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introdução

A temática das telecomunicações já foi pesquisada por diferentes 
autores brasileiros da Geografia e de áreas afins, a exemplo da So-
ciologia e da Economia. Basicamente, é um tema que foi inaugurado 
com maior ênfase nas Ciências Humanas, no século XX, ao acom-
panhar as transformações e avanços mundiais da comunicação, da 
informação e da engenharia, além da exploração do espaço sideral, 
com o lançamento de satélites e instalação de outros objetos técnicos. 

No Brasil e no mundo, o conjunto de obras relacionadas ao estu-
do das telecomunicações demonstrou-se por meio do levantamento 
e revisão bibliográfica abrangente, com diversos enfoques teóricos, 
metodológicos e doutrinários. As construções teóricas têm, portan-
to, se colocado de modo heterogêneo.

Além disso, cabe fazer uma ressalva ao leitor de que esse livro 
não tem por objetivo estocar referências a respeito do assunto e 
muito menos esgotar o universo teórico e polissêmico da temática. 
Ao longo do texto, no entanto, serão expostas de diferentes manei-
ras algumas das abordagens estudadas e que fizeram parte do tra-
balho de revisão da presente obra. Isso não significa, por outro lado, 
que todas serão utilizadas a posteriori na construção teórica, mas 
que serviram de base para pensar e refletir sobre o tema, mesmo 
que de maneira introdutória.
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É preciso também ilustrar que o conjunto de autores mencio-
nados se concentra na Geografia, embora haja, em distintos mo-
mentos, o uso de teóricos oriundos dos demais campos da ciência. 
Outro ponto importante a ser frisado é que nessa tarefa não haverá 
uma linearidade, em termos temporais de citação de textos e obras, 
mas uma concatenação teórica de acordo com a temática e a perti-
nência do debate. 

Hoje não é possível debater a sociedade sem mencionar o papel 
da informação e das telecomunicações, sejam nas relações de traba-
lho, negócios, vida cotidiana, política, ambiente ou mesmo na orga-
nização territorial e na produção de novas infraestruturas técnicas. 
Seu significado extrapola o simples fato de levar a comunicação a 
distintas partes do mundo para assumir a posição de base de sus-
tentação da sociedade capitalista e a formação de uma “sociedade 
da informação” (Castells, 2003).

Formas cada vez mais globalizadas das técnicas são difundidas a 
todo o momento, definindo, por outro lado, o conjunto de transfor-
mações e desigualdades socioespaciais que cada lugar, por meio das 
relações sociais estabelecidas entre múltiplos agentes, acolhe e sin-
tetiza de forma contraditória. Com isso, se produz uma Geografia 
das Telecomunicações1, alicerçada, particularmente, pelo papel que 
assume a informação na produção territorial, lembrando que: “[...] 
A técnica nos ajuda a historicizar, isto é, a considerar o espaço como 
fenômeno histórico a geografizar, isto é, a produzir uma Geografia 
como ciência histórica.” (Santos, 2008, p.49).

 A informação, nessa perspectiva, ganha forte expressividade nos 
estudos voltados à compreensão da sociedade, cabendo, dentre as 
diferentes possibilidades de análise territorial, demarcar as relações 

 1 A Geografia das Telecomunicações tem sido explorada com este nome em 
diversos países, a exemplo do trabalho desenvolvido por Andrew E. Gillespie 
(1988) e observada de diferentes maneiras em Kellerman (1993), bem como em 
Graham e Marvin (1996). Nessa obra apoiamo-nos especialmente em Gillespie 
(1988) ao afirmar que: “[...] the ‘geography of telecommunications’ needs to be 
afforded a much higher status within economic geography […]” (p.61).
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de poder, estratégias e conflitos estabelecidos com fundamento cor-
porativo ou banal no seu uso.

Contel (2011), a esse respeito, ajudou a elucidar o caminho de 
incorporação da categoria informação pela Geografia. Para esse 
autor, o processo de internalização dessa expressão se deu junto 
à escola sueca de Geografia Econômica, que possuiu como um 
de seus principais expoentes Torsten Hägerstrand, que: “[...] tra-
balhou fundamentalmente com dois temas em seus estudos: o de 
‘difusão espacial das inovações’ e do tema da ‘mobilidade’ (com 
destaque para a análise das migrações) [...]” (Contel, 2011, p.71).

Ainda para Contel (2011, p.72), é na teoria da “difusão espacial 
das inovações” que se encontra maior proximidade conceitual com 
a temática da informação e, portanto, “[...] a classificação dos meios 
de informação (information media) a partir de seus atributos espaciais 
se divide em dois principais tipos: informações públicas e privadas”.

É claro que seguindo a trilha proposta por esse mesmo autor, de 
assimilação da categoria informação pela Geografia, os comentários 
não se encerram na citação de Hägerstrand. O autor amplia sua 
base teórica, mencionando Gunnar Törnqvist, que foi professor da 
Universidade de Lund e participou da escola de Geografia Sueca, 
bem como Alcan Pred, da Universidade da Califórnia (Berkeley), 
que por diversas vezes colaborou com a construção de debates em 
Lund e, portanto, sua contribuição:

[...] teve influência (mais ou menos decisiva) em importantes intelec-
tuais da passagem do século XX para o século XXI, como são Anthony 
Giddens ([1984] 1989), Milton Santos (1996) e Paul Krugman (1993; 
1997) [...]. (Contel, 2011, p.79) 

Com isso, a postura defendida neste livro é que, tratadas como 
um tema geográfico, as telecomunicações constituem importante 
área para a compreensão de como a informação se difunde pelo 
território. Assim, na reflexão sobre o assunto é possível verificar a 
formação de redes técnicas, uso corporativo do território, a discus-
são do poder e das normas, entre outras dinâmicas que se somam 
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contemporaneamente ao estudo da técnica, da inovação e das tec-
nologias da informação.

Por outro lado, é preciso ter em mente que a interpretação2 das 
telecomunicações pode ser útil para a compreensão e apreensão das 
desigualdades e transformações socioespaciais recentes, em que se 
inserem o mundo e a sociedade como totalidades. Dessa maneira, é 
impossível negar o papel da informação e das telecomunicações na 
organização do território, em distintas partes do mundo. No Brasil, 
essa afirmação tem ganhado cada vez mais importância ao verificar 
as transformações socioespaciais (Jurado da Silva, 2011) que o país 
vem passando nos últimos anos, com a ampliação da densidade 
técnica, científica e informacional em diversas regiões. 

Nesse contexto, mediante esse conjunto de transformações, se 
passa a escrever e criar terminologias como “sociedade em rede”, 
“meio técnico-científico-informacional”, entre outras expressões3 
que se somam constantemente, na tentativa de caracterizar as mu-
danças colocadas em curso por meio da Terceira Revolução Indus-
trial e do papel que a informação assume especialmente a partir da 
década de 1970, como escreveram, em diferentes contextos teóri-
cos, autores como Dematteis (1986), Hepworth (1990), Morgan 
(1992), Lojkine (1995), Castells (1999), Moreira (2000), Santos 
(2008), entre outros. Algumas dessas ideias defendidas por esses 
autores são usadas para nomear o momento atual e apresentadas 
sinteticamente no Quadro 1.

 2 A palavra “interpretação” tem o sentido de julgar e dar sentido ao fato a ser 
estudado, o que difere, por exemplo, de “analisar” que tem o significado de exa-
minar e avaliar. Uma expressão não anula a outra e quase que invariavelmente se 
tornam um par indissociável para a compreensão geográfica proposta.

 3 Na maioria dos casos, tais expressões são apenas noções. Isso porque tem uso 
fluido e são utilizadas pelo Estado, mídia e senso comum. A ideia de noção 
é, portanto, diferente do termo “conceito”, que tem uso atrelado à ciência e 
inserido no corpo de uma teoria (Sposito, 2004; Jurado da Silva, 2011). Já a 
expressão da categoria é associada a uma ideia que se constitui em objeto de 
conhecimento para a ciência.
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Quadro 1 – Expressões utilizadas para compreensão da sociedade atual.    

Expressões Autores

Território informatizado Dematteis (1986)

Aldeia global McLuhan (1989)

Era das telecomunicações Morgan (1992)

Sociedade da informática Schaff (1995)

Meio técnico-científico-informacional Milton Santos (1996)

Mercado informacional Dertouzos (1997)

Era da Informação Castells (1999)

Era tecnológica Pinto (2005)
Fonte: Baseado na leitura dos autores citados. Organização: Jurado da Silva (2014).

Expressões como “aldeia global” e “era da informação” ganham 
constante difusão e se somam a outros termos que são criados, fre-
quentemente, na tentativa de sintetizar o processo de integração da 
sociedade no movimento informacional, desencadeado pelo avanço 
das telecomunicações. Sobre o assunto, Zook et al. (2004) já havia 
considerado que tanto no meio acadêmico quanto popular essas 
terminologias se multiplicam e:

In both popular and academic discussions of digital communi-
cation technologies and their possible socioeconomic implications, 
a large panoply of metaphors has been coined with a premise on 
geographic place, such as superhighways, teleports, server farms, 
homepages, and so on (Adams 1997).

Likewise, the transactions and data exchanges at the heart of 
the so-called Network Society (Castells 1996), are also frequen-
tly imagined and envisioned in terms of “spaces”— hyperspace, 
dataspace, netspace and, of course, cyberspace (Dodge and Kitchin 
2001; Thrift 1996). The result, according to Graham (1998), is 
digital geographies that are made tangible and knowable through 
familiar territorial analogy. (Zook et al., 2004, p.158)4

 4 Todas as citações serão mantidas na língua original dos autores para manter 
fidelidade à obra.
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Nesse sentido, a ideia do ciberespaço (uma das primeiras a 
serem criadas para explicar a formação de um espaço cibernético, 
virtual) já comparecia em um romance datado de 1984, escrito por 
William Gibson, intitulado “Neuromancer”. Nesta obra, são des-
critos conflitos de interesse de empresas globais, redes digitais e um 
novo contexto cultural. Foi só em momento posterior, no entanto, 
que autores do meio acadêmico passaram a utilizar tal termo, a 
exemplo de Lévy (1999, p.85), que o definia: 

[...] como espaço de comunicação aberto pela intercomunicação 
mundial dos computadores. Esta definição inclui o conjunto dos 
sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos o conjunto de 
redes hertzianas e de telefonia clássica) na medida em que trans-
mitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à 
digitalização [...].

Nesses termos, é preciso ressaltar que o discurso do ciberespaço 
foi incorporado de modo muito evidente pela mídia e também pas-
sou a fazer parte do cotidiano das pessoas comuns. No ciberespaço, 
há o aparecimento de intenções entre diferentes sujeitos em um 
ambiente virtual, na interface homem versus máquina.

Ações banais como retirar um extrato bancário são também 
formas presentes do modo cada vez mais digital de diferentes ob-
jetos técnicos. Outras atividades, como ouvir música, desenhar, 
namorar, comprar, jogar, trabalhar, podem ser feitas, agora, a partir 
desse contexto. Nesse quadro, poderia se atribuir ao período atual 
diversos sentidos e significados. Esse debate é intenso na academia 
e não há consenso (pelo menos por enquanto) sobre as transforma-
ções que vivenciamos na “era da informação”. 

Para Gates (1995), por exemplo, a sociedade está apenas no iní-
cio de sua revolução mais profunda e, com isso:

[...] vai durar muitas décadas até receber impulso de novas “apli-
cações” – novas ferramentas às necessidades por enquanto ainda 
imprevistas. Nos próximos anos, governos, empresas e indivíduos 
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terão de tomar decisões que influenciarão na forma que a estrada da 
informação vai se expandir e na quantidade de benefícios a serem 
auferidos. (Gates, 1995, p.8)

Revolução essa que se desenvolve a partir das redes técnicas 
anteriores, fundamentadas no uso do telégrafo, rádio, telefone e 
televisão, mas que é inovada por circuitos técnicos e pela evolução 
da robótica, das telecomunicações, da química e de outros seg-
mentos de ponta. Assim, velho e novo se combinam na produção 
dessa síntese de múltiplas relações, no “desenvolvimento desigual 
e combinado” (Trotsky, 1967) da sociedade, da técnica e do espaço.

Tal revolução tem-se assentado, sobretudo, em inovações no 
campo da microeletrônica como as verificadas em processadores, 
transistores, telecomunicações (satélites e fibras ópticas) e na área 
de informática. Porém, pode-se comentar que foi a invenção do 
microprocessador, em 1971, que potencializou enormemente o uso 
de computadores, agregando a esses a chamada estrutura de chips 
embutidos (Bresciani, 2007) e, por conseguinte:

Paralelamente ao desenvolvimento da eletrônica e dos com-
putadores, as transformações das telecomunicações foram outro 
fator preponderante para o estabelecimento do ciberespaço como 
ele se dá atualmente. Muitos apontam como o grande salto das 
telecomunicações, o início da corrida espacial com o lançamento na 
órbita da terra dos satélites, abrindo caminho para as comunicações 
intercontinentais. (Bresciani, 2007, p.23)

A sociedade caminha na expressão de um “modo informacio-
nal de desenvolvimento”, a que se referiu Castells (1992), e pode 
ser compreendido pelas: “[...] historical interactions with the pro-
cess of restructuring of the capitalist mode of the production [...].” 
(Castells, 1992, p.7). Igualmente, torna-se coerente afirmar que, 
apesar de esse debate ocorrer e ser dinâmico, a sociedade, atual-
mente, se manifesta em rede. 
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Ademais, admite-se que ampla parcela da sociedade não tem 
acesso às condições de vida digna e sequer à informação de qua-
lidade. Assim, enquanto determinada quantidade da população 
usufrui dos modos cada vez mais estandardizados de consumo, 
outra parte da sociedade não a utiliza e não tem condições finan-
ceiras para tal. Além disso, muitas vezes a expressão da cidadania é 
confundida como acesso ao consumo e às novas formas de endivi-
damento das pessoas. 

Cidadania e consumo, nesse movimento, passam bem longe da 
parcela mais pobre da população que é invisível a determinados 
governantes, na execução de políticas públicas e na formação de 
uma consciência universal, mais justa e fraterna. Há, portanto, uma 
ilusão de que há democracia ampla no mundo, de que há liberdade 
de escolha e de consumo, quando na realidade não há. Nessa pers-
pectiva, a grande mídia, os governos e o mundo corporativo acabam 
vendendo a imagem de que não há fronteiras para se viver em um 
cenário cheio de oportunidades, bastando “querer” e ter “força de 
vontade” para superar os obstáculos e ascender socialmente, quan-
do o que há é uma luta entre ricos e pobres em curso, marcada pelas 
diferentes formas de alienação, vigilância e controle de recursos, 
pessoas e de território.

Ademais, torna-se relevante para a compreensão desse quadro 
de contradições a adoção da expressão geográfica do “território 
usado”, concordando com Milton Santos quando escreveu que: 
“O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo do 
espaço geográfico. E essa categoria, território usado aponta para a 
necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente 
a constituição do território [...]” (Santos, 2001, p.20). Não são, 
deste modo, forças solidárias que constroem o território e o usam 
pacificamente, mas um conjunto de agentes, instituições e com-
panhias que alimentam uma guerra competitiva pelo poder e pela 
normatização territorial. Além disso, ainda que o território usado 
seja considerado sinônimo de espaço geográfico (Santos, 2001), é 
preciso levar em conta que:
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O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas 
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, 
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais, espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 
fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 
em território usado, utilizado por uma dada população. (Santos, 2001, 
p.97, grifo nosso)

 Nesse panorama é que se insere o problema de pesquisa da obra 
ao relacionar o estudo das telecomunicações no Brasil, no esforço 
de compreender geograficamente três pilares de sustentação da 
sociedade informacional que estão ligados não somente às ativida-
des banais, a saber: a telefonia celular, a internet e a televisão por 
assinatura no uso do território.

Em uma concepção mais ampla, os meios de transporte e a co-
municação eficaz favoreceriam a produção industrial, os serviços, 
o comércio e agricultura, ao passo que as telecomunicações seriam 
caracterizadas como suporte técnico e uma condição espacial da 
técnica para propiciar o desenvolvimento econômico e a reprodu-
ção do capital, em larga escala.

Milton Santos (2001) considerou que, no final do século XX, a 
informação dirigiu o sistema de técnicas existentes, possibilitando 
uma presença planetária de seu conteúdo. O aprimoramento das 
técnicas é também o desenvolvimento da humanidade. Conse-
quentemente, a técnica da informação vai propiciar a aceleração do 
processo histórico em seu sentido contemporâneo, assegurando a 
presença de objetos técnicos em escala planetária e, nessa perspec-
tiva: “Na história da humanidade é a primeira vez que tal conjunto 
de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir instantane-
amente sua presença [...]” (Santos, 2001, p.25).

Nessa interpretação, o meio geográfico é definido a partir da 
inserção da técnica, da ciência e da informação. A informação pode 
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ser vista, então, como um recurso e sua distribuição pelo território 
usado é desigual e, portanto: 

Por meio dos satélites, passamos a conhecer todos os lugares e 
observar outros astros. O funcionamento do sistema solar torna-se 
mais perceptível, enquanto a Terra é vista em detalhe; pelo fato de 
que os satélites repetem as suas órbitas, podemos captar momentos 
sucessivos, isto é, não mais apenas retratos momentâneos e fotogra-
fias isoladas do planeta [...]. (Santos, 2001, p.32)

Os satélites organizam parte do circuito informacional em esca-
la global e também nacionalmente, e são a expressão da técnica, so-
bretudo, vislumbrada na corrida espacial, travada durante a Guerra 
Fria, no século XX. Sobre o assunto, Castillo Argañarás (2008) 
contribuiu para a fundamentação histórica dessa discussão quando 
escreveu que: 

En ese principio solamente los Estados Unidos de América 
y la entonces Unión Soviética pertenecían al exclusivo “club” de 
Estados que tenían acceso al espacio exterior; luego se amplió el 
espectro y aparecieron las primeras organizaciones internacionales: 
INTELSAT, INMARSAT y la Agencia Espacial Europea entre 
otras. No obstante algunas de estas organizaciones internaciona-
les sufrieron un embate privatizador de la década de los noventa 
transformándose en personas jurídicas privadas, como por ejemplo 
INTELSAT e INMARSAT. (Argañarás, 2008, p.13)  

Neste cenário, é por meio da exploração de satélites que trans-
missões internacionais de televisão são postas em curso, levando ao 
mundo, por exemplo, grandes eventos esportivos e políticos, ano 
após ano, tal como acontece com a Copa do Mundo e as Olímpia-
das. Assim, não é o Estado o provedor dos recursos de tecnologia 
e exploração de satélites, mas as empresas de caráter privado que 
dominam esse mercado.
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O Quadro 2 ilustra essa argumentação ao expor a listagem por 
direito de exploração de satélites, no território nacional. Há três 
operadoras de satélites, sendo que a Hispamar, responsável pelo 
Amazonas 1 e 2, foi criada por meio da parceria da companhia His-
pasat com a Oi; a Telesat, operadora do satélite Estrela do Sul 4, tem 
sede em Ottawa, Canadá; e, por fim, a  Star One, de propriedade da 
Embratel.

Quadro 2 - Empresas detentoras de direito de exploração de satélites no Brasil.

Operador 
do satélite

Satélite Banda Posição 
orbital

Em operação

Hispamar Amazonas-1 C, Ku e 
Ka

61,0º W Sim

Amazonas-2

Telesat Estrela do Sul 2 Ku 63,0º W Sim

Star One Brasilsat-B2 C 92,0º W Sim

Brasilsat-B3 C 75,0º W Sim

Brasilsat-B4 C 84,0º W Sim

Star One-C1 C, X, Ku 65,0º W Sim

Star One-C2 C, X, Ku 70º W Sim

Star One -C3 C e Ku 75,0º W Não

Star One -C4 C,L,S 75,0º W Não

SStar One -C5 C e Ku 68,0º W Não

Fonte: Extraído de Teleco. Disponível em <www.teleco.com.br/sat_rel.asp>. Acesso em: 21 
set. 2015. Reconfigurado por Jurado da Silva (2012).

As telecomunicações são, nesse universo, um elemento ativo da 
reprodução do capital, possibilitando maior flexibilidade no pro-
cesso produtivo, cisão territorial da produção e gestão, ampliação 
dos fluxos comerciais em múltiplos circuitos de interação espacial e 
maior competitividade interempresarial por inovações.

Mas esse processo não é homogêneo e as estruturas físicas que 
dão sustentação às telecomunicações podem representar, em última 
instância, relações de poder e hierarquia, ao passo que são con-
troladas, quase que invariavelmente, por grandes empresas com 
atuação global ou mesmo regional. Estas, por sua vez, exercem 
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o monopólio de sua comercialização, distribuição e reprodução 
em frações variadas do globo terrestre e para além da atmosfera 
com os satélites. Além disso, configuram, em outro sentido, redes 
globais eletrônicas potentes, elevando o ritmo de complexidade da 
divisão territorial do trabalho, fortalecida pela ação dos serviços de 
telecomunicação.

Raffestin (1993 [1980])5, nesse sentido, será um autor utilizado 
mais adiante sobretudo para referenciar a questão do poder e do 
controle das empresas, que se soma no entendimento do uso corpo-
rativo do território de diferentes formas, em outros contextos, como 
fizeram de forma variada Bobbio (1992), Foucault (2001 [1979]) e 
Gramsci (1976). Lembrando que tais autores debateram a questão 
do Estado e que aqui será elucidada, particularmente, a partir de 
sua ação reguladora no mercado, tendo em vista os segmentos elei-
tos para a análise investigativa.

Assim, tais segmentos (telefonia celular, televisão paga e inter-
net) foram escolhidos em razão da expressividade e da interativida-
de que gozam no período atual da técnica, bem como pelo número 
crescente de novos consumidores que apresentam, ano após ano. 
Diversas investigações e fontes (dentre elas a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, de 2011, do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE) atestam, em termos estatísticos para essa 
realidade. Não é mais a telefonia fixa que direciona a liderança nos 
acessos e linhas ativas da população e nos serviços de telecomunica-
ção. “[...] Em suma, a telefonia fixa não está crescendo no Brasil e 
não se trata de uma simples inflexão, mas uma tendência de quase 
uma década.” (Cavalcante, 2011).6 Assim, apesar de a telefonia 
fixa ter sido a evolução primordial que propiciou o surgimento da 
telefonia celular, esta muitas vezes não é vista como um dado de ci-
dadania, de residência fixa, em grande parte das políticas públicas.

 5 A obra de Raffestin foi publicada originalmente em 1980. Daqui em diante a 
mesma obra será citada a partir do ano correspondente à edição consultada.

 6 Artigo não paginado.



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  25

Além disso, é válido frisar que os segmentos eleitos para a in-
vestigação são pagos e podem ser mensurados pelo número de con-
sumidores das operadoras privadas. Os mesmos, em alguns casos, 
são comercializados em conjunto por estas, diferentemente do rádio 
e da televisão aberta, o que justifica a eleição destes, bem como a 
originalidade de trabalhá-los em conjunto. Estes, por sua vez, re-
presentam, atualmente, os novos meios de penetração da técnica na 
vida cotidiana das pessoas, bem como no ambiente de negócios das 
empresas no Brasil.

Hoje, é a telefonia celular que move o tráfego nacional de in-
formação, aliada à convergência da internet, bem como em outro 
patamar pelo crescimento da televisão e suas modalidades de difu-
são da informação, como mostra o Gráfico 1. Com isso, analisando 
tal ilustração que trata de apresentar a penetração dos serviços de 
comunicação no Brasil, por domicílio, com base nos dados dispo-
nibilizados pelo IBGE e extraído do Ministério das Comunicações, 
é possível inferir ainda um quadro bastante desigual para o setor.

A televisão é o veículo com maior penetração, alcançando 97% 
dos domicílios brasileiros em 2012, seguido pelos domicílios com 
telefone (91%) e rádio (81%). É preciso atentar, no entanto, para o 
fato de que a telefonia fixa representava 3% desse total e a telefonia 
celular 51%. Ou seja, a telefonia fixa desde 2003 vem apresentando 
um forte declínio em termos de penetração nos lares brasileiros, 
sendo esse espaço cada vez mais preenchido pela telefonia celular. 
A universalização dos serviços nesse contexto é, então, trazida para 
outro patamar e meta.

Por outro lado, isso não significa afirmar que não haverá atenção 
analítica à telefonia fixa, bem como às fibras ópticas e satélites que 
dão suporte à arquitetura da informação, e tais objetos serão men-
cionados e trabalhados em diferentes momentos – embora esse não 
seja o foco prioritário da pesquisa e por já terem sido alvos exausti-
vos de diversos trabalhos científicos. 

Com a utilização desses objetos técnicos (telefonia celular, in-
ternet e televisão por assinatura), mesmo que se tenham diferentes 
regiões com fusos horários distintos, a transmissão da informação 
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poderá ser feita de maneira instantânea, ainda que se reconheça que 
não são consumidos por ampla parcela da população. Desse modo, 
o problema de pesquisa se relaciona, consequentemente, à pergunta 
geral que orientará a investigação, ou seja: como se configura atu-
almente o uso corporativo do território pelas empresas privadas de 
telecomunicação no Brasil? 

Ademais, compreender o uso corporativo do território pelas 
empresas de telecomunicação é, antes de tudo, um trabalho rela-
cionado ao estudo da técnica e da tecnologia. Isso porque é impor-
tante reconhecer esse par (técnica/tecnologia) filosófico e histó-
rico na construção da sociedade atual como condição sine qua non 
para o desenvolvimento do capitalismo e da globalização, ancorado 
na comunicação, no setor financeiro e no valor da informação na 
economia. 

Trabalhando o assunto pela variável da técnica e da Geografia 
é possível afirmar que os sistemas de telecomunicação envolvem, 
grosso modo, o deslocamento e a troca de matéria e energia, em 
termos socioespaciais. Nesse universo, cada local tenderá a acolher 
de modo particular conteúdos da técnica, informação, ciência, co-
municação e daí assinalar como fez Milton Santos, que:

Em cada fração da superfície da terra, o caminho que vai de uma 
situação a outra se dá de maneira particular; e a partir do “natural” 
e do “artificial” também varia, assim como muda as modalidades do 
seu arranjo. (Santos, 2008, p.233)

Com esse intuito, procurar-se-á responder a tal indagação pela 
perspectiva da Geografia Econômica, com a análise das principais 
estratégias das empresas de telecomunicações (nos respectivos seg-
mentos selecionados para a investigação) e no contexto do Pensa-
mento Geográfico por meio da interpretação e diálogo crítico com 
ideias vinculadas especialmente ao estudo da informação; como 
as propostas por Milton Santos, que contribuiu com o conceito 
de meio técnico-científico-informacional, em diversos contextos. 
Além disso, é importante destacar que a relação de interface, como 
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comparece no título da obra, entre distintos campos do conheci-
mento deve ser entendida como uma atividade imprescindível para 
a construção do conhecimento, na tentativa de colaborar para a 
epistemologia do uso corporativo do território pelas empresas de 
telecomunicações.

Essa postura teórica representa, por sua vez, movimento e com-
parece à construção da obra. Ou seja, revela parte da contribuição 
final da pesquisa a que pretende esse trabalho, na tentativa de pro-
duzir elementos que favoreçam uma interpretação das telecomuni-
cações no Brasil, de modo a representar teoricamente o assunto por 
meio da normatização do território, uso corporativo e da expressão 
geográfica produzida daí decorrente; como será mais bem detalha-
do adiante.

Para ser mais claro: é a maneira como o autor concebe a ideia de 
que as telecomunicações representam uma espacialidade a ser exa-
minada pela óptica da Economia e da Geografia Econômica, mas 
sem descolar dessa interpretação a teoria inserida na Geografia, 
Epistemologia e na Filosofia das Técnicas dessa expressão. Ideia 
essa que também é apoiada em estudos de Eliseu Savério Sposito, 
que já elaborou, em outros contextos, obras relacionadas ao estudo 
da Filosofia7 e da Geografia, como contribuição para o ensino do 
Pensamento Geográfico (Sposito, 2004), e em Santos (2008, p.49) 
quando defendeu que, nessa perspectiva: “[...] a Geografia deve, 
ao menos, ser vista como um estudo de caso para as filosofias da 
técnica senão propriamente como uma contribuição empírica para 
a produção de uma filosofia das técnicas [...]” (Santos, 2008, p.49). 

Além disso, é preciso exercitar a crítica diante dessa postura, 
tendo em mente que: “A teoria geográfica tem de ser buscada no 

 7 Para Santos (1988, p.11) “Sem dúvida a palavra filosofia assusta, de um lado 
porque ela é, numa acepção pejorativa, frequentemente confundida com a 
metafísica: entre os que se dizem preocupar com o concreto das coisas, muitos 
imaginam que o esforço de abstração pode ser feito fora do concreto e mesmo 
contra o concreto. E a concretude da abstração está na base mesma da realiza-
ção dos nossos mínimos atos como ser social. Sem abstração não poderia haver 
linguagem nem produção [...]”.
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seu domínio próprio: o espaço. A filosofia pode ser um guia, mas 
os filósofos não nos oferecem respostas a priori [...]” (Santos, 1988, 
p.11, grifo do autor).

Ainda para Santos (2008, p.49) a resolução do problema epis-
temológico da Geografia, no âmbito da Filosofia das Técnicas, 
deveria passar pela visão integrada e sistematizada da análise entre 
espaço e tempo, bem como da técnica. Interpreta-se, com base na 
argumentação desse autor, que a Geografia deveria fornecer os ele-
mentos necessários do ponto de vista conceitual para superação de 
estudos que isolam o espaço do tempo, negligenciando, sobretudo, 
o papel da técnica na transformação dos lugares ao longo da história 
e, por conseguinte: “[...] As técnicas, de um lado, dão-nos a possi-
bilidade de empiricização do tempo e, de outro lado, a possibilidade 
de uma qualificação precisa da materialidade sobre a qual as socie-
dades humanas trabalham [...]” (Santos, 2008, p.55).

Já em outro texto produzido por Santos (1988, p.5), tal autor 
irá detalhar que antes da Geografia institucionalizada e acadêmica 
existia uma Geografia feita por filósofos, a exemplo de Estrabão, 
explicando o momento de ruptura desse elo (Filosofia-Geografia) 
ao escrever que: 

Desde, porém, que a natureza é uma natureza humanizada, a 
explicação não é física, mas social. A geografia deixa de ser uma 
parte da física, uma filosofia da natureza, para ser uma filosofia 
das técnicas. As técnicas são aqui consideradas como o conjunto 
de meios de toda espécie de que o homem dispõe, em um dado 
momento, e dentro de uma organização social, econômica e polí-
tica, para modificar a natureza, seja a natureza virgem, seja a natu-
reza já alterada pelas gerações anteriores. (Santos, 1988, p.10)

Portanto, a questão das técnicas tem papel central na análise 
espacial, ao longo do tempo, e pode servir como ferramenta para 
a leitura da relação sociedade-natureza. Cada técnica possui uma 
história e pode ser datada ao longo do tempo e, portanto,
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A técnica nos ajuda a historicizar, isto é, a considerar o espaço 
como fenômeno histórico a geografizar, isto é, a produzir uma geo-
grafia como ciência histórica. Assim, pode-se também produzir 
uma epistemologia geográfica de cunho historicista e genético, e 
não apenas historista e analítico [...]. (Santos, 2008, p.49)

Nesse contexto é que se insere a contribuição da investigação ao 
propor o estudo da técnica por meio do estudo das telecomunica-
ções no Brasil pela análise conjunta das estratégias das principais 
empresas no âmbito da telefonia celular, internet e televisão por 
assinatura ao longo do espaço e do tempo. Nessa interpretação, a 
hipótese da pesquisa é que as empresas de telecomunicações cola-
boram para mudanças bastante profundas na sociedade, operando 
com estratégias semelhantes no uso corporativo do território brasi-
leiro; compartilhando por ora das vezes as mesmas infraestruturas 
e redes técnicas, compondo uma expressão geográfica particular e 
complexa, ao mesmo tempo em que competem pelo uso corporati-
vo do território e ampliação do lucro.

Ademais, as estratégias utilizadas pelas empresas podem ser as 
mais variadas possíveis, sendo que:

We need, therefore, a better understanding of how firms are 
being organized and reorganized; how internal and external power 
structures are configured and reconfigured; how business strategies 
are developed and implemented, as part of the dynamics of the wider 
industrial systems of which firms are a part; and how each of these 
dimensions are “territorialized”. (Dicken, Malmberg, 2001, p.346)

Na Geografia8, os estudos sobre telecomunicações têm sido em-
preendidos por vários autores que farão parte do subsídio teórico, 
em distintos momentos. Leila Dias (1995), por exemplo, voltou-se 

 8 Há, nesse sentido, diversos trabalhos que foram desenvolvidos com essa temá-
tica, a exemplo da tese escrita por Zilá Mesquita denominada: “Antenas, Redes 
e Raízes da Territorialidade”, defendida em 1992, mas que nesta obra não será 
alvo de maior detalhamento, em razão da perspectiva teórica aqui adotada.
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ao estudo das relações entre a rede urbana e as redes de informação 
no Brasil; Castillo (1999) dedicou-se ao estudo dos sistemas orbitais 
no território; Gomes (2003) refletiu sobre a informação e a questão 
do lugar no Brasil; Toledo Junior (2003) centrou suas preocupações 
na compreensão do papel das fibras ópticas nas telecomunicações, 
entre outros pesquisadores que poderiam ser mencionados.

Assim, técnica, ciência e informação, trabalhadas conjuntamen-
te, foram visualizadas no contexto do mercado global por lógicas 
políticas e econômicas dos diferentes agentes sociais no espaço. 
Para Santos (2008, p.239), o meio técnico-científico-informacional 
é a face geográfica da globalização, dando ao meio geográfico as-
pecto de universal, sendo esse processo não generalizado e total, 
embora o conteúdo informacional possa ganhar novos conteúdos de 
forma ampla e acelerada.

Não é menos importante destacar a relevância dos fluxos para 
a compreensão dessa característica contemporânea e meios de 
subordinação ao fenômeno da globalização. Consequentemente, 
fixos e capital constante também nunca deixaram de ser imprescin-
díveis para a aceleração e expansão desse processo, como é o caso de 
citar as estações rádio base, que são estações fixas que alimentam o 
sistema de telefonia celular; fazendo a ligação com a telefonia fixa, 
bem como a central de comutação e controle.

Além disso, organizadas em redes, empresas globais operam no 
território em múltiplos locais, possuindo uma “extensão territorial” 
de atuação e competição ao estabelecer complexos circuitos de inte-
ração espacial, econômica, política e social. Nas leis de livre comér-
cio e concorrência, empresas e negócios conduzem essa economia, 
muitas vezes, mais que os governos, e:

Assim como se fala de produtividade de uma máquina, de uma 
plantação, de uma empresa, podemos, também, falar de produtivi-
dade espacial ou produtividade geográfica, noção que se aplica a um 
lugar, mas em função de uma determinada atividade ou conjunto 
de atividades [...]. (Santos, 2008, p.248, grifo do autor)
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Na realidade, é como se as grandes corporações possuíssem e 
construíssem estratégias específicas globais para a atuação no mer-
cado onde são os governos os responsáveis por adaptar muitas vezes 
determinadas leis para acolher as normativas das companhias: pri-
vatizando, compartilhando ou concedendo serviços, antes conside-
rados como monopólios e estratégicos, para o Estado, à iniciativa 
privada nacional e internacional.

 No Brasil, por exemplo, o processo de desestatização da telefo-
nia ocorreu na década de 1990, trazendo para a discussão geográfica 
a questão do uso corporativo do território pelas empresas privadas 
que diversificarão a posteriori suas estratégias, oferecendo outros 
tipos de serviços em telecomunicação, como é o caso de ressaltar 
a televisão por assinatura e a internet, em pacotes integrados. Já 
atualmente são os grandes oligopólios internacionais que dominam 
esse mercado.

Porém, há de se ter em mente que esse processo foi lento e gra-
dual e que, ao longo do tempo, a construção das telecomunicações 
no país participou do jogo decisivo de integração nacional, seja com 
a instalação do telégrafo, ligando diferentes unidades da federação 
a um comando central político, seja com a televisão e a formação de 
uma rede nacional de comunicação. Por conseguinte, é importante 
assinalar que:

[...] Do telégrafo ao telefone e ao telex, do fax e do computador 
ao satélite, à fibra óptica e à Internet, o desenvolvimento das tele-
comunicações participou vigorosamente do jogo entre separação 
material das atividades e unificação organizacional dos comandos. 
(Santos; Silveira, 2006, p.73)

Com isso, em sentido amplo, por força de lei9 e definição, 
os serviços de telecomunicações poderiam ser entendidos como 
a: “[...] emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, es-
critos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por 

 9 Lei n. 4.117, de 27 de agosto 1962, artigo 4º.
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fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético”10 e que, em compreensão geográfica, expressa, 
em diferentes contextos, ordens de comando e tirania, mas também 
de organização territorial e empresarial. 

Assim sendo, conforme o Grande Dicionário Houaiss da Lín-
gua Portuguesa11, a palavra telecomunicação deriva do grego tel(e), 
que tem por significado “longe” e do latim communicatĭo, ōnis, que 
apresenta o sentido de partilhar, tornar comum. Já a informação 
possui sua fonte e registro no tempo e no espaço, o que implica, por 
outro lado, a noção de uma emissão e destino, onde esta, por sua 
vez, poderia ser entendida como “[...] o instrumento que possibilita 
o conhecimento da realidade do lugar através das formas-conteúdo 
e dos sentidos estruturados em uma concepção espaço-temporal” 
(Gertel, 2003, p.111).

Esse processo não é perfeito, sendo acompanhado por relações 
de poder e hierarquização, no qual também é comum haver distor-
ção, ruído e interferência. Ademais, quanto maior for a distância 
entre o emissor e o receptor, mais imprescindível torna-se o uso das 
telecomunicações para que a mensagem seja transmitida de modo 
eficiente, sendo necessário um conjunto de dispositivos e meios/
objetos técnicos para que ocorra a comunicação da informação.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, isso se faz 
muito importante para tornar a disseminação de informações mais 
fluida e, por isso, a relevância de se estudar a telefonia celular, a in-
ternet e a televisão por assinatura. Mesmo que somente uma parcela 
da população tenha acesso a esses, o conjunto da sociedade é influen-
ciado na propaganda de rua, no consumo, enfim, no estabelecimento 
das relações sociais na vida cotidiana, o que justifica, por outro lado, 
a realização de estudos mais aprofundados nessa área, posto que “A 
influência das técnicas sobre o comportamento humano afeta as ma-

 10 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117Compilada.htm>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 11 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=telecomunica%-
25C3%25A7%25C3%25A3o>. Acesso em: 21 set. 2015.
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neiras de pensar, sugerindo uma economia de pensamento adaptada 
à lógica do instrumento [...]” (Santos, 2008, p.186).

No âmbito da telefonia celular, Sposito e Bernardes (2009) con-
sideraram que o país contava com cento e trinta e nove milhões de 
aparelhos em uso, e:

[...] a telefonia celular já supera, em muito, os aparelhos de telefonia 
fixa e também não se encerra no telos desse meio de comunicação, 
mas, por outro lado, liga-o à flexibilidade advinda da possibili-
dade de movimento tanto do usuário quanto do objeto técnico, que 
exerce, por sua vez, a função de possibilitar a telecomunicação ao 
usuário em qualquer local que ele esteja. Esse processo promove 
um uso específico e diferenciado do espaço geográfico, tanto por 
parte de seus usuários como das suas mantenedoras, no caso opera-
doras de telefonia móvel celular. (Sposito; Bernardes, 2009, p.64)

A telefonia móvel celular figura, com a internet e a televisão por 
assinatura (sobretudo, aquela em que a transmissão é via satélite), 
como uma das maiores invenções da história das telecomunicações 
utilizadas no mundo para fins comerciais. Tais tecnologias podem 
se combinar e dar origem a novos produtos, como o iPad e o iPhone 
da Apple (empresa estadunidense do segmento de eletrônicos e 
informática), entre outros exemplos que poderiam ser mencionados 
nesse quadro de criação de gadgets (em português dispositivos). 
Tais produtos têm como fundamento a “obsolescência programa-
da”, resultante da produção e consumo em massa de determinadas 
mercadorias que são superadas em dado momento da história.

Destarte, para que se tenha noção do desafio que se pretende 
desencadear com a discussão das telecomunicações no país basta 
observar que: 

Segundo os resultados do Censo Demográfico 2010, a popula-
ção do Brasil alcançou a marca de 190 755 799 habitantes na data 
de referência. A série de censos brasileiros mostrou que a popula-
ção experimentou sucessivos aumentos em seu contingente, tendo 
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crescido quase 20 vezes desde o primeiro Recenseamento realizado 
no Brasil, em 1872. (IBGE, 2011, p.30)12

Além disso, vale ressaltar que tal população não é distribuída de 
maneira uniforme no território, sendo a faixa litorânea e o espaço 
adjacente onde se concentra o maior contingente demográfico e, 
por conseguinte, as maiores densidades em termos de infraestrutu-
ra e produto interno bruto, com destaque para São Paulo e Rio de 
Janeiro, mas havendo também a importância das capitais localiza-
das em áreas não litorâneas, como Belo Horizonte (Minas Gerais) e 
Brasília (Distrito Federal). Torna-se relevante, entretanto, salientar 
que é na capital paulista “[...] o lugar por onde passam todas as 
redes de comunicação de alta capacidade e de longa distância, tanto 
nacionais quanto internacionais” (Toledo Junior, 2003, p.100). 

Há, nesse sentido, diferenciações na conformação territorial 
do país, uma vez que há áreas de maior densidade técnica e outras 
com menor intensidade. Ademais, há de se destacar ainda que é na 
região concentrada (Sul e Sudeste do país), conforme Santos e Sil-
veira (2006), que está presente a maior densidade do meio técnico-
-científico-informacional e por onde também circula a maior quan-
tidade de capital e pessoas, enquanto as demais partes do território 
nacional apresentam outras especificidades e menor densidade e 
volume da técnica.

Lembrando que para Santos (2008) a densidade técnica pode 
ser entendida pelas diferentes formas de apropriação da natureza de 
modo a conceber o espaço pelo artificial, por meio de objetos técni-
cos. A densidade científica é amparada pelo número de centros de 
pesquisa e universidades, bem como pelo seu aspecto qualitativo de 
produção do conhecimento. A densidade informacional é vinculada 
à densidade técnica que, por sua vez, é introduzida por diferentes 
agentes sociais que dão a esse conteúdo intencionalidade, no campo 
da ação e intervenção, encaradas pelas necessidades humanas. Já a 
densidade comunicacional é derivada da prática humana, da ação 

 12 Sinopse do Censo Demográfico 2010.
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do tempo partilhado, não sendo resultante, por exemplo, do espaço 
banal da Geografia.

Consequentemente, tendo o Brasil como recorte espacial, o ter-
ritório usado como categoria, o tempo presente como recorte tem-
poral e as telecomunicações como foco investigativo, é que se emba-
sa o desafio interpretativo da pesquisa e se justifica essa proposição. 
Tempo presente esse que tem como marco prioritário o período 
pós-privatização das telecomunicações no Brasil e se estende até 
hoje com o uso corporativo do território. 

Apesar do recorte espacial ser bastante amplo e diverso, sua es-
colha se justifica, então, por demonstrar justamente as contradições 
do fenômeno a ser estudado, já que há distintas regiões e realidades 
socioespaciais a serem compreendidas e não se negaria uma em 
razão da outra – embora existam áreas com maior presença de con-
teúdo técnico, científico e informacional, a exemplo de São Paulo. 

O Brasil é hoje uma das maiores economias do mundo e no qua-
dro das telecomunicações sua relevância é verificada internacional-
mente, inclusive com a atuação de grandes empresas de capital exter-
no, operando no mercado nacional. Além disso, deve-se mencionar 
que anteriormente o Estado brasileiro detinha o monopólio das tele-
comunicações (especialmente no setor da telefonia móvel e fixa). 

Na página oficial do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) é sintetizado esse quadro de transforma-
ção nos arcabouços legais de gestão do setor, quando descrito que:

Uma profunda reforma do aparato legal que regulava o setor 
tornou possível a reestruturação das telecomunicações brasileiras. 
O traço fundamental foi a transformação do monopólio público, 
provedor de serviços de telecomunicações, em um novo sistema de 
concessão pública a operadores privados, fundado na competição e 
orientado para o crescimento da universalização dos serviços.

A aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda n. 8 à Consti-
tuição Federal, em 8 de agosto de 1995, permitiu ao Governo Federal 
outorgar concessões para exploração de serviços de telecomunicações 
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ao setor privado. (Disponível em: <www.bndes.gov.br/SiteBN-
DES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Pri-
vatizacao/telecomunicacoes.html>. Acesso em: 21 set. 2015)

Assim, a abertura maior ao capital externo e a flexibilidade das 
leis relacionadas ao assunto ocorreram no âmbito do governo de 
Fernando Henrique Cardoso. Um dos primeiros passos para a mu-
dança no setor foi a assinatura da lei n. 9.295 de 1996 (conhecida 
como Lei Mínima), em que foram estabelecidos os critérios para 
a concessão de serviços via satélite, à banda B da telefonia celular, 
bem como trunking and paging, ligados à formação de redes corpo-
rativas (Toledo Junior, 2003). 

Foi a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) n. 9.472 de 1997, 
entretanto, que determinou o novo modelo de funcionamento ins-
titucional, além da criação da Anatel (Agência Nacional de Teleco-
municações), de planos de outorga e concessão, bem como do novo 
esquema tarifário e as diretrizes para a privatização da Telebrás 
(Telecomunicações Brasileiras S/A). Desse modo, ressalta-se que: 

Segundo a Lei Geral, o processo decisório relativo à privatiza-
ção do setor ficou a cargo de uma Comissão Especial de Supervisão, 
ligada hierarquicamente ao Ministério das Comunicações, e não 
sob a alçada do Conselho Nacional de Desestatização – CND, ao 
qual o BNDES se reportava em assuntos de privatização, como 
Gestor do Fundo Nacional de Desestatização – FND.

Em fevereiro de 1998, foi assinado Contrato entre o BNDES e 
o Ministério das Comunicações atribuindo-se ao Banco a coorde-
nação da modelagem de venda e do próprio leilão do Sistema Tele-
brás (BNDES. Disponível em: <www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Privatiza-
cao/telecomunicacoes.html>. Acesso em: 21 set. 2015).
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E, nessa perspectiva:

A privatização do Sistema Telebrás ocorreu no dia 29 de julho 
de 1998 através de 12 leilões consecutivos na Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro – BVRJ, pela venda do controle das três holdings 
de telefonia fixa, uma de longa distância e oito de telefonia celular, 
configurando a maior operação de privatização de um bloco de 
controle já realizada no mundo. Com a venda, o governo arrecadou 
um total de R$ 22 bilhões, um ágio de 63% sobre o preço mínimo 
estipulado. (Disponível em: <www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Privatiza-
cao/telecomunicacoes.html>. Acesso em: 21 set. 2015)

Já no cenário posterior ao monopólio estatal, segundo dados 
consolidados do Portal da Anatel para junho de 2010, em referência 
ao quantitativo de acessos móveis e participação de mercado no 
Brasil, a Vivo concentrava 30,24% – o que equivale, em números 
absolutos, a 55.977.308 acessos; a Claro 25,33% (46.901.528 aces-
sos); a Tim 24% (44.424.855 acessos); a Telemar/Brasil Telecom 
20,08% (37.168.927 acessos); e, por fim, compareciam empresas 
que não conseguiram alcançar a cifra de 1% dos acessos, ou seja, a 
CTBC Celular,  Sercomtel Celular e Unicel do Brasil Telecomu-
nicações.  O montante totalizava 185.134.974 de acessos por mês.

No segmento da televisão por assinatura, conforme dados do 
documento “Panorama dos Serviços de TV por assinatura” da 
Anatel, para junho de 2010, eram 8.426.462 de assinantes no Brasil, 
distribuídos nos mais diversos segmentos, como tecnologia via sa-
télite, cabo e outras. Em termos de competição no mercado, o grupo 
NET era o que possuía o maior número de assinantes: 3.874.282, o 
que equivalia a 45% do total; a Sky possuía 2.179.525 de assinantes 
(26%); a Embratel 655.710 (8%); a Telefônica 468.812 (6%); a Oi 
344.241 (4%); a Abril 166443 (2%) e as demais empresas instaladas 
no território nacional somavam 737.449 assinantes (9% do total).   

Agora, no que diz respeito ao segmento de internet, observa-se 
grande pulverização no mercado de provedores (conforme observa-
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do no Portal da Anatel), compondo uma listagem bastante extensa 
de empresas locais, regionais e outras que têm maior visibilidade 
nacionalmente, das quais compareciam: UOL (grupo Folha), Terra 
(Telefônica), Brasil Telecom (IG, Ibest e BrTurbo) e Globo (Orga-
nizações Marinho). Segundo pesquisa IBOPE, disponível no site 
da consultoria Teleco, eram 94,2 milhões de usuários da internet 
no Brasil para o terceiro trimestre de 2012. Além disso, verifica-se 
grande variedade nas formas de conexão disponíveis no mercado 
como a banda larga, discada, via rádio, rede elétrica etc.

Portanto, são essas empresas13 mencionadas nos segmentos da 
telefonia celular, internet e televisão por assinatura que compõem 
parte do recorte de pesquisa. A eleição destas decorre, nesse sen-
tido, da relevância econômica que possuem, da atuação territorial 
que desempenham, do faturamento total anual que auferem, con-
tribuindo, por fim, para a interpretação geográfica do fenômeno 
das telecomunicações e da informação no território brasileiro. 

Por outro lado, há de se ressaltar que esse mercado é tão dinâ-
mico que algumas alterações substanciais foram sendo processadas 
com o passar do tempo. Grupos que antes agiam de forma indi-
vidualizada e particularizada se uniram dando origem a empresas 
ainda mais fortes e competitivas. Além disso, algumas companhias 
passaram a possuir novos nomes comerciais, composição acionária, 
bem como oferta integrada na forma de combos de determinados 
serviços.

Pode-se escrever, portanto, que há um oligopólio em operação 
no setor. Tal discussão será apresentada, mais adiante, tendo como 
principal embasamento referências como Sweezy (1939), Carvalho 
(2000), bem como Sauaia e Kallás (2007). Isto permite, por sua vez, 

 13 Nessa perspectiva, é preciso frisar que, ao longo do tempo, essas companhias ele-
gidas para estudo passaram por diferentes transformações societárias, bem como 
sofreram até mesmo alteração de nome. Assim, por se tratar de um mercado 
bastante dinâmico e cambiável, a presente pesquisa ao final apresenta na televisão 
paga: NET, Claro, Sky, Vivo TV e Oi TV; nos provedores de internet: UOL, 
Terra, IG e Globo.com; e no segmento de telefonia celular: Vivo, Tim, Claro e 
Oi. Tais companhias são resultantes das citadas nos parágrafos anteriores.
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identificar como se construiu territorialmente o processo de priva-
tização e traz também para a discussão dados como da internacio-
nalização e regionalização do setor no Brasil e na América Latina. 
Além disso, procurar-se-á demonstrar os novos arranjos patrimo-
niais das companhias e, em última medida, expor suas parcerias 
estratégicas de mercado.




