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Compartilhamento de infraestrutura passiva de suporte para telecomunicações 

na América Latina – Recorte do mercado brasileiro 
  
 

A Abrintel (Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações) recebeu com 

entusiasmo o estudo “Telecomunicações Latino-Americanas na Encruzilhada do 

Compartilhamento de Infraestrutura Passiva” e passou a divulgar dados, reflexões e 

recomendações do levantamento.’’ O documento traz uma análise consistente sobre o setor 

de infraestrutura de suporte para telecomunicações, que, nos últimos anos, ajudou na 

evolução das telecomunicações na América Latina pela especialização das empresas 

detentoras de torres e suportes para serviços de comunicações móveis, com modelo de 

negócio próprio. O referido estudo foi encomendado pela SBA Communications Corporation, 

uma das associadas da Abrintel, e ajuda a entender os efeitos positivos trazidos pelas “torreiras” 

ao ecossistema de conectividade e digitalização. 

O modelo de negócios com base em atores independentes de infraestrutura, consolidado 

mundialmente e em crescimento na América Latina – e, em particular, no Brasil –, traz benefícios 

econômicos ao aliviar os custos dos prestadores de serviços de telecomunicações, aliviando seus 

caixas para investimentos em novas tecnologias e melhorias urbanísticas e ambientais, por meio 

do compartilhamento de infraestrutura. Dessa maneira, o setor evoluiu nos últimos anos em 

direção a um número maior de players, por conta da alienação gradual realizada pelas prestadoras 

da maior parte de sua infraestrutura de torres e com o desenvolvimento combinado de empresas 

pertencentes a prestadoras e empresas independentes detentoras de torres na América Latina. 

O estudo “Telecomunicações Latino-Americanas na Encruzilhada do Compartilhamento de 

Infraestrutura Passiva’’ é resultado de um trabalho de pesquisa e análise independente da 

Telecom Advisory Services, consultoria especializada em telecomunicações, reconhecida 

mundialmente, e apresenta números que confirmam alguns dos benefícios promovidos pela 

atuação das empresas de infraestrutura compartilhada, já conhecidos dos especialistas setoriais. 

Como entidade representante do setor de infraestrutura passiva de suporte para 

telecomunicações, a Abrintel, cujos associados detém cerca de 70% do parque de torres no Brasil, 

agrega as suas considerações e recomendações acerca do material, com foco no mercado 

brasileiro, sempre com o genuíno objetivo de contribuir para a evolução das telecomunicações no 

país. Dentre suas ponderações, o estudo revela que o Brasil está no caminho certo em termos de 

adoção de políticas públicas e boas práticas setoriais. 

  Desejo uma ótima leitura a todos! 

 

 
  Cordialmente, 

 

 
  Luciano Stutz 
  Presidente da Abrintel  



 

 
 
 

1. Macro dados gerais1 

A análise econométrica conduzida no estudo valida os efeitos positivos da penetração das 

empresas independentes de torres. Países da América Latina com participação maior de torres 

(acima de 52%) pertencentes a empresas independentes (agrupados no estudo dentro do cluster 

‘’líderes’’) possuem, em relação às demais nações da região: 

 Maior cobertura 4G (97% da população contra 90%); 

 Banda larga sem fio 12% mais rápida (33 Mbps contra 29 Mbps); 

 Despesas de capital 31% maiores; 

 Serviços de banda larga sem fio que representam, em termos de renda per capita, 1/3 dos 

custos, na comparação com os custos dos mesmos serviços nos demais países; 

 Competitividade dos serviços de telecomunicações sem fio mais intensa em países com maior 

participação de implantação de torres de empresas independentes (banda larga sem fio de 

HHI= 2.440, em comparação com 4.135); 

 
 

O estudo revela ainda que um aumento de 10% no número de torres de empresas independentes 

resulta pelo menos em: 

o Aumento de 0,96% nos níveis da cobertura 4G; 

o Aumento de 0,51% dos níveis de adesão à banda larga sem fio; 

o Aumento de 2,05% nos níveis de qualidade dos serviços (mensurada como 
velocidade de download da banda larga); 

o Aumento de 0,46% nos níveis de competitividade no mercado de telefonia móvel 
(mensurada como uma 106 redução no Índice Herfindahl Hirschman, que mede a 
concentração do setor — um índice mais baixo indica uma concorrência mais 
intensa); 

o Melhora do nível de acessibilidade financeira da telefonia móvel (mensurada como a 
redução de 3,18% no preço dos serviços com relação ao PIB per capita mensal); 

 
 

2. Macro dados Brasil2 

 A partir dos modelos econométricos apresentados, podemos afirmar que o fato de o 

Brasil possuir uma cobertura de 96% da população em 4G e de 11% em 5G está relacionado 

ao fato de 72% (um dos maiores percentuais da região) das 68.285 torres serem gerenciadas 

por empresas independentes de torres; 
 
 
 
 
 

1 Todos os dados desse item foram retirados do estudo “Telecomunicações Latino-Americanas na Encruzilhada do 
Compartilhamento de Infraestrutura Passiva.’’ 
2 Todos os dados desse item foram retirados do estudo “Telecomunicações Latino-
Americanas na Encruzilhada do Compartilhamento de Infraestrutura Passiva.’’ 



 

 
 

 Cobertura de banda larga sem fio: com 96,96% (2021) de cobertura de banda larga sem fio 

em 4G, o Brasil fica apenas atrás do Chile (98%) dentre os países da América Latina com as 

melhores coberturas de 4G. Estamos bem acima da média da América Latina (89,84%); 

 Velocidade de download: Com 33 Mbps, o Brasil fica acima da média da América Latina (29 

Mbps). No entanto, ainda estamos bem abaixo da média dos países da OCDE (74 Mbps) – 

(página 18); 

 5G: fruto do bem-sucedido leilão de 5G, promovido pela ANATEL em 2021, o Brasil possui 

11% da população coberta pelo 5G, ocupando uma posição privilegiada em relação à média 

dos demais países latino-americanos (4.23%); 

 Lacuna digital: com 61% das residências do meio urbano e 42% das residências do meio rural 

com acesso à banda larga, o Brasil ainda têm um caminho a percorrer para combater a 

exclusão digital. A estatística ilustra sobretudo a importância do compartilhamento de 

infraestrutura para o alcance de números melhores; 

 Investimentos em telecomunicações: o Brasil investe aproximadamente USD 33,16 dólares 

per capita anualmente em telecomunicações com e sem fio, ainda abaixo da média da América 

Latina (USD 34 dólares) e de países da OCDE (USD 168 dólares) dólares (página 29); 

 Compartilhamento: de acordo com um dos modelos econométricos do estudo (Figura 3.4), 

políticas de fomento ao compartilhamento, como as existentes no Brasil, têm potencial para 

aumentar significantemente a cobertura 4G de um país. 

o Um país com o nível de cobertura 4G de 80,00% chegaria a 85,08%, caso aplicadas as 
políticas de fomento ao compartilhamento detalhadas no modelo econométrico 2 
(figura 3.4). 

Densidade de torres: apesar dos benefícios do compartilhamento, o Brasil ainda possui uma 

densidade de torres abaixo da média da América Latina. O país possui 268 torres para cada 

milhão de assinantes de banda larga sem fio, enquanto a média América Latina está em 286. 

Vale lembrar que o 5G demandará cinco vezes mais antenas que o 4G. Considerando a lacuna 

de infraestruturas já existente e a demanda que o 5G trará, é importante que o Brasil adote 

boas práticas legais e regulatórias que estimulem a instalação ordenada e segura de 

infraestruturas e o compartilhamento de estações. 

 
 

3. Iniciativas regulatórias e políticas públicas citadas no estudo e endossadas pela 
Abrintel 

O estudo comprova a correlação entre a penetração das empresas independentes de torres e a 

melhora nos macros indicadores de telecomunicações de uma nação. O material apontou diversas 

iniciativas que contribuiriam para o desenvolvimento e a sustentabilidade do uso compartilhado 

de torres providas pelas empresas independentes na América Latina, a maioria já adotada no 

Brasil. Ainda que o país ocupe uma posição privilegiada em relação aos vizinhos, ainda há um 

caminho a ser percorrido para que o país chegue aos indicadores dos países desenvolvidos, 

representados pela média daqueles pertencentes à OCDE. 

Diante desse quadro, a Abrintel endossa algumas recomendações apontadas no estudo 

independente, tanto aquelas já adotadas no Brasil e que sabidamente produziram os 

efeitos positivos no desenvolvimento dos serviços de telecomunicações, melhorando o 

ambiente legal e regulatório do setor, como outras que ainda estão sendo perseguidas, 

inclusive no trabalho diário        da Associação: 



 

 

 

 Ausência de necessidade de concessão de serviços. Status: já adotado no Brasil 

 Como já ocorre no Brasil, não é necessário haver qualquer concessão sobre os serviços de 

instalação e exploração de infraestrutura de suporte. O mercado já é altamente competitivo, 

com múltiplos atores para atender as demandas de todas as operadoras de telefonia móvel, 

tanto de atuação nacional quanto regional, com operações de todos os tamanhos. 

 Necessidade de aprovações céleres e de alvarás urbanísticos com base em 

cronogramas consistentes e razoáveis. Status: adotado em nível federal, municípios 

necessitam adotar diretrizes 

 No Brasil, a lei federal de antenas 3 representou um avanço significativo ao dispor, em seu Art 

7º, um processo de licenciamento simplificado e com prazo definido para as infraestruturas de 

suporte. Cabe aos municípios, seguindo as normas federais, definir procedimentos 

simplificados para a concessão de alvarás de instalação das infraestruturas. 

 Elaboração de leis específicas para regulamentar localmente a implantação de 

infraestrutura passiva, alinhadas com a legislação geral. Status: com estímulo da 

regulamentação federal, municípios necessitam adotar diretrizes 

 Após a publicação da lei federal de antenas e de seu decreto regulamentador, até janeiro de 

2023, mais de 270 municípios brasileiros 4 já atualizaram suas leis municipais de instalação 

de infraestruturas para telecomunicações. A imensa maioria seguiu os princípios das normas 

federais, refletidas também no Projeto de Lei padrão elaborado pela ANATEL e pelos 

Ministérios das Comunicações e Economia5. 

 Não demandar das empresas independentes de torres um registro nacional perante 

autoridades regulatórias para dar início às suas operações. Status: já adotado no Brasil 

 As normas federais visam à desburocratização do setor de infraestrutura passiva para as 

telecomunicações e, seguindo as recomendações do estudo, não há a necessidade de um 

registro das empresas que instalam a infraestrutura perante os órgãos federais. As licenças e 

os registros devem requeridos e concedidos em nível municipal. 

 Promulgar leis que estão alinhadas com as portarias locais, têm procedimentos 

amigáveis para concessão de alvarás de construção e fazem uso de referências para 

taxas incidentes sobre obras com as quais as operadoras estão familiarizadas. Status: 

estimulado por regulamentação federal. Municípios necessitam adotar diretrizes 

 Como já mencionado, a lei federal de antenas já traz diretrizes em relação ao processo de 

licenciamento simplificado de infraestruturas. Portanto, as necessárias leis locais devem 

sempre estar alinhadas com a legislação federal e atender aos padrões estabelecidos nela, a fim 

de criar uma previsibilidade que facilite, ou ao menos que não dificulte, a expansão da 

infraestrutura de suporte. A criação de uma política federal que estabeleça e divulgue uma 

referência no cálculo de valor da taxa de instalação é imperiosa para evitar distorções; 
 

 

3 Lei 13.116/2015, regulamentada pelo decreto 10.480/2020 
4 Fonte: Movimento Antene-se. URL: www.antenese.org 
5 Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/infraestrutura/antenas-nos-
municipios/documentos 

http://www.antenese.org/
http://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/infraestrutura/antenas-nos-municipios/documentos
http://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/infraestrutura/antenas-nos-municipios/documentos


 

 
 

 Não possuir regulamentos para precificação de infraestrutura compartilhada. Status: já 

adotado no Brasil 

 Conforme o estudo sugere, o mercado de infraestrutura passiva para telecomunicações é 

altamente competitivo e não carece de regulação de preço por parte do poder público. 

Atualmente existe mais de uma dezena de empresas independentes de infraestrutura passiva 

competindo para atender às três operadoras nacionais e provedores regionais. 

 Fomentar políticas públicas que promovem a implantação de redes de novas 

tecnologias, como o 5G e as small cells. Status: já adotado no Brasil 

 O Brasil saiu na frente da maioria dos países da América Latina ao promover, em novembro 

de 2021, o leilão de frequências para o 5G. Além de um edital não arrecadatório, fundamental 

para a sustentabilidade financeira da universalização da conectividade, o edital promoveu a 

entrada de novos atores regionais, com metas e prazos definidos para a implantação do 5G 

por tamanho de municípios. Ademais, o leilão previu também metas de 4G em regiões 

descobertas e rodovias e trouxe o incentivo da possibilidade de priorização de municípios que 

atualizassem suas legislações municipais de instalação de infraestrutura passiva de 

telecomunicações. A Abrintel apoia a continuidade do cumprimento dessas metas e a 

priorização dos municípios com leis mais modernas e amigáveis à instalação de infraestrutura 

passiva. 

 Possuir planos ou manuais de boas práticas que incentivem a construção ordenada de 

infraestrutura compartilhada de telecomunicações. Status: estimulado por 

regulamentação federal, municípios necessitam adotar diretrizes. 

 Além das normais federais, a ANATEL lançou a Resolução 683/2017 que dispôs sobre a 

obrigatoriedade de compartilhamento da capacidade excedente das infraestruturas de 

suporte. Ademais, a própria ANATEL estimula, por meio de seu Projeto de Lei Municipal 

Padrão, o compartilhamento de infraestruturas em nível municipal (Art 12). É importante que 

as diretrizes da Resolução 683/17 sejam observadas nos municípios e que o 

compartilhamento de infraestruturas, sempre que tecnicamente possível, seja estimulado 

trazendo benefícios econômicos, ambientais e urbanísticos. 

 Estabelecer incentivos para implantação de infraestrutura em localizações rurais e 

remotas, com o objetivo de reduzir a brecha digital (reduções em impostos e taxas, 

isenções de impostos de importação, entre outros). Status: em andamento 

 Há algumas políticas de incentivo à conectividade em meios rurais, como a recém promulgada 

Lei 14.475/2022, que estabelece a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de 

Precisão. O edital do leilão das radiofrequências para tecnologia 5G também instituiu 

compromissos relacionais à cobertura 4G em regiões remotas e descobertas. No entanto, a 

Abrintel apoia que mais medidas sejam tomadas, em nível federal, estadual e municipal, para 

estimular a chegada da tecnologia ao campo e a regiões remotas, como a facilitação de 

licenciamento e a concessão de desconto de taxas para infraestruturas rurais e remotas, ou 

mesmo a troca de sanções pecuniárias aplicadas às empresas pela obrigação de cobertura. 

 Incentivar a implantação de redes e expansão de capacidade. Status: estimulado por 

regulamentação federal. Municípios necessitam adotar diretrizes. 



 

 
 

 O Artigo 15 do Decreto nº 10.480 isenta a emissão de licenças ou autorização prévia para 

instalação de small cells (equipamentos ativos), chamados na legislação federal de estruturas 

de pequeno porte. O artigo 134, nas alíneas 4 e 135 da Lei nº 13.097 elimina a taxa para esse 

tipo de equipamento, o que passa a viabilizar sua instalação em vários pontos para 

complemento de cobertura. 

 Silêncio positivo. Status: estimulado por lei federal, municípios necessitam adotar diretrizes 

 Tanto o Decreto 10.480/20 quanto a Lei 14.424/2022 estabeleceram o conceito do ‘’silêncio 

positivo’’ para a instalação de infraestruturas para telecomunicações. Isto é, transcorrido o 

prazo previsto na legislação municipal para a análise dos pedidos de alvará de construção das 

infraestruturas, a detentora fica autorizada a iniciar a obra até que haja a resposta da 

autoridade municipal. A medida, que segue boas práticas internacionais, é fundamental para 

dar previsibilidade aos processos e investimentos por parte das detentoras, garantindo que 

as instalações não fiquem paralisadas por conta da demora na emissão das licenças. 

 
 

4. Sugestões adicionais da Abrintel: 

 Taxas únicas e razoáveis para a obtenção do alvará de instalação das infraestruturas 

de suporte nos municípios. Para a emissão das licenças de instalação, os municípios 

brasileiros cobram, invariavelmente, taxas justificadas pelo trabalho da fiscalização da obra 

de instalação. Ocorre que tal valor tem uma elasticidade muito grande, de cidade a cidade, 

mesmo que, por definição tributária, ela deva ser proporcional ao real trabalho de emissão da 

licença e de fiscalização da instalação. Assim, é imperioso que haja uma referência de valor, 

endossada pelas outras instâncias federativas, para o estabelecimento da taxa e, mais, que 

elas sejam definidas em lei e blindadas de alterações casuísticas. Taxas altas podem 

inviabilizar economicamente a instalação de infraestruturas e inibir a expansão da 

conectividade. 

 Em um levantamento realizado pela Abrintel com cerca de 80 municípios brasileiros, apurou-

se que o valor médio de taxas de instalação consideradas razoáveis varia de 300 a 1.500 reais, 

para uma licença de instalação válida por 10 anos, como previsto na legislação federal. 

 Padronização, simplificação e velocidade dos procedimentos e critérios para a 

concessão de licenças, bem como minimização de impactos urbanos ou ambientais, por 

meio de projetos de leis municipais. A Abrintel defende a autonomia dos municípios em 

legislar sobre o uso e a ocupação do solo para a instalação de infraestruturas de suporte. No 

entanto, é importante que as normas federais e as boas práticas setoriais sejam observadas 

quando da elaboração das minutas de projetos de leis municipais. Por isso, a Abrintel defende 

a adoção, pelos municípios, do Modelo de Projeto de Lei Municipal, elaborado e oferecido pela 

ANATEL. Consideramos a minuta como o melhor ponto de partida para a elaboração de uma 

lei municipal eficiente de torres e antenas, principalmente para a padronização dos conceitos 

técnicos e das práticas já previstas em legislação federal vigente. 



 

 
 

 Estímulo do governo estadual para o debate junto aos municípios. Cinco estados 

brasileiros aprovaram leis indicativas que criam estímulos à instalação de infraestrutura6, e 

diversos outros possuem Projetos de Lei (PLs) de mesmo teor. Esses projetos estimulam o 

diálogo entre os entres federativos e sugerem que o Modelo de Projeto de Lei Municipal 

padrão da ANATEL seja adotado por todos os municípios dos estados, como forma de 

padronização e adoção das boas práticas regulatórias para a instalação e a regularização de 

infraestruturas. A Abrintel apoia a aprovação destes projetos de lei estaduais: 

o Amazonas: PL 43/2022 

o Bahia: PL 24.559/2022 

o Ceará: PL 220/2022 

o Espírito Santo: PL 555/2021 

o Maranhão: PL 325/2022 

o Mato Grosso do Sul:70/2022 

o Minas Gerais: PL 2.538/2021 

o Paraíba: PL 3.913/2022 

o Pernambuco: PL 3.107/2022 

o Rio Grande do Sul: PL 410/2022 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6 Goiás (Lei 602/22) Mato Grosso (Lei 11.542/21), Santa Catarina (18442/22), São Paulo (Lei 17.471/21), Rio de Janeiro 
(9.151/20) 
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