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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Facebook está promovendo vários programas de conectividade, geralmente com parceiros, 
que visam melhorar a prestação de serviços pela Internet e criar capacidade adicional. Neste 
relatório, analisamos o impacto potencial que esses programas podem ter nas sociedades e 
economias latino-americanas. Descobrimos que eles poderiam reduzir o fosso digital, levando 
6% dos cidadãos latino-americanos a se conectarem à Internet, reduzir a diferença de 
disponibilidade rural, estendendo a cobertura de banda larga para mais 29 milhões de pessoas, 
aumentar a velocidade e a qualidade das conexões de banda larga do usuário final e reduzir os 
preços dos clientes em mais de USD 500 milhões por ano. Isso levaria a aumentos de 
produtividade em toda a economia que poderiam resultar na criação de cerca de 178.000 novos 
empregos, aumentar o PIB regional em vários bilhões de dólares (USD 27 bilhões, uma 
estimativa razoável), impulsionar aumentos no uso do ensino eletrônico, na digitalização de 
empresas, no pluralismo midiático e na criação de conteúdo local, e incentivar a incorporação 
de muitas empresas e trabalhadores informais na economia formal. 

 
A conectividade pela Internet é um impulsionador muito importante do desenvolvimento 
socioeconômico. Por exemplo, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
(ODSs) visa o acesso à Internet e rastreia seu alcance, medindo a proporção da população 
coberta por redes móveis. 

 
A América Latina tem feito um progresso significativo em conectividade desde a liberalização 
das telecomunicações na década de 1990. Em 2018, a maior parte dos cidadãos latino-
americanos usava serviços móveis. Em média, 59% da população tem conexão com a Internet. 
1 A infraestrutura de telecomunicações, na maior parte das grandes cidades, é de nível 
internacional, com vários provedores por fibra e a cabo prestando serviços de alta velocidade 
para empresas e cidadãos. 

 
Contudo, os cidadãos e empresas latino-americanos ainda enfrentam desafios relacionados a 
lacunas de conectividade atuais e à prontidão para competir em um ecossistema digital global. 
Quarenta por cento (40%) dos cidadãos latino-americanos não usam a Internet devido a uma 
combinação de falta de cobertura, preços inacessíveis dos serviços para as pessoas de extrema 
baixa renda e a falta de conteúdo significante. Muitas empresas latino-americanas, 
principalmente as pequenas e médias empresas (PMEs), ainda não são digitais ou possuem 
capacidades digitais subdesenvolvidas. Além da conectividade, o ecossistema digital latino- 
americano é subdesenvolvido, com muitas poucas empresas locais líderes em serviços digitais 
e mercados de conteúdo. Ademais, essas lacunas também têm uma dimensão geográfica, pois 
são mais severas nas áreas rurais e afastadas, as quais são frequentemente mal servidas 
(serviços com desempenhos mais baixo do que nas cidades) ou totalmente não atendidas (sem 
a cobertura de redes de telecomunicações). 

 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) identificou as 
causas principais dessas lacunas, como segue: 

 
1 De acordo com a International Telecommunication Union, The United Nations, Statistics, Percentage 

of Individuals using the Internet. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx> (accesso em março de 2020). Os países considerados foram: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. A Venezuela e Cuba não foram consideradas, 
pois suas configurações institucionais e de mercado são muito diferentes dos outros países da região. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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• altos custos de implantação em áreas rurais que tornam investimentos em rede não 
lucrativos; 

• baixa renda de amplos segmentos da população que torna os serviços inacessíveis em 
termos financeiros para muitos cidadãos aos preços atuais e/ou tornam os investimentos 
não lucrativos para operadoras aos preços que esses segmentos populacionais podem pagar; 

• baixa literacia digital, o que faz com que os cidadãos não usem serviços de Internet, porque 
não estão cientes de seu valor; 

• oferta insuficiente de conteúdo e serviços locais na Internet; 

• baixa velocidade e qualidade de banda larga em muitas áreas, insuficientes para possibilitar 
a oferta de muitos serviços e 

• baixa capacidade e altos custos de conectividade internacional e de backbone nacional. 

Assim sendo, qualquer ação orientada para lidar com as causas principais dessas lacunas pode 
exercer um impacto maior do que a mera estimulação da atividade financeira. Devido à sua 
natureza para fins gerais, os investimentos em conectividade beneficiam a economia por meio 
de dois tipos de efeitos. 

 
(1) Estímulo direto e indireto do Produto Interno Bruto (PIB): devido aos gastos 

diretamente realizados no país e aos efeitos indiretos por meio dos receptores desses 
gastos, aumentando seus próprios gastos com outros bens e serviços. 

 
(2) Melhoria da eficiência de agentes econômicos (isto é, cidadãos, empresas e governos): 

estimulando a adoção de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com o 
aperfeiçoamento de processos e a redução de custos através da economia como um 
todo. 

 
Diversas pesquisas econômicas mostraram múltiplos efeitos positivos das TICs sobre o 
desenvolvimento socioeconômico. 
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No caso da conectividade, a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico advém 
principalmente de como ela melhora o desempenho e a eficiência de outras atividades. Por 
exemplo, considerando apenas os dispositivos móveis, a GSM Association (GSMA) estima 
que, em 2018, as tecnologias e serviços móveis geraram 5% do PIB na América Latina, uma 
contribuição correspondente a cerca de USD 260 bilhões de valor econômico adicionado. O 
ecossistema móvel deu suporte a 1,7 milhão de empregos (diretos e indiretos) e gerou mais de 
USD 38 bilhões em impostos para financiar o setor público. Ao olhar para a discriminação por 
categorias, USD 175 bilhões de ganhos econômicos vieram do aumento na produtividade em 
toda a economia, dobrando os efeitos diretos e indiretos. 

 
A conectividade pela Internet é um sistema global complexo com muitas camadas interligadas 
de equipamentos e plataformas interconectadas no mundo todo. Garantir uma experiência 
otimizada para o usuário, independentemente de onde ele mora, exige uma arquitetura de rede 
bem balanceada em todos os níveis. A grande massa de investimentos em conectividade está 
nas redes de acesso das operadoras de telecomunicações. Contudo, outras partes da rede 
também podem se tornar pontos de congestionamento que impedem que redes de acesso 
funcionem em seu pleno potencial, isto é, backhaul e backbones nacionais, conectividade 
internacional, plataformas de serviços e redes de transmissão de conteúdo. 

 
Como uma empresa de Internet, o Facebook está interessado em melhorar a prestação de 
serviços na Internet. Uma Internet rápida e confiável permite que o Facebook ofereça serviços 
de valor adicionado a usuários, permitindo assim que eles tenham uma experiência melhor. Um 
número maior de usuários de Internet (se possível, a população toda) aumentaria o número de 
usuários potenciais de serviços do Facebook. Assim sendo, o Facebook pretende garantir que 
os cidadãos tenham uma Internet de boa qualidade a preços acessíveis, promovendo programas 
de conectividade que visem “trazer mais pessoas online a uma Internet mais rápida”. 

 
Alguns desses programas consistem principalmente na melhoria de suas próprias instalações 
de rede. Em outros, o Facebook trabalha com seus parceiros no setor digital (operadoras de 
telecomunicações, provedores de tecnologia, instituições financeiras e autoridades públicas) 
em projetos de conectividade conjuntos para os quais cada parceiro contribue com suas 
capacidades singulares. Como as competências centrais do Facebook residem em inovação 
tecnológica e gestão de grandes volumes de atividades na Internet, a maioria dos projetos se 
concentra na introdução de tecnologias inovadoras e na solução de pontos de congestionamento 
nas redes. 
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Programas de conectividade do Facebook relevantes para a América Latina 
 

Programa Descrição 
Programas 
em Parceria 

Projeto de 
Infraestrutura de 
Telecomunicações 
(TIP, sigla em 
inglês)* 

Desenvolver equipamentos e sistemas para redes de 
telecomunicações de arquitetura aberta 

 Acesso Rural Desenvolver as ferramentas e estratégias para levar redes 
economicamente sustentáveis a áreas rurais 

 Wi-Fi Express Fornecer conectividade Wi-Fi a áreas mal atendidas, 
fazendo parcerias com provedores de serviços locais e 
operadores de telecomunicações 

 Free Basics Fornecer acesso gratuito a serviços online básicos para 
ajudar as pessoas a descobrirem a importância e os 
benefícios da Internet 

Infraestrutura 
própria 

Cabos Submarinos Implantar cabos submarinos para países com escassa 
capacidade de trânsito internacional 

 Pontos Locais de 
Presença (PoPs) 

Implantar PoPs em Pontos de Troca de Tráfego (PTTs) 
locais para se interconectar localmente com Provedores de 
Serviço Internet (PSIs) 

 Armazenamento em 
Cache Local 

Implantar unidades de armazenamento em instalações de 
PSI para guardar os conteúdos mais populares dos 
serviços Facebook 

Obs.: * TIP é um projeto do Facebook ao qual aderiram operadoras de telecomunicações líderes (por exemplo, 
Vodafone e Telefónica) e fabricantes de equipamentos de todos os portes com o objetivo de “acelerar o ritmo da 
inovação na indústria de telecomunicações concebendo, construindo e implementando tecnologias mais flexíveis 
e eficientes”. Fonte: Facebook 

 
Em suma, esses programas se concentram em ampliar a cobertura da banda larga nas áreas 
rurais, diminuir o custo da conectividade internacional e da implantação de redes de banda 
larga, aumentando a relevância e o valor da Internet para os usuários, e melhorando a 
velocidade e a qualidade das conexões de Internet. Consequentemente, eles têm o potencial de 
melhorar o desempenho dos setores de TICs em seus parâmetros chave. 

 
Melhorias de características da banda larga devido às iniciativas de conectividade do 

Facebook 
 

Características Iniciativa do Facebook 
Penetração de Banda Larga/ Internet Free Basics,* PoPs, Caches, Cabos 

Submarinos 
Cobertura de Banda Larga Acesso Rural, Wi-Fi Express 
Velocidades e Qualidade de Conexão PoPs, Caches, Cabos Submarinos 
Custos e Preços de Banda Larga Acesso Rural, Wi-Fi Express, PoPs, Caches, 

Cabos Submarinos 
Intensidade de Concorrência Acesso Rural, Wi-Fi Express, Free Basics, 

PoPs, Caches, Cabos Submarinos 
Nota: * Conseguimos demonstrar que o Free Basics contribui para aumentar a penetração da banda larga, e que 
outros programas contribuem para melhorar a velocidade e a qualidade da banda larga, mas não encontramos 
informações para quantificar esses impactos. 
Fonte: NERA Economic Consulting, Facebook 
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É provável que esses projetos de conectividade resultem em uma maior cobertura da rede de 
banda larga, preços mais baixos de banda larga, maior penetração da Internet, bem como do 
uso (tanto por PMEs quanto por cidadãos individuais), maiores velocidades e menor latência 
de conexões de Internet. Assim sendo, eles contribuem fortemente para o estreitamento do 
fosso digital entre áreas urbanas e rurais, e cidadãos mais ricos e mais pobres. 

 
O Facebook já implementou muitos desses programas na América Latina ou está em fases 
avançadas de implementação. Além disso, o Facebook continuamente considera novas 
oportunidades para estender esses programas para novos países ou cidades. 

 
Escopo geográfico de investimentos em conectividade do Facebook na América Latina 

 
Projeto  Países em que Foram Implementados 
Programas em 
Parceria 

Wi-Fi Express Colômbia, México, Brasil 
Acesso Rural Peru 

 Free Basics Colômbia, Peru, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá 

Infraestrutura 
própria 

Cabos 
Submarinos 

Brasil, Argentina, Uruguai 

 Cache A maior parte da América Latina 
 PoPs A maior parte da América Latina 

Fonte: Facebook 
 

Como esses programas de conectividade envolvem um volume de investimento relativamente 
modesto, seus efeitos diretos e indiretos sobre o PIB são pequenos. Contudo, como se 
concentram em pontos de congestionamento que impedem que as instalações de Internet 
existentes nos países da América Latina operem em seu máximo potencial, eles podem 
desencadear muito valor. 

 
Projetos do Facebook para lidar com os desafios do desenvolvimento da banda larga na 

América Latina 
 

Desafio 
Serviços de banda larga a 
preços inacessíveis 
Implantação de 
infraestrutura cara 
Falta de backbone 
Concorrência fraca 
Conectividade escolar 
incompleta 
Baixo uso de TICs nas 
empresas 
Subdesenvolvimento do 
governo eletrônico 
Baixa confiança em serviços 
digitais 

Free 
Basics 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Acesso 
rural 

 
 

 
 
 
 

 

 

Projetos 
Wi-Fi 

 
 

 
 
 
 

 

 

Cabos 
submarinos Cache PoPs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: NERA Economic Consulting, Facebook, OECD-IDB 
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Os programas de conectividade têm potencial para desencadear benefícios significativos para 
cidadãos, empresas e economias da América Latina. De acordo com os resultados das primeiras 
implementações desses programas e com os parâmetros latino-americanos e internacionais, 
estimamos que esses benefícios possam: 

 
• fornecer cobertura de banda larga para 29 milhões de pessoas que vivem em áreas não 

cobertas atualmente, reduzindo essas áreas para apenas 2,7% da população latino- 
americana; 

• reduzir o fosso digital em 6%, o que permitiria que 30 milhões de pessoas anteriormente 
não conectadas se conectassem à Internet; 

• dar aos consumidores mais de USD 500 milhões por ano em excedente do consumidor 
graças a preços mais baixos de banda larga; 

• criar 178.000 novos empregos na economia e 

• estimular o crescimento econômico, que aumentaria o PIB em vários bilhões de dólares – 
uma estimativa razoável em torno de USD 27 bilhões ao ano. 

Além disso, identificamos outros benefícios que são certos, mas não encontramos informações 
para fornecer estimativas quantitativas razoáveis de seu impacto: 

 
• um aumento nas velocidades de conexão do usuário final; 

• um aumento na concorrência no âmbito dos PSIs ou a preservação da intensidade de 
concorrência atual; 

• um aumento em taxas de utilização, produtividade e taxa de sucesso de empresas de 
serviços digitais locais, graças a uma maior qualidade de conexão; 

• um aumento na receita tributária e na segurança do trabalho e dos produtos de muitas PMEs 
e indivíduos que agora operam na economia informal, conforme ingressam na economia 
formal, ao aderirem ao comércio eletrônico; 

• um aumento na produção de conteúdo local por causa do público mais amplo que as 
plataformas de vídeo digitais seriam capazes de alcançar e 

• um aumento no pluralismo midiático por causa de velocidades de conexão mais altas e da 
melhor qualidade, permitindo a entrada de novas mídias. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA CONECTIVIDADE PARA A AMÉRICA LATINA: 
LACUNAS E DESAFIOS ATUAIS 

Conectividade e acesso à informação são amplamente reconhecidos como áreas de 
desenvolvimento essenciais. Em 2015, a ONU definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) para os próximos 15 anos. Todos os 17 ODSs se beneficiam de serviços 
de conectividade.2 Em especial, o Objetivo 9 refere-se à indústria, inovação e infraestrutura: 
“Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.”3 Além disso, o Indicador 
9.c.1 é a “proporção da população coberta por uma rede móvel, pela tecnologia.”4 Conforme 
descrito, isso inclui “dois tipos de tecnologias mencionadas para esse indicador: o número de 
contas de telefones celulares (para cada 100 pessoas) e a parcela de uma determinada população 
que usa a Internet (em qualquer dispositivo).”5 

 
Em âmbito regional, a Organização dos Estados Americanos (OEA), da qual a maioria dos 
países latino-americanos é membro, também identificou a conectividade como sendo uma área 
de desenvolvimento estratégica. A OEA criou, assim, a Comissão Interamericana de 
Telecomunicações (CITEL) para cuidar desse setor com uma visão e uma missão declaradas 
para atingir: 

 

A plena integração dos Estados Americanos na Sociedade Mundial 
da Informação e na economia digital, com o fim de permitir e 
acelerar o desenvolvimento social, econômico, cultural e 
ambientalmente sustentável para todos os habitantes da região 
através do desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias 
da informação e comunicação (TICs). 

 
Facilitar e promover o desenvolvimento integral e sustentável de 
telecomunicações/TICs interoperáveis, inovadoras e confiáveis nas 
Américas, de acordo com princípios de universalidade, equidade e 
acessibilidade financeira.6 

 
A OCDE também considera que os serviços de conectividade promovem o crescimento e o 
bem-estar, e identificou um conjunto de políticas para maximizar os benefícios dos serviços 
digitais. Um aspecto essencial é empoderar as pessoas com habilidades suficientes para 
entender e usufruir do pleno potencial da conectividade. Governos e empresas precisam 
colaborar no desenvolvimento de uma agenda digital. 7 Devido ao impacto que a conectividade 
e o acesso à informação têm sobre a vida das pessoas, a OCDE está trabalhando em parceria 
com os estados membros para promover um conjunto de políticas recomendadas. 

 
 
 

2 United Nations, “Sustainable Development Goals”. Disponível em: 
<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>. 

3 SDG Tracker. Disponível em: <https://sdg-tracker.org/infrastructure-industrialization>. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6     OAS, “Mission Statement”. Disponível em: <https://www.citel.oas.org/en/Pages/Mission- 

Statement.aspx>. 
7 Ver OCDE, “Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives”, 2019. 

https://sdg-tracker.org/infrastructure-industrialization
https://www.citel.oas.org/en/Pages/Mission-Statement.aspx
https://www.citel.oas.org/en/Pages/Mission-Statement.aspx
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Em âmbito nacional, a maioria dos países da América Latina definiu metas de conectividade e 
implementou Agendas Digitais Nacionais para trabalhar em direção a essas metas. 

 
1.1. Avanço até o momento 

 
A América Latina avançou significativamente em termos de conectividade desde a 
liberalização das telecomunicações na década de 1990. Em 2018, a maioria dos cidadãos latino-
americanos usava serviços móveis e, em média, 59% da população tinha conexão com a 
Internet.8 A infraestrutura de telecomunicações na maioria das grandes cidades é de nível 
internacional, com vários provedores por fibra e a cabo, prestando serviços de banda larga de 
alta velocidade a empresas e cidadãos. 

 
Esse sucesso foi resultado de uma estrutura regulatória e de políticas públicas em geral bem 
concebidas e implementadas. A maioria dos países latino-americanos baseou sua regulação na 
liberalização e na concorrência entre operadoras privadas, privatização de empresas estatais e 
abertura ao investimento estrangeiro. Reguladores independentes foram criados para garantir a 
segurança jurídica e a proteção a investimentos. As políticas se concentram na meta principal 
de reduzir o fosso digital e tornar as telecomunicações disponíveis e acessíveis financeiramente 
a todos. 

 
A implantação da rede alcançou a maioria dos cidadãos latino-americanos. De acordo com a 
GSMA9, a cobertura de banda larga na América Latina chegou a 92% em 2018, abaixo dos 
99% da América do Norte e dos 97% da Europa, mas bem acima dos 85% do Oriente Médio, 
dos 84% do Sul Asiático e dos 60% da África Subsaariana.10 

 
Os preços também caíram muito rapidamente, tornando assim as comunicações por voz 
acessíveis financeiramente a quase todos os cidadãos e a banda larga para a maioria. Um 
exemplo disso é a tendência no México, mostrada na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 International Telecommunication Union, “The United Nations, Statistics, Percentage of Individuals 
using the Internet”. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>. 

9 A GSM Association (GSMA) é a associação comercial que representa o setor de comunicações 
móveis no mundo todo. 

10 Intelsat, “Expand your Mobile Coverage Even Further: Cost-effective Space-based Solutions for 
Cellular Backhaul”. Artigo publicado pela Mobile World Live, 2019. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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Figura 1: Evolução do Índice de Preços de Serviços Móveis no México 
 
 

110 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Servicio de Telefonía Móvil”, (2019). 
 

Isso teve um grande efeito em termos de penetração de mercado e até mesmo na inflação 
nacional. 

 
1.2. Lacunas atuais e desafios do futuro 

 
Como mostrado, o desenvolvimento das telecomunicações na América Latina teve um avanço 
significativo. No entanto, ainda há desafios significativos que precisam ser enfrentados. Na 
América Latina, cerca de um terço da população ainda não tem acesso à Internet. 

 
A maior parte da população carente de conectividade está localizada em áreas rurais, onde os 
níveis de penetração de conectividade são significativamente mais baixos do que em áreas 
urbanas. Um grande esforço precisa ser feito ou então as áreas rurais não terão acesso à Internet 
de alta velocidade. Por exemplo, no Peru, 80% da população em áreas rurais não tem acesso à 
Internet.11 A implantação da banda larga rural é especialmente desafiadora devido à 
lucratividade econômica marginal de investimentos em conectividade nesses locais em que a 
população tem baixo nível de renda e baixa densidade. Além disso, são necessários altos 
investimentos por causa da complexa topografia dos terrenos. 

 
Baixas velocidades de conexão impedem muitos cidadãos latino-americanos de usar vários 
serviços digitais. De acordo com a Cisco, a velocidade média de conexão na América Latina é 

 
 

11 Ver GSMA Connected Society, “Closing the Coverage Gap How Innovation Can Drive Rural 
Connectivity”, 2018. 
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de 11,7 Mbps, 12 que é suficientemente rápida para algumas atividades básicas. Entretanto, esse 
valor representa a velocidade média por conexão dos provedores e, portanto, inclui muitos 
usuários com velocidades mais baixas. Isso é ainda mais acentuado se vários usuários 
compartilharem uma conexão. A Tabela 1 resume a velocidade média exigida para diferentes 
serviços. 

 

Tabela 1: Velocidades necessárias de serviços digitais específicos 
 

Serviço Velocidade mínima exigida 
Streaming HD 25 Mbps 
Streaming de vídeo – definição padrão 3 Mbps 
Jogos 10–25 Mbps 
Streaming de música 2 Mbps 
E-mail e programas básicos 3–4 Mbps 
Skype ou chamadas de vídeo 10+ Mbps 
Transferência de grandes arquivos 40 Mbps 
Fonte: Allconnect.com. Disponível em: <https://www.allconnect.com/blog/faqs-internet-speeds- 
what-speed-do-you-need >. 

 
Como mostrado na Tabela 1, uma conexão de 11,7 Mbps não é o suficiente para prestar os 
serviços atuais mais comuns, pois usuários da mesma empresa, escola ou residência 
compartilham essa conexão. Por exemplo, uma família de quatro pessoas exige uma conexão 
de pelo menos 15-20 Mbps para realizar atividades básicas, e a velocidade necessária para 
empresas é muito maior. 

 
A alfabetização digital também é uma questão. Conforme as exigências e a relevância da 
Internet e dos serviços de conectividade aumentam, as pessoas precisam das habilidades certas 
para se beneficiar dos desenvolvimentos tecnológicos. Uma alfabetização digital limitada é um 
desafio na América Latina, onde, mesmo entre jovens, ainda há uma lacuna significativa. O 
Banco Mundial estima que mais da metade dos usuários de Internet têm um nível abaixo da 
funcionalidade.13 

 
Não apenas indivíduos, mas também empresas latino-americanas enfrentam desafios atrelados 
à conectividade. O problema não é particularmente relevante para  grandes  empresas 
localizadas em áreas urbanas, cujo poder de compra possibilita que elas tenham acesso aos 
serviços e tecnologia mais recentes. Contudo, muitas PMEs têm problemas de acesso à 
conectividade adequada, isto é, até 40,4% não têm acesso14 e apenas 50% usam ativamente a 
Internet em seus processos comerciais, por exemplo, para manter um site na Internet ou oferecer 
vendas online.15 Isso apresenta uma grande desvantagem para a economia como um todo, pois 
na América Latina, diferentemente de outros países mais desenvolvidos, as PMEs são os 
maiores empregadores e contribuintes econômicos significativos (ver Tabela 2). 

 
 
 

12 Ver Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2017–2022. 
13 Ver World Development Report, “Proportion of users that would pass a level 2 test”, 2017. 
14 Ver El Financiero, “¿Cómo usan el internet las MiPymes en México?”, 2020. Disponível em: 

<https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidad-para-pymes-en- 
mexico>. 

15 Ver El Universal, “50% de las Pymes aún no se digitaliza”, 2020. Disponível em: 
<https://www.eluniversal.com.mx/cartera/google-50-de-pymes-aun-no-se-digitaliza>. 

http://www.allconnect.com/blog/faqs-internet-speeds-
http://www.allconnect.com/blog/faqs-internet-speeds-
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidad-para-pymes-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidad-para-pymes-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/google-50-de-pymes-aun-no-se-digitaliza
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Tabela 2: Peso das PMEs na economia dos maiores países da América Latina 
 

País % do PIB % da força de trabalho 
México 52 72 
Argentina 30 70 
Brasil 34 60 
Colômbia 50 80 
Peru 42 75 
Fonte: Orueta Ignacio, Importancia económica de las Pymes en las Economías 
Iberoamericanas, 2017. 

 
Apesar de sua importância econômica, as PMEs frequentemente carecem de capacidades de 
TICs adequadas. Por exemplo, as PMEs mexicanas alocam apenas 0,6% de seus gastos em 
infraestrutura16 e há um padrão semelhante em outros países da América Latina. Isso pode ser 
resultado dela se localizar em uma área rural sem disponibilidade de rede adequada, da falta de 
habilidades tecnológicas ou da incapacidade de encontrar soluções tecnológicas e provedores 
locais adequados. 

 
O fornecimento de conectividade adequada às PMEs poderia resultar em enormes benefícios, 
pois as empresas locais ficariam mais competitivas e seriam capazes de expandir as áreas em 
que seus serviços/produtos estão disponíveis. Devido à grande contribuição econômica dessas 
entidades, parece provável que investidores em conectividade de Internet recuperariam 
facilmente seus investimentos. 

 
Do ponto de vista financeiro, o fornecimento de conectividade também reduziria o número de 
empresas que operam na informalidade.17 Cerca de 50% das PMEs se encaixam nessa 
categoria,18 apesar de variar de 25% a 70% através da região. No Brasil, 40%  do PIB vem de 
empresas informais. Estudos feitos pelo Banco Mundial sugerem que as pessoas que trabalham 
no mercado de trabalho informal auferem rendas mais baixas.19 A redução do número de 
empresas operando na informalidade forneceria aos governos recursos extras para apoiar outros 
programas (à medida que mais impostos são coletados), assim como seriam obtidas mais 
informações dessas empresas, o que ajudaria as autoridades a conceber políticas públicas 
melhores. O pagamento de impostos exige uma contabilidade adequada, o que é muito 
importante quando as empresas solicitam financiamento de investidores ou de bancos. Devido 
a uma maior integração e a uma melhor contabilidade, o número das PMEs com acesso ao setor 
financeiro também aumentaria, porque o acesso atual a esses serviços é muito limitado e/ou 
caro. 

 
 
 

16 Ver INEGI, “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas” (2018). 

17 De acordo com a Organização Internacional do Trabalho: “A economia informal abrange diversos 
trabalhadores e empreendedores que nem sempre são reconhecidos nem protegidos nas estruturas regulatórias e 
legais nacionais.” Ver International Labour Office and WIEGO, “Women and Men in the Informal Economy: A 
Statistical Picture”, Second Edition, ILO, 2014. Disponível em: 
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_234413/lang--en/index.htm. 

18 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Colombia, Política Nacional Para la transformación 
productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: Un esfuerzo público privado”, 2007. 

19 Ver L. Gasparini and L. Tornarolli, “Labor Informality in Latin America and the Caribbean: Patterns 
and Trends from Household Micro Data”, World Bank, 2009. 

http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_234413/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_234413/lang--en/index.htm
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As causas das lacunas de conectividade que a América Latina enfrenta são múltiplas. A OCDE 
resume os principais desafios com os quais a América Latina precisa lidar para aumentar e 
promover serviços de conectividade. 20 

 
• Implantação de infraestrutura cara: Devido à complexidade geográfica da região, a 

instalação de serviços de conectividade em áreas remotas pode ser muito cara. A 
conectividade se baseia em outra infraestrutura, tal como o fornecimento de eletricidade, o 
que, em algumas áreas, é pobre ou inexistente, além de outros fatores, como direitos de 
passagem. 

• Falta de backbones nacionais, regionais e internacionais: A falta de redes de backbone 
está retardando o crescimento do tráfego doméstico e internacional na região, bem como 
eleva barreiras à concorrência e à redução de preços. 

• Concorrência fraca: A OCDE sugere que algumas regulações não favorecem a 
concorrência e que a liberalização é incompleta em alguns países, resultando em 
investimentos mais baixos. 

• Silos regulatórios: A regulação é frequentemente organizada em tornos de redes e serviços 
tradicionais, ao invés de ofertas e plataformas convergidas. Sendo assim, a regulação não 
promove a concorrência ao longo de toda a cadeia de valor e desestimula a inovação por 
alguns atores. 

• Acessibilidade de serviços de banda larga: Uma parte significativa da população não 
pode pagar pelos preços da conectividade local. 

• Tributação excessiva: A tributação excessiva sobre serviços e dispositivos de 
conectividade em vários países trazem dificuldades ao setor. 

• Conectividade escolar incompleta: Muitas escolas não têm acesso à banda larga, levando 
a uma escassez de habilidades digitais na população. 

• Baixa adesão a serviços de TICs nas empresas: A região fica para trás quando se trata 
do uso de TICs nas empresas e investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que retarda 
a produtividade e a inovação. 

• Subdesenvolvimento do governo eletrônico: Os governos da região não estão atualmente 
se beneficiando de serviços de conectividade que desencadeariam no interesse por outros 
serviços digitais. 

• Baixa confiança em serviços digitais: Ainda há uma preocupação na região de como 
aqueles que coletam informações as usarão, e quão seguro é usar serviços digitais. 

Ao longo deste relatório, vamos explorar como os investimentos em conectividade realizados 
pelo Facebook contribuem na superação desses desafios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Ver OCDE e BID, “Broadband Policies for Latin America and the Caribbean, A Digital Economy 
Toolkit”, 2016. 
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2. COMO OS INVESTIMENTOS EM CONECTIVIDADE AJUDAM NO 
DESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES LATINO-AMERICANAS 

Nesta seção, analisamos como os investimentos em conectividade beneficiam a economia em 
geral, além dos benefícios diretos no desenvolvimento da banda larga. Investimentos em 
conectividade beneficiam a economia por meio de dois tipos de efeitos: 

 
(1) Estímulo direto e indireto do PIB, isto é, o impacto de gastos diretamente realizados no 

país, bem como o impacto indireto dos receptores desses gastos no aumento de seus 
próprios gastos com outros bens e serviços. 

 
(2) Melhoria da eficiência de agentes econômicos (cidadãos, empresas e governos), 

estimulando a adoção de TICs no aperfeiçoamento de processos e redução de custos. 
 

Dependendo da natureza dos investimentos, o impacto relativo de cada efeito pode mudar. 
Investimentos em tecnologias maduras ou quando o país já dispõe de um capital grande o 
suficiente em ativos implementados, tendem a beneficiar a sociedade principalmente por meio 
de um estímulo econômico direto. Por outro lado, investimentos em tecnologias inovadoras e 
para fins gerais tendem a ter um impacto principalmente através da melhoria da eficiência geral 
da economia. 

 
A contribuição da conectividade para o desenvolvimento socioeconômico é considerável. 
Olhando apenas para a conectividade móvel, a GSMA estima que em 2018 tecnologias e 
serviços móveis geraram 5% do PIB na América Latina, uma contribuição no montante de 
cerca de USD 260 bilhões de valor econômico adicionado. O ecossistema móvel também dava 
suporte a 1,7 milhão de empregos (diretos e indiretos) e levantou mais de USD 38 bilhões por 
meio de tributação para financiamento do setor público.21 

 
2.1. Contribuições diretas de investimentos em conectividade 

 
O investimento em ativos fixos tem um impacto direto sobre o PIB por meio de salários pagos 
a empregados e de compras pagas a fornecedores no país. Algumas pesquisas focaram no 
impacto agregado que os investimentos em operadoras e indústrias sem fio exercem sobre a 
economia como um todo em termos de gastos e emprego. Por exemplo, a análise realizada por 
Bazelon e McHenry para a economia norte-americana indica que cada emprego criado na 
indústria sem fio acrescentará 6,5 empregos adicionais à economia. 22 Além disso, os 
pesquisadores descobriram que cada dólar gasto em serviços sem fio induziu USD 2,32 de 
gastos totais.23 No caso da América Latina, a GSMA estimou que os efeitos diretos e indiretos 
da conectividade móvel chegaram a USD 85 bilhões em 2018. 

 
Contudo, como os investimentos ligados a programas de conectividade do Facebook envolvem 
uma soma relativamente modesta de dinheiro, seu estímulo direto e indireto sobre o PIB é 
provavelmente pequeno. No geral, o valor que o Facebook planeja investir em instalações 

 
 

21 GSMA, “The Mobile Economy Latin America 2019”, 2019. Disponível em: 
<https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>. 

22 Ver Coleman Bazelon and Giulia McHenry, “Spectrum Value”, Telecommunications Policy 37, no. 
9 (October 2013). 

23 Ibid. 

https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/
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de conectividade na região, embora não desprezível, seria apenas uma fração dos investimentos 
anunciados pelas operadoras de telecomunicações latino-americanas. 

 
2.2. Contribuições por meio de benefícios das TICs para 

cidadãos, empresas e a economia 
 

Mesmo que sua contribuição direta para a atividade econômica seja pequena, os investimentos 
em conectividade do Facebook geram uma melhoria considerável na economia, pois eles focam 
nos pontos de congestionamento que impedem que a Internet exerça seu máximo potencial 
socioeconômico na América Latina. 

 
Devido à sua natureza horizontal, as tecnologias para fins gerais melhoram a gestão da 
informação por parte de todos os agentes econômicos e o impacto dos desenvolvimentos de 
TICs vai além do próprio setor. Elas se propagam por toda a economia, induzindo aumentos de 
produtividade e eficiência e permitindo que novas atividades e setores surjam. Assim sendo, os 
benefícios indiretos de investimentos em TICs são normalmente muito maiores do que os 
diretos. 

 
Figura 2: Impacto de investimentos em conectividade 

Fonte: NERA Economic Consulting 
 

A contribuição da conectividade para o desenvolvimento socioeconômico vem principalmente 
de como ela melhora o desempenho e a eficiência da maioria das atividades, que vai além do 
impacto direto de suas receitas e despesas diretas. Considerando apenas a conectividade móvel, 
para 2018, a GSMA estima que USD 175 bilhões dos USD 260 bilhões de valor adicionado na 
América Latina pela conectividade móvel (ou dois terços do impacto total) advêm do aumento 
da produtividade na economia como um todo. 

 
Nos últimos 30 anos, analistas vêm pesquisando extensamente o impacto positivo das TICs 
sobre o desenvolvimento socioeconômico. Desde a abertura da Internet para o público em 
1994, os pesquisadores vêm analisando cuidadosamente como a Internet e a banda larga 
contribuíram para o desenvolvimento do ecossistema da Internet. Nesta seção, resumimos as 
conclusões encontradas na literatura econômica que mediram esses impactos com acuidade, 
concentrando-nos nas conclusões sobre economias latino-americanas, quando disponíveis. 

 
Litan e Rivlin estavam entre os primeiros pesquisadores que mostraram o impacto positivo da 
Internet sobre a economia.24 Eles mostraram como o uso da Internet reduz as despesas das 
empresas em diferentes setores, o que resulta em uma contribuição para o crescimento da 
produtividade na economia como um todo. Aprofundando essa observação, Koutrompis 
escreveu um dos primeiros e mais importantes artigos que analisou o impacto em particular 

 
 

24  Ver  Robert  E.  Litan and Alice M.  Rivlin, “Projecting the Economic Impact of the Internet”, 
American Economic Review 91 (May 2001). 
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da penetração da banda larga sobre o crescimento do PIB.25 Sua análise sugere uma ligação 
causal positiva significativa quando uma massa crítica de infraestrutura está presente. Em 2007, 
Crandall et al. estudaram os efeitos da implantação da banda larga sobre a produção e o 
emprego dos Estados Unidos e descobriram que o acesso à Internet de alta velocidade havia se 
desenvolvido rapidamente na última década, e que o país estava cada vez mais percebendo-a 
como infraestrutura essencial para uma economia da informação global. 26 Pesquisas adicionais 
realizadas por Alderete sobre o impacto da penetração da banda larga fixa sobre a taxa de 
crescimento do PIB para a América Latina estimavam que incrementos em penetração da banda 
larga fixa poderiam aumentar a taxa de crescimento do PIB.27 Ademais, Katz e Callorda usaram 
análise econométrica e descobriram que a presença de um plano de banda larga nacional 
juntamente com mudanças institucionais na gestão de políticas públicas de TICs poderia gerar 
um aumento da taxa de digitalização, o que levou a um aumento no PIB per capita na América 
Latina.28 

 
Os pesquisadores também mostraram que a penetração da banda larga, que possibilita a Internet 
de alta velocidade, tem um efeito positivo sobre o crescimento do PIB per capita.29 Como 
sequência de seu estudo de 2012, a UIT encomendou um estudo para 2018 sobre o impacto da 
banda larga sobre a economia e descobriu que ela “quantifica o impacto positivo da banda 
larga, da transformação digital e da interação da regulação de TICs sobre economias 
nacionais”.30 Esses impactos positivos sobre o PIB advêm de melhoras em muitos de seus 
impulsionadores: números mais altos referentes a vendas e mais emprego gerando uma 
utilização maior da mão de obra disponível, produtividade elevada, melhores salários etc. 
Outros artigos se concentram na análise de um ou mais componentes individuais. 

 
Pesquisadores analisaram o impacto que as TICs e o uso da Internet exercem sobre as vendas 
das empresas na Colômbia e Equador. Botello Penaloza et al. apresentam o impacto 
quantitativo das tecnologias de TICs sobre o desempenho de empresas prestadoras de serviços 
na Colômbia. Os resultados desse estudo indicam que as empresas que adotaram TICs têm um 
desempenho melhor do que a média das empresas no mercado.31 Um estudo 

 
 

25 Ver Pantelis Koutroumpis, “The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach”, 
Telecommunications Policy 33 (2009): 471-485. 

26 Ver Robert W. Crandall, William Lehr, and Robert E. Litan, “The Effects of Broadband Deployment 
on Output and Employment: A Cross-sectional Analysis of U.S. Data”, Issues in Economic Policy, no. 6 (July 
2007). 

27 Ver Maria Veronica Alderete, “An approach to the broadband effect on Latin American growth: A 
structural model”, Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549–569. 

28 Ver Raul Katz and Fernando Martin Callorda, “Impact of Institutional Arrangements in the Digitization 
and Economic Development in Latin America (Impacto De Arreglos Institucionales En La Digitalización Y El 
Desarrollo Económico De América Latina). Procedimentos da 9th CPRLatam Conference, Cancún, 13-
14 de julho de 2015. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713990>. 

29 Ver Nina Czernich, Oliver Falck, Tobias Kretschmer, and Ludger Woessmann, “Broadband 
Infrastructure and Economic Growth”, The Economic Journal 121, no. 552 (May 2011): 505–532. Ver também 
Raul Katz, “USD300 billion for Latin America’s GDP by expanding mobile connectivity into 5G”, 2019. 
Disponível em: <https://www.ericsson.com/en/blog/2019/11/expansive-mobile-networks-to-drive-economic- 
growth-in-latam>. 

30 Ver Raul Katz and Fernando Callorda, “The economic contribution of broadband, digitization and ICT 
regulation”, Geneva, International Telecommunication Union (2018). 

31 Ver Hector Alberto Botello Penaloza, Aura Cecilia Pedraza Avella, and Orlando Enrique Contreras 
Pacheco, “Business analysis of the influence of ICT on the performance of service companies in Colombia”, 
Revista Virtual 45 (2015): 3–15. Ver também Hector Alberto Botello Penaloza and Aura Pedraza Avella, “Las 
tecnologías de la información y la comunicación y el desempeño de las firmas: evidencia de las firmas 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713990
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/11/expansive-mobile-networks-to-drive-economic-growth-in-latam
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/11/expansive-mobile-networks-to-drive-economic-growth-in-latam
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realizado por Ibujes-Villacis, sobre o impacto do uso das TICs pelas PMEs na indústria de 
fabricação de metal no Equador, também revela que o uso intensivo das TICs permitiu que elas 
melhorassem sua produtividade e competitividade.32 

 
A banda larga mostrou ter um impacto positivo sobre o emprego, isto é, áreas que já têm banda 
larga implantada mostram maiores taxas de emprego em comparação com as que não têm.33 

Outros estudos calcularam os efeitos que incrementos na penetração da banda larga fixa terão 
sobre a taxa de emprego e o crescimento do PIB para a região latino- americana. 34 Em um 
estudo empírico recentemente realizado sobre a Argentina, Brambilla e Tortarolo observaram 
que a adoção de tecnologias de TICs pelas empresas tem um impacto positivo sobre a 
produtividade das empresas e os salários dos funcionários, independentemente da qualificação 
do empregado. 35 Outros estudos analisaram o impacto positivo que o uso da Internet tem no 
mercado de busca de empregos no Peru.36 

 
Não apenas a disponibilidade de banda larga tem um efeito positivo, como também aumentos 
na velocidade da banda larga produzem efeitos positivos. Como mostrado na Tabela 1, serviços 
de streaming de vídeo exigem uma velocidade de banda larga igual ou maior do que 3 Mbps 
para qualidade de definição padrão e 25 Mbps para qualidade HD. Um estudo recente realizado 
por Eisenach, Kulick e Soria mostrou que a disponibilidade das plataformas de vídeo na 
Internet estimula a criação de conteúdo de vídeo local e, assim, a pluralidade de mídias.37 

 
A introdução da Internet e o avanço de velocidades de banda larga não exercem um impacto 
apenas em países desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento. A análise de 
Hjort e Poulsen indica que a Internet rápida na África mostra grandes efeitos positivos sobre 
as taxas de emprego. Usando dados de empresas, eles mostram que a Internet de alta velocidade 
aumenta as receitas da empresa, a produtividade e as exportações, o que contribui para o 
aumento da criação de empregos, bem como aumento da renda.38 

 
Para dar um exemplo particularmente contemporâneo, de acordo com a UNESCO, em abril de 
2020, mais de 90% da população de estudantes do mundo estava confinada em casa 

 
 
 

industriales del Ecuador”. Artigo apresentado na 8th CPRLatam Conference, Bogotá, Colômbia, 30-31 de maio 
de 2014. 

32 Ver Juan Ibujes-Villacis, “ICT Infrastructure in the Metal Mechanical SMEs of Quito and its 
relationship with Business Management”. Systemics, Cybernetics and Inormatics 15, no. 2 (2017). 

33 Ver Sharon E. Gillet, Dr. William H. Lehr, Carlos Osorio, and Prof. Marvin A. Sirbu, “Measuring the 
Economic Impact of Broadband Deployment”, Final Report National Assistance, Training, Research, and 
Evaluation Project #99-07-13829, Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce 
(2006). 

34 Ver Raul Katz and Javier G. Ávila, “The impact of broadband policy on the economy”. Artigo 
apresentado na 4a Conferência ACORN-REDECOM, Brasília, 14-15 de maio de 2010. 

35 Ver Irene Brambilla and Darío Torrado, “Investment in ICT, Productivity, and Labor Demand: The 
Case of Argentina”, Departamento de Economía e Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias 
Económicas Universidad Nacional de La Plata. Documento de Trabajo Nro. 116, Junio 2018. 

36 Ver Andrea López Alba, “The Use of the Internet and the Labor Market: Evidence of Job Search from 
Peruvian Workers (Evidence of Job Search in Peruvian Workers)”. Artigo apresentado na 9th CPRLatam 
Conference, Cancún, México, 13-14 de julho de 2015. 

37 Ver Jeffrey A. Eisenach, Robert Kulick and Bruno Soria, “The Impact of Online Video Distribution 
on the Global Market for Digital Content”, NERA Economic Consulting (2019). 

38 Ver Jonas Hjort and Jonas Poulsen, “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa” 
American Economic Review 109, no. 3 (March 2019): 1032–1079. 
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devido ao COVID-19, o que representa cerca de 1,5 bilhão de estudantes.39 Assim sendo, há 
uma necessidade de soluções de ensino alternativas. Ferramentas de ensino online se tornaram 
a prioridade número um para os ministérios da educação no mundo todo. No México, a maior 
parte das instituições de ensino superior foi capaz de continuar suas atividades graças a aulas 
online e tecnologia digital.40 No resto da América Latina, governos implementaram esquemas 
semelhantes para reduzir os efeitos sobre a educação na pandemia. Contudo, a disparidade entre 
as áreas urbanas e rurais ainda é um desafio. A Tabela 3 apresenta um resumo das conclusões 
dos estudos discutidos acima, bem como estudos adicionais que respaldam a importância de 
investimentos em conectividade para o desenvolvimento das sociedades latino-americanas. 

 
Tabela 3: Impacto das TICs sobre a melhoria do resultado socioeconômico 

 
 
Impulsionador de TICs 

Parâmetro socioeconômico 
melhorado 

 
Estudo 

Cobertura de banda larga Crescimento do emprego Gillet et al. (2006) 
Crandall et al. (2007) 

Penetração de banda larga Crescimento do PIB per capita Czernich et al. (2011) 
 Crescimento do PIB Koutrompis (2009) 

Katz & Ávila (2010) 
Alderete (2017) 
Katz & Callorda (2010) 

 Crescimento da taxa de 
emprego 

Katz & Ávila (2010) 

Uso da Internet pelos cidadãos Crescimento do emprego Alba (2015) 
Velocidades de banda larga e 
plataformas de vídeo 

Produção de conteúdo de vídeo 
local 

Eisenach, Kulick, and Soria 
(2019) 

Uso da Internet por empresas Crescimento da produtividade Litan & Rivlin (2001) 
Brambilla e Torrado (2018) 

 Crescimento das vendas Botello Peñaloza & Pedraza 
Avella (2014) 
Botello Peñaloza et al. (2015) 

 Crescimento dos salários Brambilla e Torrado (2018) 
Fonte: NERA Economic Consulting analysis of economic literature 

 
Em suma, as melhorias no desempenho das TICs geram muitos benefícios socioeconômicos. 
A Figura 3 resume os impactos documentados na literatura econômica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 Ver David Atchoarena, “COVID-19: Learning Cities on the Front Line”, UNESCO, April 8, 2020. 
Disponível em: <https://en.unesco.org/news/covid-19-learning-cities-front-line>. 

40 Ver Brenda Yanez, Universities against the coronavirus: these are the measures that each campus will
 take”, Expansion politica, March 16, 2020. Disponível em: 
<https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/16/universidades-coronavirus-estas-son-las-medidas-que- 
tomaran>. 

https://en.unesco.org/news/covid-19-learning-cities-front-line
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/16/universidades-coronavirus-estas-son-las-medidas-que-tomaran
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/16/universidades-coronavirus-estas-son-las-medidas-que-tomaran
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Figura 3: Impactos socioeconômicos induzidos por programas de conectividade 

 
 

Para concluir, todos os membros das sociedades latino-americanas obterão benefícios advindos 
de investimentos em conectividade que tornam soluções de Internet de banda larga de alta 
velocidade disponíveis para todos os cidadãos de todos os países. 

 
• Os cidadãos individualmente se beneficiarão com mais oportunidades de conexão, e maior 

bem-estar graças a preços mais baixos e maior consumo. Eles terão acesso a mais variadas 
fontes de conteúdo escrito e audiovisual. Também terão oportunidades de desenvolvimento 
pessoal, pois será mais fácil para eles obter instrução em todos os níveis de escolaridade e 
encontrar um emprego. Por último, mas não menos importante, os aumentos no PIB per 
capita do país por fim resultarão em salários mais altos. 

 
• A economia como um todo terá uma maior produtividade e competitividade internacional, 

o que resultará em um crescimento mais rápido do PIB, que, por sua vez, resultará em um 
maior PIB per capita. 

 
• Em particular, as PMEs terão benefícios relativos maiores do que as grandes empresas, pois 

começam de uma posição muito menos vantajosa. As PMEs terão acesso a conexões de 
Internet mais eficientes e mais baratas, o que as ajudará a aumentar as vendas usando canais 
online e tendo melhor acesso a mercados internacionais. Índices de digitalização mais altos 
também as ajudariam a reduzir custos, aumentando assim suas oportunidades para aumentar 
as vendas ou a expansão e crescimento financeiro. As empresas de Internet da América 
Latina conseguirão acessar uma base de clientes mais ampla e será mais provável que elas 
desenvolvam a escala nacional necessária para competir com concorrentes multinacionais 
estrangeiros. Esses benefícios serão especialmente importantes para empresas em áreas 
rurais porque não estarão mais localizadas em áreas não conectadas ou mal conectadas. 
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3. PROGRAMAS DE CONECTIVIDADE DO FACEBOOK E SEU IMPACTO 

A conectividade de Internet é um sistema global complexo com muitas camadas entrelaçadas 
de equipamentos e plataformas interconectados no mundo todo. Garantir uma experiência de 
usuário ótima, independentemente de onde o usuário viva, exige uma arquitetura de rede bem 
balanceada em todos os níveis. As operadoras de telecomunicações produzem a massa dos 
investimentos em suas redes de acesso; contudo, há muitas outras partes da rede que têm 
potencial para se tornar um ponto de congestionamento que pode impedir que as redes de acesso 
se desenvolvam em seu pleno potencial, por exemplo: rede de backbone nacional e backhaul, 
interconectividade internacional, plataformas de serviços e redes de entrega de conteúdos. 

 
Por ser uma empresa de Internet, o Facebook está interessado em melhorar sua prestação de 
serviços na Internet. Uma Internet rápida e confiável permitirá que o Facebook lance serviços 
adicionais valiosos e seus usuários desfrutarão de uma melhor experiência. Um grande número 
de usuários de Internet (se possível, a população toda) aumenta o número de usuários potenciais 
de serviços do Facebook. A Figura 4 reflete as metas do Facebook. 

 
Figura 4: Iniciativas do Facebook 

 

 TRAZER MAIS PESSOAS ONLINE A UMA INTERNET MAIS RÁPIDA 
Inteligência Analítica → Ajudar operadoras e fabricantes a priorizar seus investimentos. 

Free Basics → Fornecer acesso a serviços online básicos sem cobrança de dados. 

Conectividade de Alta Velocidade → Melhorar e ampliar o acesso à Internet promovendo o 

uso de plataformas de conectividade. 

Pontos de Troca de Tráfego na Internet → Tornar a conectividade mais acessível em termos 

financeiros para ajudar redes locais a se conectarem. 

Magma → Trazer mais pessoas para o ambiente virtual, proporcionando soluções de rede 

abertas, flexíveis e extensíveis às operadoras. 

Investimentos na rede → Possibilitar banda larga de alta velocidade para o maior número 

possível de pessoas a baixo custo. 

OpenCellular → Desenvolver tecnologia de estação-base a preços acessíveis para ajudar a 

expandir a cobertura da rede móvel. 

Acesso Rural → Estender o alcance e a velocidade de serviços de banda larga em áreas rurais. 

Projeto de Infraestrutura de Telecomunicações → Expandir o acesso, possibilitando a 

colaboração e as inovações no setor de telecomunicações. 

Terragraph → Proporcionar soluções wireless de baixo custo e altas larguras de banda para 

conectar ambientes urbanos e suburbanos densos. 

Wi-fi → Ajudar a proporcionar Wi-Fi de ótima qualidade quando e onde for necessário. 

Fonte: Facebook. Disponível em: <https://connectivity.fb.com/. 
 

Assim sendo, o Facebook está investindo em projetos que visam melhorar a conectividade geral 
nos países onde opera. Esses projetos são complementares às implantações de rede por 
operadoras de telecomunicações e tentam remover os pontos de congestionamento que 
impedem os usuários de desfrutar de uma experiência de Internet otimizada. O Facebook pode 
realizar alguns desses projetos sozinho, pois eles envolvem sua rede interna apenas. No entanto,

https://connectivity.fb.com/


© NERA Economic Consulting 14 

Avaliação da contribuição de investimentos 
em conectividade para o desenvolvimento 
de sociedades latino-americanas 

Programas de Conectividade do Facebook e 
seu Impacto 

 

 

a maioria deles exige acordos de parceria com outras partes igualmente interessadas em 
melhorar o desempenho da Internet e que busquem amenizar os pontos de congestionamento 
que a Internet enfrenta em cada local. De ambas as formas, a prestação de serviços de Internet 
se beneficia de melhorias em qualquer parte do ecossistema por causa de sua natureza 
interconectada. 

 
O Facebook investe para melhorar suas próprias instalações de rede, a fim de otimizar a 
qualidade e o desempenho de seus serviços em pontos de interconexão com PSIs e outras redes 
de terceiros. Como a Internet é uma rede de redes interconectadas entre si, melhorias na rede 
do próprio Facebook ajudam a melhorar o desempenho e a qualidade do sistema, 
principalmente quando o Facebook lida com uma parte considerável do tráfego de Internet no 
mundo todo. Alguns dos investimentos que têm o maior impacto fora das operações do próprio 
Facebook são as implantações de PoPs, armazenamento em caches e cabos submarinos. 

 
O Facebook também trabalha com muitos outros parceiros no setor digital (operadoras de 
telecomunicações, provedores de tecnologia, instituições financeiras e autoridades públicas) 
em projetos conjuntos de conectividade para os quais cada parceiro contribui com suas 
capacidades singulares. O Facebook está promovendo um grande número desses projetos, 
como mostrado na Figura 4. Os mais relevantes focam no desenvolvimento de equipamentos e 
sistemas de telecomunicações de padrão aberto, na implementação de soluções rurais abertas e 
no fornecimento de acesso gratuito a serviços de Internet básicos para os cidadãos. 

 
O Facebook investe em um grande portfólio de programas de conectividade, a maioria dos 
quais está sendo implementada na América Latina atualmente ou serão nos próximos anos. 
Nesta seção, analisamos os programas mais relevantes, como eles contribuem para melhorar o 
ecossistema da Internet nos países em que o Facebook os implantará e como impulsionarão 
diretamente melhorias na economia e na sociedade como um todo. 

 
3.1. Programas com parceiros 

 
Alguns dos projetos de conectividade promovidos pelo Facebook são resultado de parcerias 
com operadoras nos setores de telecomunicações e Internet. O papel do Facebook nesses 
projetos é relevante, pois os projetos não teriam sido possíveis sem sua iniciativa, mas a função 
de seus parceiros é igualmente importante. Assim sendo, a melhor descrição do Facebook 
nessas atividades é como um viabilizador dos projetos, bem como parceiro tecnológico em 
muitos deles. 

 
Tabela 4: Resumo dos projetos de parceria do Facebook relevantes na América Latina 

 
Projeto Parceiros 
Infraestrutura aberta Facebook, operadoras móveis, fabricantes de equipamentos 
Acesso rural Facebook, operadoras móveis, bancos de desenvolvimento, autoridades 

nacionais e locais 
Express Wi-Fi Facebook, operadoras de satélites, outros PSIs (em testes) 
Free Basics Facebook, operadoras móveis 
Obs: Além desses projetos, o Facebook tem outras iniciativas, como a Conectividade de Alta Velocidade, Pontos 
de Troca de Tráfego de Internet e Terragraph, que não estão sendo implementados agora na América Latina, 
mas sim na Europa, Ásia e África. 
Fonte: Facebook 
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Cada um desses projetos visa a melhorar pontos de congestionamento específicos no 
desenvolvimento do ecossistema de Internet. Os investimentos em conectividade do Facebook 
melhoram o desenvolvimento e a universalização de redes e serviços de Internet. Cada um dos 
projetos dá uma contribuição distinta e, no geral, contribuem para reduzir as lacunas que estão 
atrasando o desenvolvimento das sociedades digitais latino-americanas. 

 
3.1.1. Infraestrutura Aberta 

 
Em 2016, o Facebook lançou seu Telecom Infra Project (TIP) para “acelerar o ritmo de 
inovação no setor de telecomunicações, através da concepção, construção e implantação de 
tecnologias mais flexíveis e eficientes”.41 Desde então, o Facebook se juntou a mais de 500 
empresas de tecnologia e telecomunicações para desenvolver e testar novas tecnologias de rede 
com base em designs baseados em redes e arquiteturas abertas. 

 
Esses designs de arquitetura aberta permitem que mais empresas desenvolvam equipamentos 
especializados e facilitem a integração de elementos de redes e ajudem as operadoras de 
telecomunicações a diminuir seus custos de rede e tempo até a entrada no mercado. Graças a 
isso, elas podem tentar abordagens de negócios inovadoras e tornar lucrativas implantações que 
anteriormente eram muito caras para servir com arquiteturas proprietárias convencionais. 

 
Os membros do TIP estão desenvolvendo soluções inovadoras em três subsistemas principais 
de redes de telecomunicações: acesso, transporte e plataformas de operação e de serviços. 
Vários desses programas já resultaram em lançamento no mercado de equipamentos e sistemas 
de arquitetura aberta. As soluções de tecnologia para o TIP estão possibilitando o sucesso de 
outros programas como o Acesso Rural e o Express Wi-Fi. 

 
3.1.2. Acesso Rural 

 
As áreas rurais na América Latina apresentam desafios significativos para a implantação de 
redes de banda larga. A baixa densidade populacional e terrenos montanhosos aumentam o 
custo de instalação de equipamentos de rede. Com frequência, as infraestruturas de apoio como 
eletricidade, backhaul de fibra ou estradas não estão disponíveis. As receitas são baixas por 
causa do pequeno número de clientes potenciais, que, em alguns casos, também são de baixa 
renda. Os altos custos e as baixas receitas tornam a implantação de rede convencional não 
lucrativa em muitas áreas e resultam em baixa cobertura de rede rural. 

 
As iniciativas de acesso rural promovidas pelo Facebook e seus parceiros combinam um 
conjunto de tecnologias inovadoras e modelos de negócios para ajudar as operadoras móveis a 
diminuir o custo de investimentos e operação, e o tempo de implantação de redes móveis. Elas 
combinam tecnologias desenvolvidas no TIP e de outros fornecedores para chegar a uma 
diminuição de pelo menos 30% do capital e custo operacional de redes móveis rurais. Isso 
inclui estações-base de telefonia celular de arquitetura aberta e links backhaul de rádio, bem 
como sistemas de gestão e operação abertos. 

 
Os programas de acesso rural se baseiam em um esforço de vários parceiros, incluindo 
formuladores de políticas, operadoras de telecomunicações, fabricantes de hardware, bancos 
de desenvolvimento e comunidades locais. Cada parceiro contribui com capacidades 

 
41 Facebook, “Infra Project”. Disponível: <https://connectivity.fb.com/telecom-infra-project/>. 

https://connectivity.fb.com/telecom-infra-project/
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essenciais para o sucesso desses projetos, a fim de torná-los financeiramente viáveis e adquirir 
conhecimento de comunidades locais. Em consequência, as operadoras recebem incentivos 
para implantar redes de telefonia celular em áreas rurais e de baixa renda que estavam 
anteriormente mal atendidas. Um bom exemplo na América Latina é o programa Internet para 
Todos no Peru como mostrado na Figura 5. 

 
Figura 5: Internet para Todos (Peru) 

 

 

 
3.1.3. Programas de conectividade Wi-Fi 

 
O Facebook está alavancando o potencial do Wi-Fi de melhorar o acesso do consumidor à 
Internet. A plataforma Express Wi-Fi do Facebook42 facilita a capacidade de prestadores de 
serviços dentro do país e operadoras de rede oferecerem acesso à Internet rápido e a preços 
acessíveis para comunidades locais. Com o Express Wi-Fi, o Facebook faz parceria com 
prestadores de serviços de Internet e operadoras de redes móveis para fornecer Wi-Fi a 
empreendedores locais de varejo, que vendem conectividade Wi-Fi pré-paga a residentes da 
comunidade. A plataforma de software do Express Wi-Fi, que o Facebook disponibiliza a 
parceiros sem custo, permite-lhes configurar, gerir, monetizar e aumentar suas redes Wi-Fi de 
forma mais fácil e eficiente. 

 
Até o momento, o Facebook licenciou a plataforma Express Wi-Fi para uso por parceiros na 
América Latina, Ásia e África. O Facebook continua a buscar outras oportunidades para 
alavancar a plataforma Express Wi-Fi, a fim de melhorar o acesso e a conectividade à 

 
 

42 Ver Facebook, “express wifi by facebook”. Disponível em: <https://expresswifi.fb.com/>. 

Facebook, Telefónica e os bancos de desenvolvimento regional CAF e IADB são parceiros no 
programa Internet para Todos no Peru. O objetivo do Internet para Todos é conectar seis milhões 
de peruanos em áreas rurais que não desfrutavam de cobertura de banda larga móvel quando o 
programa foi lançado. 

O sucesso do Internet para Todos se baseia em abordagens inovadoras a tecnologia, modelos de 
negócios e regulação: 

▪ sistemas de operação e equipamentos de rede de arquitetura aberta, bem como tecnologias 
disruptivas como Inteligência Artificial, Nuvem e virtualização de processos mais baratos e 
simples do que as implantações de telecomunicação tradicionais; 

▪ um modelo de negócios independente e somente em grande escala que permite que todas as 
operadoras móveis vendam serviços pela rede do Internet para Todos, aumentando, assim, a 
utilização; e 

▪ um modelo regulatório flexível (Operadora de Internet Móvel Rural) estabelecido pelas 
autoridades peruanas para facilitar a implementação do modelo de negócios aberto, aliviando as 
restrições impostas pelas licenças de operadoras convencionais. 

Internet para Todos planeja fornecer cobertura de banda larga móvel para seis milhões de 
pessoas, das quais 3,2 milhões não tinham qualquer cobertura, e 2,8 tinham apenas cobertura 2G, 
mas não cobertura de banda larga. 

https://expresswifi.fb.com/
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Internet, por meio de novas parcerias e expansão das parcerias atuais. Na América Latina, o 
Facebook estabeleceu parcerias com empresas de satélites com a Hughes para ampliar a 
cobertura de banda larga de alta velocidade para áreas não cobertas ou mal atendidas. 

 
A plataforma Express Wi-Fi possibilita que os parceiros monetizem suas redes Wi-Fi de várias 
formas, inclusive vendendo capacidade de Wi-Fi em forma de “pacotes de dados” (quase 
sempre em parceria com empresas varejistas e empreendedores locais) e, assim, apoia um 
modelo de negócios sustentável para Wi-Fi pago que possibilite que as operadoras atendam a 
mais compradores de dados e aumentem as velocidades de conexão. Portanto, a plataforma 
pode tornar a implantação de banda larga de alta velocidade lucrativa em áreas não atendidas 
anteriormente. Ao usar backhaul por satélite, ela também possibilita a implantação em áreas 
onde não há fibras terrestres nem backbones de microondas ou em que o custo dessas conexões 
é muito alto. Por causa dessa configuração, o Express Wi-Fi proporciona cobertura de banda 
larga de alta velocidade para aumentar e permitir que mais pessoas se conectem à banda larga 
de alta velocidade, ajudando assim a estreitar o fosso digital. 

 
Além do Express Wi-Fi, o Facebook também está trabalhando com parceiros para facilitar a 
capacidade deles de fornecer serviços de Wi-Fi para consumidores sem se basear na plataforma 
Express Wi-Fi. Na América Latina, a parceria mais notável do Facebook é com a Viasat.43 

 

Figura 6: Express Wi-Fi na América Latina 

 
 

Fonte:    Ver   Hughes,   March 10, 2020. Disponível em: <https://www.hughes.com/resources/press- 
releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled>. 

 
 
 
 
 

43 Ver Nichole Rostad, “Viasat and Facebook team up to help to connect Mexico, Viasat. Disponível 
em: <https://viasat.com.mx/2019/08/12/viasat-and-facebook-team-up-to-help-to-connect-mexico/?lang=en>. 

A Hughes Network Systems e o Facebook Connectivity são parceiras na implementação, por toda 
a América Latina, de hotspots de Wi-Fi conectados à Internet por meio de backhaul por satélite, 
fornecido pela Hughes. Cada hotspot combina um VSAT (terminal de abertura muito pequeno) 
compacto e de fácil instalação da Hughes e o equipamento do Express Wi-Fi do Facebook. 
Empreendedores locais podem usá-lo para oferecer acesso à Internet a preços acessíveis de 
forma pré-paga  
para cerca de 500 pessoas em suas comunidades. Os usuários só precisam baixar um aplicativo 
do Facebook simples na Apple ou Google Appstore e comprar um pacote de dados barato na 
empresa local para se conectar ao serviço. 

 
As conexões do Express Wi-Fi permitem aos usuários finais acesso rápido e irrestrito à Internet 
para acessar qualquer site, baixar aplicativos, fazer upload de arquivos de trabalho, acessar redes 
sociais e assistir a filmes em plataformas de streaming e online. 

 
Até março de 2020, mais de 1.000 hotspots do Express Wi-Fi tinham sido implementados na 
América Latina, no Brasil, Colômbia, México e Peru. A maioria deles está localizada em áreas 
rurais no Brasil que careciam de bons serviços terrestres. 

https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled
https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled
https://viasat.com.mx/2019/08/12/viasat-and-facebook-team-up-to-help-to-connect-mexico/?lang=en
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3.1.4. Free Basics 
 

O Free Basics ajuda as pessoas a descobrirem a importância e os benefícios da conectividade 
com acesso gratuito a serviços básicos online.44 

 
Oferecido em parceria entre o Facebook e operadoras móveis, o Free Basics possibilita que 
usuários de telefonia móvel acessem serviços básicos, como ferramentas de comunicação, 
recursos educacionais, informações de saúde, sites do governo local e sites para busca de 
emprego, sem cobrança de dados. O Free Basics pode ser acessado por um aplicativo Android 
ou pelo browser de Internet móvel. 

 
A plataforma Free Basics é aberta de forma que qualquer site submetido por um desenvolvedor 
possa ser incluído, desde que atenda às diretrizes técnicas do programa. 45 As diretrizes técnicas 
são concebidas para aumentar o desempenho de conectividade em telefones mais antigos e 
conexões lentas, inclusive fornecendo uma interface simples e reduzindo o máximo possível o 
uso de dados, não suportando vídeos ou fotos mais pesadas. As diretrizes técnicas se aplicam 
igualmente a todos os serviços incluídos no Free Basics, inclusive a versão de baixa largura de 
banda do Facebook. Além disso, o Free Basics é oferecido em bases não exclusivas para que 
qualquer operadora móvel possa participar. As operadoras móveis não são pagas para oferecer 
o Free Basics e os desenvolvedores não são cobrados por participar. 

 
O Free Basics possibilita que pessoas não conectadas vivenciem a conectividade que talvez 
não experimentassem por causa dos altos custos de conexão, ou porque não estão cientes da 
importância de estar online. Ao fazê-lo, o Free Basics ajuda a fazer a transição das pessoas para 
a compra de dados para uso de Internet em banda mais larga. 

 
O programa também fornece uma conectividade básica para pessoas pouco conectadas que 
talvez só tenham dados para acessar a Internet de forma intermitente. Em vez de perder toda 
conectividade quando esgotam seu saldo de dados, o Free Basics pode ajudar a reduzir essas 
lacunas, possibilitando que as pessoas fiquem conectadas e incentivadas a continuar comprando 
dados para uso da Internet, conforme possam fazê-lo. 

 
Ao apoiar uma conectividade consistente e o acesso a serviços básicos, o Free Basics beneficia 
pessoas não conectadas ou pouco conectadas, bem como operadoras móveis que  são capazes 
de aumentar o número de pessoas que escolham usar a Internet. Os desenvolvedores 
participantes também têm oportunidade de aumentar seu público e ter ganhos de escala em seu 
impacto social. 

 
3.2. Investimentos em infraestrutura própria 

 
Além das iniciativas dos parceiros, o Facebook também está desenvolvendo seus projetos de 
infraestrutura própria. Esses projetos focam em aliviar pontos de congestionamento na rede 
backbone com especial atenção para a conectividade internacional, muito importante para a 
Internet na América Latina. A evolução da Internet começou nos Estados Unidos há 50 anos, 
sendo acompanhada por outros países da OCDE. Por causa disso, os Estados Unidos são 
responsáveis por uma quantidade significativa de conteúdo na Internet. Ademais, as empresas 

 
44 Free Basics. Disponível em: <https://connectivity.fb.com/free-basics/> 
45 Disponível em: <https://developers.facebook.com/docs/internet-org/participation-guidelines/>. 
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norte-americanas lideram o crescimento de serviços e aplicações over-the-top (OTT). Assim 
sendo, uma grande parcela do tráfego na Internet de usuários latino-americanos é trocada com 
servidores de conteúdo e aplicações de provedores estrangeiros, a maior parte deles localizados 
nos EUA (ver a Figura 7). Isso inclui uma quantidade significativa de tráfego entre usuários no 
mesmo país, desde que usem uma plataforma OTT localizada no exterior como Skype, 
WhatsApp ou FaceTime. 

 
Consequentemente, as conexões internacionais são muito importantes na América Latina. No 
entanto, por motivos geográficos, a região depende de cabos submarinos regionais e conexões 
por satélite, porque a maioria dos cabos globais conecta o Hemisfério Norte e a Ásia, deixando 
a América Latina de lado. Assim sendo, a conectividade internacional com frequência se torna 
um dos maiores impulsionadores de aumento de custos para usuários de Internet na América 
Latina. Ademais, uma oferta limitada de capacidade internacional restringe a largura de banda 
total que cada conexão de usuário pode obter. Por fim, a necessidade de pacotes de dados que 
vão e voltam dos Estados Unidos, com frequência passando por várias redes, aumenta muito a 
latência e degrada a qualidade do serviço. Em consequência, uma conectividade internacional 
fraca afeta drasticamente a Internet na América Latina. Preços altos e baixa qualidade 
desestimulam a utilização do serviço. Uma baixa utilização resulta em pequenos volumes de 
tráfego, o que, por sua vez, desestimula provedores locais a investirem em aplicações, conteúdo 
e serviços, e provedores internacionais a hospedarem conteúdo localmente, perpetuando, assim, 
a dependência da conectividade internacional. 

 
Figura 7: Conexões a serviços internacionais Pure Edge 

Fonte: NERA Economic Consulting 
 

A maioria dos investimentos do Facebook em suas próprias instalações de rede na região visa 
a aliviar os pontos de congestionamento na conectividade internacional, contribuindo assim 
para baixar custos e melhorar a qualidade e a velocidade das conexões dos PSIs. Ao fazê-lo, 
isso ajuda os países da América Latina a quebrarem o círculo vicioso de baixa qualidade e 
baixos volumes e estimula o desenvolvimento de ecossistemas de Internet locais e regionais. 
Três tipos de instalações backbone do Facebook exercem o maior impacto na América Latina: 
PoPs, armazenamento em caches e cabos submarinos. 
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3.2.1. Pontos de Presença (PoPs) 
 

O Facebook implantou PoPs em muitos países latino-americanos para se conectar diretamente 
com PSIs e outras empresas de Internet locais, normalmente em PTTs. A conexão local a um 
PoP em um país permite que operadoras economizem os custos de banda larga internacional 
exigida para transmitir o tráfego de seus usuários para serviços e usuários do Facebook (ver 
Figura 8), contribuindo assim para diminuir os custos de PSIs nacionais. Além disso, como a 
conexão internacional para servidores do Facebook é realizada por meio de uma rede IP própria 
e totalmente gerenciada, a qualidade e a latência da conexão são normalmente melhores do que 
quando a Internet internacional pública é usada. 

 
Figura 8: Conexões com serviços do Facebook por meio de PoP local 

Fonte: NERA Economic Consulting 
 

A presença de grandes plataformas de Internet internacionais em um PTT também aumenta 
muito o valor de estar presente no PTT para pequenos e médios PSIs, porque podem oferecer 
preços e qualidades a seus clientes que combinam com PSIs maiores, que têm escala para 
custear sua própria conectividade internacional. Agregar demanda local a PTTs os ajuda a 
baixar os custos de conectividade internacional e até mesmo de backbone nacional.46 Esse efeito 
é especialmente importante em cidades de médio porte, onde o lançamento de um PTT pode 
diminuir custos de tráfego em até cinco vezes.47 A redução de custos para pequenas e medias 
operadoras locais permite que elas permaneçam no mercado. Isso é crucial para usuários finais, 
pois pequenas e médias operadoras de telecomunicações na América Latina 

 
 
 
 
 

46 Ver Hernán Galperin, “Connectivity in Latin America and the Caribbean: The role of Internet 
Exchange Points”, Documentos de Trabajo, Universidad de San Andrés, agosto de 2013. 

47 Por exemplo, os preços de tráfego mensais pagos pela COTESMA, uma cooperative de ISPs de San 
Martín de los Andes (uma cidade de 25.000 habitantes no interior da Argentina) diminuíram em 2011 de 
$500/Mbps para $100/Mbps após a instalação de um IXP (Ibid.). 
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contribuem para diminuir o fosso digital entre as grandes cidades e as áreas menos povoadas.48 

 
3.2.2. Armazenamento em caches 

 
Os PoPs ajudam os atores do setor de Internet locais a diminuírem seus custos de conectividade 
internacional, mas não são eficazes na diminuição da latência.49 É claro que uma gestão 
adequada da rede pode reduzir a latência, mas a forma mais eficaz de diminuir a latência é 
armazenar o conteúdo o mais próximo possível do usuário final, na mesma cidade, se possível 
(ver a Figura 9). 

 
Figura 9: Latência para acessar conteúdo de Bogotá, Colômbia 

Fonte: Hernán Galperin, “Connectivity in Latin America and the Caribbean: The role of 
Internet Exchange Points”, Documentos de Trabajo, Universidad de San Andrés, agosto de 
2013. 

 

A latência é um parâmetro de qualidade muito importante. Ela é certamente essencial para 
aplicações interativas como jogos, Voice over Internet Protocol (VoIP) 50 ou videoconferências. 
51 Contudo, também afeta o comportamento do usuário para acessar conteúdo estático: testes 
feitos pela Amazon, Google e Microsoft descobriram que o tempo de carregamento de uma 
página na Internet em 100 milissegundos a 1 segundo resultou em mais tráfego de usuários e 
mais vendas e receitas.52 

 
 
 
 
 
 
 

48  Hernán Galperin and  François Bar,  “The  Microtelco  Opportunity: Evidence from Latin America”, 
Information Technologies and International Development 3, no. 2 (Winter 2006): 73–86. 

49 Nesse contexto, a latência pode ser definida como o tempo decorrido entre a ação do usuário e a 
resposta da aplicação de Internet a essa ação. 

50 O padrão G.114 do ITU-T aceita uma latência maxima unidirectional de 150 milisegundos para 
VoIP. 

51  A videoconferência permite uma latência  maxima de 300 milisegundos.  Permitir  100 milisegundos 
para processamento de sinal no dispositivo de terminal de cada extremidade deixa 100 milisegundos para 
transmissão de rede. 
(JISC       Community,       Videoconferencing       Traffic:       Network       Requirements.       Disponível    em: 
<https://community.jisc.ac.uk/library/videoconferencing-booking-service/videoconferencingtraffic-network- 
requirements>. Acesso em: 4 de abril de 2020). 

https://community.jisc.ac.uk/library/videoconferencing-booking-service/videoconferencingtraffic-network-requirements
https://community.jisc.ac.uk/library/videoconferencing-booking-service/videoconferencingtraffic-network-requirements
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O Facebook implanta instalações de armazenamento em caches colocadas em redes PSI latino-
americanas para melhorar a experiência do usuário e reduzir seus próprios custos de 
conectividade internacional. Esses caches armazenam cópias do conteúdo mais popular, então 
precisam ser descarregados de servidores norte-americanos apenas uma vez. Os usuários finais 
que queiram acessar o conteúdo do Facebook fazem o download da cópia no cache em vez de 
enviar uma solicitação para os servidores norte-americanos do Facebook toda vez que um 
usuário solicitar (ver Figura 10). 

 
Figura 10: Conexões a serviços do Facebook com cache embutido 

Fonte: NERA Economic Consulting 
 

O armazenamento em caches aumenta a proporção de conteúdo de Internet entregue a usuários 
finais de um servidor localizado em sua cidade ou seu país. Isso tem um efeito direto sobre a 
latência, porque os pacotes são transmitidos em média em uma rota mais curta. Além disso, os 
caches diminuem a necessidade de conectividade internacional, permitindo que os custos de 
Internet diminuam. Em países em que a capacidade internacional é um ponto de 
congestionamento, os caches também ajudam a aumentar as velocidades de conexão que os 
usuários finais experimentam. Dessa forma, os caches permitem que os PSIs diminuam seu 
custo de conectividade internacional e melhorem a qualidade e a experiência do usuário. 

 
 
 
 
 

52 Ver, por exemplo, Yoav Einav, “Amazon Found Every 100ms of Latency Cost them 1% in Sales, 
Gigaspaces, 20 de janeiro de 2019. Disponível em: <https://www.gigaspaces.com/blog/amazon-found-every- 
100ms-of-latency-cost-them-1-in-sales/>. 

https://www.gigaspaces.com/blog/amazon-found-every-100ms-of-latency-cost-them-1-in-sales/
https://www.gigaspaces.com/blog/amazon-found-every-100ms-of-latency-cost-them-1-in-sales/
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3.2.3. Cabos submarinos 
 

Por ser uma grande empresa de Internet com presença no mundo inteiro, o Facebook lida com 
muito tráfego de Internet entre os dispositivos de seus usuários e seus próprios servidores, 
principalmente onde há interconexão local com um PoP. Assim sendo, os serviços do Facebook 
dependem pesadamente da conectividade internacional. A capacidade internacional é com 
frequência escassa e cara na América Latina. Dessa forma, o Facebook está interessado no 
aumento da capacidade de conexões de tráfego IP para evitar congestionamento e diminuir 
custos.53 A melhor forma de fazer isso é implantando novos cabos submarinos para países mal 
atendidos. O Facebook está se juntando a vários consórcios de cabos para melhorar a 
conectividade pela América Latina, África e Ásia. 

 
Os cabos submarinos, ao aumentarem a oferta de capacidade internacional, têm um efeito duplo 
sobre a Internet. Eles aumentam a largura de banda disponível, o que resulta em velocidades 
mais elevadas para usuários finais. Além disso, ao aumentar a concorrência, eles reduzem o 
preço de mercado para conectividade internacional. Como os custos de backbone internacional 
são uma parcela relevante dos custos totais de provedores de acesso à Internet na América 
Latina, é provável que qualquer redução nos preços da conectividade internacional se traduza 
em preços mais baixos para usuários finais de banda larga. Preços mais baixos e qualidade mais 
alta resultam em aumento de demanda por banda larga. 

 
O impacto que a implantação de cabos submarinos exerce sobre a taxa de penetração da Internet 
foi medido na literatura econômica.54 Outros estimaram que a implantação de um cabo 
submarino que pertença a uma rede de cabos submarinos internacional terá um impacto 
positivo em termos de conectividade e redução do fosso digital nos países que conecta.55 

 
Especificamente, o Facebook está implantando o Malbec, um novo cabo submarino entre o 
Brasil e a Argentina em parceria com a operadora de infraestrutura GlobeNet.56 Esse novo cabo 
tem comprimento de 2.500 km (entre Buenos Aires e Rio de Janeiro) e melhorará a 
conectividade entre os dois países, e também entre a região sul-americana e os Estados Unidos. 
Esse sistema de cabos duplicará a capacidade internacional atual para a Argentina, e isso levou 
à implantação de outro cabo entre a Argentina e o Uruguai para estender os benefícios desse 
aumento de capacidade também para este último. O Malbec deve iniciar suas operações em 
julho de 2020.57 

 
 
 
 
 

53 O tráfego de IP é um subconjunto de um mercado cada vez mais complexo para conectividade de 
Internet por atacado que inclui peering gratuito, peering pago e distribuição de conteúdo. 

54 Ver Joël Cariolle, “Submarine cables deployment, digital vulnerabilities and the digital divide in Sub-
Saharan Africa”, FERDI Foundation pour les études et recherches sur le développement international (31  de 
agosto de 2018). 

55 Ver José Javier Cabrera Jiménez, Diego Alejandro Tello Granja, Freddy Villao Quezada, “Study to 
determine the need for the landing of a new submarine fiber optic cable in Ecuador” (monografia para obter o 
grau de Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações, junho de 2014). Disponível em: 
<http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/25445>. 

56 Ver Globenet, “submarine cable system to Argentina”. Disponível em: 
<https://globenet.com/en/2018/09/05/globenet-and-facebook-bring-new-submarine-cable-to-argentina/>. 

57 Ver Melanie Mingas, “Malbec subsea cable in ‘final stages’ of implementation”, capacity, 13 de março 
de 2020. Disponível em: <https://www.capacitymedia.com/articles/3825102/malbec-subsea-cable-in- final-
stages-of-implementation>. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/25445
https://globenet.com/en/2018/09/05/globenet-and-facebook-bring-new-submarine-cable-to-argentina/
https://www.capacitymedia.com/articles/3825102/malbec-subsea-cable-in-final-stages-of-implementation
https://www.capacitymedia.com/articles/3825102/malbec-subsea-cable-in-final-stages-of-implementation
https://www.capacitymedia.com/articles/3825102/malbec-subsea-cable-in-final-stages-of-implementation
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3.3. Contribuição dos programas de conectividade para a prestação de 
serviços digitais na América Latina 

 
Em suma, os projetos de conectividade provavelmente resultarão em uma maior cobertura de 
rede de banda larga, preços mais baixos de banda larga, maior penetração e uso de Internet 
(ambos pelas PMEs e por cidadãos individuais), maiores velocidades e latência mais baixa de 
conexões de Internet e, assim, um fosso digital mais estreito entre áreas urbanas e rurais, e entre 
cidadãos mais ricos e mais pobres. Na Tabela 5, estão resumidas as contribuições de cada 
iniciativa para a melhoria de cada dimensão de desempenho de banda larga. 

 
Tabela 5: Melhoria das características de banda larga devido a iniciativas de 

conectividade do Facebook 
 

Característica Iniciativa do Facebook 
Penetração da Internet/banda larga Free Basics, PoPs, Caches, Cabos Submarinos 
Cobertura de banda larga Acesso Rural, Projetos Wi-Fi 
Velocidades e qualidade de conexão PoPs, Caches, Cabos Submarinos 
Custos e preços de banda larga Acesso Rural, Projetos Wi-Fi, PoPs, Caches, 

Cabos Submarinos 
Intensidade da concorrência Acesso Rural, Projetos Wi-Fi, Free Basics, 

PoPs, Caches, Cabos Submarinos 
Nota: * Conseguimos mostrar que o Free Basics contribui para aumentar a penetração da banda larga, e que 
outros programas contribuem para melhorar a velocidade e a qualidade da banda larga, mas não encontramos 
informações para quantificar esses impactos. 
Fonte: NERA Economic Consulting, Facebook 

 
A América Latina é uma das regiões onde o Facebook está investindo em conectividade. A 
empresa já lançou várias iniciativas e muitas outras estão em fase avançada de planejamento. 
Os investimentos do Facebook na América Latina incluem a implementação da maioria de seus 
programas de conectividade. Mesmo que seu alcance geográfico seja agora limitado, eles têm 
potencial para serem implementados na maioria dos países latino-americanos. 

 
Tabela 6: Escopo geográfico dos investimentos em conectividade do Facebook na 

América Latina 
 

Projeto  Países implementados 
Programas em 
parceria 

Free Basics Colômbia, Peru, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá 

 Acesso Rural Peru 
 Projetos Wi-Fi Brasil, Colômbia, México, Peru 

Infraestrutura 
própria 

Cabos submarinos Brasil, Argentina, Uruguai 
Cache A maior parte da América Latina 

 PoPs A maior parte da América Latina 
Fonte: Facebook 

 
Os investimentos do Facebook em conectividade tratam dos pontos de congestionamento no 
desenvolvimento da banda larga na América Latina. Cada um dos componentes da sequência 
de soluções de conectividade, e sua combinação como um sistema, possibilita que os países da 
América Latina reduzam muito as lacunas de conectividade. A Tabela 7 mostra como eles 
ajudam a superar os desafios ao desenvolvimento da banda larga identificados pela OCDE. 
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Tabela 7: Projetos de conectividade do Facebook que tratam dos desafios ao 
desenvolvimento da banda larga na América Latina 

 

Desafio 
Serviços de banda larga a 
preços inacessíveis 
Implementação de 
infraestrutura cara 
Falta de Backbone 
Concorrência fraca 
Conectividade escolar 
incompleta 
Baixo uso de TICs em 
empresas 
Subdesenvolvimento do 
governo eletrónico 
Baixa confiança em serviços 
digitais 

Free 
Basics 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Acesso 
Rural 

 
 

 
 
 
 

 

 

Projetos 
Wi-Fi 

 
 

 
 
 
 

 

 

Cabos 
Submarinos Cache PoPs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: NERA Economic Consulting, Facebook, OECD-IDB 
 

Além da melhoria da banda larga e do setor de TICs em geral, os investimentos em 
conectividade também impulsionam melhorias e a atividade econômica na economia e na 
sociedade como um todo. Analisamos esses impactos nas próximas seções. 
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4. QUANTO OS PROGRAMAS DE CONECTIVIDADE CONTRIBUEM PARA 
AS SOCIEDADES LATINO-AMERICANAS? 

Nas seções anteriores deste relatório, identificamos e explicamos como os investimentos em 
conectividade do Facebook contribuirão para a melhoria do desempenho dos setores de TICs, 
a qualidade e o preço dos serviços de telecomunicações, bem como o desenvolvimento 
socioeconômico em geral. Nesta seção, estimamos os potenciais impactos positivos sobre os 
cidadãos e as sociedades latino-americanas dos programas de conectividade com o 
envolvimento do Facebook. Como a implementação de muitos projetos está só começando, 
reunimos as experiências nos países onde estão implementados para estimar o potencial de 
outros países da região. Fizemos estimativas para a maioria dos países da região, mas, quando 
o Facebook declarou uma clara intenção de limitar a implementação a países específicos, 
analisamos apenas estes. 

 
Pressupomos que as melhorias impulsionadas pelos programas de conectividade sejam 
complementares ao impacto direto de investimentos por operadoras de telecomunicações em 
redes e serviços de banda larga, porque visam a aliviar os pontos de congestionamento que 
impedem esses investimentos de alcançar seu pleno potencial. Assim sendo, nossas estimativas 
se acrescem ao impacto de investimentos em telecomunicações calculados por outras fontes 
como a GSMA. Nós nos esforçamos para medir apenas os efeitos incrementais  e optamos 
pelos números mais conservadores quando na dúvida, para evitar dupla contagem. 

 
Em especial, supusemos que todos os usuários que acessam a Internet usando banda larga, 
também usam banda larga móvel. Assim sendo, supusemos que todos os incrementos na 
penetração de banda larga advêm de aumentos na banda larga móvel, ao passo que a banda 
larga fixa contribui principalmente com aumentos na qualidade. Isso é compatível com o papel 
prevalecente das redes e serviços móveis na região, mas tende a subestimar os efeitos positivos 
de projetos de Wi-Fi, que às vezes são implementados sem cobertura de banda larga móvel. 

 
Estimamos o impacto potencial se os projetos de conectividade forem estendidos para os 
principais países da região, exceto Venezuela e Cuba. Achamos que esse pressuposto é 
razoável, pois vários investimentos (PoPs e caches) já são difundidos, ao passo que outros têm 
planos de alcance para além de suas implementações iniciais ou poderiam ser facilmente 
estendidos a um preço relativamente baixo. Contudo, limitamos o impacto de cabos submarinos 
à Argentina, Brasil e Uruguai. 

 
As informações disponíveis nos permitem estimar faixas para os parâmetros mais relevantes. 
Contudo, há alguns impactos positivos identificados, mas que não conseguimos quantificar, 
por exemplo: 

 
• impacto do Free Basics na penetração da Internet; 

• impacto da implementação de caches e PoPs nas velocidades e na qualidade de conexão 
dos usuários finais e, portanto, no uso de serviços mais demandantes; 

• aumento da concorrência no espaço de PSIs ou preservação da intensidade da 
concorrência atual; 

• impacto da maior qualidade de conexão sobre taxas de utilização, produtividade e sucesso 
de companhias de serviços digitais locais; 
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• impacto sobre a receita fiscal e a segurança do emprego e de produto de muitas PMEs e 
indivíduos que agora operam na economia informal, mas estão migrando para a economia 
formal, conforme se envolvam com o comércio eletrônico; 

• aumento na produção de conteúdo local por causa do público mais amplo do que 
plataformas de vídeos digitais seriam capazes de alcançar; e 

• aumento no pluralismo midiático, porque as maiores velocidades de conexão e qualidade 
permitem a entrada de novas mídias. 

 
Como visto na Seção 2, os investimentos em conectividade exercem dois tipos de impacto: 1) 
efeitos diretos e indiretos de gastos e 2) impactos em termos de eficiência devido a maior 
produtividade. Contudo, como os investimentos ligados a programas de conectividade do 
Facebook envolvem uma quantidade relativamente modesta de dinheiro, é provável que seu 
estímulo direto e indireto para o PIB seja pequeno. De modo geral, os planos do Facebook de 
investir em instalações de conectividade, apesar de não desprezíveis, seriam apenas uma fração 
dos investimentos anunciados pelas operadoras de telecomunicações latino-americanas. 

 
Assim sendo, procuramos levar em conta em nossa quantificação apenas os impactos movidos 
pela produtividade. Para fazê-lo, seguimos a metodologia explicada em seções anteriores: 
primeiramente, avaliamos o impacto potencial sobre a melhoria no desempenho das TICs e 
depois quantificamos o impacto que esse aumento no desempenho terá sobre a economia e a 
sociedade como um todo. 

 
4.1. Avaliação do potencial de aumento no desempenho das TICs 

 
Avaliamos o potencial de melhoria no setor de TICs, calculando primeiro o impacto individual 
de cada programa sobre parâmetros do setor e depois consolidando os efeitos individuais para 
estimar o impacto geral sobre o setor todo. Em alguns casos em que tínhamos uma gama de 
possíveis valores, construímos três cenários: otimista (usando o maior valor encontrado na 
literatura econômica), pessimista (usando o valor mais baixo) e realista (usando a média de 
todos os valores). 

 
4.1.1. Acesso Rural 

 
A Internet para Todos é a iniciativa mais avançada do mundo no uso de arquiteturas abertas e 
abordagens de negócios inovadores para levar a cobertura de banda larga móvel para áreas não 
cobertas ou mal atendidas. Ela é usada como referência para avaliar o potencial de Acesso 
Rural aberto para reduzir o fosso digital por toda a região. 

 
De acordo com o consórcio Internet para Todos, no Peru em 2018, mais de 8,5 milhões de 
pessoas (ou 28% da população peruana) não tinham cobertura de banda larga móvel de boa 
qualidade. Destas, 14% não tinham cobertura móvel nenhuma, enquanto que outras 14% 
tinham acesso a pelo menos uma rede móvel 2G, mas só podiam usar dados de voz e banda 
estreita. 

 
A Internet para Todos põe em operação uma combinação singular de novas tecnologias, 
modelos de negócios e normas regulatórias que permitem que uma operadora móvel (primeiro 
a Telefônica, agora a Entel também) baixe seu custo total de propriedade em mais de 30%. Seu 
plano de negócios também se beneficiou da boa vontade das autoridades 
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peruanas de aceitar a transferência parcial de infraestrutura própria da Telefônica para o 
consórcio Internet para Todos e outras flexibilidades regulatórias. 

 
Em consequência, grandes partes das áreas não conectadas e mal atendidas no Peru se tornaram 
lucrativas. A Internet para Todos fará upgrade de todas as estações-base 2G nessas áreas para 
LTE até 2021. Além disso, estenderá a cobertura 3G/4G para dois milhões de pessoas em áreas 
anteriormente não cobertas. 

 
Tabela 8: Áreas de cobertura no Peru 

 
 

Antes da implantação da 
Internet para Todos (2018) 

Após a implantação da 
Internet para Todos 

(2021) 
Área População % População % 
Nenhuma cobertura 4.431.332 14% 2.431.332 6% 
Apenas cobertura 2G 4.395.262 14% 0 0% 
Banda larga móvel (3G/4G) 23.162.662 72% 29.557.924 94% 
Nota: Dados de 2018 da OSIPTEL, Cobertura Móvil, Indicadores de Servicio Móvil. Disponível em: 
<http://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil>. 
Fonte: Internet para Todos 

 
Para avaliar o potencial de programas de Acesso Rural para melhorar a cobertura em outros 
países da América Latina, supusemos que as áreas atualmente mal atendidas compartilham um 
perfil econômico semelhante às do Peru. Assim sendo, supusemos que a implantação do Acesso 
Rural permitiria que todas as áreas tivessem apenas cobertura 2G em 2018 para fazer um 
upgrade lucrativo para 4G e cobrir lucrativamente 45% da população atualmente não coberta. 

 
Aplicamos esses parâmetros à cobertura de banda larga móvel em países da América Latina. A 
única exceção foi o México, onde já há um programa (Red Compartida) para estender a 
cobertura móvel a áreas rurais. Assim sendo, supusemos que a Red Compartida alcançaria seus 
objetivos para estender a cobertura de banda larga móvel para 92%, 58 reduzindo a população 
não coberta no México para 8%.59 Consequentemente, estimamos que o Acesso Rural tem o 
potencial de ampliar a cobertura de banda larga de boa qualidade para 29 milhões de pessoas e 
levar a cobertura móvel para mais de 95% da população da região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 Red Compartida, Proyecto de Telecomunicaciones más grande en la historia de México. Disponível 
em: <https://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/>. 

59 População em 2010, de acordo com ultimo censo, Censo de Población y Vivienda 2010. Disponível 
em: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>. 

http://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil
https://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
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Tabela 9: Impacto potencial de projetos de Acesso Rural sobre a cobertura de banda 
larga móvel 

 

Cobertura atual 
(% PoP) 

 
Cobertura 

final 
(% PoP) 

 
Aumento da cobertura 

 
País 

Banda larga 
móvel 

2G 
apenas 

 
% PoP 

 
População* 

Argentina 92% 6% 98,9% 6,9% 3.071.306 
Bolívia 86% 9% 97,3% 11,3% 1.277.984 
Brasil 93% 2% 97,0% 4,0% 8.456.676 
Chile 97% 3% 99,8% 2,8% 531.047 
Colômbia 87% 7% 96,7% 10,1% 5.018.484 
Costa Rica 99% 0% 99,5% 0,5% 22.564 
República 
Dominicana 

99% 1% 100,0% 1,0% 106.272 

Equador 90% 6% 97,8% 7,8% 1.333.490 
El Salvador 90% 3% 96,2% 6,2% 395.474 
Guatemala 85% 14% 99,5% 14,5% 2.492.538 
Honduras 85% 6% 94,9% 9,9% 951.018 
México 94% 0% 96,7% 2,7% 3.417.233 
Nicarágua 95% 0% 97,3% 2,3% 145.905 
Panamá 96% 0% 97,8% 1,8% 75.406 
Paraguai 96% 0% 97,8% 1,8% 125.580 
Peru** 90% 5% 97,3% 7,3% 2.321.351 
Uruguai 99% 1% 99,9% 0,9% 30.708 
Total     29.773.034 
Nota: * População em 2018, Banco Mundial. Disponível em: 
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>. 
** Para garantir a consistência com números de outros países, usamos dados de cobertura de Telegeografia para 
o Peru, que geram maior cobertura final, mas números de aumento de cobertura mais baixos do que os estimados 
pela Internet para Todos. 
Fonte: TeleGeography Mobile Broadband Penetration 2019 Data, NERA analysis. 

 
4.1.2. Programas de conectividade Wi-Fi 

 
Pontos de acesso do Express Wi-Fi foram implantados em cidades com populações 
relativamente pequenas. Até março de 2020, a Hughes tinha implantado cerca de 1.000 hotspots 
Express Wi-Fi no Brasil, Colômbia, México e Peru, cada um deles possibilitando conectividade 
(pela Hughes) a uma média de 500 usuários.60 

 
No México, a parceria do Facebook possibilitou que ela oferecesse acesso à Internet para 
municípios de todos os estados.61 Esse serviço fornece velocidades de até 50 Mbps por meio de 
hotspots Wi-Fi por satélite, semelhantes aos que utilizam a plataforma de software Express 

 
60 Hughes, “In Partnership with Facebook Connectivity, Hughes Installs 1,000th Satellite-enabled 

Express Wi-Fi Hotspot in Latin America”, 10 de março de 2020. Disponível em: 
<https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th- 
satellite-enabled>. 

61 Viasat, “Viasat Brings Fastest Home Satellite Internet Service to Mexico”, 11 de dezembro de 2019. 
Disponível em: <https://www.viasat.com/news/viasat-brings-fastest-home-satellite-internet-service-mexico>. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled
https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled
https://www.viasat.com/news/viasat-brings-fastest-home-satellite-internet-service-mexico
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Wi-Fi. Em setembro de 2018, mais de 100.000 usuários já estavam conectados à Internet 
usando 2.700 hotspots Viasat.62 

 
A partir desses números, estimamos que o potencial dos programas de conectividade Wi-Fi do 
Facebook aumentará a cobertura e a penetração da banda larga de alta velocidade, supondo 
que: 

 
• cada hotspot cobre 500 pessoas; 

• cada hotspot tem 37 usuários conectados (uma estimativa muito conservadora de 
penetração da Viasat atual); 

• o número de hotspots Wi-Fi dobraria no México e no Brasil, o que é uma previsão 
conservadora pois resultaria em uma cobertura adicional de 10,8% da população rural 
mexicana, mas apenas 3,5% da brasileira; 

• o aumento na cobertura em outros países é a média aritmética dos aumentos no México e 
no Brasil ou 7,2% da população rural e 

• a penetração de serviços Wi-Fi em todos os países é a mesma da do México (37 conexões 
por hotspot). 

Aplicando essas premissas, achamos que os programas de conectividade Wi-Fi do Facebook 
têm o potencial de ampliar a cobertura de banda larga de alta velocidade para mais de 7,5 
milhões de pessoas e acrescentar mais de 550.000 conexões de banda larga de alta velocidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Viasat, con su Internet comunitario, explora otros mercados en México. Disponível em: 
<https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Viasat-con-su-Internet-comunitario-explora-otros-mercados-en- 
Mexico-20180923-0003.html >. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Viasat-con-su-Internet-comunitario-explora-otros-mercados-en-Mexico-20180923-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Viasat-con-su-Internet-comunitario-explora-otros-mercados-en-Mexico-20180923-0003.html


© NERA Economic Consulting 31 

Avaliação da contribuição de investimentos 
em conectividade para o desenvolvimento 
de sociedades latino-americanas 

Quanto os Programas de Conectividade 
Contribuem para as Sociedades 

Latino--americanas? 

 

 

Tabela 10: Impacto potencial dos programas Wi-Fi na cobertura de Banda Larga de 
Alta Velocidade (HSBB) 

 

 
 

País 

Aumento da 
população coberta 

pela HSBB 

Aumento na 
cobertura da HSBB 

em áreas rurais 

Aumento da 
penetração da HSBB 

(conexões) 
Argentina 259.307 7,17% 19.208 
Bolívia 248.828 7,17% 18.432 
Brasil 1.000.000 3,55% 74.074 
Chile 166.961 7,17% 12.367 
Colômbia 684.106 7,17% 50.675 
Costa Rica 74.040 7,17% 5.484 
República Dominicana 144.176 7,17% 10.680 
Equador 443.070 7,17% 32.820 
El Salvador 128.767 7,17% 9.538 
Guatemala 605.157 7,17% 44.826 
Honduras 294.864 7,17% 21.842 
México 2.700.000 10,78% 200.000 
Nicarágua 192.237 7,17% 14.240 
Panamá 96.683 7,17% 7.162 
Paraguai 191.550 7,17% 14.189 
Peru 506.612 7,17% 37.527 
Uruguai 11.537 7,17% 855 
Total 7.747.895  573.918 
Fonte: Banco Mundial, ONU, Hughes, Facebook, NERA analysis 

 
O impacto geral seria diferente em áreas com e sem cobertura de banda larga móvel. Em áreas 
não cobertas, os ganhos de conectividade incrementais poderiam ser especialmente notórios, já 
que os programas de conectividade do Facebook permitiriam que as pessoas anteriormente não 
conectadas usassem a Internet. Em áreas com cobertura móvel, os programas de conectividade 
Wi-Fi do Facebook poderiam permitir aos parceiros otimizarem, aumentarem e melhorarem 
suas redes, permitindo aos usuários se conectarem a uma Internet mais confiável, a partir de 
mais lugares, com velocidades sustentáveis mais rápidas, a preços mais acessíveis. Isso, por 
sua vez, permitiria que eles usassem aplicações mais demandantes como enviar fotos de 
mercadorias, fazer videoconferências ou streaming de vídeo, e melhorassem a qualidade geral 
do serviço, disponibilizando mais largura de banda aos usuários do que apenas redes móveis. 

 
4.1.3. Caches e PoPs 

 
Analisamos o quanto os custos das operadoras e os preços para os usuários possivelmente 
diminuirão graças a caches e PoPs, por causa de uma menor necessidade de conectividade 
internacional. Para avaliar essas economias de custo, começamos com a velocidade de conexão 
média em cada país tanto para a banda larga fixa quanto para a móvel. Estimamos um índice 
de multiplexação de 24:1 alinhado com os padrões da indústria.63 Estimamos que o tráfego 

 
63 Um índice de multiplexação de 24:1 supõe que a capacidade no Portal PSI para a Internet é de 1/24 

da soma de velocidades de conexão dos usuários. 
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para sites do Facebook seja de 7,8% do tráfego total da Internet.64 Em países onde não existem 
caches ou PoPs, supomos que todo tráfego para os sites do Facebook seja roteado por meio do 
tráfego de PSI internacional, ao passo que, em países com infraestrutura local do Facebook, 
apenas 10% do tráfego transborda para conexões internacionais. O preço médio estimado para 
o tráfego de PSI para os Estados Unidos é USD 2/Mbps por mês. 

 
Nossos resultados sugerem que os custos de conectividade internacional das operadoras 
diminuiriam em cerca de USD 440 milhões. Supondo que eles repassem 50% dessas economias 
de custo para os clientes por meio de preços mais baixos, os clientes podem se beneficiar de 
reduções na receita média por usuário (ARPU), conforme mostrado na Tabela 11. Isso poderia 
resultar em descontos de USD 0,50 a USD 1,50 ao ano para cada cliente. 

 
Tabela 11: Economias médias para clientes geradas por PoPs e Caches do Facebook 

 

 
 
 

País 

 
 

Facebook 
tem 

caches? 

Economias 
por  

operadoras 
fixas 

(USD/ano) 

 
Diminuição 
da ARPU 

fixa 
(USD/ano) 

Economias 
por  

operadoras 
móveis 

(USD/ano) 

 
Diminuição 
da ARPU 

móvel 
(USD/ano) 

Argentina S 8.979.801 0,45 27.054.412 0,47 
Bolívia S 338.953 0,24 6.675.217 0,61 
Brasil S 48.829.050 0,72 154.074.958 0,53 
Chile S 10.996.509 1,73 19.388.988 0,60 
Colômbia S 6.322.974 0,37 19.858.357 0,35 
Costa Rica N 0 0,00 0 0,00 
República 
Dominicana 

S 686.071 0,32 5.169.670 0,44 

Equador S 882.560 0,21 4.085.010 0,25 
El Salvador N 0 0,00 0 0,00 
Guatemala S 1.275.237 0,26 11.369.556 0,71 
Honduras N 0 0,00 0 0,00 
México S 9.651.458 0,23 89.767.912 0,69 
Nicarágua N 0 0,00 0 0,00 
Panamá N 0 0,00 0 0,00 
Paraguai N 0 0,00 0 0,00 
Peru S 4.437.054 0,70 13.787.570 0,38 
Uruguai N 0 0,00 0 0,00 
Total  92.399.666  351.231.648  
Fonte: Facebook, Sandvine, NERA Economic Consulting 

 
Além dessas economias de custos diretas, os caches e PoPs contribuem para o aumento das 
velocidades médias e da qualidade de conexão à Internet dos usuários finais. Maiores 
velocidades e menor latência geram maior uso de serviços atuais (navegação na rede, comércio 
eletrônico, mensageria) e dão ao usuário a capacidade de usar serviços mais demandantes como 
streaming de vídeo, videoconferências ou VoIP. Os dados a que tivemos 

 
 
 

64    Sandvine,   “The   Global   Internet   Phenomena   Report”,   September   2019.   Disponível   em: 
<https://www.sandvine.com/press-releases/sandvine-releases-2019-global-internet-phenomena-report>. 

http://www.sandvine.com/press-releases/sandvine-releases-2019-global-internet-phenomena-report
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acesso não nos permitem estimar seu impacto econômico e assim sendo, decidimos não 
acrescentar qualquer contribuição a partir desses conceitos a nossas estimativas. 

 
4.1.4. Cabos Submarinos 

 
A implantação de cabos submarinos em um país gera um aumento na utilização da Internet por 
causa do aumento da qualidade e da diminuição dos preços. Uma análise econométrica do 
impacto da conexão de cabos submarinos em países africanos descobriu que as taxas de 
penetração da Internet aumentaram de 4% para 8% após a conexão dos cabos.65 

 
Também estimamos o impacto de reduções de custo sobre os preços. Supusemos que os preços 
da capacidade internacional se reduziriam em 50% após a fixação dos cabos,66 que os custos de 
capacidade internacional representam 10% da ARPU67 e que as operadoras repassarão 50% de 
suas economias de custo para seus clientes por meio da redução nos preços. 

 
O Facebook está implantando capacidade de cabos entre o Brasil e a Argentina. Assim sendo, 
restringimos nossa análise a esses países. Também incluímos o Uruguai por causa do anúncio 
de um projeto de extensão de parte da capacidade do Malbec para esse país. Como o Brasil já 
tinha muito mais capacidade do que a Argentina ou o Uruguai, aplicamos uma redução de 50% 
a seus resultados para explicar o impacto mais baixo de capacidade adicional. A Tabela 12 
mostra os resultados. 

 
Tabela 12: Impacto da implantação de cabos submarinos 

 
Aumento na taxa de penetração da Internet Diminuição da 

ARPU (USD/ano) País Máximo Médio Mínimo 
Argentina 8% 6% 4% 3,23 
Brasil 4% 3% 2% 1,12 
Uruguai 8% 6% 4% 4,28 
Fonte: Facebook, Economist Intelligence Unit68, estimativas da NERA 

 
4.1.5. Impacto consolidado de projetos no ecossistema de TICs latino- 

americano 
 

Como esses projetos contribuem para melhorar o desempenho dos diferentes pontos de 
congestionamento no ecossistema de banda larga da América Latina, os impactos de diferentes 
projetos tendem a se reforçar uns aos outros. Nesta seção, teremos uma visão abrangente de 
como esses impactos se combinam e calculamos o impacto geral de todo o portfólio de 
programas. 

 
 

65 Ver Joel Cariolle, “Telecommunications submarine-cable deployment and the digital divide in Sub- 
Saharan Africa”. Foundation for Studies and Research on International Development (novembro de 2018). 

66 Fonte: entrevistas com especialistas do Facebook. 
67 Galperin se refere a estudos que descobriram que os custos de conectividade internacional 

representavam de 15% a 30% dos custos de PSI na América Latina. (Ver Hernán Galperin, “Connectivity in Latin 
America and the Caribbean: The role of Internet Exchange Points”, Documentos de Trabajo, Universidad de San 
Andrés, agosto de 2013.) Após levar em consideração níveis de lucro no setor e algumas reduções de custos, 
estimamos que eles estavam na faixa de 10% da ARPU em 2019. 

68 2020 The Economist Intelligence Unit, The Inclusive Internet Index. Disponível em: 
<https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance>. 

https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance
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Cobertura de banda larga mais ampla 
 

A cobertura de banda larga pode aumentar graças ao Acesso Rural e a programas de 
conectividade Wi-Fi. O aumento mais importante seria decorrente do Acesso Rural. Esperamos 
alguma sobreposição entre os programas Wi-Fi e o Acesso Rural, e, como não dispomos de 
informações para estimá-lo, decidimos assumir a premissa mais conservadora de que todas as 
localidades cobertas por programas Wi-Fi também estariam cobertas por redes móveis, muitas 
vezes graças ao Acesso Rural. Assim sendo, usamos os números do Acesso Rural no aumento 
esperado de cobertura, na medida em que os dados consolidados da cobertura geral de banda 
larga aumentam. 

 
Maior penetração da Internet 

 
A maioria dos projetos contribui para o aumento da penetração da Internet de diferentes formas. 

 
• Diminuindo os preços da banda larga e, assim, induzindo as pessoas, que achavam 

anteriormente que a Internet era muito cara, a se conectarem. 

• Aumentando a cobertura da rede e proporcionando assim às pessoas em áreas recém- 
cobertas a oportunidade de se conectarem a serviços de Internet que desejavam ter. 

• Fornecendo uma forma barata para potenciais usuários experimentarem serviços de 
Internet e descobrirem seu valor. 

• Melhorando a qualidade do serviço e fomentando a concorrência entre PSIs. 
 

Aumento de cobertura 
 

O aumento da cobertura da rede permite que potenciais demandas não atendidas passem a ser 
servidas. Supusemos que a demanda em áreas anteriormente não cobertas teria um perfil 
semelhante em outras áreas do país e, assim, estimamos que a penetração da Internet em  áreas 
recém-cobertas cresceria até alcançar a média nacional. 

 
Elasticidade de preços 

 
A literatura econômica vem fazendo estimativas da elasticidade de preços da banda larga na 
América Latina e em outros países em desenvolvimento. Por exemplo, Macedo e Carvalho 
estudaram a elasticidade de preço de demanda da penetração de banda larga em várias regiões 
latino-americanas. 69 Alderete estimou a elasticidade de receita de demanda da penetração de 
banda larga na América Latina.70 O mesmo fizeram Katz e Callorda em relação à África.71 

 
 

69 Ver Hildebrando R.Macedo and Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, “Broadband economic impact 
in Brazil: a simultaneous equations analysis”. Artigo apresentado na 5th ACORN-REDECOM Conference, Lima, 
19-20 de maio de 2011. 

70 Ve Maria Veronica Alderete, “An approach to the broadband effect on Latin American growth: A 
structural model”. Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549–569. 

71 Ver Raul Katz and Fernando Callorda, “Economic contribution of broadband, digitization and ICT 
regulation: Econometric modelling for Africa”, ITU Publications (2019), ISBN 978-92-61-28301-8 (versão em 
papel). 
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Usamos as conclusões da literatura econômica recente para estimar a faixa de elasticidades de 
preços (máxima, mínima e média), que subsequentemente multiplicamos por nossas reduções 
de preço estimadas. 

 
Tabela 13: Elasticidades da banda larga em mercados em desenvolvimento 

 
Input Resultado Valor72 País Ano Fonte 
Preço médio para o 
acesso a banda larga 
(R$) 

Penetração da 
banda larga 

 
-1,79 

 
Brasil 2005- 

2008 

Macedo & Ywata 
de Carvalho 
(2011) 

Preço médio para o 
acesso a banda larga 
(R$) 

Penetração da 
banda larga 

 
-2,16 

 
Brasil 2005- 

2008 

Macedo & Ywata 
de Carvalho 
(2011) 

Queda de 10% nos 
preços da banda 
larga móvel 

Penetração da 
banda larga móvel 

 
3,1% 

 
África 2010- 

2017 
Katz & Callorda 
(2019) 

Aumento de 1% no 
preço da banda larga 

Penetração da 
banda larga 
residencial 

 
-0,29% América 

Latina 
2010- 
2014 

 
Alderete (2016) 

Aumento de 1% na 
receita 

Penetração da 
banda larga 
residencial 

 
1,5% América 

Latina 
2010- 
2014 

 
Alderete (2016) 

 
Consolidamos esses números para fazer três estimativas para a elasticidade de preços: um valor 
médio de 0,29%, um mínimo de 0,16% e um máximo de 0,39%, com base na análise de 
Alderete.73 

 
Cabos submarinos 

 
Como mostrado na Seção 4.1.4, a implantação de cabos submarinos também tem um impacto 
positivo sobre a penetração da Internet. 

 
Impacto consolidado 

 
Após acrescentar os impactos de diferentes programas, estimamos que os programas de 
conectividade do Facebook têm potencial para gerar aumentos na penetração da Internet de até 
12% em um cenário realista. A Tabela 14 mostra os resultados consolidados. Desenvolvemos 
três cenários: realista, otimista e pessimista. Para simplificar a apresentação da informação, 
mostramos apenas os resultados do cenário realista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Apresentamos os sinais nos trabalhos originais. Por esse motivo, as elasticidades são um número 
negativo quando o artigo estima variações de demanda quando os preços aumentam e um número positivo quando 
calculam variações de demanda quando os preços diminuem. 

73 Ver Maria Alderete, “An Approach to the Broadband Effect on Latin American growth: A  Structural 
Model”, Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549-569. 
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Tabela 14: Impacto consolidado dos programas do Facebook na penetração da Internet 
 
 

País 

 
Aumento da 

cobertura 

Cabos 
submarinos 

(média) 

Diminuição de 
preços 
(média) 

 
 

Total (média) 
Argentina 5,1% 6% 1,0% 12,1% 
Bolívia 5,0% 0% 0,1% 5,0% 
Brasil 2,7% 3% 0,5% 6,3% 
Chile 2,4% 0% 0,5% 2,9% 
Colômbia 6,3% 0% 0,1% 6,4% 
Costa Rica 0,3% 0% 0,0% 0,3% 
República 
Dominicana 

 
0,8% 

0% 0,1%  
0,8% 

Equador 4,4% 0% 0,1% 4,5% 
El Salvador 2,1% 0% 0,0% 2,1% 
Guatemala 9,4% 0% 0,1% 9,5% 
Honduras 3,2% 0% 0,0% 3,2% 
México 1,8% 0% 0,1% 1,9% 
Nicarágua 0,6% 0% 0,0% 0,6% 
Panamá 1,0% 0% 0,0% 1,0% 
Paraguai 1,2% 0% 0,0% 1,2% 
Peru 3,8% 0% 0,2% 4,0% 
Uruguai 0,6% 6% 1,2% 7,8% 
Nota: Estimativas feitas a partir de dados do TeleGeography 2019 ARPU. 
Fonte: Estimativas e analises da NERA Economic Consulting  

 
Estreitamento do fosso digital 

 
Os programas de conectividade lançados pelo Facebook têm o potencial de reduzir muito o 
fosso digital na América Latina. Eles trabalhariam para reduzir as duas principais lacunas do 
fosso: reduzir o número de pessoas que não têm acesso a banda larga, pois carecem de cobertura 
de rede, e incentivar mais pessoas localizadas em áreas atualmente cobertas a de fato se 
conectarem à Internet. 

 
Número menor de pessoas não cobertas 

 
Como vimos em seções anteriores, os programas do Facebook têm potencial de ampliar a 
cobertura de banda larga móvel para mais 29 milhões de pessoas em toda a região, a maioria 
em áreas rurais remotas ou de difícil acesso. Isso deixaria menos de 3% dos latino- americanos 
sem cobertura de banda larga. 
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Figura 11: Pessoas vivendo em áreas sem cobertura de banda larga móvel 
(% da população) 

Notas: Estimativas usando dados do Banco Mundial, 2018 Rural Population. Disponível em: 
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS>. 
Fonte: NERA Economic Consulting 

 
 

Menos pessoas não conectadas 
 

Os projetos do Facebook também têm potencial para atrair mais pessoas a se conectarem à 
Internet. De acordo com nossas estimativas, cerca de 30 milhões de pessoas podem se tornar 
usuárias da Internet graças a esses programas. Isso deixaria a penetração da Internet na América 
Latina mais próxima da situação de países norte-americanos e europeus. 

 
Figura 12: Pessoas conectadas à Internet na América Latina 

(% da população) 

Notas: Estimativas feitas a partir de dados do Banco Mundial de 2018. Disponível em: 
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>. 
Fonte: NERA Economic Consulting 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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4.2. Avaliação do impacto potencial sobre consumidores, sociedade e a 
economia 

 
Como vimos na Seção 2.2, melhorias no desempenho das TICs também geram melhorias por 
toda a economia. Nesta seção, usamos os resultados da seção anterior, combinados com os 
efeitos multiplicadores encontrados na literatura econômica para avaliar o valor destravado 
pelos investimentos do Facebook na economia e na sociedade como um todo. 

 
Pegamos os valores de multiplicadores calculados em artigos econométricos sobre o impacto 
do desempenho de TICs sobre outros parâmetros socioeconômicos (ver Tabela 15). Para 
garantir que possamos aplicar razoavelmente os resultados para países latino-americanos, 
analisamos artigos sobre economias latino-americanas e, quando não existem artigos de 
pesquisas suficientes, outros artigos sobre mercados europeus ou norte-americanos que 
consideramos semelhantes o bastante com a América Latina. Dado que a maioria dos artigos 
dos Estados Unidos e da Europa usam dados dos anos quando seus mercados de banda larga 
ainda estavam se desenvolvendo, estamos confiantes de que proporcionam estimativas 
razoáveis da dinâmica na região. 

 
Tabela 15: Multiplicadores retirados da literatura econômica 

 
Impulsionador Resultado Valores  Fonte 

Cobertura de banda 
larga (% pessoas) 

Crescimento no 
emprego 

Máximo 
Médio 

Mínimo 

1,4% 
1,2% 
1,0% 

 
Gillet et al. (2006) 

Uso da Internet na 
busca de emprego 

Aumento da 
probabilidade de 
achar emprego 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

33% 
20% 
2% 

 
Alba (2015) 

Aumento na 
penetração da banda 
larga 

Crescimento da 
taxa de ocupação 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,27% 
0,18% 
0,09% 

 
Katz & Avila (2010) 

Aumento na taxa de 
penetração da banda 
larga 

Crescimento do 
PIB per capita 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,25% 
0,16% 
0,09% 

Czernich et al. (2011) & 
Katz & Callorda (2019) 

Aumento na 
penetração da banda 
larga 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,40% 
0,39% 
0,38% 

 
Koutroumpis (2009) 

Penetração da banda 
larga móvel 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,095% 
0,065% 
0,035% 

 
Katz & Callorda (2016) 

Penetração da banda 
larga fixa 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 

Mínimo 

0,36% 
0,18% 
0,00% 

 
Katz & Callorda (2016) 

Penetração da 
telecomunicação 
móvel 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 

Mínimo 

0,251% 
0,15% 
0,05% 

 
Katz & Callorda (2016) 
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Impulsionador Resultado Valores  Fonte 

Aumento na 
penetração da banda 
larga 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,15% 
0,11% 
0,05% 

 
Alderete (2016) 

Aumento da 
penetração da banda 
larga 

Crescimento do 
PIB 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,27% 
0,18% 
0,09% 

 
Katz & Avila (2010) 

Uso da Internet em 
empresas 

Crescimento da 
produtividade 

Máximo 
Médio 

Mínimo 

0,4% 
0,3% 
0,2% 

 
Litan & Rivlin (2001) 

Uso da Internet em 
empresas 

Incremento nas 
vendas 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

27% 
9% 
1% 

Botello Penaloza & Pedraza 
Avella (2014) 

A empresa tem uma 
página na Internet 

Incremento nas 
vendas 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

21% 
17% 
014% 

Botello Penaloza & Pedraza 
Avella (2014) 

Uso da Internet em 
empresas 

Aumento de 
vendas 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,72% 
0,67% 
0.62% 

Botello Penaloza et al. 
(2015) 

 
Uso de e-mail Aumento de 

vendas 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

2,25% 
2,2% 
2,15% 

 
Botello et al. (2015) 

Uso de página na 
Internet da empresa 

Aumento de 
vendas 

Máximo 
Médio 
Mínimo 

0,52% 
0,50% 
0,48% 

 
Botello et al. (2015) 

 

Aplicamos os multiplicadores calculados nesses artigos às nossas conclusões na seção anterior 
para estimar o potencial de melhoria socioeconômica nos países da América Latina. 

 
4.2.1. Impactos sobre os cidadãos 

 
Criação de empregos 

 
Como a literatura mostra que tanto o crescimento da cobertura de banda larga quanto a 
penetração da banda larga impulsionam a criação de empregos, aplicamos os efeitos 
multiplicadores encontrados na literatura econômica aos aumentos da cobertura e penetração 
da banda larga que havíamos calculado anteriormente. 

 
Reconhecemos que ambos os efeitos podem ter uma sobreposição. Se todas as outras variáveis 
permanecerem iguais, a penetração da banda larga aumenta quando houver mais cobertura, 
sendo que a literatura econômica analisada não controla o efeito de ambos os impulsionadores. 
Assim sendo, não acrescentamos o número de empregos estimado a serem criados por cada 
impulsionador, mas tomamos o mais elevado deles. 

 
A Tabela 16 mostra os resultados de nossa análise. Nossas estimativas sugerem que, além dos 
empregos criados durante a implementação do programa, de 148.450 a 208.135 empregos 
adicionais poderiam ser criados na região graças às melhorias no desempenho das redes de 
banda larga. 
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Tabela 16: Potenciais novos empregos induzidos em países latino-americanos 
 

País Máximo Central Mínimo 
Argentina 19.747 16.926 14.105 
Bolívia 8.547 7.326 6.105 
Brasil 60.098 51.512 42.927 
Chile 3.784 3.244 2.703 
Colômbia 38.561 33.052 27.543 
Costa Rica 151 130 108 
República Dominicana 697 597 498 
Equador 9.476 8.122 6.769 
El Salvador 2.487 2.132 1.777 
Guatemala 14.661 12.567 10.472 
Honduras 6.078 5.209 4.341 
México 21.822 18.704 15.587 
Nicarágua 969 830 692 
Panamá 521 447 372 
Paraguai 892 765 637 
Peru 19.118 16.387 13.656 
Uruguai 527 249 158 
TOTAL 208.135 178.199 148.450 
Nota: Estimativas usando dados do Banco Mundial, Índice de emprego na população de 2019. Disponível em: 
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS>. 
Fonte: NERA Economic Consulting 

 
Aumento no bem-estar do consumidor 

 
Aumentos no bem-estar do consumidor podem ser estimados a partir do aumento no excedente 
do consumidor. Os consumidores aumentam seu excedente a partir de duas fontes: 

 
• pagando preços mais baixos pelos serviços que já compram; e 

• comprando novos serviços, pois agora estão disponíveis, graças a uma cobertura de rede 
mais ampla, ou porque seus novos preços mais baixos agora estão abaixo do que eles 
estavam dispostos a pagar. 

 
Podemos estimar o aumento no excedente do consumidor que seria induzido por programas 
que incitam as operadoras a baixar seus preços. Contudo, como não podemos medir a curva de 
demanda de usuários recentemente conectados, não podemos estimar quanto excedente eles 
obteriam acima de seus novos gastos com banda larga. 

 
A partir das estimativas que encontramos em seções anteriores sobre a diminuição média na 
ARPU, achamos que o potencial de aumento no excedente do consumidor de usuários de banda 
larga atuais está próximo de USD 500 milhões ao ano. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS
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Tabela 17: Aumento potencial de excedente do consumidor por causa de preços mais 
baixos 

 

 
 
 

País 

 
Diminuição 
média na 

ARPU móvel 
(USD/ano) 

Aumento no 
excedente do 
consumidor 

móvel 
(USD/ano) 

 
Diminuição 
média na 
ARPU fixa 
(USD/ano) 

Aumento no 
excedente do 
consumidor 

fixo 
(USD/ano) 

Aumento total 
no excedente 

do      
consumidor 
(USD/ano) 

Argentina 3,68 121.170.296 0,45 4.081.728 125.252.023 
Bolívia 0,24 1.218.787 0,24 145.265 1.364.053 
Brasil 1,84 261.946.926 0,72 22.195.023 284.141.948 
Chile 1,73 27.276.215 1,73 4.581.879 31.858.094 
Colômbia 0,37 11.305.411 0,37 2.709.846 14.015.257 
Costa Rica 0,00 0 0 0 0 
República 
Dominicana 

0,32 2.537.524 0,32 294.030 2.831.554 

Equador 0,21 2.027.388 0,21 348.379 2.375.767 
El Salvador 0,00 0 0 0 0 
Guatemala 0,26 2.876.791 0,26 398.512 3.275.303 
Honduras 0,00 0 0 0 0 
México 0,23 19.913.359 0,23 3.912.753 23.826.112 
Nicarágua 0,00 0 0 0 0 
Panamá 0,00 0 0 0 0 
Paraguai 0,00 0 0 0 0 
Peru 0,70 11.886.664 0,70 1.751.469 13.638.132 
Uruguai 4,28 10.048.222 0 0 10.048.222 
TOTAL  472.207.582  40.418.883 512.626.465 
Nota: Referência a dados de ARPU da TeleGeography para 2018. Para a Argentina, foram usados dados da 
ENACOM para 2019. 
Fonte: CEPAL, TeleGeography, ENACOM, NERA Economic Consulting 

 
4.2.2. Impactos sobre as empresas e a economia como um todo 

 
Além dos benefícios diretos para os cidadãos, as empresas também se beneficiam do aumento 
da disponibilidade e da capacidade de aquisição da banda larga. De fato, alguns dos benefícios 
que os cidadãos obtêm (como ter acesso a mais empregos ou maiores salários) derivam 
diretamente da maior atividade e lucratividade das empresas. 

 
Aumento do PIB 

 
Apesar de todos os autores descobrirem que aumentos na disponibilidade da banda larga e na 
utilização impulsionam um aumento no PIB do país, existe uma ampla gama de estimativas da 
magnitude desse efeito (ver Tabela 18). 
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Tabela 18: Potencial de crescimento adicional do PIB (USD milhões) 
 

País Máximo Central Mínimo 
Argentina 19.556 6.557 862 
Bolívia 512 211 36 
Brasil 36.131 12.187 1.616 
Chile 2.471 891 132 
Colômbia 5.337 2.191 370 
Costa Rica 50 21 4 
República Dominicana 187 71 11 
Equador 1.236 509 86 
El Salvador 136 57 10 
Guatemala 1.870 774 131 
Honduras 189 79 13 
México 6.016 2.430 404 
Nicarágua 21 9 1 
Panamá 170 71 12 
Paraguai 120 50 9 
Peru 2.346 936 154 
Uruguai 1.625 485 52 
TOTAL 77.974 27.527 3.903 
Fonte: NERA Economic Consulting 

 
Devido à ampla gama de resultados a partir de nossos próprios cálculos de impacto das TICs, 
e a ampla gama de multiplicadores, os resultados também mostram uma variação muito grande. 
Contudo, podemos concluir que o impacto potencial de projetos do Facebook sobre o 
crescimento do PIB provavelmente é alto. Uma estimativa realista sugere que esses programas 
poderiam acrescentar até USD 27 bilhões ao ano ao PIB da região, e até o cenário mais 
pessimista chega a uma cifra de USD 3.9 bilhões. 

 
Esses números podem ter um impacto considerável sobre a renda de cidadãos em muitos países 
na região, como mostrado na Tabela 19. Conforme esperado, os países com os ecossistemas de 
Internet mais desenvolvidos, como Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia, são aqueles que 
poderiam se beneficiar mais com as melhorias no desempenho da rede. 
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Tabela 19: Potencial de crescimento adicional do PIB per capita (em USD) 
 

País Máximo Central Mínimo 
Argentina 436,70 146,42 19,24 
Bolívia 44,48 18,30 3,09 
Brasil 171,20 57,75 7,66 
Chile 130,38 47,02 6,97 
Colômbia 106,02 43,53 7,34 
Costa Rica 9,95 4,14 0,71 
República Dominicana 17,44 6,62 1,04 
Equador 71,14 29,29 4,96 
El Salvador 21,14 8,81 1,51 
Guatemala 106,34 44,00 7,47 
Honduras 19,38 8,07 1,38 
México 47,15 19,05 3,17 
Nicarágua 3,17 1,32 0,23 
Panamá 40,10 16,71 2,86 
Paraguai 17,01 7,09 1,21 
Peru 72,17 28,79 4,73 
Uruguai 469,54 140,01 14,93 
Nota: Referência a dados do Banco Mundial, PIB per Capita de 2018. Disponível em: 
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> 
Fonte: NERA Economic Consulting 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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5. CONCLUSÕES 

Os programas de conectividade do Facebook abordam os gargalos do desenvolvimento da 
banda larga na América Latina. Cada um dos componentes do conjunto de soluções de 
conectividade e sua combinação como sistema pode contribuir para a capacidade dos países 
latino-americanos de superar com sucesso os desafios ao desenvolvimento da banda larga. 

 
 

Tabela 20: Projetos de conectividade do Facebook que abordam desafios ao 
desenvolvimento da banda larga na América Latina 

 

Desafio 
Serviços de banda larga 
a preços inacessíveis 
Implantação de 
infraestrutura cara 
Falta de backbone 
Concorrência fraca 
Conectividade escolar 
incompleta 
Baixo uso de TICs em 
empresas 
Subdesenvolvimento do 
governo eletrónico 
Baixa confiança em 
serviços digitais 

Free 
Basics 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Acesso 
Rural 

 
 

 
 
 
 

 

 

Projetos 
Wi-Fi 

 
 

 
 
 
 

 

 

Cabos 
Submarinos Cache PoPs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Não mencionamos neste resumo as outras duas barreiras identificadas pela OCDE: “Tributação excessiva 
sobre comunicações” e “silos regulatórios”, pois dependem de decisões legais e regulatórias tomadas pelas 
autoridades competentes. 
Fonte: NERA Economic Consulting, Facebook, OCDE-BID 

 
Os programas de conectividade têm o potencial de desencadear benefícios consideráveis para 
cidadãos, empresas e economias latino-americanas. De acordo com os resultados das primeiras 
implementações desses programas e com referências latino-americanas e internacionais, 
estimamos que esses benefícios podem: 

 
• fornecer cobertura de banda larga a 29 milhões de pessoas que vivem em áreas não cobertas 

atualmente, reduzindo áreas não cobertas para apenas 3% da população latino- americana; 

• reduzir o fosso digital de uso em 6%, o que permitiria que 30 milhões de pessoas, 
anteriormente não conectadas, se conectem à Internet; 

• proporcionar aos consumidores mais de USD 500 milhões por ano em excedente do 
consumidor adicional, graças a preços de banda larga mais baixos; 

• criar 178.000 novos empregos na economia; e 

• impulsionar o crescimento econômico que acrescentaria vários bilhões de dólares ao 
crescimento do PIB, sendo uma estimativa razoável na região de USD 27 bilhões ao ano. 
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LITERATURA ECONÔMICA SOBRE O IMPACTO DAS TICS EM PAÍSES LATINO- 
AMERICANOS 

 
Tabela 21: Resumo das conclusões da literatura econômica sobre o impacto das TICs 

nas economias da América Latina 
 

Dados de input Resultado Multiplicador Valor País Ano Fonte 
Uso da Internet em 
empresas (rede de 
computadores: Internet 
ou intranet da 
empresa) 

Economia de custo 
(custo de transações 
necessário para 
produzir e distribuir bens 
e serviços, eficiência 
gerencial e concorrência 
crescente) 

Crescimento 
da 
produtividade 

0,2% EUA 2001 Litan & Rivlin 
(2001) 

Uso da Internet em 
empresas (rede de 
computadores: Internet 
ou intranet da 
empresa) 

Economia de custo 
(custo de transações 
necessário para 
produzir e distribuir bens 
e serviços, eficiência 
gerencial e concorrência 
crescente) 

Crescimento 
da 
produtividade 

0,4% EUA 2001 Litan & Rivlin 
(2001) 

Disponibilidade de 
banda larga 

Taxa de crescimento de 
empregos 

Crescimento 
do emprego 

1% da 
taxa de 
crescime 
nto 

EUA 1998- 
2002 

Gillet et al. 
(2006) 

Disponibilidade de 
banda larga 

Taxa de crescimento de 
empregos 

Crescimento 
do emprego 

1,4% da 
taxa de 
crescime 
nto 

EUA 1998- 
2003 

Gillet et al. 
(2006) 

Aumento na taxa de 
penetração de banda 
larga (assinantes de 
linhas de acesso de 
telecomunicações e 
TV a cabo por 100 
habitantes) 

Crescimento do PIB 
anual per capita 

Crescimento 
do PIB anual 
per capita 
(min.) 

0,09 %/ 
0,10% 

Países da 
OCDE 

1996- 
2007 

Czernich et al. 
(2011) 

Aumento na taxa de 
penetração de banda 
larga (assinantes de 
linhas de acesso de 
telecomunicações e 
TV a cabo por 100 
habitantes) 

Crescimento do PIB 
anual per capita 

Crescimento 
do PIB anual 
per capita 
(máx.) 

0,15%/ 
0,10% 

Países da 
OCDE 

1996- 
2008 

Czernich et al. 
(2011) 

Aumento de 
penetração de banda 
larga (população 
conectada a alguma 
forma de banda larga) 

PIB Contribuição 
para o 
crescimento 
do PIB anual 

0,04% 15 países 
da União 
Europeia 

2003- 
2006 

Koutroumpis 
(2009) 

Preço médio de 
acesso a banda larga 
(Valor máximo 
declarado por usuário 
(residencial) que 
queira adquirir serviço 

   de acesso a Internet  

Penetração de banda 
larga 

Elasticidade 
de preços 

-1,79 Brasil 2005- 
2008 

Macedo & 
Ywata de 
Carvalho 
(2011) 
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Dados de input Resultado Multiplicador Valor País Ano Fonte 
(R$) – por Survey 
Cetic) 

      

Preço médio de 
acesso a banda larga 
(Valor máximo 
declarado por usuário 
(residencial) que 
queira adquirir serviço 
de acesso a Internet 
(R$) - por Survey 
Cetic) 

Penetração de banda 
larga 

Elasticidade 
de preços 

-2,16 Brasil 2005- 
2008 

Macedo & 
Ywata de 
Carvalho 
(2011) 

Uso de Internet em 
empresas (censo 
económico) 

Vendas Incremento 
nas vendas 

27% Equador 2010 Botello et al. 
(2014) 

A empresa tem uma 
página na Internet 
(censo económico) 

Vendas Incremento 
nas vendas 

17% Equador 2010 Botello et al. 
(2014) 

Uso de Internet na 
busca de emprego 
(levantamento) 

Achou emprego 
(empregado na semana 
antes do levantamento) 

Incremento na 
probabilidade 
de achar 
emprego 

2% Peru 2013 Alba (2015) 

Uso de Internet na 
busca de emprego em 
região com uso 
intensivo de Internet 
(levantamento) 

Achou emprego 
(empregado na semana 
antes do levantamento) 

Incremento da 
probabilidade 
de achar 
emprego 

26% Peru 
(Lima) 

2013 Alba (2015) 

Uso de Internet na 
busca de emprego em 
região com uso 
intensivo de Internet 
(levantamento) 

Achou emprego 
(empregado na semana 
antes do levantamento) 

Incremento na 
probabilidade 
de achar 
emprego 

33% Peru 
(Costa 
Sur) 

2013 Alba (2015) 

1% de penetração de 
banda larga móvel (nº 
de assinaturas por 100 
habitantes) 

PIB Crescimento 
do PIB 

0,065% Argentina 2004- 
2015 

Katz & Callorda 
(2016) 

1% de penetração de 
banda larga fixa (nº de 
assinaturas por 100 
habitantes) 

PIB Crescimento 
do PIB 

0,18% Argentina 2004- 
2015 

Katz & Callorda 
(2016) 

1% de penetração de 
telecomunicações 
móveis (nº de 
conexões por 100 
habitantes) 

PIB Crescimento 
do PIB 

0,15% Argentina 2004- 
2015 

Katz & Callorda 
(2016) 

10% de aumento na 
penetração de banda 
larga 

PIB per capita Crescimento 
do PIB per 
capita 

2,50% África 2010- 
2017 

Katz & Callorda 
(2019) 

10% de queda nos 
preços da banda larga 
móvel 

Penetração de banda 
larga móvel 

Aumento da 
adoção de 
tecnologias de 
banda larga 
móvel 

3,1% África 2010- 
2017 

Katz & Callorda 
(2019) 

Uso de Internet por 
atendimento ao cliente 

Crescimento de vendas 
(Vendas por 

Crescimento 
nas vendas 

0,672% Colômbia 2010 Botello 
Peñaloza et al. 
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Dados de input Resultado Multiplicador Valor País Ano Fonte 
na empresa empregado)     (2015) 
Uso da Internet como 
plataforma para uso de 
processos de 
desenvolvimento 

Crescimento de vendas 
(Vendas por 
empregado) 

Crescimento 
nas vendas 

0,617% Colômbia 2010 Botello et al. 
(2015) 

Uso de e-mail Crescimento de vendas 
(Vendas por 
empregado) 

Crescimento 
nas vendas 

2,20% Colômbia 2010 Botello 
Peñaloza et al. 
(2015) 

Uso de página na 
Internet da empresa 

Crescimento de vendas 
(Vendas por 
empregado) 

Crescimento 
nas vendas 

0,5% Colômbia 2010 Botello 
Peñaloza et al. 
(2015) 

Aumento de 1% na 
penetração de banda 
larga (ITU) 

Crescimento do PIB 
(Banco Mundial) 

Crescimento 
do PIB 

0,018% América 
Latina 

2004- 
2008 

Katz & Avila 
(2010) 

Aumento de 1% na 
penetração de banda 
larga (Subtel) 

Taxa de ocupação 
(Instituto Regional de 
Estatística) 

Aumento da 
taxa de 
ocupação 

0,18% Chile 2002- 
2009 

Katz & Avila 
(2010) 

Aumento de 1% no 
preço da banda larga 

Penetração de banda 
larga residencial 

Elasticidade 
de preços da 
banda larga 

-0,29% América 
Latina 

2010- 
2014 

Alderete (2016) 

Aumento de 1% na 
renda 

Demanda de banda 
larga residencial 

Elasticidade 
de renda da 
banda larga 

1,5% América 
Latina 

2010- 
2014 

Alderete (2016) 

Aumento de 1% na 
penetração de banda 
larga 

Crescimento do PIB Incremento no 
crescimento 
do PIB 

0,14% América 
Latina 

2010- 
2014 

Alderete (2016) 

Gastos de operadoras 
sem fio (gasto de 
USD1) 

Gasto total (salários e 
fundos no setor) (dados 
nacionais do IMPLAN) 

Impacto direto 
sobre o PIB 

2,32 
USD 

EUA 2013 Bazelon & 
McHenry. 
(2015) 

Empregador no ramo 
sem fio (dados 
nacionais da IMPLAN) 

Empregos na economia 
(diretos e indiretos) 

Taxa de 
emprego 

7,47% EUA 2013 Bazelon & 
McHenry. 
(2015) 

Implantação de cabos 
submarinos 

Parcela das residências 
com conexões com a 
Internet 

Taxa de 
penetração 
da Internet 

4 – 5% Regiões 
subsaaria 
nas 

2009- 
2010 

Cariolle (2018) 

Implantação de cabos 
submarinos 

Parcela da população 
que usa a Internet 

Taxa de 
penetração da 
Internet 

4 – 8 % Regiões 
subsaaria 
nas 

2009- 
2010 

Cariolle (2018) 

Fonte: Análise da literatura econômica da NERA Economic Consulting 
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