPSS para realização das
análises PC e fatorial, função redução de dimensões / fator, e o pacote AMOS do próprio SPSS para realização
da Análise Fatorial Confirmatória e de regressões por equações estruturais. Especificidades metodológicas das
análises serão apresentadas conjuntamente na seção de resultados deste trabalho, pois as mesmas podem variar
por construto ou por combinações entre eles.
Considerando a falta de normalidade, principalmente de dois indicadores operacionais referentes a QoS
atendimento, priorizaram-se métodos analíticos que não exigiam esse pressuposto. Para a realização da análise
fatorial via redução de dimensões / fator do SPSS, mesmo que se tenha utilizado o método por eixos principais
(Principal Axis Factoring), sempre que possível, houve replicação com base no método de quadrados mínimos
não ponderados (Unweighted Least Square – ULS) que, segundo Bollen (1989) e Jöreskog e Sörbom (1982), não
fazem uso da hipótese de normalidade dos dados. Os resultados, como serão observados, são praticamente os
mesmos, até servindo de alerta para uma exagerada e, muitas vezes, paralisadora preocupação de pesquisadores
quanto ao cumprimento desse pressuposto.
As análises fatoriais confirmatórias dos três construtos em jogo realizadas, por AMOS, foram realizadas pelo
método de estimação assintótica de distribuição livre (Asymptotically Distribution-Free – ADF) que não requer
cumprimento de pressuposto de normalidade de dados (GIORDANI, 2015; PILATI; LAROS, 2007). Para a
relação por regressões entre os construtos em equações estruturais, sistematicamente, foram utilizados os dois
métodos: ADF, primeiramente, que apresenta índices de modificação e permite atribuir covariâncias a erros das
variáveis observadas, e ULS, posteriormente, que foi o método definitivo para o presente estudo.
No âmbito das análises fatoriais confirmatórias, utilizando o AMOS, avaliaram-se as relações entre os construtos
e as variáveis operacionais. Os resultados da relação entre eles podem ser entendidos como as próprias cargas
fatoriais. Quando relacionamos as variáveis latentes exógenas com as endógenas (critério ou dependente, a
depender do delineamento), pode-se entender como retas de regressão e, seus coeficientes calculados, como
pesos de regressão. Sempre foram utilizados pesos de regressão padronizados. Para as variáveis endógenas,
obtiveram-se as correlações múltiplas quadradas (R2) que avaliam “a porção da variância das variáveis
endógenas que é explicada pelo modelo estrutural” (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Os autores citam Cohen
(1988) que sugere que até 2%, o efeito de uma variável exógena em uma endógena é considerado pequeno, até
13% como efeito médio e acima de 26% como efeito grande.
Sobre os testes de adequação do modelo, utilizaram-se os seguintes índices e critérios:
(a) o índice qui-quadrado, cuja significância estatística não é desejável, mas muito sensível ao tamanho
grande da amostra utilizada;
(b) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), índice de parcimônia que corrige falhas do
qui-quadrado (GIORDANI, 2015) e que “testa o ajuste próximo do modelo por meio da comparação
entre o modelo em teste e um modelo saturado com o mesmo conjunto de dados” (PILATI & LAROS,
2007, p. 2011), sendo que se recomendam valores inferiores a 0,08;
(c) o GFI (Goodness of Fit Index) e o AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), baseados no cálculo da
proporção da variância explicada por meio da estimação e que se esperam valores próximos de 1,0,
sendo que 0,9 e 0,95 já são considerados aceitáveis;
(d) o NFI (Normed Fit Index), o CFI (Comparative Fit Index) e o IFI (Incremental Fit Index), índices de
“ajuste incremental que comparam o desempenho do modelo com o modelo nulo” (GIORDANI, 2015,
p. 18), sendo que se esperam, para um bom ajuste, resultados superiores a 0,90 ou, de preferência, 0,95;
(e) o índice AIC (Akaike Information Criterion), que fornece “informações da adequação do modelo por
meio de uma relação entre o número de parâmetros estimados e o número de pontos de dados na matriz
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de variância” (PILATI; LAROS, 2007, p. 2.012), com uma comparação entre rodadas tendo por base o
satured model e o independence model; e
(f) o SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), que avalia “a distância entre os elementos
preditos por meio da estimação dos parâmetros do modelo e os dados observados na matriz de
covariâncias” (PILATI; LAROS, 2007, p. 2012), sendo que se esperam resultados próximos de zero.
Esse conjunto de índices permite fornecer excelente avaliação da qualidade do ajuste do modelo aos dados para
os construtos envolvidos.
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Resultados
Nesta seção, apresentam-se os resultados das análises, primeiramente, por construto e, posteriormente,
integrando-os em um modelo explicativo empírico. Os métodos, as técnicas e os procedimentos analíticos, bem
como critérios adotados, foram de forma geral citados na metodologia do presente trabalho, mas poderão ser
complementados diretamente a seção de resultados em função de peculiaridades de etapas. Todavia, vale
destacar nossa preocupação constante com o rigor metodológico de forma que pudéssemos caracterizar com
segurança, por meio de cruzamentos de indicadores do BSC, fenômenos que precisam ser considerados na
regulação e na busca de um equilíbrio no mercado com efeito sobre o bem-estar dos consumidores de tecnologia.
Indo um pouco mais além, procurou-se deixar claras as evidências do que afeta competição e qualidade, bem
como a necessidade de se focar o negócio na perspectiva de quem usa o serviço.
Competição
Não representante original do modelo de indicadores adotado pela Ouvidoria da Anatel, o construto competição
foi inspirado no indicador da Anatel que categoriza níveis de competição em face do mercado em SCM.
Utilizaram-se os seus quatro componentes:15
(a) Índice Herfindahl-Hirschman (HHI): somatório dos quadrados das participações de mercado –
market shares;
(b) Índice de Densidade: relação entre número de acessos/número de domicílios no município;
(c) Componente Infraestrutura: quantidade de ofertantes de fibra no município;
(d) Indicador de Potencial de demanda: reparametrização individual dos componentes IDHM renda16 e
IDHM educação17 expressos no intervalo entre 0 (menor potencial de demanda) e 10 (maior potencial
de demanda), combinados na proporção 80% (renda) e 20% (educação), sob a hipótese de que o poder
de compra exerce uma influência mais preponderante na aquisição do serviço.
As descritivas da base original por município para as variáveis selecionadas referentes ao SCM, componentes do
indicador que trata dos níveis de competição, são apresentadas na tabela 3.
Tabela 3 – Descritivas das componentes do construto competição – desagregação por município.
Desvio
Competição
N
Mínimo
Máximo
Média
Assimetria
Padrão
HHI
5.570 1.713,42 10.000,00 7.631,40
2.295,68
-0,43
0,03

Curtose
-1,29

0,07

Densidade

5.570

0,00

1,00

0,15

0,16

1,91

0,03

4,30

0,07

Infraestrutura

5.570

0,00

19,00

1,54

1,64

1,51

0,03

5,98

0,07

Potencial de Demanda

5.570

0,30

9,95

5,10

1,57

-0,09

0,03

-0,88

0,07

As descritivas relacionadas às variáveis componentes do construto, a partir de sua agregação a uma base de
155.267 casos, composta por número de acessos em SCM em dezembro de 2015, no nível município/grupo
econômico/tecnologia SCM, são apresentadas na tabela 4.
Tabela 4 – Descritivas das componentes do construto competição – desagregação por município / grupo econômico /
tecnologia.
Desvio
Competição
N
Mínimo Máximo Média
Assimetria
Curtose
Padrão
HHI
155.267
1.713,42 10.000,00 6.600,66 2.411,96
0,11
0,01 -1,38 0,01
Densidade
155.267
0,00
1,00
0,25
0,22
1,08
0,01 0,45
0,01
Infraestrutura
155.267
0,00
19,00
2,82
2,81
2,18
0,01 7,78
0,01
Potencial de Demanda

155.267

0,30

9,95

5,86

1,61

-0,29

0,01

-0,50

0,01

15

Fonte: Anatel, 2017. Processo SEI 53500.207215/2015-70. Os dados utilizados foram os disponibilizados no SEI 1089028, última
modificação em 2/1/2017, e SEI 1177082, última modificação em 8/2/2017, resultados idênticos entre si. Na data de realização das análises,
nova versão da base de dados já tinha sido publicada, com poucas diferenças em número de municípios por categoria de competição em
SCM em comparação aos utilizados, disponível no SEI 1780127.
16
Índice da dimensão renda que é um dos 3 componentes do IDHM. Obtido a partir do indicador Renda per capita por meio da fórmula: [ln
(valor observado do indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor mínimo)], em que o valore mínimo e o máximo são R$
8,00 e R$ 4.033,00, respectivamente (valores de agosto de 2010).
17
Índice Sintético da Dimensão Educação que é um dos 3 componentes do IDHM. É obtido a partir da média geométrica do subíndice de
frequência de crianças e jovens à escola, com peso de 2/3, e do subíndice de escolaridade da população adulta, com peso de 1/3.
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Como índices não permitem a desagregação, mesmos valores foram replicados para um mesmo município, mas
as análises realizadas posteriormente levaram isso em consideração. Tanto densidade quanto infraestrutura
apresentaram assimetria alta e positiva e seus dados foram transformados por meio de raiz quadrada gerando
distribuições com assimetria mais próximas de zero (0,3 e -0,41, respectivamente). Para as análises posteriores
que envolveram o construto competição, utilizaram-se as variáveis transformadas.
A análise de componentes principais baseada em 155.267 casos com exclusão de ausentes por lista para
verificação da fatorabilidade e do número de fatores a serem extraídos em uma possível rodada de análise
fatorial, apresentando os seguintes resultados:
(a) a matriz de correlações apresentou coeficientes moderados e com determinante de 0,119, ainda
próximo de zero, indicando ressalvas na rotação da matriz;
(b) O KMO, que revela a proporção da variância que as variáveis apresentam em comum ou a fatores
comuns, de 0,764, indicou ajuste moderado, mas ainda representa que a matriz é fatorizável;
(c) o teste de esfericidade de Bartlett, fundamentado no qui-quadrado, sugeriu a rejeição da hipótese
nula de matriz identidade (significância ao nível 0,000);
(d) as comunalidades variaram de 0,45 (HHI) a 0,85 (Densidade);
(e) a variância total explicada pelo primeiro fator (69,5%) e o scree plot (Figura 5) sugeriram a extração
de um único fator; e
(f) a matriz de componentes apresentou cargas moderadas ou altas para as variáveis, sendo que HHI
apresentou a menor carga com -0,67, negativa e oposta às demais variáveis, conforme pressupunha a
teoria, e as demais apresentaram cargas superiores a 0,83 (Tabela 5).

Figura 5 – Scree plot do construto Competição.
Tabela 5 – Matriz de componente do construto Competição.

Componente
Variável
Densidade
Potencial de Demanda
Infraestrutura
HHI

1
0,920
0,889
0,832
-0,670

A análise fatorial por eixos principais (PAF), a partir da extração de um fator, conforme sugerido pela PC e após
normalização das variáveis infraestrutura e densidade, já que a PAF exige essa condição, apresentou as cargas
fatoriais apresentadas na matriz de fatores da tabela 6 e suas variáveis são responsáveis pela explicação de 61,5%
da variância. Importante ressaltar que a carga referente ao HHI é inversa às das demais variáveis, conforme
previsto teoricamente.
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Tabela 6 – Matriz dos fatores do construto Competição – PAF e ULS.

Fator
Variável
Densidade
Potencial de Demanda
Infraestrutura
HHI

1
0,941
0,864
0,742
-0,529

Para não haver dúvidas de possível impacto de variáveis que se distribuem normalmente, mesmo que tenha
havido a tentativa de sua normalização, mais duas análises foram realizadas ainda na opção redução da dimensão
do SPSS: por meio do método de quadrados mínimos não ponderados, que não fazem uso da hipótese de
normalidade dos dados (BOLLEN, 1989), uma com referência às escalas originais das variáveis e outra com as
variáveis transformadas para escore z. Este último procedimento foi utilizado para que possíveis efeitos da
diferença das métricas entre as escalas não influenciassem os resultados. Não se sabe ao certo se pelo grande
tamanho da amostra ou pela robustez dos métodos, utilizando-se o SPSS, os resultados das análises fatoriais sob
os dois métodos e sobre as duas condições do segundo forneceram matrizes de fatores com cargas exatamente
iguais, bem como se manteve o percentual de variância explicada.
Assim, independentemente do método utilizado, os resultados da análise fatorial permitiram considerar as
variáveis como um construto latente, e os dados foram submetidos à análise fatorial confirmatória, agora,
utilizando o AMOS, por meio da qual se buscou aferir o modelo de mensuração, ou seja, a relação entre a
variável latente e as observadas.
Mesmos com o esforço de normalizar as variáveis, o que permitiu, inclusive, realizar as análises PC e PAF, para
a análise fatorial realizada no AMOS, referente ao construto competição, utilizou-se o Método Assintótico Isento
de Pressupostos de Distribuição (ADF). As variáveis não continham valores omissos. Duas rodadas foram
necessárias, sendo que a segunda foi realizada atribuindo-se covariância entre os erros das variáveis HHI e
Potencial de Demanda (IPD), conforme indicado pelos índices de modificação e apresentado na figura 6.

Figura 6 – Estrutura fatorial do construto competição.

Quanto ao ajuste do modelo, o RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), que “testa o ajuste
próximo do modelo por meio da comparação entre o modelo em teste e um modelo saturado com o mesmo
conjunto de dados” (PILATI; LAROS, 2007, p. 211), foi de 0,03, sendo que o recomendado seria um valor
inferior a 0,08. O índice qui-quadrado foi significativo, não desejável, mas deve-se considerar sua sensibilidade
ao tamanho grande da amostra utilizada. O índice GFI (Goodness of Fit Index) foi de 1,0 e o AGFI (Adjusted
Goodness of Fit Index) foi de 0,997, com base no cálculo da proporção da variância explicada por meio da
estimação e que se esperam valores próximos de 1,0 indicaram ajuste do modelo. Os índices NFI (Normed Fit
Index), CFI (Comparative Fit Index) e IFI (Incremental Fit Index) foram de 0,999, sendo que se esperavam, para
um bom ajuste, resultados superiores a 0,90 ou, de preferência, 0,95. O índice AIC (Akaike Information
Criterion), que fornece “informações da adequação do modelo por meio de uma relação entre o número de
parâmetros estimados e o número de pontos de dados na matriz de variância” (PILATI; LAROS, 2007, p. 212),
diminuíram entre rodadas sem e com covariâncias entre erros das variáveis observadas (de 158,8 para 157,2;
para satured model de 20 e Independence model de 107.560,3), demonstrando que a inserção de um caminho que
refletisse a variância entre os erros e3 e e4 contribuiu para o ajuste. Finalmente, o SRMR (Standardized Root
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Mean Square Residual), que avalia “a distância entre os elementos preditos por meio da estimação dos
parâmetros do modelo e os dados observados na matriz de covariâncias” (PILATI; LAROS, 2007, p. 212), foi de
0,0048, sendo que se esperam resultados próximos de zero. De modo geral, os resultados indicaram bom ajuste
do modelo aos dados para o construto competição.
Todos os pesos de regressão, ou no caso, as cargas fatoriais se mostraram significativas ao valor p de 0,001.
Densidade e Potencial de Demanda são as variáveis que mais contribuem ao construto, com coeficientes de 0,92
e 0,86, respectivamente. O componente infraestrutura, no caso, que representa o número de empresas ofertantes
de fibra ótica no município, também contribui para a composição do construto (0,73). Com escala inversa, o HHI
compõe competição com influência em torno de meio desvio padrão.
Pode-se dizer que um construto denominado competição em SCM está bem representado pela participação de
mercado, pelo número de acessos por domicílios, pela oferta de fibra para um público do município com suas
características de renda e de educação.

Indicadores operacionais / qualidade de serviço (QoS)
A Anatel se utiliza de um conjunto de indicadores operacionais para aferir o desempenho das empresas
outorgadas para a prestação de SCM, no âmbito da gestão da qualidade dos serviços (ANATEL, 2017a). Os
indicadores estão definidos no Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia
(RGQ-SCM), aprovado pela Resolução n. 574 de 28/10/2011. No caso desses serviços, há 14 indicadores
classificados nos grupos: reação do usuário, redes e atendimento. A cada indicador uma meta é associada e deve
ser alcançada pela prestadora do serviço.
Para o presente estudo, exclusivamente a base com resultados da aferição de dezembro de 2015 foi considerada.
A desagregação da base é por Unidade da Federação (UF) / grupo econômico. Para as variáveis da base
referentes aos indicadores do grupo redes (SCM4 a SCM9), observaram-se registro de apenas sete casos, o que
tornou prontamente inviável sua utilização. Selecionaram-se para utilização, os indicadores referentes aos
demais grupos, a seguir apresentados, e que apresentaram de 101 a 105 casos válidos com desagregação UF /
grupo econômico:
Grupo reação do usuário
SCM1 – taxa de reclamações: razão entre o total de reclamações recebidas na prestadora em todos seus
canais de atendimento, e o número total de acessos, no mês.
SCM 3 – taxa de reclamações reabertas na prestadora: razão entre o total de reclamações com
reaberturas na prestadora, e o total de reclamações recebidas na prestadora em todos seus canais de
atendimento, no mês.
Grupo atendimento
SCM10 – taxa de atendimento pelo atendente em sistemas de autoatendimento: razão entre o total de
chamadas atendidas pelas telefonistas em até 20 s nos Sistemas de Autoatendimento da prestadora,
quando esta opção for selecionada pelo usuário, e o total de tentativas de acesso às telefonistas, no dia
de coleta.
SCM11 – taxa de instalação do serviço: razão entre o total de solicitações de instalação em até 10 dias
úteis, e o total de solicitações de instalação recebidas na prestadora, no mês.
SCM12 – taxa de solicitações de reparo: razão entre o total de solicitações de reparo recebidas na
prestadora, e o número total de acessos, no mês.
SCM13 – taxa de tempo de reparo: razão entre o total de solicitações de reparo atendidas em até 24h, e
o total de solicitações de reparo recebidas na prestadora, no mês.
SCM14 – taxa de resposta ao assinante: razão entre o total de solicitações de serviços ou pedidos de
informação recebidos e respondidos em até 5 dias úteis, e o total de solicitações de serviços ou pedidos
de informação, recebidos pela prestadora no mês mais os relativos aos meses anteriores e ainda não
respondidos ao assinante.
Os dados do indicador SCM2 referente à taxa de reclamações na Anatel não são disponibilizados na base
divulgada pela Anatel. Até se conseguiu acesso à base de solicitações, especificamente de reclamações, obtidas
por meio do Sistema Focus da Anatel, também por nível UF / grupo econômico, podendo ser utilizado para o
cálculo do SCM2. No entanto, a disponibilidade à base foi extemporânea aos prazos do estudo.
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Algumas considerações importantes, antes da apresentação dos resultados das análises realizadas com base nos
indicadores operacionais da Anatel no âmbito deste trabalho:
(a) Os dados obtidos e analisados não são, definitivamente, apropriados a realização de estudos
multivariados que são dependentes, fundamentalmente, de variabilidade. A variabilidade de dados de
cada indicador (ou variável) operacional é muito pequena, talvez pela natureza de informações
associadas a metas, normalmente bem altas ou bem baixas (dependendo da polaridade do indicador) e
que as prestadoras se dedicam a cumprir. Só o esforço de cumprimento de metas já torna a variabilidade
menor. Um exemplo é o indicador operacional SCM1, que em uma escala de 0 a 1 (ou 0 a 100%), que
apresenta média é de 0,04 e amplitude de 0,13, muito pequena. A despeito disso, buscou-se a todo custo
sua utilização, em função da ausência na Anatel de dados de qualidade e que pudesse ser utilizado como
variável dependente nas análises por equações estruturais. Certos que os resultados obtidos pelas
análises deste estudo sofrem negativamente pela qualidade dos indicadores operacionais.
(b) O esforço de se utilizarem a todo custo indicadores operacionais remeteu a vários estudos prévios.
Buscou-se realizar transformações de variáveis por meio de logaritmo, de raiz quadrada e com
padronização para escores z. Chegou-se a transformar as variáveis em dados categóricos (8 categorias)
para se poderem utilizar análises de correlação e fatoriais policóricas, por meio do pacote Psych do
Software R, cujos resultados não apresentaram grandes diferenças para os que foram obtidos e
apresentados aqui. Reforça-se ser fundamental que a interpretação dos achados deste estudo considere a
baixa qualidade dos dados para estudos multivariados. Alves (2005) chegou a abandonar os indicadores
operacionais em seu modelo de satisfação do consumidor no contexto da psicologia de mercado, no
âmbito do serviço móvel pessoal, já que o modelo estrutural não convergia, o que confirma a
importância das ressalvas realizadas aqui.
A base de indicadores operacionais com desagregação por UF / grupo econômico foi agregada à base maior de
Município / grupo econômico (com tecnologia SCM agregada). Após a exclusão dos casos que continham dados
ausentes em pelo menos uma das variáveis de competição ou operacionais, obteve-se uma base de 11.801 casos
de município / grupo econômico. Importante ressaltar outra limitação que a agregação entre as bases de
competição e de indicadores operacionais, os grupos classificados como “outros” não foram exatamente os
mesmos, o que pode ser fonte de algum erro de medida, mas, considera-se, não desmerecer os procedimentos
analíticos. Além disso, já foi possível detectar que, ao agregar as bases, a variabilidade dos indicadores
operacionais não aumentou, já que eles foram repetidos para todos os casos município / grupo econômico da UF
/ grupo econômico a que eles se referiam. A principal vantagem foi viabilizar o cruzamento dessas variáveis de
níveis de agregação diferentes. As descritivas relacionadas aos indicadores operacionais selecionados são
apresentadas na tabela 7.
Tabela 7 – Descritivas dos indicadores operacionais SCM.
Ind. Operacional
SCM1

N
11.798

Mínimo
0,00

Máximo
0,13

Média
0,04

Desvio Padrão Assimetria
0,03
0,61

Curtose
-1,08

SCM3

11.798

0,00

0,58

0,13

0,07

0,42

0,66

SCM10

11.798

0,47

1,00

0,68

0,11

0,78

-0,50

SCM11

11.798

0,36

1,00

0,90

0,12

-1,37

0,66

SCM12

11.798

0,01

0,20

0,06

0,02

2,65

9,48

SCM13

11.798

0,40

1,00

0,79

0,20

-0,29

-1,53

SCM14

11.798

0,44

1,00

0,96

0,08

-4,60

24,78

Observou-se que os indicadores SCM11, SCM12 e SCM14 apresentaram as maiores assimetria e curtose, sendo
maiores as do SCM14. Transformações foram realizadas com o objetivo de normalizar essas variáveis, para
serem utilizadas técnicas que exijam atendimento a esse pressuposto, não contribuíram muito, motivo pelo qual a
realização de análise de componentes principais foi realizada descumprindo-se o pressuposto de normalidade. De
toda forma, os seus resultados foram orientadores para a realização, posterior, das análises fatoriais
confirmatórias, já com métodos que não exigem atendimento de pressuposto de normalidade.
A análise de componentes principais foi baseada em 11.798 casos com exclusão de ausentes por lista para
verificação da fatorabilidade e do número de fatores a serem extraídos em uma possível rodada de análise
fatorial, apresentando os seguintes resultados:
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(a) a matriz de correlações apresentou determinante de 0,007, próximo de zero, indicando ressalvas na
rotação da matriz;
(b) O KMO, que revela a proporção da variância que as variáveis apresentam em comum ou a fatores
comuns, de 0,612, indicou um ajuste moderado para baixo, mas considerou-se que a matriz é
fatorizável;
(c) o teste de esfericidade de Bartlett, fundamentado no qui-quadrado, sugeriu a rejeição da hipótese
nula de matriz identidade (significância ao nível 0,000);
(d) as comunalidades variaram de 0,45 (SCM14) a 0,90 (SCM11);
(e) a variância total explicada pelos dois primeiros fatores (72,8%) e o scree plot (Figura 7) sugeriram a
extração de dois fatores; e
(f) a matriz de componentes apresentou cargas moderadas ou altas para as variáveis, sendo que se
observou distribuição confusa dos indicadores pelos dois fatores, não sendo possível interpretação
teórica clara. Não se obteve, como esperado teoricamente, indicadores relacionados ao grupo reação em
um fator e os relacionados ao grupo atendimento em outro.

Figura 7 – Scree plot do construto qualidade técnica.

Mesmo se sabendo que o pressuposto de normalidade não foi atendido, realizou-se análise fatorial por eixos
principais (PAF), a partir da extração de um e de dois fatores, que não convergiu, possivelmente pela baixa
qualidade dos dados. Como método alternativo na tentativa de encontrar uma solução fatorial, rodou-se análise
por mínimos quadrados não ponderados (ULS), ainda com a função redução da dimensão do SPSS, não
dependente do pressuposto de distribuição normal, com extração de um único fator e sem a inclusão do SCM12,
já que com esse indicador a solução não era encontrada. A matriz fatorial obtida é apresentada na tabela 8, com
variância total explicada de 51,82%.
Tabela 8 – Matriz dos fatores referente aos indicadores operacionais.
Fator
Grupo Reação
Grupo Atendimento

Indicadores operacionais
SCM1
SCM3
SCM13

1
-0,985
-0,690
0,955

SCM14

0,565

SCM11

0,495

SCM10

0,433
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Com todos os percalços de análise, obteve-se um modelo unifatorial composto clara e teoricamente por
indicadores de sinais positivos (grupo atendimento), quando a meta foi superior a um ponto de corte, e de sinais
negativos (grupo reação), quando a meta foi inferior a um ponto de corte. Os módulos das cargas variaram de
0,433 a 0,985.
Os resultados da análise fatorial permitiram pensar essas variáveis como um construto latente e os dados foram
submetidos à análise fatorial confirmatória por meio do pacote AMOS, por meio da qual se buscou aferir o
modelo de mensuração, ou seja, a relação entre a variável latente e as observadas.
Pela falta de normalidade das variáveis, utilizou-se o Método Assintótico Isento de Pressupostos de Distribuição
(ADF). As variáveis não continham valores omissos. As variáveis foram rescalonadas para escore z (0,1).
Considerando todos os indicadores operacionais, grupo reação (SCM1 e SCM3) e grupo atendimento (SCM10,
SCM11, SCM13 e SCM14), a solução não foi encontrada. A variância do erro do SCM1 foi negativa, mesmo
aceitando-se as sugestões dos índices de modificação. Trabalhando-se exclusivamente com os indicadores
operacionais do grupo atendimento, após realizar a inserção de covariância entre duas variáveis, obteve-se um
modelo com bom grau de ajuste (Figura 8).
Antes da apresentação dos resultados da AFC, cabe um adendo, para facilitar seu relato e sua leitura.
Considerando as contribuições de Alves, Condé, Reis & Cruz (2017) à União Internacional de
Telecomunicações (UIT) para uma melhor delimitação conceitual de Qualidade de Serviços (QoS) e Qualidade
de Experiência (QoE) em que conceituam QoS como a qualidade objetiva, técnica ou operacional dos serviços,
classificou-se os indicadores operacionais de atendimento como QoS e assim será referido neste trabalho. Para
especificar que, como apenas os indicadores referentes ao grupo atendimento foi utilizado, passar-se-á a ser
denominado de QoS atendimento, para não se confundir com os indicadores QoS Redes, que não foi aqui
utilizado por falta de informações na base.
.

Figura 8 – Estrutura fatorial do construto QoS atendimento.

Quanto ao ajuste do modelo, todos os coeficientes de regressão foram significativos ao valor p de 0,001. O quiquadrado também foi significativo, o que não é esperado para um bom ajuste, mas pode ter sofrido influência do
grande número de casos da amostra. Já o RMSEA foi de 0,067, inferior ao valor recomendado de 0,08. Os
índices NFI, CFI e IFI foram de 0,998, sendo que se esperavam resultados superiores a 0,90 para considerarmos
um bom ajuste. O índice AIC foi de 71,675 para satured model de 20 e Independence model de 33.003,6.
Finalmente, o SRMR foi de 0,0243, próximo de zero. De modo geral, os resultados indicaram bom ajuste do
modelo aos dados para o construto QoS atendimento.
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Todos os coeficientes de regressão influenciaram positivamente o construto QoS atendimento, como preconizava
a teoria, sendo que o indicador SCM13 “Taxa de tempo de reparo” foi o mais representativo, em consonância
com os resultados obtidos por meio da análise fatorial por fatores principais realizado anteriormente.
Os indicadores SCM1 e SCM3, rodados separadamente, não forneceram um modelo ajustado, sendo descartados
do estudo.
Considera-se que, mesmo com baixa de qualidade dos dados, já discutida anteriormente, conseguiu-se, com
vários percalços, chegar a um modelo de QoS atendimento que se decidiu assumir para as análises posteriores,
mesmo porque o ajuste de acordo com a análise confirmatória realizada pelo método ADF foi bom.

Competição × QoS atendimento
A tabela 9 apresenta as médias de cada componente do QoS atendimento em função dos níveis de competição
calculados pela própria Anatel, em que “1” representa os municípios com maior competição e “4”, os com menor
competição.
Tabela 9 – Relação do grau de competição com componentes do construto QoS atendimento.
N.
Competição
SCM10 SCM11 SCM13 SCM14
total
1
121
0,72
-0,31
0,31
0,07
2

2.093

0,47

-0,04

0,20

0,09

3

6.673

-0,01

-0,01

0,00

-0,09

4

2.911

-0,34

0,07

-0,15

0,14

Observa-se que as descritivas apresentadas na tabela de dupla entrada não permitem assumirmos completamente
a hipótese que quanto maior o grau de competição do município, maior a qualidade de serviços referente a
atendimento. Para os SCM10 (taxa de atendimento pelo atendente em sistemas de autoatendimento) e SCM13
(taxa de tempo de reparo), pode-se dizer que sim. Os municípios classificados pelo indicador da Anatel como
mais competitivos em termos de SCM são os que apresentam pontualmente as maiores médias de QoS
atendimento. Não foram realizados aqui testes de significância estatística para tal afirmação.
Por sua vez, para o SCM 11 (taxa de instalação de serviço) e SCM 14 (taxa de resposta ao assinante), parece não
haver uma relação muito sistemática com competição. Parece haver uma pequena tendência a municípios com
menor competição apresentarem maior QoS atendimento. Importante considerar essas estatísticas descritivas de
associação ao partirmos para a aplicação de análise multivariada que envolva os dois construtos.
Já que, sob as análises fatoriais confirmatórias apresentadas anteriormente, os índices de ajuste referentes aos
construtos competição e QoS atendimento foram bons individualmente, e assumindo-se os pressupostos teóricos
de relação unidirecional entre os construtos na direção da qualidade de serviço, ou seja, a hipótese de quanto
maior a competição no município, maior o QoS atendimento, os mesmos foram reunidos em um modelo de
equações estruturais, pelos métodos ADF e ULS, com base de 11.798 casos de municípios / grupo operacional,
sem dados ausentes. Para evitar dúvidas, além de ter sido utilizado mais de um método, ambos não são
dependentes do pressuposto de normalidade e todas as variáveis componentes dos construtos foram
transformadas para escore z, não se correndo o risco de maior influência das variáveis com escalas
numericamente mais amplas que outras, sabendo-se que o ULS pode ser vulnerável a escalas diferentes.
Sob o método ADF, realizaram-se duas rodadas. Já na primeira rodada do modelo composto por competição e
QoS atendimento, sem indicação de covariâncias entre os erros das variáveis observáveis, houve ajuste. Na
segunda, foram inseridas covariâncias entre erros das variáveis observadas a partir da orientação de índices de
modificação apresentados pelo próprio software e os resultados apresentados na figura 9. Lembrando que é
sempre útil utilizar um método como o ADF que apresenta índices de modificação, pois pode orientar
modificações em métodos que não os apresentam.
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Figura 9 – Modelo competição e QoS atendimento – Método ADF.

Quanto ao ajuste do modelo, após a segunda rodada, o RMSEA foi de 0,108, aquém do recomendado (inferior a
0,08). O GFI foi de 0,977 e o AGFI, de 951, valores razoavelmente próximos de 1,0. Os índices NFI, CFI e IFI
foram de 0,95, sendo que se esperavam resultados superiores a ,90 ou de preferência acima de 0,95 para
considerarmos um bom ajuste. O índice AIC diminuiu entre as rodadas (de 3.676,0 para 2.387,3; para satured
model de 72 e Independence model de 46.761,5), demonstrando que a inserção de covariâncias entre erros de
duas variáveis observáveis contribuíram para o ajuste. Finalmente, o SRMR foi de 0,0789, próximo de zero. De
modo geral, os resultados indicaram razoável para bom ajuste do modelo aos dados para uma composição
relacional entre os construtos competição e QoS atendimento.
O construto competição influencia positivamente em 0,24 a qualidade de serviço referente a atendimento a cada
aumento da competição em uma unidade, ou seja, ampliando-se a competição em 1 d.p., por exemplo, amplia-se
a qualidade no atendimento em 0,24. Por sua vez, a correlação múltipla quadrada (R2) ou a proporção da
variância da variável endógena QoS atendimento explicada pela exógena competição foi baixa para moderada
(6%), de acordo com o critério de Cohen (1988).
Sob o método ULS e utilizando as covariâncias entre os erros de variáveis observadas sugeridas por rodadas
anteriores, obteve-se um ajuste melhor que o apresentado pelo ADF (Figura 10).

Figura 10 – Modelo competição e QoS atendimento – Método ULS.
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Quanto ao ajuste do modelo, após a segunda rodada, o índice NFI foi de 0,936, o GFI de 0,972 e o SRMR de
0,0742, assumindo-se este para a relação entre os construtos competição e QoS atendimento. Os resultados
indicam que uma unidade de competição está associada à ampliação de 0,23 na qualidade de atendimento. A
proporção da variância (R2) da variável endógena QoS atendimento explicada pela exógena competição (5%),
sob método ULS, também seria considerada baixa para moderada pelo critério de (1988).
É importante observar que, diferentemente das dificuldades de interpretação obtidas por meio da análise
descritivas das médias por grupos de competição, obteve-se, com a modelagem estrutural, dois modelos muito
bem ajustados e claramente interpretáveis.
De modo geral, os municípios que apresentam configuração de serviço de SCM mais bem representados pela
participação de mercado, pelo número de acessos por domicílios, pela oferta de fibra para um público do
município com suas características de renda e de educação são os que apresentam um perfil com melhores
resultados de atendimento em sistemas de autoatendimento, de instalação de serviço, de tempo de reparo e de
resposta ao assinante. Arrisca-se, mesmo, a dizer que essa configuração de competição impacta na qualidade dos
serviços, especificamente, no atendimento, sempre com o cuidado de essa afirmação ancorada nos resultados
empíricos da análise multivariada estejam consonantes com outras pesquisas e com a literatura na área.

Nível socioeconômico
Realizou-se a construção de um construto de nível socioeconômico, composto por um conjunto de variáveis,
selecionadas de tal forma que representasse aspectos relacionados à atividade econômica, à infraestrutura de
energia elétrica, água e esgotamento sanitário, renda e expectativa educativa. As variáveis selecionadas são
oriundas do Censo de 2010 e são listadas a seguir:
(a) Taxa de atividade – 18 anos ou mais: razão entre as pessoas de 18 anos ou mais de idade que eram
economicamente ativas, ou seja, que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do
Censo e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. Considera-se desocupada a pessoa
que, não estando ocupada na semana de referência, havia procurado trabalho no mês anterior a essa
pesquisa.
(b) Percentual da população que vive em domicílios sem energia elétrica: razão entre a população que vive
em domicílios particulares permanentes sem iluminação elétrica e a população total residente em
domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. Considera-se iluminação proveniente ou não
de uma rede geral, com ou sem medidor.
(c) Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados:
razão entre as pessoas que vivem em domicílios cujo abastecimento de água não provém de rede geral e
cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de esgoto ou fossa séptica e a população
total residente em domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. São considerados apenas
os domicílios particulares permanentes.
(d) Renda per capita: razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios
particulares permanentes e o número total desses indivíduos. Valores em reais de 1º de agosto de 2010.
(e) Expectativa de anos de estudo: número médio de anos de estudo que uma geração de crianças que
ingressa na escola deverá completar ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao
longo de sua vida escolar.
As descritivas relacionadas às variáveis componentes do proposto construto nível socioeconômico, a partir de
sua agregação a uma base maior composta por número de acessos em SCM por município/grupo econômico
(sem ponderações), em que já tinham sido excluídos os casos ausentes das variáveis de QoS atendimento e
excluindo-se, adicionalmente, os casos ausentes das variáveis que comporiam o construto nível socioeconômico,
são apresentadas na tabela 10.
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Tabela 10 – Descritivas da variáveis componentes do construto nível socioeconômico.
NSE

N

Taxa de Atividade
% Pessoas em Domicílios sem
Energia
% Pessoas em Domicílios
Abastecimento de água e esgoto
inadequados
Renda per capita
Expectativa de anos de estudo

Máximo

9.981

21,18

95,60

63,07

8,62

-0,40

0,02

0,34

0,05

9.981

0,01

72,59

2,82

5,83

4,29

0,02

24,49

0,05

9.981

0,01

85,36

9,65

12,73

1,97

0,02

4,11

0,05

9.981

112,20 2.001,07

495,69

244,57

1,14

0,02

2,43

0,05

9,38

1,03

-0,26

0,02

0,72

0,05

9.981

4,34

12,83

Média

Desvio
Padrão

Mínimo

Assimetria

Curtose

As variáveis “Percentual de pessoas em domicílios sem energia” e “percentual de pessoas em domicílios com
abastecimento de água e de esgotamento inadequados” apresentaram altas e negativas assimetrias e curtose,
sendo necessária transformação por Logaritmo (LG10). A transformação foi bastante eficaz, trazendo a
assimetria das duas variáveis para 0,5 e -0,45 e a curtose para -0,47 e -0,60, respectivamente. Os trabalhos
posteriores passaram a considerar as variáveis transformadas.
Pela teoria, essas variáveis são correlacionadas e formariam um construto que contemplariam características
sociais, condições de moradia, econômicas e de trabalho da população ou dos municípios brasileiros, situação de
2010, que se considerou não ter sofrido mudanças significativas. Confirmando-se, a tabela 11 apresenta os
coeficientes de correlação r de Pearson entre as variáveis em questão.
Tabela 11 – Correlação bivariada entre as variáveis componentes do construto nível socioeconômico.
Sem Energia
Elétrica

NSE
Taxa de Atividade

-0,399**

Sem Energia Elétrica
Água e Esgoto Inadequados
Renda per capita

Água e Esgoto
Inadequados

Renda per capita

Expectativa de
Anos de estudo

-0,471**

0,644**

0,365**

0,645**

-0,633**

-0,479**

-0,704**

-0,450**
0,468**

Nota: r de Pearson; N = 9.981.
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

De modo geral, as variáveis estão correlacionadas moderadamente. Importante já se atentar para as correlações
negativas entre as variáveis de inexistência de energia elétrica e inadequação de água e esgoto com as demais, o
que era esperado, e que a renda per capita é a com maiores associações com as demais.
A análise de componentes principais foi baseada em 9.981 casos com exclusão de ausentes por lista para
verificação da fatorabilidade e do número de fatores a serem extraídos em uma possível rodada de análise
fatorial, apresentando os seguintes resultados:
(a) a matriz de correlações apresentou determinante de 0,109, próximo de zero, indicando ressalvas na
rotação da matriz;
(b) O KMO, que revela a proporção da variância que as variáveis apresentam em comum ou a fatores
comuns, de 0,817, indicou ajuste moderado, indicando que a matriz é fatorizável;
(c) o teste de esfericidade de Bartlett, fundamentado no qui-quadrado, sugeriu a rejeição da hipótese
nula de matriz identidade (significância ao nível 0,000);
(d) as comunalidades variaram de 0,46 (expectativa de anos de estudo) a 0,79 (Renda per capita);
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(e) a variância total explicada pelo componente principal, de 62,5%, e o scree plot (Figura 11)
sugeriram a extração de um único fator; e
(f) a matriz de componentes apresentou cargas altas e moderadas para as variáveis no componente
principal (Tabela 12).

Figura 11 – Scree plot do construto nível socioeconômico.
Tabela 12 – Matriz de componente do construto nível socioeconômico.
Componente
1
Renda per capita
Água e Esgoto Inadequados
Sem Energia Elétrica
Atividade
Expectativa de Anos de Estudo

0,887
-0,841
-0,807
0,722
0,679

Foi realizada análise fatorial por quadrados mínimos não ponderados, utilizando-se o módulo redução de dados
do SPSS, cuja matriz obtida é apresentada na tabela 13 em que um fator explica 54,2% da variância total.
Tabela 13 – Matriz de fatores do construto nível socioeconômico.
Componente
1
Renda per capita

0,890

Água e Esgoto Inadequados

-0,802

Sem Energia Elétrica

-0,744

Atividade

0,629

Expectativa de Anos de estudo

0,572

Método de Extração: Quadrados Mínimos não Ponderados. N = 9.981.
a. 1 fatores extraídos. 4 iterações necessárias.
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Obteve-se um modelo com um fator principal e preponderante composto clara e teoricamente por indicadores de
sinais positivos para os indicadores como polaridade positiva e vice-versa. Renda é o indicador mais
representativo do construto NSE com carga fatorial de 0,89.
A base teórica e os resultados da análise fatorial, por quadrados mínimos não ponderados, permitiram pensar
essas variáveis como um construto latente que se denominou de nível socioeconômico (NSE) e os dados foram
submetidos à análise fatorial confirmatória, por meio da qual se buscou aferir o modelo de mensuração, ou seja,
a relação entre a variável latente e as observadas.
Mesmo com o cuidado na tentativa de normalizar as variáveis envolvidas, percebeu-se que elas não se
comportaram com distribuição perfeitamente normal, justificando a utilização de um método apropriado, no caso
o ADF. As variáveis não continham valores omissos. Duas rodadas foram necessárias, sendo que a segunda foi
realizada atribuindo-se covariâncias entre os erros de algumas variáveis observadas, conforme indicado pelos
índices de modificação e apresentado na figura 12.

Figura 12 – Estrutura fatorial confirmatória do construto nível socioeconômico.

Todos os pesos de regressão se mostraram significativos (Valor p de 0,001). Quanto ao ajuste do modelo, o quiquadrado se mostrou significativo, o que não é esperado de um bom ajuste, mas fez-se a ressalva do impacto do
grande tamanho da amostra nesses resultados, focando-se nos demais índices. O RMSEA foi de 0,0163, dentro
do recomendado. Os índices NFI, CFI e IFI foram de 0,984, sendo que se esperavam resultados superiores a
0,90. O índice AIC diminuiu entre as rodadas (de 937,92 para 162,38; para satured model de 30 e Independence
model de 8.495,08), demonstrando que a inserção de covariâncias entre erros de algumas variáveis contribuíram
para o ajuste. Finalmente, o SRMR foi de 0,0168, próximo de zero. De modo geral, os resultados indicaram bom
ajuste do modelo aos dados para o construto nível socioeconômico sob um fator.
Os indicadores atividade, renda, expectativa de anos de estudo representam o construto positivamente, enquanto
falta de energia elétrica e inadequação de água e esgotamento sanitário, negativamente, como esperado
teoricamente. Renda e ausência de energia elétrica foram as variáveis observadas que mais contribuíram à
constituição do construto.

Competição, QoS atendimento e nível socioeconômico
Já que os índices de ajuste referentes ao modelo parcial do construto NSE se ajustou e os referentes à competição
e ao QoS atendimento já tinham sido apresentados com bons ajustes e há evidências teóricas que estes sofrem
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influências do nível socioeconômico, propuseram-se os seguintes modelos: (a) NSE com competição; (b) NSE
com QoS atendimento; e (c) NSE, competição e QoS atendimento, conjuntamente, que serão apresentados e
analisados. Considerou-se relevante apresentar os modelos parciais de relação entre contrutos, dois a dois, pois
fornecerão maior poder interpretativo. Após, relatou-se a relação entre os três construtos. Utilizaram-se, para
tanto, dois métodos de modelagem, o ADF e o ULS, sendo que só o primeiro nos permite identificar índices de
modificação entre rodadas de análise de forma a orientar as covariâncias entre os erros que devem ser
consideradas para obtenção de um melhor ajuste do modelo, bem como os testes de significância referentes aos
coeficientes de regressão. Consideraram-se essas informações obtidas pelo ADF relevantes para melhoria do
ajuste, inclusive, utilizando o método ULS, mas como será observado, sempre o método ULS apresentou os
melhores ajustes. Para todos esses, foram utilizados 9.981 casos de municípios / grupos econômicos, sem dados
ausentes e com as variáveis padronizadas (0;1), considerando que o método exige que todas as variáveis estejam
na mesma escala.
Associar interpretações de NSE à competição faz sentido. Associando o grau de competição dos municípios com
cada uma das variáveis componentes do construto NSE, observa-se claramente que os municípios mais
competitivos são os com melhores condições sociais e econômicas (Tabela 14)
Tabela 14 – Componentes do construto nível socioeconômico em função do grau de competição.

Competição
1

N.
total

Taxa de
Atividade
N.

Média

Sem Energia
Elétrica
N.

Média

Água e Esgoto
Inadequados
N.

Média

Renda per capita
N.

188

188

72,49

164

0,09

188

0,80

2

3.181

3.181

69,86

2.505

0,36

2.749

1,75

3.181

3

10.405

10.405

64,97

8.811

2,10

9.411

8,01

4

4.527

4.527

57,37

4.468

5,61

4.469

15,83

Média

188 1.078,49

Expectativa de
Anos de estudo
N.

Média

188

10,13

793,19

3.181

10,13

10.405

543,12

10.405

9,65

4.527

296,21

4.527

8,82

Partindo-se para as equações estruturais, a modelagem entre os construtos NSE e competição utilizando a técnica
de estimação por ADF não convergiu, informando uma variância negativa, mesmo após várias tentativas de
modificação de índices a partir da inserção de covariâncias entre os erros das variáveis observadas. A análise por
ULS, com a não convergência do método ADF, foi utilizada, embora não possua sugestões de índices de
modificação. Tentou-se utilizar as mesmas covariâncias entre erros das variáveis observadas utilizadas na análise
fatorial confirmatória dos construtos competição e NSE, sem sucesso por não convergência. Assumiu-se o
modelo ULS sem modificações, apresentado na figura 13.

Figura 13 – Modelo NSE e competição – Método ULS.
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Quanto ao ajuste do modelo, o GFI foi de 0,994 e o NFI de 0,991, acima do exigido para um bom ajuste. O
SRMR foi de 0,0449, próximo de zero. Os resultados de RMSEA, CFI, IFI e AIC não são apresentados pelo
modelo ULS. Com base nos resultados disponíveis, observou-se bom ajuste aos dados do modelo composto entre
NSE e competição.
A cada unidade de desvio padrão adicionada de NSE, há um acréscimo de 0,97 d.p. em competição. Com
referência à teoria e ancorado nos dados empíricos, afirma-se que as localidades com maior nível
socioeconômico são as com características de maior competição. O R2 ou a proporção da variância da variável
endógena QoS atendimento explicada pela exógena competição foi muito alto (94%).
A modelagem entre os construtos NSE e QoS atendimento utilizando o método de estimação por ADF
convergiu. A segunda rodada, após a inserção de covariâncias entre erros de variáveis observadas tornou o
modelo um pouco mais bem ajustado. O diagrama de caminhos referente ao método ADF é apresentado na
figura 14.

Figura 14 – Modelo NSE e QoS atendimento – Método ADF.

Quanto ao ajuste do modelo, o qui-quadrado se mostrou significativo, o que não é esperado de um bom ajuste,
mas fez-se a ressalva do impacto do grande tamanho da amostra nesses resultados, focando-se nos demais
índices. O RMSEA foi de 0,105, dentro do recomendado. Os índices NFI, CFI e IFI foram de 0,94, sendo que se
esperavam resultados superiores a 0,90. O índice AIC diminuiu entre as duas rodadas (de 4.797,192 para
2.584,797; para satured model de 90 e Independence model de 43.407,879), demonstrando que a inserção de
covariâncias entre erros de algumas variáveis contribuíram para o ajuste. Finalmente, o SRMR foi de 0,0918,
razoavelmente próximo de zero. De modo geral, os resultados indicaram bom ajuste do modelo aos dados para a
relação entre os construtos NSE e QoS atendimento.
Todos os pesos de regressão se mostraram significativos (Valor p de ,001). O R2 foi baixo (3%), próximo ao que
Cohen definiu como mínimo para ser considerado com essa classificação (2%). Os resultados da regressão
indicam que a cada ampliação de 1 d.p de NSE, acrescenta-se 0,16 na qualidade de serviço referente a
atendimento. Os municípios com melhores condições socioeconômicas são um pouco mais bem atendidos que os
de melhores condições.
A modelagem entre os construtos NSE e QoS atendimento utilizando o método ULS, após a segunda rodada e a
inserção de covariâncias entre erros de variáveis observadas, sugerido pelo método ADF, já que o ULS não
apresenta índices de modificação, tornou o modelo bem ajustado e com a relação entre os construtos mais
evidente. O diagrama de caminhos referente ao método ULS é apresentado na figura 15.
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Figura 15 – Modelo NSE e QoS atendimento – Método ULS.

Quanto ao ajuste do modelo, o GFI foi de 0,969 e o NFI de 0,937. O SRMR foi de 0,0781. Os índices se
mostraram melhores que os obtidos por meio do método ADF.
Todos os pesos de regressão se mostraram significativos (Valor p de ,001). O R2 foi baixo (7%), mas acima do
que Cohen (1988) definiu como baixo (2%). Assumindo-se, definitivamente o método ULS, os resultados da
regressão indicam que, a cada unidade de NSE, acrescenta-se cerca de 0,27 unidade de qualidade de serviço
referente a atendimento. Os municípios com melhores condições socioeconômicas são mais bem-atendidos que
os de melhores condições.
Partindo-se para o modelo final com os três construtos, por meio de teste de normalidade multivariada, a
hipótese de normalidade nas variáveis endógenas do modelo estrutural não foi confirmada, mesmo após a
tentativa de normalização de variáveis. Desse modo, adotaram-se, novamente, métodos de estimação o ADF e o
ULS. Dos modelos testados neste trabalho, apenas este último apresentou ajuste.
A modelagem entre os construtos NSE, competição e QoS atendimento, utilizando o método ADF, não
convergiu, mesmo após tentativas de inserção de covariâncias entre erros, de forma orientada por índices de
modificação apresentados pelo próprio software. Esses índices de modificação, ao menos, orientou a inserção de
covariâncias entre erros da análise que inclui os três construtos utilizando o método ULS. O melhor ajuste é
apresentado na figura 16, após a inserção de um conjunto de variâncias entre os erros das variáveis observadas.
Importante observar que algumas dessas covariâncias sistematicamente plotadas em rodadas anteriores, como
entre os erros de HHI e IPD, ao serem inseridas no modelo, não o permitia convergir. Constatou-se que a
combinação entre construtos exige conjuntos diferentes de covariâncias entre os erros para obtenção do melhor
ajuste.
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Figura 16 – Modelo NSE, competição e QoS atendimento – Método ULS.

Quanto ao ajuste do modelo, o GFI foi de 0,974 e o NFI de 0,96. O SRMR foi de 0,0741, considerado bom. A
influência do NSE em competição manteve-se muito alta. Tratam-se de dois construtos que, no Brasil, estão
fortemente relacionados, como sugerido já pelas estatísticas descritivas anteriormente apresentadas.
Com respeito aos resultados das cargas fatoriais, nota-se que, na variável latente competição, os indicadores HHI
e infraestrutura apresentaram cargas fatoriais, em módulo, abaixo de 0,60 mas, considerando o bom ajuste
global, decidiu-se por não retirá-las, pois ficaríamos com um número pequeno de variáveis observadas para a
representação do construto, fator que certamente afetaria o ajuste do modelo como um todo. Com respeito ao
constructo QoS atendimento, o SCM14 também apresentou carga fatorial mais baixa e, pelas mesmas razões já
expostas para o constructo competição, permaneceu no modelo. Por último, ao variável latente “NSE”, não
apresentou cargas fatoriais que trouxessem alguma dificuldade para o ajuste, não obstante esta variável se
comportar como uma variável mediadora ou moderadora18 e impacta fortemente os outros construtos.
Municípios com um NSE maior, confirmando os resultados obtidos a partir do modelo em que esse estava
exclusivamente relacionado ao QoS atendimento, apresentam maior qualidade de serviços de atendimento,
corroborando KAHNEMAN (2012).
Observaram-se resultados peculiares para a relação competição e qualidade. O coeficiente de regressão entre
esses construtos foi de 0,09, inferior ao obtido quando foram rodados apenas os dois, também pelo método ULS
(0,23). A hipótese que se chegou foi que essa diminuição ocorreu quando o NSE, tratado em um conjunto de
relação entre competição e QoS atendimento, efetivamente não permitiu que se evidenciasse a relação entre
competição e a qualidade dos serviços. Essa talvez tenha sido obscurecida pelos altos valores do NSE
principalmente sobre a competição.
O R2 ou a proporção da variância das variáveis endógenas sobre o construto QoS atendimento foi de 9%, baixa
para moderada, e 96%, reiteradamente alta, em comparação aos modelos anteriores.
Quando considerado o modelo completo os impactos são mitigados devido à entrada da variável latente NSE.
Dito isto, os achados deste estudo sugerem que, dada a natureza das políticas regulatórias atinentes ao setor, os
resultados positivos somente serão percebidos, caso sejam considerados, no escopo, variáveis sociais ou ao
menos que sejam levados em conta, aspectos ligados ao consumidor e suas perspectivas socioeconômicas.
18
“Em termos de definição, a Med é uma mediadora na relação probabilística Y = f (X) se Med é uma função probabilística de X (isto é,
Med = f [X]) e se Y é uma função probabilística de Med (isto é, Y ^ = f [Med]), em que X, Y e Med representam construtos diferentes.
Observa-se que Med é dependente de X e que Y é dependente de Med em outro momento” (VIEIRA, 2009, p. 19). Uma variável que possui
tal comportamento, ao estar presente na equação, diminui a magnitude do relacionamento entre a variável dependente e variável
independente.
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Uma síntese dos resultados de ajustes dos modelos por construto, individualmente, e entre construtos, sob os
métodos ADF e ULS, é apresentado na tabela 15.
Tabela 15 – Resultados de ajustes dos modelos.

Construtos
Competição
QoS atend
NSE
Competição X
QoS atend
Competição X
QoS atend
NSE X
Competição
NSE X
Competição
NSE X QoS
atend
NSE X QoS
atend
NSE X
Competição X
QoS atend
NSE X
Competição X
QoS atend
Referência

Método RMSEA GFI AGFI NFI CFI IFI
ADF
0,030 1,000 0,997 0,999 0,999 0,999
ADF
0,067 0,999 0,989 0,998 0,998 0,998
ADF
0,017 0,994 0,969 0,984 0,984 0,984
ADF

0,108 0,977

ULS

0,972
Não
convergiu

ADF
ULS

-

ADF

0,105 0,966

ULS

-

ADF

Não
convergiu

ULS
< 0,08

0,994

AIC
157,20
71,68
162,38

satured Independence
model
model
20
107.560,30
20
33.003,59
30
8495,08

0,951 0,950 0,950 0,950 2.387,30

72

SRMR
0,0048
0,0243
0,0163

46.761,50 0,07890

-

0,936

-

-

-

-

-

0,07420

-

0,991

-

-

-

-

-

0,0449

0,933

0,94 0,940 0,940 2.584,80

90

43.407,88

0,0918

0,969

-

0,937

-

-

-

-

-

0,0781

0,974

-

0,960

-

-

-

-

-

0,0741

Próx.
1,0

Próx.
1,0

> 90

> 90

> 90

Proximo
de 0
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Recomendações
1.

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) seja sempre melhor fundamentada, em termos teóricos e
metodológicos, de forma que se possam obter resultados, interpretações e previsões ancoradas em
achados empíricos, a exemplo do verificado no documento de Análise de Impacto Regulatório:
reavaliação da regulamentação de mercados relevantes (ANATEL, 2016). Análises de impacto
regulatório baseados apenas em perguntas e respostas podem não se configurar e nem permitir
previsões sobre o real impacto de regulamentos e de políticas públicas.

2.

A regulação seja ancorada sistematicamente em análise da realidade de contexto, considerando-se as
grandes diferenças sociais e econômicas brasileiras. Que seja pautada em estudos com análises
multivariadas que possam, efetivamente, estimar impactos por município ou por regiões geopolíticas do
país de forma a ampliar a probabilidade de sucesso com relação às decisões de regulação tomadas. De
igual maneira que a Anatel incorpore parcerias com vários segmentos do Estado, universidades,
segmento da indústria, entre outros, e amplie esse suporte condicionante ao seu planejamento
estratégico, por intermédio, por exemplo, de chamamento público de artigos e publicações de propostas
setoriais e regulatórias aliadas à estratégia da instituição.

3.

Os regulamentos sejam centrados na realidade conjuntural de forma a não criarem demandas aos
regulados que não possam ser cumpridas e que gerem sanções desnecessárias e que podem, inclusive,
desviar a atenção e investimentos dos grupos econômicos quanto à melhoria da qualidade dos serviços,
adotando, por exemplo, propostas de gestão regulatória operacional que recompensem a qualidade da
prestação do serviço em nível ótimo desejável, bem como opondo restrições àqueles que não atenderem
ao nível mínimo aceitável, conforme percepção e avaliação emitida pelos consumidores e de acordo
com as regras do jogo definido no âmbito do enforcement regulatório (REIS, 2016). Por evidências
deste estudo, sempre contemplando a necessidade de melhoria da qualidade em municípios de menor
competição e piores condições sociais e econômicas.

4.

A estratégia do Regulador seja pautada em indicadores que apresentem consistência teórica e empírica.
Indicadores não validados e definidos a margem dos objetivos estratégicos perdem o sentido. Para
tanto, torna-se fundamental explorar a construção de modelos ancorados na literatura, com base
empírica, constituir bases de dados consistentes e padronizadas, inclusive com referência a outras
instituições governamentais, como o IBGE, Ipea, Inep, MDS e CNI, e a portfólios de pesquisas
universitárias e tornar sistemática a busca por evidências de validade e de fidedignidade de indicadores
utilizados para que a interpretação dos resultados e as decisões políticas apresentem maior
previsibilidade. Que integrem essas etapas aos procedimentos de construção de indicadores, incluindo o
procedimento de validação como obrigatório, priorizando-se procedimentos de busca de evidências de
validade longitudinais.

5.

Os indicadores de qualidade percebida e de satisfação (QoE) com os serviços de telecomunicações,
obtidos por meio de pesquisas, sejam com foco de aprimoramento, uma vez que será ele o principal
instrumento que irá tangenciar e trazer grandes contribuições para o desenvolvimento da qualidade dos
serviços. O mercado não se resume em um modelo econométrico ou matemático; ele implica pessoas se
desempenhando em função de suas motivações.

6.

O grupo de trabalho responsável pela governança de dados contemple (ou continue no caminho de
considerar em sua estratégia de trabalho) a padronização de bases, internamente, entre as áreas da
Agência e, externamente, com outras bases de dados como o Censo Populacional, a PNAD, o Censo
Educacional, o Cadastro Único de Programas Sociais, entre outros, com chaves de ligação, com
dicionários de dados e metadados, de forma a permitir análises integradas à realidade brasileira, com
suas extremas diferenças sociais e econômicas. Como informação complementar, oportuno nessas
conclusões, há informações em bases de dados relacionadas a telecomunicações em todas as bases
citadas e que poderiam ser exploradas conjuntamente com as bases da Anatel.

7.

Haja ampliação do debate com diversos segmentos da sociedade. Que se viabilizem espaços públicos
para o debate de temas quentes e que isso se operacionalize por meio das Comissões Brasileiras de
Comunicações (CBCs), da Assessoria Internacional (AIN), da Assessoria de Relacionamento
Institucional (ARI) e da área de Recursos Humanos da Anatel e que podem, visivelmente, ser
aprimorados. Nesse particular parece claro que as CBCs deveriam funcionar como verdadeiros Think
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Tanks e lá estarem intelectuais produtivos, órgãos de fomento a pesquisa, indústria de base, presidentes
de associações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P.D&I.), como a Sociedade Brasileira de
Psicologia Organizacional, Social e Trabalho (SBPOT), a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) e associações em pesquisa e em pós-graduação, de forma a se constituir um plano de
trabalho com foco nos objetivos da Agência. O que se identifica hoje, é um fazer à parte da Anatel e dos
interesses do ecossistema ao qual nos vinculamos. Seria o caso de ampliarmos o debate dentro e fora da
Anatel sobre a relevância estratégica do setor de tecnologia na educação, na informação das pessoas, no
incremento pela competitividade, na busca de fórmulas adequadas à realidade brasileira, na adoção
dessa mesma tecnologia chamada disruptiva, de forma que o país seja mais competitivo, efetivamente,
como ressaltou Simone Kafruni. Um caminho para a proposição, definição e acompanhamento do
impacto das políticas públicas em níveis nacional e internacional.
8.

Modelagens de dados, sim, sempre, com foco nos indicadores estratégicos, tendo com reverberadores a
academia, a indústria, a sociedade organizada, as organizações não governamentais, a UIT e a próprias
CBCs para que orientem a futurologia do setor de telecomunicações. Citamos aqui que o nível QoE que
trata de qualidade percebida um tema também como demonstramos encaixado na zona quente de
estudos no mundo pelos mais diversos saberes. Todavia, não conseguimos traduzir a contribuição, por
exemplo, em nível de CBCs, para essa problemática, uma vez que esse construto sequer pode ser
considerado nesse estudo por carência de modelo. Por seu turno, trabalhar com indicadores desse nível
com base em heurísticos inviabiliza a tomada de decisões por todos os lados.

9.

Oportunamente, lembramos que, em outubro de 2017, se realizou, na Argentina, a Conferência Mundial
de Desenvolvimento das Telecomunicações (CMDT-17), que neste ano teve como tema “Metas de
Desenvolvimento Sustentável”. Foram aprovadas iniciativas como implementação de infraestrutura de
banda larga, especialmente em áreas rurais e subatendidas, e fortalecimento do acesso de banda larga a
serviços e aplicativos; acessibilidade e acesso para uma região das Américas inclusiva e sustentável;
desenvolvimento da economia digital, cidades e comunidades inteligentes e Internet das Coisas (IOT),
promovendo inovação. Temas esses, transversais e discutidos neste estudo. Reitera-se a recomendação
apresentada no Relatório da Ouvidoria (2017, p. 124-125).

10. O Conselho Diretor da Anatel mantenha sua trajetória de aprimoramento em contemplar a realidade
brasileira, que apresenta extremas desigualdades sociais, econômicas e no acesso a serviços de
telecomunicações, e que avalie, por exemplo, os efeitos de suas decisões na ampliação da banda larga
rural, na saúde financeira das empresas e, principalmente, na qualidade e na satisfação dos
consumidores.
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11.
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