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A incerteza na medição das lacunas digitais constitui um grande obstáculo à 
expansão da conectividade digital para as zonas rurais. Este documento descreve 
uma nova metodologia que, por meio do sistema de crowdsourcing1, produz 
estimativas confiáveis, precisas e oportunas. O C2DB2 (Crowdsourcing for Digital 
Connectivity in Brazil) foi uma colaboração técnica entre o Grupo BID e a Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) que ocorreu entre abril de 2021 e março 
de 2022. A iniciativa demonstra que o crowdsourcing pode complementar a 
ferramenta regulatória por oferecer precisão, integridade e oportunidade na 
localização geográfica da demanda e oferta de conectividade digital nas zonas 
rurais. Por meio da metodologia desenvolvida, é criada uma base populacional e 
cobertura de serviços de grande capilaridade, que permite realizar diferentes 
análises para identificar as lacunas na cobertura dos serviços de banda larga fixa, 
telefonia móvel e institucional, além de estimar o investimento e o impacto 
econômico da sua eliminação e o aporte público necessário para que o investimento 
privado seja rentável. 
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2 O projeto C2DB foi financiado com recursos do BID Invest e da Divisão de Conectividade, Mercados e Finanças do 
BID, e foi formalizado com o Acordo de Cooperação Técnica No. 10/2021 entre a ANATEL e o Grupo BID. 

1 Crowdsourcing: informações anônimas sobre as conexões dos terminais do usuário �nal às redes de comunicação de banda larga, 
quer sejam de telefonia móvel ou �xa. 

https://c2db-idb-gis.hub.arcgis.com/


 

O acesso a serviços de banda larga é vital para a economia do conhecimento e 
indispensável para os novos modelos de negócios caracterizados pela 
desintermediação, compartilhamento e colaboração virtual.3 Na década passada, 
inúmeros estudos associaram a ampliação do acesso da população aos serviços de 
banda larga ao crescimento econômico.4 Recentemente, outros estudos a 
associaram a efeitos transversais positivos, como a redução das emissões de CO2

5, 
a educação de mulheres e meninas6 e a produtividade de setores como agricultura, 
transporte e distribuição de energia7. A expansão da banda larga requer a 
implementação de mais infraestrutura de rede, recursos e serviços, o que gera 
empregos para todos os tipos de empresas, desde grandes operadoras de redes 
multinacionais de telefonia móvel (MNOs, na sigla em inglês), construtoras de 
infraestrutura e integradores de soluções nacionais até pequenos provedores 
regionais de serviços de banda larga (PPP, ou provedores de pequeno porte). 

Diversos organismos internacionais já estudaram a exclusão digital.8 Em 2020, um 
estudo da OCDE sobre o mercado de telecomunicações no Brasil revelou que, 
embora a penetração dos serviços de banda larga fixa e móvel no país se compare 
favoravelmente com os serviços da região, conforme o caso, estes serviços estão 
localizados na metade e em 80% da média da organização. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o homólogo no Brasil, é a fonte 
de grande parte dos dados utilizados nas análises de exclusão digital realizadas 
pelos organismos internacionais. Na qualidade de agência reguladora setorial, a 
ANATEL estuda a cobertura populacional dos serviços de banda larga e a presença 
de infraestrutura de redes de transmissão de fibra óptica para a transmissão de 
dados no nível municipal (backhaul municipal9), e atualiza o nível de competência 
econômica nos mercados de banda larga, entre várias outras funções e 
responsabilidades. 
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9 Inclusive no PERT e no índice da ABEP-TIC.

8 O índice IDBA do BID mede o desenvolvimento da banda larga na região.

3 Segunda atualização da estratégia institucional (BID AB-3190-2).

5 Telefónica 2020. 

4 Segundo uma análise do BID 2012 e IPEA 2017, um aumento de 10% na penetração do serviço de banda larga está 
associado a aumentos médios estimados do produto interno bruto (PIB) entre 0,77% e 3,19%.

7 IHS Markit 2019, em sua estimativa das possíveis contribuições da tecnologia 5G para os setores econômicos; GSMA 
2020, em seu estudo sobre a contribuição para o cumprimento dos objetivos do milênio. 

6 Women and The Web, Intel 2012.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/avaliacao-da-ocde-sobre-telecomunicacoes-e-radiodifusao-no-brasil-2020_0a4936dd-pt
https://publications.iadb.org/es/segunda-actualizacion-de-la-estrategia-institucional-resumen
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Socioeconomic-Impact-of-Broadband-in-Latin-American-and-Caribbean-Countries.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/177552/1/td_2336.pdf
https://www.intel.la/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf
https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/the_ihs_5g_economy_-_2019.pdf
https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2021/12/2020-Mobile-Industry-Impact-Report-SDGs.pdf
https://mydata.iadb.org/Science-and-Technology/-ndice-de-Desarrollo-de-la-Banda-Ancha/9bsb-i99n
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7DaKpAKbylv7ubBI1aN3lLjA06d4GRb0Z8ELSiGeZ-NtRtVHwpuWy0CHD3xiLFbq2zk9ZgwBFi_7vMYAsVcubI
https://www.abep-tic.org.br/
https://diarioresponsable.com/noticias/29860-telefonica-ha-contribuido-a-evitar-la-emision-de-mas-de-2-millones-de-toneladas-de-co2#:~:text=Las%2520empresas%2520y%2520administraciones%2520p%25C3%25BAblicas,contaminaci%25C3%25B3n%2520atmosf%25C3%25A9rica%2520de%2520las%2520ciudades.


O BID estuda o desenvolvimento da banda larga no Brasil desde 2019, analisando a 
aplicação do crowdsourcing na avaliação da cobertura do serviço de banda larga10, 
no monitoramento do uso do espectro radioelétrico11, na avaliação da exclusão 
digital e na estimativa do custo de sua eliminação, sendo estes últimos objetivos do 
C2DB. Em 2021, o BID realizou estudos em colaboração com o Ministério das 
Comunicações (MCOM) para analisar o acesso ao crédito e a carga tributária dos 
milhares de PPPs, que juntos contribuem com 40% dos acessos de banda larga fixa 
no país12, e que atendem a uma parte considerável das zonas rurais.

Conhecer a localização geográfica da demanda e oferta de serviços de banda larga 
é importante para a contratação de serviços, o desenvolvimento de infraestrutura, a 
elaboração de políticas públicas e a regulação da conectividade digital13. O desafio 
de universalizar a conectividade digital aumenta diante de sua popularização e 
diversificação. Por meio da conectividade digital, outros serviços fundamentais 
como educação e saúde podem ser oferecidos, criando novas lacunas setoriais à 
medida que os processos de transformação digital desses setores avançam. 

A universalização da conectividade digital exige investimentos de vulto, e cada vez 
mais países reconhecem a necessidade de parcerias público-privadas para 
enfrentar esse desafio.14 O setor privado necessita de um marco regulatório e de 
condições favoráveis que permitam mitigar a incerteza em torno dos fluxos de caixa 
projetados, bem como manter os custos operacionais o mais baixo possível para 
viabilizar os casos de negócios. O setor público, por sua vez, exige precisão na 
definição dos critérios de elegibilidade de suas políticas e agilidade para adequá-las 
ao desenvolvimento dinâmico do setor. 

�

13 O termo “conectividade digital” se refere aqui tanto ao mercado de varejo de serviços de telecomunicações de 
acesso à Internet em banda larga (móveis [SMP], residenciais [SCM] e empresariais, entre outros) como ao mercado 
atacadista (acesso a infraestruturas, capacidades e serviços de rede de acesso, redes de transmissão de dados de 
alta capacidade, instalações de alojamento, interconexão e gestão de serviços, bem como serviços de acesso às 
faixas de frequências do espectro radioelétrico em modo sec).

12 Painel de dados da ANATEL. 

11 Modelo de Uso de Espectro (MUE) de 2020 e Really Efficient Award & License (REAL5G) de 2021

10 Índice de Conectividade Digital Municipal (ICDM), parte do Trabalho Econômico Setorial ESW RG-E1613 de 2019.

14 Nos referimos a programas públicos de apoio ao desenvolvimento de infraestrutura de conectividade digital pela 
iniciativa privada em países como Austrália, Estados Unidos  y Nova Zelândia.
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https://drive.google.com/drive/folders/1hUZwcXtxeGjOHIHVtkhERKxgR3XDrUiB
https://drive.google.com/drive/folders/15DaMesK6hwef2YkkYSJ-4egZ1pWzJtdz
https://drive.google.com/drive/folders/15DaMesK6hwef2YkkYSJ-4egZ1pWzJtdz
https://publications.iadb.org/pt/real-5g-uma-alternativa-para-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/outorga/telefonia-movel
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-prestar-servico-de-acesso-a-internet-fixa
https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/internet/regional-connectivity-program
https://www.fcc.gov/auction/904
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/about/
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A precisão, integridade e oportunidade da localização geográfica da demanda e 
oferta de serviços de banda larga é de grande importância ao se analisar zonas 
rurais com baixa densidade populacional. A precisão das informações 
socioeconômicas geralmente está disponível no nível municipal ou por setor 
censitário, o que pode resultar em imprecisões tanto na localização da demanda 
quanto no dimensionamento das infraestruturas necessárias para atendê-la, uma 
vez que o meio rural é caracterizado por grandes áreas geográficas e pequenas 
populações. Por sua vez, a precisão das informações sobre a demanda e a 
localização da cobertura dos serviços de telecomunicações existentes é importante 
para o uso eficiente dos recursos financeiros na criação de projetos de 
infraestrutura de conectividade, principalmente nas zonas rurais. Essas imprecisões 
nas informações disponíveis podem afetar a confiabilidade dos modelos 
econômicos que avaliam os retornos financeiros e sociais nas zonas rurais. 

A integridade das informações de localização geográfica sobre a demanda e oferta 
de serviços de banda larga fixa é afetada pela fragmentação das fontes de 
informação recebidas pelo órgão regulador, uma vez que são provenientes de 
milhares de operadoras que prestam serviços em diferentes regiões do país, o que 
é acentuado pela extensão do Brasil. Essa situação fica ainda mais complicada 
porque o detalhamento das informações que as operadoras relatam depende de sua 
classificação regulatória, o que não obriga muitos dos PPPs que atendem as zonas 
rurais15 a informar sua cobertura de serviço. 

No caso do mercado móvel, é comum estimar a oferta de serviços com base na 
localização geográfica das antenas, pelo cálculo da cobertura com base em 
modelos de propagação de onda.16 O órgão regulador recebe as projeções de 
cobertura de serviços das operadoras móveis e verifica algumas áreas de forma 
pontual, para fins de auditoria da informação e realização de medições de campo 
(drive tests). Essas medições de campo apresentam informações precisas e 
confiáveis, mas raramente são realizadas no meio rural, devido ao investimento de 
recursos humanos e materiais que implicam. A situação se torna ainda mais 
complicada com a intensificação do ritmo de diversificação das frequências e dos 
tipos de antena, o que torna as projeções de cobertura mais complexas.17

17 As redes modernas (Heterogeneous Networks) envolvem diferentes frequências e tipos de locais para suas 
configurações de cobertura e capacidade.

16 Essas estimativas de cobertura podem ser analíticas (planares) ou baseadas em métodos e ferramentas de 
planejamento de rede (Radio Network Planning).

15 Segundo dados da ANATEL, as milhares de pequenas operadoras regionais (PPP) são responsáveis por mais de 
40% dos acessos residenciais de banda larga no país, com grande presença fora das zonas urbanas. 
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https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
https://www.itu.int/ITU-D/tech/NGN/Manual/Version5/NPM_V05_January2008_PART2.pdf
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2241


Por outro lado, a diferença entre a periodicidade das fontes de informação 
oferecidas pelos setores público e privado gera outras imprecisões na elaboração 
dos modelos econômico-financeiros. O mercado de telecomunicações é muito 
dinâmico e as diferenças nos horizontes de tempo dos dados empregados na fase 
de planejamento e nas fases de implantação e operação dos projetos de 
infraestrutura de conectividade podem gerar divergências entre os resultados 
esperados e os resultados efetivos, aumentando assim a incerteza. Essas 
divergências também podem impactar funções públicas, como a supervisão de 
obrigações e a coordenação de programas, cuja complexidade aumenta à medida 
que mais espectro é disponibilizado ao setor privado e os setores produtivos e 
sociais avançam em seus processos de transformação digital. 

Há, portanto, incentivos à obtenção de informações em tempo hábil sobre a 
localização geográfica da demanda e oferta de serviços de banda larga que permita 
a identificação de causas, efeitos e tendências, a adoção de medidas preventivas 
para mitigar riscos e, à medida que mais dados forem gerados e analisados, avançar 
para fazer previsões sobre o provável resultado das ações e decisões nas esferas 
pública e privada do setor.

A necessidade de obter e disponibilizar aos atores do setor dados precisos, 
completos e em tempo hábil sobre a localização geográfica da demanda e oferta 
nos mercados de serviços de banda larga no varejo será acompanhada, no curto 
prazo, pela necessidade de localizar o acesso a insumos no atacado, como 
infraestruturas de telecomunicações compartilhadas18 e bandas de frequência 
disponíveis para uso secundário19. 

A solução proposta neste trabalho é contribuir para complementar o atual conjunto 
de ferramentas para a localização geográfica da demanda e oferta de serviços de 
banda larga fixa, móvel e institucional, por meio de novas técnicas baseadas no 
sistema de crowdsourcing, com o objetivo de: i) melhorar a precisão nas zonas 
rurais; ii) completar suas informações independentemente de considerações 
regulatórias; iii) acompanhar a evolução de forma periódica e tempestiva, e iv) 
identificar a exclusão digital, estimar o custo e desenvolver ferramentas para 
eliminá-la. 

�

19 Lei 13879, que contempla o uso secundário do espectro radioelétrico.

18 Sistema nacional de negociação de ofertas de atacado da ANATEL SNOA.
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https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/mercados-de-atacado/mercados-relevantes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13879.htm


 

A iniciativa privada adota o crowdsourcing para analisar serviços de banda larga 
desde meados da década passada. A partir da popularização dos smartphones, 
surgiram empresas como OOKLA, Tutela e OpenSignal, especializadas em agregar 
os dados técnicos das conexões dos usuários às redes de banda larga e 
disponibilizá-los (de forma anonimizada) a operadoras, provedores e demais atores 
do setor de telecomunicações em apoio à criação, operação e comercialização de 
redes e serviços de telecomunicações de banda larga. Essas grandes coleções de 
dados armazenam dois tipos de dados: i) dados gerados automaticamente pelos 
smartphones ao se conectarem a redes móveis, que são capazes de identificar 
dados de conexão, como tecnologia, provedor de serviços e frequência de banda 
utilizada, bem como alguns parâmetros técnicos que permitem inferir a cobertura 
dos serviços20 e ii) os testes iniciados pelos usuários finais que desejem verificar a 
qualidade de sua conexão, que saturam o canal de comunicação para identificar seu 
desempenho em termos de velocidade e latência21. O acesso aos dados de 
crowdsourcing é adquirido por empresas que têm conhecimento do setor de 
telecomunicações e recursos de processamento geográfico e de inteligência 
analítica de dados para a realização de análises específicas. O recente lançamento 
de iniciativas como ESRI Telecom e META Connectivity é uma indicação da 
crescente democratização desse tipo de análise pelo setor privado. A 
recomendação UIT-T E.812, publicada pela União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) em 2020, analisa a aplicação do crowdsourcing na 
avaliação da qualidade dos serviços de banda larga, na forma de aval à adoção 
desse sistema no ambiente regulatório. 

O trabalho do C2DB foi dividido em um componente técnico e outro financeiro. O 
componente técnico teve como objetivo identificar a lacuna na cobertura do serviço 
de banda larga em zonas rurais por meio de crowdsourcing e estimar o custo para 
eliminá-la, ao passo que o componente financeiro visou estimar a proporção de 
recursos públicos e privados que seriam necessários para a eliminação da lacuna 
atendendo a fundamentos financeiros do mercado. As diferentes etapas estão 
resumidas abaixo. Mais detalhes podem ser encontrados nos relatórios técnicos 
específicos ao componente técnico e para o componente financeiro.
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21 Trata-se dos testes Speedtest, que medem a velocidade de transferência de dados de download e upload, latência 
e variação da latência.

20 Referimo-nos a parâmetros que medem a intensidade e a qualidade do sinal recebido da estação base (OOKLA). 
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https://www.ookla.com/articles/latin-america-internet-speeds-2018
https://www.tutela.com/
https://www.opensignal.com/about-us
https://www.esri.com/en-us/industries/telecommunications/overview
https://www.facebook.com/connectivity/connectivity-analytics
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.812/en
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://resources.ookla.com/hubfs/Ookla%20Speedtest%20Methodology%202020.pdf
https://resources.ookla.com/hubfs/Ookla%20Speedtest%20Methodology%202020.pdf
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Primeiramente, foram identificadas a distribuição populacional e as informações 
socioeconômicas a serem usadas. Para a distribuição populacional, foi adotada a High 
Resolution Settlement Layer (HRSL), cuja população foi ajustada às projeções do IBGE 
disponíveis no nível de setor censitário para o ano de 2021. A resolução de 30 metros 
da HRSL funciona bem para zonas rurais, permitindo maior precisão de análise em 
relação àquela oferecida no nível municipal ou de setor censitário. No caso das 
informações socioeconômicas, foram adquiridas bases de dados com projeções de 
poder aquisitivo per capita e número de pessoas por domicílio, até o ano de 2021, 
elaboradas pela empresa MB-Research, no nível do setor censitário22. 

O passo seguinte foi identificar, por meio de crowdsourcing, a cobertura agregada dos 
serviços de banda larga móvel e fixa. Para tanto, foi contratada uma firma de 
consultoria23 com acesso aos dois tipos de dados de crowdsourcing citados acima, e 
foi solicitada uma série de serviços de processamento e análise de dados, 
especificados nos Termos de Referência24. Um dos primeiros passos especificados foi 
selecionar seis meses de dados de crowdsourcing no nível nacional e organizá-los em 
uma estrutura de análise geográfica baseada no sistema Geohash 7 (GH7), cuja 
granularidade de 150  m por 150  m é compatível com a granularidade de uma 
distribuição populacional de 30 m por 30 m da HRSL. Em seguida, os dados gerados 
automaticamente pelos terminais móveis foram usados para validar a base 
populacional em função da cobertura móvel apresentada, gerando valores de 
cobertura populacional que confirmavam os dados oficiais25, enquanto era realizada a 
cobertura agregada de serviços de banda larga fixa a partir dos dados de teste de 
velocidade iniciados pelos usuários, dada a inexistência de outra base para 
comparação.  

Em seguida, os resultados de população e cobertura no nível do GH7 foram 
enriquecidos com os dados socioeconômicos e a localização dos pontos de interesse 
– neste caso, escolas e unidades de saúde pública –, agregando as informações 
resultantes no nível do Geohash 6 (GH6). 

22 As informações socioeconômicas no nível de setor censitário foram as de maior capilaridade disponível.

24 Termos de referência disponíveis no Acordo de Cooperação Técnica no 10/2021.
25 A cobertura populacional do crowdsourcing foi 0,85% superior à projeção de cobertura da ANATEL. 

23 Grupo EFTS.

����������

https://research.facebook.com/downloads/high-resolution-settlement-layer-hrsl/
https://www.ibge.gov.br/
https://www.mb-research.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash
https://efts-group.com/


O nível de agregação geográfica GH6, de 1,2 km por 600 m, foi escolhido por duas 
razões: i) por ser comparável à resolução da cobertura tanto dos serviços móveis 
como dos fixos oferecida pelas redes de acesso sem fio e ii) por representar um bom 
equilíbrio entre as necessidades de processamento e a precisão dos resultados, 
permitindo a criação de áreas de cobertura populacional mais precisas no entorno 
rural. As bases de dados de escolas públicas e unidades de saúde pública e as 
trajetórias de direito de passagem da malha rodoviária e hidroviária foram 
selecionadas a partir de várias fontes26 e mapeadas para uso na fase de conexão.

A partir desse ponto, após a atualização, mapeamento e estruturação das 
informações empíricas da população, dos pontos de interesse e das coberturas de 
serviços de banda larga no nível de capilaridade do GH6, é possível passar à fase 
analítica. No C2DB, a fase analítica considerou os 2,3 milhões de GH6 resultantes da 
base populacional, pontos de interesse e cobertura dos serviços, com o objetivo de 
localizar as lacunas digitais dos serviços de banda larga fixa, móvel e institucional e, a 
partir daí, estimar o custo de sua eliminação e o volume de aporte público e 
investimento privado necessário para atingir sua viabilidade financeira. Cabe destacar 
que, uma vez elaborada a base de informações no GH6, ampliam-se as possibilidades 
da fase analítica. 

Para realizar a análise de lacunas, foi identificada a carência e abundância de 
conectividade digital. Por outro lado, para localizar a carência de conectividade, foram 
localizados 1,7 milhão de GH6 com ausência total ou parcial de cobertura de serviços 
de banda larga móvel 4G ou fixa, onde residem 19 milhões de pessoas e foram 
selecionados, entre eles, 586.000 GH6 com a capacidade de aumentar a cobertura 
populacional dos serviços de banda larga de 90,7% para 98,2%27, estabelecendo este 
último percentual de cobertura populacional dos serviços de banda larga como meta 
para estimar o custo de eliminação das lacunas. Esses 586.000 GH6 foram chamados 
de BBAs (Basic Broadband Areas) e agrupados geograficamente em torno das 
escolas públicas, com base em critérios de proximidade.28

�

27 A meta de cobertura populacional de 98,2% corresponde à cobertura média regional mais alta da população não 
coberta pelo GH6: 7,7, o que equivale a uma população não coberta por serviços de acesso a banda larga de 10,7 
pessoas por km2.
28 A agregação de BBAs em torno das escolas públicas agregadoras se deu com base nas distâncias euclidianas e 
na ponderação de três fatores: distância, população e contexto. Esse primeiro nível de agregação não considerou a 
orografia ou o tipo de terreno, e nem direitos de passagem existentes. Mais informações sobre a conformação do 
algoritmo de agregação de BBAs em escolas públicas podem ser encontradas na documentação detalhada 
(Final_report_cd2b.pdf). Cabe ressaltar ainda que existem outras maneiras de agregar BBAs em torno de pontos de 
interesse. 
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26 Fontes oficiais, Fundação Lemann e Open Street Maps.

https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


As escolas públicas foram selecionadas porque têm uma grande distribuição 
geográfica no nível nacional e pelo impacto benéfico que a melhoria da 
conectividade tem na educação das crianças, que são o futuro da sociedade. Em 
uma iteração seguinte, as escolas agregadoras de BBAs foram conectadas entre si 
por meio dos direitos de passagem previamente mapeados, definindo uma 
arquitetura de rede local de transmissão de dados denominada “cluster”, cujo nó 
principal foi denominado “cabeça do cluster”. Dessa forma, foram identificados 
cerca de 26.000 clusters no nível nacional, que agruparam a totalidade das BBAs.

Para localizar a abundância de conectividade, foram empregados pontos com 
comprovações documentais de conectividade digital robusta29, os quais foram 
utilizados para identificar as características dos dados de crowdsourcing onde há 
certeza de boas condições de conectividade, com o uso dessa caracterização para 
inferir 2.330 pontos de máxima conectividade (PMCs) no nível nacional, que podem 
ser considerados como possíveis pontos de acesso à infraestrutura nacional de 
transmissão de dados. É necessário mencionar que a inferência da localização dos 
PMCs não substitui a comprovação documental dos mapas de localização de 
infraestrutura de telecomunicações fornecidos pelas operadoras, que são a fonte de 
informação mais confiável para localizar infraestruturas de conectividade digital, 
mas que são afetados pelo desafio da integridade das informações descrito na 
introdução. Uma vez localizados os clusters de demanda não atendida e os PMCs, 
procedeu-se à sua conexão por meio dos direitos de passagem previamente 
selecionados.30

�

29 Foram usados locais como torres 4G, pontos de interconexão e pontos de presença de redes de transmissão de dados.
30 Nos casos em que não havia direitos de passagem, alternativas de link de microondas e até links de satélite foram 
consideradas.
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Infográfico 1. Projeto C2DB: Conceitos gerais para a estimativa de custos

Acesso

Rede de transmissão 
intra-cluster

Rede de distribuição
(Alta capacidade)

Nível de rede

Conexões entre escolas agregadoras 
pertencentes a um mesmo cluster

Três redes de acesso: móvel, fixa e 
institucional

Interliga clusters com PMC

Conceito

A

B

C PMC

A

B

Rede de distribuição
(alta capacidade)

BBA

Cluster

Rede de transmissão
intra-cluster 

C

580.000 BBA

26.000 clusters

2.330 PMC

BBA (Broadband Area): Área de análise mínima (um 
GH6, 1.200 m x 600 m) que contém demanda por 
serviços de banda larga não atendida:

Cluster: Grupo de BBAs relacionados espacialmente e 
representados pelo “Cluster Hub”, que é a escola mais 
bem localizada. Coleta necessidades de demanda não 
atendida para ser conectadas ao PMC mais adequado. 
Os clusters maiores incluem links de dados 
intra-cluster.

PMC (Point of Maximum Connectivity): Localização 
inferida com ótimas condições de conectividade. Cada 
cluster é conectado ao PMC mais próximo por meio da 
transmissão de alta capacidade.

População
Residências
Instituições
- Unidades de saúde pública
- Escolas

Uma vez localizados os clusters e PMCs e propostas as conexões entre eles, os 
custos para atendê-los podem ser estimados. Para esta estimativa de custos, foram 
considerados um componente de acesso e um componente de transmissão. O 
componente de acesso custeou três redes de acesso separadas, uma para os 
serviços fixos residenciais, uma para os serviços móveis e outra para os pontos de 
interesse.31 O componente de transmissão foi comum, e considerou dois níveis: o 
primeiro nível “intra-cluster” estimou o custo das conexões entre as escolas 
agregadoras dentro de um mesmo cluster, e o segundo nível “transmissão de alta 
capacidade” estimou o custo das conexões entre as cabeças de clusters às PMCs.32

31 Os dados de custos foram baseados nos modelos de custos da ANATEL e referências regionais fornecidas pelo BID. 
Foram considerados os custos referentes a redes de acesso sem fio 4G em bandas médias na modalidade FWA para 
serviços fixos e em bandas baixas na modalidade MBB para serviços móveis. Os custos dos pontos de interesse se 
basearam em conexões de cabos de fibra óptica em configurações ponto-multiponto e ponto-a-ponto, conforme a 
hierarquia do modelo de rede utilizado no exercício de agregação de demanda. A estimativa foi orçamentária, pautada 
principalmente pela comparação entre áreas de serviço e áreas de cobertura. Uma melhoria na metodologia para 
exercícios futuros seria utilizar ferramentas de planejamento de rede de acesso que considerem orografia, relevo, 
tipos de terreno (Clutter Maps) e direitos de acesso, além de informações mais detalhadas sobre a presença de 
infraestrutura existente que possa ser reaproveitada. 
32 Na conexão e custeio, privilegiou-se o uso de direitos de passagem relativos a rodovias e hidrovias; nos casos de 
impossibilidade dessas conexões, foram consideradas hipóteses de distância euclidiana para links de microondas 
(até três links em uma trajetória, cada qual com no máximo 10km) e links de satélite para distâncias maiores.
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https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2021/11/5G-FWA-WP.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-adv/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ITU-D/tech/NGN/Manual/Version5/NPM_V05_January2008_PART2.pdf


Com base nos investimentos, foram estimados os custos operacionais33 e, por meio 
da comparação do poder aquisitivo34 e dos preços médios dos serviços35, foram 
estimados os assinantes adicionais e, a partir daí, os fluxos de caixa e o impacto 
econômico36. Os preços médios dos serviços foram pesquisados no nível municipal 
e o impacto econômico foi estimado com base em referências obtidas a partir da 
revisão da literatura disponível sobre o crescimento econômico derivado da 
eliminação das lacunas de conectividade fixa, móvel e institucional.37 Esses 
resultados foram o principal insumo para o componente financeiro.

No componente financeiro, foi contratada uma empresa especializada38, que 
consultou preferências sobre tipos de serviços, portes de projetos e modelos de 
estruturação/contratação com as associações de operadoras do mercado brasileiro. 
Com esses elementos procedeu-se ao desenvolvimento de um modelo 
econômico-financeiro para calcular qual deveria ser a meta de aporte público para a 
incorporação de recursos privados ao investimento e a equiparação da taxa interna 
de retorno ao custo médio ponderado do capital nos níveis estadual, regional e de 
PMC.39

Houve consenso entre os atores privados contatados em seus comentários sobre as 
principais características dos possíveis projetos: i) permitir conectividade fixa e 
móvel para projetos subsidiados; ii) considerar a dimensão estatal para definir o 
porte e a abrangência dos projetos e iii) privilegiar o modelo de DBO Privado40 como 
um modelo de parceria público-privada a ser levado em consideração.

40 Modelo de DBO privado: nesse modelo, uma organização do setor privado recebe certo nível de financiamento 
público (geralmente na forma de um subsídio) para auxiliar na implantação de uma nova rede para a oferta de 
acesso aberto a produtos de atacado. Uma observação pertinente a esse modelo é que o setor público não 
desempenha uma função específica na propriedade ou operação da rede, embora possa impor obrigações 
relacionadas a qualquer uma delas em troca de financiamento.

33 Quanto aos custos operacionais anuais, estes foram estimados com base em porcentagens sobre os 
investimentos em infraestrutura, adotando como referência os dados dos modelos de custos da ANATEL e pontos 
de referência regionais.
34 Foram empregados os dados de orçamento familiar do IBGE.
35 Os preços médios dos serviços foram pesquisados   na Internet e divulgados no nível municipal.
36 Resumo das estimativas econômicas Mark Kennet 2021. O argumento básico em favor de estimar as assinaturas 
adicionais foram as projeções da ANATEL feitas para o leilão da frequência 5G, em um horizonte de cinco anos. 
37 Para realizar essas considerações, foi estimado e projetado o tráfego por serviço, levando-se em consideração a 
capacidade de aquisição de serviços pela população com base em seu poder aquisitivo em relação aos preços.
38 Deloitte Espanha.
39 Apresentação de resultados financeiros do C2DB.
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https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=microdados
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://www2.deloitte.com/es/es.html
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


Em seu componente analítico, o trabalho identificou quase 20 milhões de brasileiros 
que residem em áreas onde não foram encontrados indícios de conectividade de 
banda larga e estimou que a ampliação da cobertura dos serviços de banda larga para 
os 16 milhões que vivem em um terço dessa área aumentaria a cobertura 
populacional em mais de 7 pontos percentuais, desencadearia um crescimento do 
produto interno bruto (PIB) de 2,4%41 e ocasionaria um custo de US� 9,5 bilhões, dos 
quais quase dois terços seriam uma contribuição pública para torná-lo viável 
financeiramente. 

A análise financeira dos 2.330 PMCs revelou que 10% seriam rentáveis e não 
precisariam receber recursos públicos, ao passo que 90% necessitariam de 
financiamento público em menor ou maior medida, a saber: i) 14% do total (a maioria 
localizada nas regiões Centro-Oeste e Sul) necessitariam de apoio público inferior a 
30% do investimento; 45% (distribuídos em todas as regiões) precisariam de apoio 
público entre 30% e 70% do investimento; iii) 30% dos PMCs (localizadas 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste) precisariam de apoio público superior a 
70% do investimento total (cabendo observar que o último 1% dos PMCs, localizados 
na região Norte, não geraria retornos aceitáveis, mesmo que o investimento total 
fosse subsidiado). A Tabela 1 resume o aporte público e privado estimado no 
componente financeiro.42
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42 O projeto do satélite PMC 0, considerado para os casos mais remotos, pode ser realizado como um projeto 
especial, pois requer recursos públicos para alcançar 98% do investimento.

41 Documentation for Demand, Impact and Projection Models M Kennet.
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Tabela 1. Resumo do modelo econômico-financeiro

Região
Sul

Região
Norte

Região
Centro-
Oeste

Região
Nordeste

Região
Sudeste

PMC 0 
(de
satélites)

Total

Aporte público (%)*

Aporte público (milhares de USD)*

46,40 %

391.241

75,34 %

1.582.443

61,26 %

233.217

64,37 %

2.446.861

52,07 %

800.889

98,33 %

669.148

57,21 %

6.123.799

TIR Projeto depois dos impostos

TIR Acionistas

9,30 %

10,07 %

9,30 %

9,28 %

9,30 %

9,89 %

9,30 %

10,05 %

9,30 %

9,94 %

9,30 %

9,66 %

9,30 %

9,93 %

Capex

Opex

Rendimento

1.128.714

634.091

3.388.877

1.865.500

1.209.499

2.144.754

432.129

245.983

981.624

3.591.934

1.722.892

5.931.364

1.817.208

941.229

4.614.957

680.384

90.914

151.954

9.515.868

4.844.609

17.213.531

Fonte: elaboração própria.    
Nota: *Os resultados apresentados para “Aporte público” não incluem PMCs que não precisam de financiamento público para 
serem rentáveis          

Contribuição pública

Rentabilidades

Resultados operacionais (milhares de USD)

https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


O projeto gerou um grande volume de informações, inclusive tabelas, documentos, 
apresentações e painéis de visualização geográfica, disponíveis por meio da 
ANATEL. 

Ao longo de um ano, foram identificadas diferentes áreas de melhoria na 
metodologia empregada, inclusive o seguinte: i) utilização de uma granularidade 
menor para identificar as lacunas nos serviços de banda larga em ambientes 
urbanos com alta densidade populacional43; ii) comparação das informações de 
cobertura de serviços de banda larga a partir do crowdsourcing com outras fontes 
de informação regulatórias44 de forma sistemática e periódica; iii) criação de 
programas que assegurem a atualização periódica das informações sobre a 
cobertura de serviços de banda larga com base em crowdsourcing; iv) elaboração 
de ferramentas que permitam não só consultar os dados desenvolvidos pelo C2DB 
de forma ágil, mas também facilitar uma análise a partir da base de população e 
cobertura, automatizando o agrupamento da demanda45 e a análise de áreas de 
interesse específicas46; v) investigação das possibilidades de crowdsourcing para 
viabilizar a regulação dos mercados de telecomunicações no atacado; vi) inclusão 
de mais direitos de passagem, como a infraestrutura rodoviária subnacional ou a 
infraestrutura de distribuição de eletricidade, a fim de enriquecer as possibilidades 
de conexão; vii) enriquecimento e automatização do exercício de estimativa de 
custos com base em pontos de referência nacionais47; viii) apoio à criação de 
mecanismos financeiros em apoio ao setor privado que desenvolve a infraestrutura 
de conectividade em zonas rurais e ix) adaptação da metodologia desenvolvida para 
a identificação de lacunas de conectividade em outros setores produtivos e sociais, 
como é o caso da agricultura, transporte, energia, saúde e educação.

47 Isso é de especial interesse à medida que novas bandas, tecnologias e aplicações forem implementadas.

46 Esses pontos de interesse seriam conjuntos de dados geográficos (linhas, pontos, áreas), que o usuário poderia 
carregar para identificar a cobertura dos serviços de banda larga.

45 O agrupamento de clusters de demanda não atendida pode ser feito automaticamente em torno de diferentes 
pontos de interesse ou com base na proximidade de direitos de passagem disponíveis.  

43 A granularidade do GH6 chega a ser maior do que a de alguns setores censitários urbanos.
44 Outras informações regulatórias incluem projeções de radiopropagação, verificações de cobertura e qualidade de 
serviço tipo drive-test, uso de sondas para o monitoramento de espectro e tráfego, coleta de dados dos sistemas 
de gerenciamento de rede e pesquisas.
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O crowdsourcing pode ser usado para estimar com precisão, integridade e em 
tempo hábil a localização geográfica da demanda e oferta de serviços de banda 
larga. Essa base de milhões de GH6 que contém informações empíricas sobre a 
demanda e oferta de serviços de banda larga permite múltiplas análises. O estudo 
realizado mostrou que é possível estimar as lacunas na cobertura populacional dos 
serviços de banda larga fixa, móvel e institucional e o custo de sua eliminação, bem 
como as porcentagens de aporte público necessário para torná-los financeiramente 
viáveis. 

Em termos específicos, concluiu-se que se fossem cobertos 422.000 km2 de áreas 
sem evidência de serviços de banda larga, a cobertura populacional poderia subir 
de 90,7% para 98,2%, aumentando o Produto Interno Bruto (PIB) em 2,4%, 
com um custo de US� 9.500 milhões, dos quais quase dois terços teriam de ser 
um aporte público para que o setor privado pudesse ter viabilidade financeira nas 
condições de mercado vigentes no final de 2021. 

A colaboração entre o BID e a ANATEL sobre a aplicação do crowdsourcing será 
estendida à regulação das telecomunicações. Para tanto, foram lançados os 
programas A2IC (expansão e aprofundamento das informações sobre conectividade) 
e C2CS (crowdsourcing para aumentar a concorrência e acesso ao espectro no 
Brasil), que analisará a aplicação das informações baseadas em crowdsourcing ao 
estudo da concorrência econômica dos mercados de serviços de banda larga 
(PGMC) e a implantação de um mercado secundário de espectro (RUE). 

Olhando-se para o futuro, pode-se concluir que a manutenção de uma base 
informações sobre população e a cobertura atualizada e à disposição dos atores do 
mercado seria algo benéfico para o setor de telecomunicações do Brasil. Desse 
modo, o setor público poderia complementar o repertório de ferramentas 
regulatórias e melhorar a criação e a avaliação de políticas públicas, enquanto o 
setor privado poderia reduzir a assimetria de informações entre os diferentes atores 
do mercado e mitigar os riscos de projeto por meio da melhoria da visibilidade de 
acesso a insumos essenciais como infraestrutura, espectro e incentivos 
governamentais. 
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https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/mercados-de-atacado/mercados-relevantes
https://www.gov.br/anatel/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-realiza-workshop-virtual-sobre-mercado-secundario-de-espectro-e-compartilhamento-de-radiofrequencias


Nesse sentido, acreditamos ser necessária a criação de um programa que mantenha 
atualizada a base de informações sobre população e cobertura de serviços, gere 
incentivos para que os atores do mercado a enriqueçam e adote ferramentas que 
permitam aos atores do mercado o acesso e a visualização dos dados de modo a 
avaliar por si mesmos o nível de cobertura de seus pontos de interesse em um 
ambiente virtual interativo. Entre os atores do mercado estão consumidores, 
provedores de serviços de telecomunicações, governos subnacionais e setores 
produtivos e sociais (agricultura, energia, transporte, educação e saúde) interessados 
em promover uma agenda de transformação fundamental para o desenvolvimento 
econômico e a inclusão do Brasil no século XXI. 
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A visualização é uma parte importante da abordagem geográfica do tema da análise de 
dados. Parte do escopo do projeto C2DB foi a elaboração de visualizações 
geográficas, que foram disponibilizadas por meio de um portal onde são apresentados 
o projeto, seus principais resultados e as quatro visualizações realizadas.48

Os painéis a seguir ilustram parte das visualizações geradas no âmbito do projeto. Os 
painéis 1 e 2 representam os dados de entrada, onde estão localizadas a distribuição 
populacional e a cobertura empírica dos serviços fixos e móveis (painel 1) e a distribuição e 
cobertura dos pontos de interesse (painel 2). Já os painéis 3 e 4 oferecem uma 
visualização geográfica dos resultados da fase de análise, sobretudo a conexão entre os 
clusters de demanda não atendida e os pontos de máxima conectividade identificados 
(painel 3) e as estimativas do modelo econômico-financeiro em termos de viabilidade 
financeira e aporte público (painel 4). 
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Imagem 1. Projeto C2DB

48 O acesso ao portal e aos painéis é possível por intermédio da ANATEL.
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https://c2db-idb-gis.hub.arcgis.com/


Painel 1. Distribuição populacional e cobertura de serviços fixos e móveis

Essas visualizações são apenas um exemplo: uma foto do desenvolvimento do setor 
até o ano de 2021, o início da transformação digital da análise de lacunas e a definição 
de projetos e políticas públicas de telecomunicações com base em dados empíricos. 
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Painel 2. Localização e características dos pontos de interesse
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Painel 3. Pontos de conectividade máxima e conexões com os clusters
de demanda não atendida
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Painel 4. Apresentação geográfica dos resultados do modelo econômico-
financeiro com a viabilidade financeira no nível de PMC com base em um
código de cores 
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