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RESUMO 

 
 

O setor da telefonia móvel no Brasil tem crescido muito nas últimas décadas. O país 

passou do período em que o governo detinha o monopólio estatal para o da  

privatização do setor. A telefonia móvel começou a se expandir em 1988 e já 

acumulava, no fim de 2012, 260 milhões de linhas aproximadamente. Quatro 

grandes operadoras dominam o mercado brasileiro: Vivo, Claro, Tim e Oi. A Vivo é a 

líder no âmbito nacional. No Estado do Ceará, foi a última a começar a operar. Para 

analisar o impacto causado pelo ingresso da Vivo no mercado cearense, adotou-se 

o modelo de Cournot, que relaciona índice de Lerner com concentração do mercado 

e elasticidade. Para calcular a evolução da concentração desse mercado, usou-se o 

índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) e, para avaliar o poder de mercado, trabalhou-

se com o índice de Lerner. A fim de tentar isolar o efeito do impacto causado pelo 

ingresso da Vivo, realizou-se um contrafactual. O poder de mercado, após a entrada 

da Vivo, reduziu 10,69% , enquanto que no contrafactual, o qual simula o mercado 

sem a Vivo, a redução foi apenas de 5,19%. O impacto econômico calculado entre a 

diferença do mercado real e do contrafactual foi de 5,5%. Realizou-se o mesmo 

trabalho para o Estado do Piauí, a fim de confrontar-se o resultado com outra área 

de atuação da operadora. O impacto econômico produzido foi de 22,27%. Isso 

mostra o efeito positivo causado pelo ingresso da Vivo nesses dois mercados 

analisados. 

 
Palavras-Chave: telefonia móvel, concentração e poder de mercado. 
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ABSTRACT 
 

 

The Brazilian cell phone industry becomes increasingly successful in the late 

decades. Indeed, in Brazil the government is not the state-owned telecommunication 

monopoly. With the prominent introduction of the service into the ceareanse market 

in 1988, it has lured over 260 million telephone lines by late 2012. The four 

Brazilian´s dominant telecommunications companies are Vivo, Claro, Tim and Oi. 

Vivo is the national leader, though it operates in Ceara only recently. Vivo has 

tightened its grasp on the local phone market, as in consequence one intends to 

assess its results by means of Cournot model, which is related with the Lerner index. 

This one puts much greater emphasis on the market concentration and elasticity. To 

calculate the evolution in the remaining market, the Herfindahl-Hirschman index is 

applied, and to evaluate the market consistence, one considered Lerner index. 

Besides, we take a contrafactual test in which Vivo advantages are considered in 

isolation. Rather, the market force, after Vivo´s introduction, down from 10,69 per 

cent, while in face of contrafactual test, i.e, without Vivo, accounted for only 5,19 per 

cent. From the economics viewpoint, the difference between the real market and 

contrafactual was 5,5 per cent. The same research was done bearing in mind Piaui 

state, in order to compare how the company operated in another area. The 

economics gains was 22,27 per cent. This just shows the valuable gains issued from 

Vivo´s introduction in the two states.  

 

Keywords:   telecom business, market power and concentration. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Desde 1879, quando foi instituída a primeira concessão para exploração 

de serviços telefônicos, o setor de telefonia vem crescendo em ritmo muito acelerado 

no Brasil. No entanto, o país precisava tomar decisões importantes para 

acompanhar esse crescimento de uma forma ordenada, bem como definir 

competências, é o que nos relata a revista Análise Setorial-Telecomunicações. 

O primeiro passo para isso foi a criação do Código Brasileiro de 

Telecomunicação em 1962. Junto com o código, foi criado o Sistema Nacional de 

Telecomunicação que assegurava a prestação de serviços de forma integrada. 

Também foram criados o Conselho Nacional de Telecomunicações - Contel e o 

Departamento Nacional de Telecomunicações-Dentel. Ao Contel cabia aprovar as 

especificações das redes telefônicas e estabelecer diretrizes para a fixação de 

tarifas em todo o país. O Dentel funcionava como a secretaria executiva. 

Posteriormente, em 1963, o governo federal fundou a Empresa Brasileira 

de Telecomunicações-Embratel, com o objetivo de interligar todas as capitais e 

principais cidades do país. Em 1966, a Embratel também passou a controlar a 

operação de serviços internacionais. 

A competência para a delegação das concessões de prestação dos 

serviços de telecomunicações, antes pertencente à União, Estados e Municípios, 

passou a ser exclusiva da União. Essa decisão veio através do Decreto-Lei nº162, 

de 13 de fevereiro de 1967, e depois passou a integrar o texto da Constituição de 

1967. 

O Código Brasileiro de Telecomunicações veio incrementar os serviços  

interubanos e internacionais, não acontecendo o mesmo em relação aos serviços 

locais. Em vista disso, o governo criou uma entidade pública para gerir e planejar as 

ações de interesse nacional. Foi quando surgiu a Telebrás, em 1972, através da Lei 

nº 5.792, de 11 de julho. Em 1974, a Telebrás ficou como a concessionária geral 

para todo o Brasil. 

A onda das privatizações inspiradas na doutrina neoliberal, em todo 

mundo capitalista, não deixou de fora o setor de telecomunicações. A falta de 

investimentos na Telebrás e a incapacidade de atender à demanda por novas linhas 
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telefônicas foram motivos para se pensar na privatização do setor, que foi concluída 

em 1999, encerrando os vinte e seis anos de monopólio estatal. 

Com a privatização, o Brasil passou de 12,3 milhões de linhas telefônicas 

fixas, em 1994, para 43 milhões em 2011. Nos últimos cinco anos, houve uma certa 

estagnação na telefonia fixa, enquanto que a telefonia móvel começou a crescer a 

partir de 1997, ano em  que foi concedida a primeira autorização na cidade de 

Brasília. De aproximadamente 7 milhões de linhas de telefones celulares em 1998, o 

Brasil terminou o ano de 2012 com 260 milhões de linhas. 

Existem hoje no Brasil quatro grandes operadoras de telefonia móvel: 

Vivo, Tim, Oi e Claro. A Vivo detém a maior fatia no mercado nacional com 29,22%, 

segundo dados da Anatel. No entanto, no Ceará, a Vivo foi a última a entrar em 

operação, iniciando as suas atividades no ano de 2008. 

O objetivo desse trabalho é mostrar o impacto causado após o ingresso 

da Vivo na telefonia móvel do Estado do Ceará. Analisou-se a evolução do índice de 

concentração desse mercado e o que aconteceu com o poder de mercado. Para 

alcançar esse objetivo, optamos por usar o modelo de Cournot. 

Esse modelo relaciona concentração de mercado com o índice de Lerner 

e elasticidade. Para o cálculo do índice de concentração, trabalhou-se com o mais 

conhecido dentre os existentes na literatura que é o índice de Herfindahl-Hirschman  

(HHI). O índice de Lerner foi  usado para calcular o poder de mercado.  

Na base de dados, temos a participação das quatro operadoras que 

atuam no Estado do Ceará de março de 2007 a dezembro de 2011. Esses valores 

foram obtidos da Teleco, site especializado em telecomunicações, que publica as 

informações fornecidas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).  

Para se conseguir extrair o efeito isolado na redução do poder de 

mercado decorrente da entrada da Vivo, foi feito um contrafactual simulando o 

mercado sem a sua presença. A fim de conseguir uma melhor compreensão e 

avaliação da representatividade dos resultados, foi elaborado o mesmo trabalho 

para o Estado do Piauí.  
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1. HISTÓRICO DAS TELECOMUNICAÇÕES 
 
 

A telegrafia era o único meio de enviar mensagens até o aparecimento do 

telefone. Surgiu em 1837, enviando sinais elétricos através de cabos. Já em 1838, 

Samuel Morse inventou um sistema que enviava sinais utilizando um só cabo. O 

receptor possuía um eletroímã que movia uma pena a qual desenhava pontos e 

traços que, decodificados, representava letras e números. Esse processo ficou 

conhecido como código de Morse. Até pouco tempo, ainda se usava muito os 

telegramas, que são mensagens enviadas por telégrafos. A telegrafia foi o principal 

meio de telecomunicação até a invenção do telefone em 1876 por Graham Bell. 

No Brasil, o aparecimento das telecomunicações ocorreu em 1852 com a 

inauguração da primeira linha de telégrafo elétrico no Rio de Janeiro. A rede 

telegráfica foi se expandindo e apresentava dez mil quilômetros de extensão no ano 

de 1886, alcançando 173 localidades. 

Dando continuidade às exigências da administração do governo brasileiro, 

o exército estendeu linhas telegráficas por todo o país. Em 1874 foi inaugurado um 

cabo submarino entre o Brasil e Portugal. 

A telefonia no Brasil apareceu praticamente junto com a descoberta do 

telefone, quando o seu inventor ofereceu ao Imperador Pedro II o primeiro telefone a 

funcionar em nosso país. A primeira concessão para explorar os serviços telefônicos 

foi concedida em 1879, através do decreto Nº 7.539, a um cidadão americano 

chamado Charles Paul Mackie. Três anos depois, foram expedidas novas 

concessões para exploração além da cidade do Rio de Janeiro. Em 1889, foi dada a 

primeira concessão para a implantação de uma linha interurbana entre São Paulo e 

Rio de Janeiro. 

Nas primeiras décadas do século XX, os serviços de telecomunicações 

eram prestados por empresas privadas, na sua maioria estrangeiras. Não existia 

uma regulamentação específica para o setor e nem um plano de expansão.  

A constituição de 1946 atribuía à União, Estados e Municípios a 

exploração desse serviço de forma direta ou através de outorga. Acontece que a 

distribuição dessas concessões era feita sem o devido controle, ocasionando um 

crescimento desordenado de empresas que não tinham o compromisso com a 

qualidade. No início da década de 50, o Brasil possuía 547 mil aparelhos telefônicos. 
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Nessa época, a empresa mais importante do setor era a Companhia Telephonica 

Brasileira- CTB, que possuía 78% dos aparelhos operando entre Rio-São Paulo. A 

ITT e a Bond and Share detinham 12% dos aparelhos instalados no Rio Grande do 

Sul e Bahia. O restante do mercado estava dividido entre pequenas empresas.  

No começo da década de 60, o Brasil possuía aproximadamente 70 

milhões de habitantes e contava com um milhão de telefones. O grande número de 

empresas operando em regiões específicas dificultava a interligação do sistema e 

tornava a prestação dos serviços muito precário. Outro entrave para a expansão da 

telefonia brasileira era a não padronização de ajustes tarifários. União, Estados e 

Municípios tomavam decisões independentes, fazendo com que as prestadoras 

ficassem subordinadas a decisões e orientações distintas, dificultando assim o 

crescimento ordenado do setor.  

Estava bastante evidente a necessidade de uma legislação que viesse a 

estabelecer critérios e definir competências para o setor de telecomunicação no 

Brasil. O ponto de partida foi a criação do Código Brasileiro de Telecomunicações, 

no ano de 1962, com a promulgação da Lei nº 4.117. 

Podemos destacar nesse código a criação do Sistema Nacional de 

Telecomunicações com o objetivo de assegurar a prestação dos serviços de forma 

integrada. Os serviços de telégrafos, radiocomunicação e telefonia interestadual 

ficaram sob a jurisdição da União, assim como a competência para explorar 

diretamente os ramais integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações. Foi 

criado o Conselho Nacional de Telecomunicações- Contel, tendo o  Departamento 

Nacional de Telecomunicações- Dentel como a secretaria executiva. Ao Contel cabia 

aprovar as especificações das redes telefônicas e estabelecer diretrizes para a 

fixação de tarifas em todo país. O contel também aplicava multas e estabelecia 

suspensões. 

A Lei nº 4.117 precisava ser regulamentada, fato que ocorreu em maio de 

1963 através do decreto nº 52.026. Ficou determinado que o Sistema Nacional de 

Telecomunicações ficaria sendo operado pelo país, juntamente com as conexões 

para o exterior. Sendo assim, o Governo Federal fundou a Embratel com o objetivo 

de interligar todas as capitais e as principais cidades do país. 

Em 1966, a Embratel assume o controle acionário da CTB (Cia Telefônica 

Brasileira), passando a controlar também a operação dos serviços internacionais à 



 14 

medida que os prazos das concessões para as empresas estrangeiras se 

expiravam. 

A competência para delegação das concessões de prestação dos 

serviços de telecomunicação, que antes estava distribuída entre a União, Estados e 

Municípios, passou a pertencer somente à União, através do Decreto-Lei nº162, de 

13 de fevereiro de 1967, estando também regulamentada na Constituição de 1967. 

Nesse mesmo ano foi criado o Ministério das Comunicações o qual passou a 

controlar o Contel, o Dentel e a Embratel. 

Com a criação do Código Brasileiro de Telecomunicação, ocorreu um 

grande avanço nos serviços interurbanos e internacionais, o que não foi possível 

observar nos serviços locais. O governo passou a cogitar a criação de uma entidade 

pública, capaz de gerir e planejar as ações de interesse nacional e obter e controlar 

recursos financeiros. Então, em 1972, foi instituída a Telebrás através da Lei 

nº5.792, de 11 de julho. Essa lei, além de autorizar a sua criação, destinou à 

Telebrás os recursos do FTN. Esse Fundo Nacional de Telecomunicações foi 

instituído pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, que consistia na aplicação de 

uma sobretarifa de até 30% sobre as tarifas dos serviços de telecomunicações. 

Outro ponto importante dessa lei foi a autorização dada para transformar a Embratel 

em uma Sociedade de Economia Mista, subsidiária da Telebrás. 

Em 1973, a prestação dos serviços de telecomunicações ficou sendo 

executada por uma única concessionária em cada estado brasileiro. 

Logo depois, em 1974, a Telebrás ficou como a concessionária geral para 

todo o Brasil. Em 1988, A constituição federal determinou que a prestação dos 

serviços de telecomunicações só poderia ser explorado pela União, diretamente ou 

através de concessões a empresas sob o controle acionário estatal. O sistema 

Telebrás ficou composto por uma holding (Telebrás), uma empresa para realizar 

chamadas de longa distância nacionais e internacionais(Embratel) e 27 

concessionárias de âmbito estadual ou local. Na primeira década de operação houve 

um crescimento significativo do número de linhas, saltando de 1,4 milhão de 

tefefones para 5,8 milhões. O número de localidades atendidas passou de 2,2 mil 

para 6,1 mil. Esse crescimento fez com que o sistema Telebrás figurasse em 1996 

como uma das 20 maiores empresas de telecomunicações do mundo. 

No entanto, alguns fatores como a inflação, o crescimento da dívida 

externa e a crise fiscal fizeram com que o governo não investisse na modernização 
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da Telebrás. A capacidade de investimentos da Telebrás reduziu-se e a demanda 

crescia em grande velocidade. O tempo de espera por uma linha chegava a demorar 

meses. 

Para muitos, o modelo de monopólio estatal estava esgotado. Na metade 

da década de 90, o Brasil possuía 14 milhões de acessos instalados, sendo 13 

milhões da telefonia fixa e aproximadamente 800 mil na telefonia móvel. Porém, 

possuir um telefone fixo ou móvel nessa época era um privilégio para as classes de 

famílias com alto poder aquisitivo. 

Na tabela a seguir vê-se o crescimento, ao longo dos anos, do número de 

linhas telefônicas fixas. 

 
 Tabela 01– Número de linhas telefônicas fixas no Brasil 

Ano Acessos Instalados Acessos em Serviço  Acessos em Serviço/100 hab.  

2011 64,7 43,0 22,0 

2010 62,0 42,0 21,7 

2009 59,6 41,5 21,6 

2008 57,9 41,2 21,7 

2007 52,7 39,4 20,9  

2006 51,2 38,8 20,8  

2005 50,5 39,8 21,6  

2004 50,0 39,6 21,7  

2003 49,8 39,2 21,8  

2002 49,2 38,8 21,9  

2001 47,8 37,4 21,4  

2000 38.3 30,9 17,9  

1999 27.8 25,0 14,7  

1998 22.1 20,0 12,0  

1997 18,8 17,0 10,3  

1996 16,5 14,8 9,1  

1995 14,6 13,3 8,3  

1994 13,3 12,3 7,8  

Fonte: Site da Teleco. 
 
 

Com a aprovação da Emenda Constitucional Nº 8, de 15 de agosto de 

1995, a exploração dos serviços de comunicação continuava sendo delegada ao 

governo federal, com a possibilidade de ser realizada através de concessão ou 

autorização à iniciativa privada. No ano seguinte, foi aprovada a Lei Específica de 
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Telecomunicações, que estabelecia os critérios, inclusive autorizando a concessão 

de serviços, entre eles a telefonia móvel. 

Outro fato importante que marcou a década de 90 foi a criação da Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT). Essa lei tinha como as mais importantes funções 

a retirada da estagnação que existia no setor, a modernização da infra-estrutura, 

além de melhorar e prover acesso universal aos serviços básicos. Tudo isso apenas 

seria possível com a transferência para a iniciativa privada do papel que o Estado 

exercia. O governo passou a fiscalizar e regular o setor para garantir a livre 

concorrência. 

A LGT foi responsável pela criação da Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações). Esse órgão regulador independente tornou-se responsável pela 

implementação da política de telecomunicação, em que eram estabelecidas as 

normas de outorga, a celebração e gerência dos contratos de concessão e 

autorização, além do controle, prevenção e repressão às infrações à ordem 

econômica. 

À Anatel cabia fixar as tarifas máximas para os serviços prestados, assim 

como o mecanismo de ajustes, sempre considerando que toda a prática contra a 

livre competição e o abuso ao poder econômico sofreriam as sanções cabíveis. 

A LGT foi o ponto de partida para a aprovação do Plano Geral de 

Outorgas- PGO, que estabeleceu a política de competição do setor, dividindo 

geograficamente a área de atuação das concessionárias de telefonia fixa. A Lei 

Geral de Telecomunicação concedeu ao poder executivo o poder de limitar a 

participação estrangeira como prestadores de serviços de telecomunicações. Na 

prática, o que o decreto estabeleceu foi que as empresas deveriam ser constituídas 

sob leis brasileiras, com sede e administração no país e controladas por pessoas 

naturais residentes no Brasil. Desta forma, a limitação para a entrada de capital 

estrangeiro não foi atendida. 

A privatização do Sistema Telebrás foi concluída em 1999, quando 

findaram os vinte e seis anos de monopólio estatal. No entanto, os processos de 

privatização e outorga foram diferentes para a telefonia móvel e fixa. No tópico 

seguinte, analisa-se o setor da telefonia móvel a partir da privatização. 
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2.  TELEFONIA MÓVEL 
 

 

O primeiro município do Brasil a utilizar o sistema de telefonia 

móvel celular foi o Rio de Janeiro, em 1990. Brasília foi a segunda cidade 

beneficiada quando da implantação da Telebrasília. Depois vieram Campo Grande, 

Belo Horizonte e Goiânia. Em 1993, houve a inauguração da Telefonia Móvel Celular 

em São Paulo, e em novembro deste mesmo ano, a Telesp Celular lança o seu 

celular digital.  

No processo de reestruturação da telefonia móvel, o território brasileiro foi 

dividido em dez áreas, onde os serviços eram ofertados em duas faixas de 

freqüência (banda A e banda B). Em 1997, foram concedidas as primeiras 

autorizações para a banda B na cidade de Brasília. Em 1998, as operadoras do 

sistema Telebrás foram agrupadas por área e receberam as autorizações para a 

banda A, sendo privatizadas separadamente. 

Essa divisão em duas bandas se estendeu até o ano de 2000, momento 

em que foi elaborado um novo regulamento. A primeira divisão em dez áreas foi 

modificada para uma nova divisão regional e foram realizadas licitações para as 

bandas C, D e E. Não foi permitida, na telefonia móvel, a participação nas licitações 

das operadoras, suas subsidiárias e coligadas que já operassem em outra banda. 

Com o novo regulamento, as antigas operadoras migraram para o novo 

sistema onde foi permitida a troca nas composições acionárias das mesmas. 

Observou-se o surgimento de novos grupos. A Portugal Telecom e a Telefónica da 

Espanha se uniram e formaram o grupo Vivo. A telecom Américas, controlada pela 

América Móvil, passou a operar com o nome da Claro. A Telecom Itália lançou a 

Tim. A Telemar e a Brasil Telecom, operadoras da telefonia fixa, adquiriram novas 

autorizações para exploração da telefonia móvel em suas regiões, surgindo a Oi e a 

Brasil Telecom Celular (GUTIERREZ; CROSSETTI, 2003). 

Após autorização concedida pela Anatel em 2008, a Amazônia Celular foi 

adquirida pela Oi e a Telemig Celular passou a fazer parte do grupo Vivo. Em 2009 

foi autorizada a fusão entre Oi e Brasil Telecom. O novo cenário da telefonia móvel 

brasileira estava definido com as quatro grandes operadoras: Vivo, Tim, Claro e Oi. 

O serviço de telefonia móvel cresceu rapidamente ano a ano. A compra 

de novas linhas tornou-se mais acessível para a população com menor renda. A 
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disputa por novos clientes por parte das operadoras contribuiu para a queda dos 

valores dos planos. Segundo pesquisa do IBGE-PNAD de 2011, em 86,4% dos 

domicílios brasileiros existe pelo menos uma linha de telefone celular. 

 Podemos ver, na tabela seguinte, a evolução anual do número de 

terminais celulares desde 1990. Um dado interessante é que aproximadamente 80% 

dessas linhas são pré-pagas. Essa forma de pagamento começou a ser 

disponibilizada a partir de 1998, e em 2000 superou o número de linhas pós-pagas. 

Essa disparidade pode ser explicada pelo elevado preço das tarifas, associado ao 

baixo nível de renda da população, fazendo com que os usuários adquiram uma 

linha apenas para receber chamadas, chegando a gastar R$ 8,00 por mês em 

média. 
 
Tabela 02 - Evolução do número de linhas de telefones celulares no Brasil 

Ano Total Pré-pago Pós-pago Densidade 

2012 260.043.432 210.037.080 50.006.351 131,99 

2011 242.231.503 198.168.285 44.063.218 123,9 

2010 202.944.033 167.104.117 35.839.916 104,7 

2009 173.959.368 143.600.507 30.358.861 90,5 

2008 150.641.403 122.727.551 27.913.852 79,2 

2007 120.980.103 97.576.507 23.403.596 64,2 

2006 99.918.621 80.554.392 19.364.229 53,6 

2005 86.210.336 69.666.573 16.543.763 46,8 

2004 65.605.577 52.793.488 12.812.089 36,0 

2003 46.373.266 35.357.004 11.016.262 25,8 

2002 34.880.964 25.002.069 9.878.895 19,7 

2001 28.745.769 19.547.123 9.530.338 16,4 

2000 23.188.171 13.657.833 9.275.175 13,5 

1999 15.032.698 5.757.523 9.198.646 8,9 

1998 7.368.218 44.209 7.324.009 4,4 

1997 4.550.175 - - 2,8 

1996 2.744.549 - - 1,7 

1995 1.416.500 - - 0,9 

1994 755.224 - - 0,5 

1993 191.402 - - 0,1 

1992 31.726 - - 0,0 

1991 6.700 - - 0,0045 

1990 667 - - - 

Fonte: Site da Teleco. 
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O telefone celular se tornou um objeto de uso comum para a população 

brasileira. A comprovação disso é que a densidade no ano de 2012 alcançou o valor 

de 131,99 aparelhos para cada 100 pessoas, ou seja, mais de uma linha por pessoa.  

Um avanço do mercado brasileiro da telefonia foi a criação da 

portabilidade, implantada no Brasil entre setembro de 2008 a fevereiro de 2009. A 

partir dessa data, passou a estar disponível em todo o país a facilidade de manter o 

número telefônico ao trocar de operadora em uma mesma área local. Até dezembro 

de 2012 foram portados 10,1 milhões de números. 

O que mais impressiona é que mesmo sendo uma das mais altas tarifas 

do mundo, o Brasil é o quarto país com o maior número de linhas, perdendo apenas 

para China, Índia e Estados Unidos. Uma pesquisa feita pela empresa de consultoria 

européia Bernstein Research destaca o Brasil como um dos três países com as 

maiores tarifas na telefonia móvel do mundo junto com a África do Sul e Nigéria. Os 

usuários brasileiros pagam em média US$ 0,24 por minuto. Dentre os países com 

menores tarifas estão a Índia, com US$ 0,01, a Indonésia e a China com US$ 0,03. 

A Rússia e o México se aproximam dos Estados Unidos com uma média de US$ 

0,05. Dentre os países europeus, podemos citar a Espanha com a tarifa mais 

elevada do continente (US$ 0,21) e o Reino Unido com a mais baixa (US$ 0,14). 

Existem dois fatores que podem explicam o elevado valor das tarifas no 

Brasil. O primeiro é a carga tributária incidente sobre o serviço de telecomunicação. 

Segundo o site especializado em telecomunicações-www.Telecocom.br, um estudo 

realizado pela GSM Association com 50 países em desenvolvimento, classificou o 

Brasil em terceiro lugar como um dos países que cobram os maiores tributos no 

mundo, ficando atrás apenas da Turquia e Uganda. 

Em média, a carga nominal de tributos sobre o total da conta telefônica 

atinge o percentual de 32,15%. Esse valor pode variar um pouco de Estado para 

Estado por causa da alíquota do ICMS. Na tabela a seguir adotamos a alíquota 

aplicada para o Estado do Ceará que é de 27%. 

 
Quadro 01 – Tributos incidentes sobre o serviço de telefonia 
Tributo Alíquota (%) 

COFINS 3,0% 

PIS/PASEP 0,65% 

ICMS 27% 
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Tributo Alíquota (%) 

FUST 1,0% 

FUNTTEL 0,5% 

Total 32,15% 

 Fonte: Autor 
 

 

Outro fator que influencia bastante a elevada tarifa cobrada no Brasil é o 

valor regulado pela Anatel para cobrar os serviços que uma operadora presta à outra 

pelo uso de suas redes. Podemos exemplificar no caso de um usuário da Vivo ligar 

para um usuário da Claro. A Vivo remunera a Claro pelo uso da sua rede e este 

valor é repassado para o usuário. Em outros países do mundo, o valor dessa tarifa 

foi reduzido a quase zero para incentivar o uso do telefone celular.  

As operadoras justificam os elevados valores das tarifas de interconexão 

pelo fato dos usuários do pré-pago não remunerarem os custos dos serviços. Caso o 

Brasil seguisse a tendência mundial de reduzir essas tarifas, os clientes da telefonia 

passariam a usar muito mais o celular trazendo os lucros esperados pelas 

operadoras. 

 Com o aumento do número de usuários, as reclamações também 

dispararam. O setor da telefonia lidera junto com os bancos o ranking de 

reclamações nos Procons de todos os estados brasileiros. O problema é tão sério 

que a Anatel, em julho de 2012, proibiu a venda de chips das operadoras com pior 

índice de qualidade em cada estado. A liberação estava condicionada à 

apresentação de um plano de investimentos. Em entrevista à imprensa, disse o 

presidente da Anatel, João Batista Rezende: “Entendemos que se trata de uma 

medida extrema, mas trata-se de um mercado importante. A agência não se opõe à 

política de ofertas agressivas de mercado das empresas, mas exigimos um padrão 

de qualidade mínimo de serviço prestado ao consumidor”. 

Vejamos como está dividido o mercado brasileiro de telefonia móvel entre 

as quatro grandes operadoras. A Vivo possui a liderança nacional mesmo perdendo 

em vários estados brasileiros como mostra o mapa a seguir. 
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Figura 01- Liderança por Estado em número de linhas de telefonia móvel no Brasil. 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Fonte: Site Teleco 

 

  Quadro 02 – Percentual do número de linhas da telefonia móvel por operadora no Brasil 
Operadora 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12 Out/12 Nov/12 

Vivo 
 

29,75% 29,71% 29,54% 29,81% 29,56% 29,67% 29,42% 29,22% 

TIM 23,63% 25,14% 26,46% 26,80% 26,89% 26,81% 26,79% 26,74% 

Claro  25,52% 25,44% 24,93% 24,56% 24,58% 24,51% 24,65% 24,75% 

Oi 20,73% 19,35% 18,78% 18,53% 18,65% 18,69% 18,83% 18,98% 

Celulares 173.959 202.944 242.232 250.826 256.131 258.861 259.306 260.043 

  Fonte: Site da Teleco. 
 
 

Segundo dados fornecidos pela Anatel, em novembro de 2012 o Ceará 

possuía aproximadamente 10 milhões de linhas de telefones celulares. Desse total, 

88,77% eram celulares pré-pagos. A densidade era de 114,99 por cada cem 

habitantes, um valor inferior ao que apresentava o Brasil.  

http://www.teleco.com.br/Operadoras/Vivo.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Vivo.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Tim.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/TAmericas.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Oi.asp
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O mercado cearense é distribuído também entre as quatro grandes 

operadoras nacionais. A Vivo foi a última a começar a operar, iniciando as suas 

atividades em 2008. 
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3.  METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para alcançarmos os objetivos desse estudo, optamos por usar o modelo 

de Cournot para empresas heterogêneas, calculando o Índice de Lerner (poder de 

mercado) e o Índice de Herfindahl-Hirschman (concentração do mercado). 

 

 

3.1 ÍNDICE DE LERNER 
 

Poder de mercado é a capacidade que a firma possui de elevar seus 

preços de venda acima dos custos marginais. 

A medida mais conhecida de poder de mercado é o índice de Lerner, 

introduzido por Abba Lerner em 1934. O Índice de Lerner é dado por 

 

P
CmgPL

'−
=  

 

onde P é preço e Cmg é custo marginal.  

O cálculo do índice de Lerner sempre terá resultado entre zero e um. Para 

uma empresa perfeitamente competitiva, temos P = Cmg’, portanto L = 0. Quanto 

maior for L, maior será o grau de poder de mercado. 

 

3.2 ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO 

 

Já para o cálculo do índice de concentração, adotou-se o mais usado 

dentre os existentes na literatura que é o índice de Herfindahl-Hirschman. Esse 

índice é definido por 

 

     ∑≡ 2
isHHI  

 

 



 24 

Onde Si é a cota de mercado da empresa i, medida em porcentagem, e n 

o número total de empresas. O valor de HHI varia entre  
n
000.10   (concentração 

mínima) e 10.000 (concentração máxima). 

O seu valor é calculado pela soma dos quadrados das participações de 

mercado de todas as empresas e é influenciado pelo número de participantes no 

mercado e pelo grau de concentração. 

Segundo o critério adotado pela Federal Trade Commission (FTC), os 

mercados seriam classificados em três tipos: 

 

• Mercado não concentrado: HHI inferior a 1500; 

• Mercado moderadamente concentrado: HHI entre 1500 e 2500; 

• Mercado altamente concentrado: HHI superior a 2500. 

 

3.3  MODELO DE COURNOT (Duopólio) 

 

As premissas básicas para o modelo de Cournot são: produto 

homogêneo para as  empresas, preço de mercado único resultante da oferta 

agregada das empresas e quantidade ofertada determinada simultaneamente 

pelas empresas. 

Façamos a explanação da derivação algébrica do equilíbrio de 

Cournot. Se baP −= Q; Q  a inversa da função procura, de forma  que 21 qqQ += . 

Supondo ainda que o custo marginal de cada empresa seja c. 

 

O lucro da Empresa 1 é dado por: 

 

               1π  1(q , 
2

q ) = 1)( qcP −   = 121 )( qcbqbqa −−−      (3.1) 
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A condição necessária para max 1π  é então dada por 

 

  ,0121 =−−−− bqcbqbqa                 (3.2) 

 

ou 

  ,2 21 cbqabq −−=                  (3.3)

  

 

ou ainda 

  )(
2
1

2 2
*
121 qqq

b
caq ≡−

−
=                 (3.4) 

 

    

O equilíbrio de Nash-Cournot é dado, em geral, pelo sistema ).(*
jii qqq =  

 

Neste caso, temos:    

  

12

21

2
1

2

2
1

2

q
b

caq

q
b

caq

−
−

=

−
−

=

                 (3.5) 

 

Sistemas lineares simétricos admitem apenas soluções simétricas. 

Temos, portanto: 

 

  11 2
1

2
q

b
caq −

−
=                    (3.6) 
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Decorre que 

 

  
b

caqq NN

321
−

==                   (3.7) 

                                

e ainda 

 

  .
3
2

21 b
caqqQ NNN −

=+≡                 (3.8)

   

             .
3
2

3
1 cabQaP NN +=−≡                                  (3.9) 

  

 

O preço de equilíbrio em situação de monopólio e concorrência perfeita é 

dado, respectivamente, por 

 

   caP M

2
1

2
1

+=      e   .CPC =             (3.10)

  

 

Dado que PN, PM e PC são combinações convexas de a e c dado que a > 

c, confirma-se que: 

 

     ,CNM PPP >>  

 

3.4  MODELO GERAL DE COURNOT 

 

O modelo geral de Cournot relaciona o índice de Lerner com o índice de 
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concentração e a elasticidade. 

 

A função lucro da empresa i é dada por 

 

 ,),...,( 1 iini CPqqq −==Π                (3.11) 

 

 P é a função inversa da procura, e Ci a função custo da empresa i. A 

condição de primeira ordem para max ∏i é por sua vez dada por 

 

 

 ,0'' =−+ íi CPqP                 (3.12) 

 

Ou somente 

 

 ii qPCP '' =−                  (3.13) 

 

De modo que P’ ≡ dP/dQ. Definindo o índice de Lerner da empresa i como 

 

 ,
'

P
CP

L i
i

−
=                  (3.14) 

 

Temos, a partir de (3.13), 

 

     
P

qP
L i

i
'−

=    ))('(
Q
q

P
QP i−

=     ,
ε

iS
=               (3.15) 

Sendo que 

 

                     ,
Q
P

dP
dQ

−≡ε                                    (3.16) 
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                           .
Q
qS i

i ≡                                             (3.17) 

 

Definamos agora o índice de Lerner do mercado como a média 

ponderada 

 

             ∑= .ii LsL                 (3.18) 

 

Então, a partir da fórmula (3.15), temos: 

 

          ∑ == ,
εε

HHIs
sL i

i                (3.19) 

 

Verifica-se uma relação diretamente proporcional entre concentração(HHI) 

e poder de mercado(índice de Lerner), enquanto que elasticidade e Lerner possuem 

uma relação inversamente proporcional. 

Este resultado é importante pois formaliza a idéia central para a Escola do 

paradigma “estrutura-conduta-resultados”, de uma relação entre a estrutura (aqui 

medida pelo HHI) e os resultados (aqui medidos pelo índice de Lerner), dado um 

certo padrão de comportamento (neste caso, concorrência a la Cournot). 

 

3.5 EXPERIMENTO CONTRAFACTUAL 

 

Para melhor compreender os resultados obtidos e avaliar o impacto 

causado após a entrada da Vivo no Estado do Ceará, realizou-se um experimento 

contrafactual, o qual consiste em analisar como seria o comportamento do mercado 

da telefonia móvel sem a presença da Vivo. Iremos dar um exemplo de como foi feito 

esse contrafactual. 
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Quadro 03 -  Exemplo para explicação do contrafactual 
 Vivo Claro Tim OI Total 
Mercado Real 10,00% 25,00% 30,00% 35,00% 100% 
Contrafactual - 27,78% 33,33% 38,89% 100% 
Fonte: Autor 

 

A primeira linha da tabela chamou-se de mercado real e a segunda linha 

de contrafactual. Tem-se o índice de participação das quatro operadoras em um 

determinado período. Vamos entender porque a Claro passou de 25% no mercado 

real para 27,78% no contrafactual. Se dividirmos o percentual do mercado real que 

era de 25% por 90, que é o somatório dos percentuais desse mercado, excluída a 

participação da Vivo, obteremos o valor de 27,78%. 

 

Claro %78,27
90
25

353025
25

==
++

 

 

Façamos o mesmo para a Tim e a Oi 

 

Tim %33,33
90
30

353025
30

==
++

 

Oi %89,38
90
35

353025
35

==
++

 

 

Sem a presença da Vivo no contrafactual, as outras três operadoras 

passam a ter um novo valor de participação no mercado, alterando o índice de 

concentração e o poder desse mercado. 
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4.  BASE DE DADOS 

 

Os índices de participação, que serviram de base para o cálculo e 

evolução da concentração do mercado e do poder de mercado na telefonia móvel do 

Estado do Ceará, foram extraídos do site da Teleco (www.teleco.com.br). Esse site 

divulga informações publicadas pela Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações). Resolveu-se trabalhar com dados trimestrais, visto que as 

alterações mensais são pequenas. 

A tabela abaixo representa o percentual de linhas telefônicas das quatro 

operadoras no período compreendido entre março de 2007 a dezembro de 2011. 

 
Tabela 03- Percentual da participação no mercado da telefonia móvel no Ceará por operadora. 
                               Participação no mercado(%) 

Período Vivo Claro Tim Oi 
mar/07 0,00% 22,00% 36,00% 42,00% 

jun/07 0,00% 22,90% 35,40% 41,70% 

set/07 0,00% 22,60% 32,90% 44,50% 

dez/07 0,00% 22,20% 31,90% 45,90% 

mar/08 0,00% 21,70% 30,80% 47,50% 

jun/08 0,00% 21,80% 30,30% 47,90% 

set/08 0,00% 22,10% 30,10% 47,80% 

dez/08 2,90% 21,80% 29,90% 45,40% 

mar/09 3,10% 22,20% 29,40% 45,30% 

jun/09 3,50% 21,40% 31,20% 43,90% 

set/09 3,60% 22,20% 32,70% 41,50% 

dez/09 3,30% 23,20% 33,60% 39,90% 

mar/10 3,80% 22,90% 34,00% 39,30% 

jun/10 5,00% 23,30% 34,10% 37,60% 

set/10 5,50% 23,50% 34,50% 36,50% 

dez/10 5,60% 23,10% 35,80% 35,50% 

mar/11 5,60% 23,30% 35,70% 35,40% 

jun/11 5,90% 24,00% 35,40% 34,70% 

set/11 5,90% 24,40% 33,40% 36,30% 

dez/11 5,80% 24,10% 34,60% 35,50% 
Fonte: site da Teleco. 

 

O gráfico que segue mostra a evolução trimestral dos dados da tabela. 
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Gráfico 01- Evolução dos índices de participação no mercado da telefonia móvel no Estado do 
Ceará. 

Fonte: Autor 
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5.  RESULTADOS 
 

 

Como foi explanado no tópico da metodologia e referencial teórico, usou-

se o índice de Herfindahl-Hirschman para calcular a concentração do mercado e o 

índice de Lerner para o cálculo do poder de mercado. 

Adotou-se para a elasticidade o valor de 1,62 em módulo. (BAIGORRI E 

MALDONADO). Como as variações mensais são pequenas, elaboramos as tabelas 

com dados trimestrais para melhor avaliação dos dados.  

Como se pode observar na tabela abaixo, o índice de concentração no 

Estado do Ceará reduziu no primeiro trimestre e cresceu nos cinco trimestres 

seguintes, período em que a Vivo ainda não havia ingressado no mercado cearense. 

Lembrando que o período analisado é trimestral e não mensal devido às pequenas 

alterações ocorridas mês a mês. Desse momento em diante, houve redução do 

índice até o penúltimo trimestre analisado. O valor do poder de mercado acompanha 

essa variação, pois é diretamente proporcional ao índice de concentração. Os 

resultados para HHI variaram de 3.544 para 3.072, mostrando um mercado 

altamente concentrado nas mãos das quatro grandes empresas.  

 
Tabela 04 -  Evolução do índice de concentração e do poder de mercado no Estado do Ceará. 

Período Participação no mercado(%) HHI Poder de mercado* 
Vivo Claro Tim Oi 

mar/07 0,00% 22,00% 36,00% 42,00% 3.544 0,2188 

jun/07 0,00% 22,90% 35,40% 41,70% 3.516 0,2171 

set/07 0,00% 22,60% 32,90% 44,50% 3.573 0,2206 

dez/07 0,00% 22,20% 31,90% 45,90% 3.617 0,2233 

mar/08 0,00% 21,70% 30,80% 47,50% 3.676 0,2269 

jun/08 0,00% 21,80% 30,30% 47,90% 3.688 0,2276 

set/08 0,00% 22,10% 30,10% 47,80% 3.679 0,2271 

dez/08 2,90% 21,80% 29,90% 45,40% 3.439 0,2123 

mar/09 3,10% 22,20% 29,40% 45,30% 3.419 0,2110 

jun/09 3,50% 21,40% 31,20% 43,90% 3.371 0,2081 

set/09 3,60% 22,20% 32,70% 41,50% 3.297 0,2035 

dez/09 3,30% 23,20% 33,60% 39,90% 3.270 0,2019 

mar/10 3,80% 22,90% 34,00% 39,30% 3.239 0,2000 

jun/10 5,00% 23,30% 34,10% 37,60% 3.144 0,1941 

set/10 5,50% 23,50% 34,50% 36,50% 3.105 0,1917 

dez/10 5,60% 23,10% 35,80% 35,50% 3.107 0,1918 
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Período Participação no mercado(%) HHI Poder de mercado* 
Vivo Claro Tim Oi 

mar/11 5,60% 23,30% 35,70% 35,40% 3.102 0,1915 

jun/11 5,90% 24,00% 35,40% 34,70% 3.068 0,1894 

set/11 5,90% 24,40% 33,40% 36,30% 3.063 0,1891 

dez/11 5,80% 24,10% 34,60% 35,50% 3.072 0,1896 

*Nota: A elasticidade adotada para o cálculo do poder de mercado foi de 1,62 extraída do trabalho de 
Maldonado e Baigorri(2008). 
** Entrada da Vivo no mercado cearense em dezembro de 2008.  
Fonte: Autor 

 

 

Nota-se que o impacto provocado após a entrada da Vivo no mercado 

cearense da telefonia móvel foi positivo, pois houve redução da concentração mês a 

mês. Os usuários desses serviços acabam se beneficiando com essa 

desconcentração, no momento em que as empresas precisam cobrar valores mais 

acessíveis para não perderem clientes para o concorrente. 

No entanto, para se extrair o efeito isolado da redução do poder de 

mercado após a entrada da Vivo, realizou-se um contrafactual, que foi explicado na 

seção da metodologia. Esse experimento consiste em retirar a participação da Vivo e 

manter a mesma participação relativa das outras operadoras em relação ao 

percentual do mercado que sobrou. 

A tabela que segue mostra o que teria acontecido caso a Vivo não tivesse 

entrado no mercado analisado. 

 
Tabela 05- Contrafactual da evolução do índice de concentração e do poder de mercado no 
Estado do Ceará. 

Período Participação no mercado(%) HHI Poder de mercado* 
Vivo Claro Tim Oi 

mar/07 0,00% 22,00% 36,00% 42,00% 3.544 0,2188 

jun/07 0,00% 22,90% 35,40% 41,70% 3.516 0,2171 

set/07 0,00% 22,60% 32,90% 44,50% 3.573 0,2206 

dez/07 0,00% 22,20% 31,90% 45,90% 3.617 0,2233 

mar/08 0,00% 21,70% 30,80% 47,50% 3.676 0,2269 

jun/08 0,00% 21,80% 30,30% 47,90% 3.688 0,2276 

set/08 0,00% 22,10% 30,10% 47,80% 3.679 0,2271 

dez/08 0,00% 22,45% 30,79% 46,76% 3.647 0,2251 

mar/09 0,00% 22,91% 30,34% 46,75% 3.641 0,2247 

jun/09 0,00% 22,18% 32,33% 45,49% 3.619 0,2234 

set/09 0,00% 23,03% 33,92% 43,05% 3.547 0,2190 
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Período Participação no mercado(%) HHI Poder de mercado* 
Vivo Claro Tim Oi 

dez/09 0,00% 23,99% 34,75% 41,26% 3.496 0,2158 

mar/10 0,00% 23,80% 35,34% 40,85% 3.499 0,2160 

jun/10 0,00% 24,53% 35,89% 39,58% 3.481 0,2149 

set/10 0,00% 24,87% 36,51% 38,62% 3.473 0,2144 

dez/10 0,00% 24,47% 37,92% 37,61% 3.483 0,2150 

mar/11 0,00% 24,68% 37,82% 37,50% 3.477 0,2146 

jun/11 0,00% 25,50% 37,62% 36,88% 3.460 0,2136 

set/11 0,00% 25,93% 35,49% 38,58% 3.455 0,2133 

dez/11 0,00% 25,58% 36,73% 37,69% 3.458 0,2134 

*Nota: A elasticidade adotada para o cálculo do poder de mercado foi de 1,62 extraída do trabalho de 
Maldonado e Baigorri(2008). 
** O contrafactual foi calculado após a entrada da Vivo em dezembro de 2008. 
Fonte: Autor 

 
Após a entrada da Vivo, em dezembro de 2008, até o último trimestre do 

período analisado, o poder de mercado obteve uma queda de 10,69%, enquanto que 

sem a presença da Vivo ele reduziu apenas 5,19%. Logo, o impacto econômico 

calculado entre a diferença desses dois valores foi de 5,5%.  

A seguir tem-se a representação gráfica para os valores do poder de 

mercado. 

 
Gráfico 02- Evolução do poder de mercado na telefonia móvel do Estado do Ceará 

Fonte: Autor 
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Para se poder fazer uma melhor avaliação da representatividade dos 

resultados encontrados, e ao mesmo tempo comparar com outra área de atuação da 

operadora, resolveu-se fazer o mesmo estudo para o mercado da telefonia móvel do 

Estado do Piauí. Apesar da Vivo ter entrado no mercado piauiense apenas seis 

meses depois, ela conseguiu adquirir uma parcela maior de mercado, como veremos 

na tabela abaixo. 

 
Tabela 06 -  Evolução do índice de concentração e do poder de mercado no Estado do Piauí. 

Período Participação no mercado(%) HHI Poder de 
mercado* Vivo Claro Tim Oi 

mar/07 0,00% 32,30% 35,90% 31,80% 3.343 0,2064 

jun/07 0,00% 33,00% 35,80% 31,20% 3.344 0,2064 

set/07 0,00% 33,30% 34,80% 31,90% 3.338 0,2060 

dez/07 0,00% 33,90% 34,10% 32,00% 3.336 0,2059 

mar/08 0,00% 33,30% 33,50% 33,20% 3.333 0,2058 

jun/08 0,00% 34,00% 34,40% 31,60% 3.338 0,2060 

set/08 0,00% 33,60% 33,40% 33,00% 3.334 0,2058 

dez/08 0,00% 34,10% 34,20% 31,70% 3.337 0,2060 

mar/09 0,00% 34,10% 34,30% 31,60% 3.338 0,2060 

jun/09 2,00% 32,70% 35,40% 29,90% 3.220 0,1988 

set/09 3,90% 33,00% 35,30% 27,80% 3.123 0,1928 

dez/09 5,40% 33,50% 35,00% 26,10% 3.058 0,1887 

mar/10 6,80% 33,90% 34,40% 24,90% 2.999 0,1851 

jun/10 8,30% 34,80% 34,10% 22,80% 2.963 0,1829 

set/10 8,80% 36,00% 34,20% 21,00% 2.984 0,1842 

dez/10 9,60% 36,40% 34,40% 19,60% 2.985 0,1842 

mar/11 10,50% 36,60% 33,80% 19,10% 2.957 0,1825 

jun/11 11,50% 37,00% 33,90% 17,60% 2.960 0,1827 

set/11 11,80% 37,20% 33,90% 17,10% 2.965 0,1830 

dez/11 12,70% 37,60% 33,00% 16,70% 2.943 0,1817 

*Nota: A elasticidade adotada para o cálculo do poder de mercado foi de 1,62 extraída do trabalho de 
Maldonado e Baigorri(2008). 
Fonte: Autor 

 

 

Em dezembro de 2011, a Vivo estava com a participação de 12,70% do 

mercado no Estado do Piauí, enquanto que no Ceará alcançou apenas 5,8%. No 

Piauí, o mercado também é altamente concentrado pois está acima da faixa de 

2.500 para o HHI.. Começou com 3.343 e reduziu para 2.943 durante o período 
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analisado. Porém, a concentração é menor do que a apresentada no Estado do 

Ceará. 

Realizou-se novamente o contrafactual, onde se conseguiu isolar o efeito 

da entrada da Vivo no Estado do Piauí. 

 
Tabela 07- Contrafactual da evolução do índice de concentração e do poder de mercado no 
Estado do Piauí 

Período Participação no mercado(%) HHI Poder de 
mercado* Vivo Claro Tim Oi 

mar/07 0,00% 32,30% 35,90% 31,80% 3.343 0,2064 

jun/07 0,00% 33,00% 35,80% 31,20% 3.344 0,2064 

set/07 0,00% 33,30% 34,80% 31,90% 3.338 0,2060 

dez/07 0,00% 33,90% 34,10% 32,00% 3.336 0,2059 

mar/08 0,00% 33,30% 33,50% 33,20% 3.333 0,2058 

jun/08 0,00% 34,00% 34,40% 31,60% 3.338 0,2060 

set/08 0,00% 33,60% 33,40% 33,00% 3.334 0,2058 

dez/08 0,00% 34,10% 34,20% 31,70% 3.337 0,2060 

mar/09 0,00% 34,10% 34,30% 31,60% 3.338 0,2060 

jun/09 0,00% 33,37% 36,12% 30,51% 3.353 0,2070 

set/09 0,00% 34,34% 36,73% 28,93% 3.381 0,2087 

dez/09 0,00% 35,41% 37,00% 27,59% 3.413 0,2107 

mar/10 0,00% 36,37% 36,91% 26,72% 3.445 0,2127 

jun/10 0,00% 37,95% 37,19% 24,86% 3.510 0,2167 

set/10 0,00% 39,47% 37,50% 23,03% 3.572 0,2205 

dez/10 0,00% 40,27% 38,05% 21,68% 3.632 0,2242 

mar/11 0,00% 40,89% 37,77% 21,34% 3.664 0,2262 

jun/11 0,00% 41,81% 38,31% 19,89% 3.743 0,2310 

set/11 0,00% 42,18% 38,44% 19,39% 3.771 0,2328 

dez/11 0,00% 43,07% 37,80% 19,13% 3.811 0,2353 

*Nota: A elasticidade adotada para o cálculo do poder de mercado foi de 1,62 extraída do trabalho de 
Maldonado e Baigorri(2008). 
** O contrafactual foi calculado após a entrada da Vivo em junho de 2009. 
Fonte: Autor 

 

 

Como se pode ver, o poder de mercado no Estado do Piauí reduziu 

8,60% após a entrada da Vivo, enquanto que, na simulação do mercado sem a 

presença da Vivo, esse poder teria aumentado 13,67%.  
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Vê-se no gráfico a seguir a evolução do poder de mercado. 

 

 
Gráfico 03 - Evolução do poder de mercado na telefonia móvel do Estado do Piauí 

Fonte: Autor 
 
 

O impacto econômico no Estado do Piauí foi de 22,27%. Chega-se à 

conclusão de que, nesse Estado, a Vivo contribuiu de uma forma bem mais 

significativa para a redução do poder de mercado. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 

Para se calcular o impacto econômico causado pela entrada da Vivo no 

Estado do Ceará, trabalhou-se com o modelo de Cournot, o qual relaciona o índice 

de concentração com poder de mercado e a elasticidade. 

A partir do início de sua operação, em dezembro de 2008, a concentração 

do mercado calculada através do índice de Herfindahl-Hirschman-HHI, foi reduzindo 

mês a mês juntamente com o poder de mercado que é diretamente proporcional a 

esse índice. Os resultados obtidos revelam um mercado altamente concentrado com 

o HHI acima de 2500. 

O poder de mercado reduziu 10,69% durante o período analisado. Para 

isolar o efeito produzido pela entrada da Vivo, realizou-se um contrafactual, que 

simula o mercado sem a sua participação. Nesse experimento, o poder de mercado 

reduziu 5,19%. Com isso, calculou-se o impacto econômico representado pela 

diferença dessas duas porcentagens, chegando-se ao valor de 5,5%. 

Para se ter uma melhor avaliação da representatividade dos resultados 

obtidos, apresentou-se o mesmo estudo para o Estado do Piauí. Apesar de ter 

entrado apenas seis meses depois, a Vivo atingiu uma participação mais relevante 

do que no Estado do Ceará, alcançando 12,70% no final do período analisado. Da 

mesma forma que no Ceará, constatou-se um mercado altamente concentrado entre 

as mesmas operadoras. O poder de mercado reduziu 8,60%, enquanto que no 

contrafactual  houve um aumento de 13,67%. O impacto econômico foi de 22,27%, 

mostrando que no Piauí a Vivo contribuiu de forma mais significativa. 

  Os usuários da telefonia móvel se beneficiam com a redução do poder 

de mercado, bem como da sua concentração, pois as operadoras são motivadas a 

reduzir as tarifas cobradas e melhorar os serviços prestados à população.  
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