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3 
os AtuAis usos corporAtivos 

do território pelAs empresAs de 
telecomunicAções no brAsil

Telecomunicações e uso corporativo do 
território

As telecomunicações ao longo do tempo serviram a diferentes 
objetivos do Estado, bem como estiveram articuladas às políticas 
territoriais, desempenhadas no processo de uso e domínio da téc-
nica. Compreende-se, desse modo, o seu papel fundamental como 
infraestrutura necessária para o desenvolvimento da nação, mas 
também para articular diferentes partes do território e levar no pro-
cesso de comunicação a informação, imprescindível elemento na 
dinâmica econômica social capitalista contemporânea.

Os dados do setor demonstram cada vez mais vitalidade, tendo 
crescimento importante na composição do Produto Interno Bruto 
do país. Assim, tendo em vista o relatório produzido pela Asso-
ciação Brasileira de Telecomunicações, em parceria com o Teleco, 
divulgado em dezembro de 2012 para os nove primeiro meses do 
referido ano, é possível destacar que:

No final dos nove meses de 2012, os serviços de telecomunica-
ções eram prestados para 341,6 milhões de assinantes, um aumento 
de 13,1% em relação aos 302,1 milhões do final dos nove meses de 



128  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

2011; os 341,6 milhões são compostos por (crescimento em relação 
a igual período de 2011): 

– 43,7 milhões com o Serviço Telefônico Fixo Comutado (2,3%); 
– 258,9 milhões com o Serviço de Comunicações Móveis (Celu-

lares) (13,9%); 
– 15,4 milhões com o Serviço de TV por Assinatura (29,5%); 
– 19,4 milhões com o Serviço de Acesso Fixo à Internet Banda 

Larga (19,8%). 
– 4,2 milhões com o Serviço Móvel Especializado (trunking) 

(5,7%). 
(Disponível em: <www.telebrasil.org.br/>. Acesso em: 21 set. 2015)

Desses dados pode-se destacar a magnitude e a abrangência das 
telecomunicações no Brasil, onde o serviço de comunicação móvel, 
por exemplo, cresce mais do que a telefonia fixa. Já o serviço de 
TV por assinatura foi o setor que ganhou maior crescimento para 
o período em análise, em relação às demais tecnologias, se aproxi-
mando aos números absolutos dos dados do serviço de acesso fixo à 
internet banda larga. 

Não é novidade, pois, o argumento do crescimento do setor, mas 
é fato que este se encontra em transformação, movido por diferentes 
formas de investimento privado e pela regulação estatal. Consequen-
temente, no momento atual, o Estado assumiu o papel de ente re-
gulador por meio da ação política e administrativa da Anatel. Nesse 
sentido, o Estado perde a função de estimulador, modernizador, 
mantenedor e provedor do setor para assumir posição de regulador, 
monitor e fiscalizador dos serviços, prestados pelas operadoras priva-
das. Nesse sentido, passa de protagonista para uma posição coadju-
vante na trama de relações que constroem o uso do território.

Para Raffestin (1993), por exemplo, há “atores paradigmáticos” 
e “atores sintagmáticos”. Enquanto estes últimos correspondem a 
um nível específico de organização territorial com objetivos e polí-
ticas definidas, os paradigmáticos, simplificadamente, são o povo, 
a nação, não possuindo, muitas vezes, uma ação conjunta no uso do 
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território do ponto de vista de uma estratégia coordenada. Grosso 
modo, os atores sintagmáticos seriam resumidos em categorias 
como igrejas, empresas, partidos políticos e Estado.

Dessa relação entre atores paradigmáticos e sintagmáticos po-
deria se acrescer a noção de que o território para os sintagmáticos é 
entendido como recurso passível de exploração. Já para os paradig-
máticos é mais um abrigo, local da realização da vida e da identidade. 

Além disso, é importante não perder de vista os conflitos no uso 
do território e, por vezes, tensões, como considerou Milton Santos 
(2001), destacando e explicando em seu trabalho expressões como 
horizontalidades e verticalidades.

Das verticalidades irradiam atores capazes de organizarem e 
destruírem a tessitura territorial e colocar de “cima para baixo” 
comandos, ordens, normas, tirania econômica, diretrizes jurídicas 
etc. Enquanto que das horizontalidades expressam-se laços de coe-
são e cooperação horizontal, de modo a promoverem a solidarieda-
de e os interesses da sociedade civil e organizada.

Desse Estado internamente desigual e subordinado na globali-
zação, em sentido geográfico surge a terminologia “alienação terri-
torial”, como considerou Cataia (2001, p.218) quando afirmou, por 
exemplo que:

[...] a alienação dos territórios está ligada à forma como as popula-
ções se vêem envolvidas pela política das empresas. Se participar 
das decisões da política do Estado sempre foi um problema para a 
maioria dos brasileiros, participar da política das empresas está fora 
de questão. 

 Nessa perspectiva, é como se o destino e o controle da nação ti-
vesse longe dos anseios do povo, mas embasado em campos de ação 
vertical, a exemplo dos organismos internacionais de crédito e das 
grandes corporações nos mais variados segmentos da economia. O 
território como marco das ações e estratégias das empresas é toma-
do, então, como ponto para a compreensão de um “uso corporativo 
do território”. 
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Uso corporativo do território porque leva em conta a ação do 
capital privado das grandes corporações que tem o poder econô-
mico para participar de lógicas globalizadoras e globalizantes, em 
diferentes locais da produção da mais-valia e, por conseguinte:

[...] O Estado não se torna mínimo, mas flexível aos interesses do 
capital, que por sua vez é hegemônico, ganancioso e exigente, e assim 
“o Estado acaba por ter menos recursos para tudo o que é social” 
(Santos, 2000, p.66), ou seja, o “Estado, em nome da globalização 
e da reengenharia, abdica dos pobres e se volta totalmente para as 
empresas.” (Souza, 1999, p..41) (Lopes, 2006, p.54)

Logo, o território para as empresas é objeto espacial para extra-
ção de lucro, es: 

[...] é o Estado, que no atual período histórico, colabora extensiva 
e sistematicamente com a política menor das grandes empresas, 
abrindo mão da política maior voltada ao povo, ao território e a sua 
soberania. (Lopes, 2006, p.55) 

Nesse sentido, é válido frisar que as empresas ao se instalarem 
não fazem um uso neutro de suas estratégias de ganhos de renda e, 
portanto:

[...] a empresa não é mais localizada no “espaço recipiente” neu-
tro ou indiferenciado da teoria neoclássica; ela se implanta num 
“meio socioeconômico mais ou menos integrado”, quer dizer um 
território tornado mais ou menos atrativo graças aos recursos, aos 
potenciais, às oportunidades que ele propõe graças também a sua 
capacidade de adaptação às flutuações das necessidades de ativi-
dade econômica. (Fischer, 2008, p.61)

Nessa perspectiva, compreende-se que as estratégias das empre-
sas se referem, genericamente, ao exame de suas ações no campo da 
exploração de condições que sejam favoráveis à política de expansão 
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econômica e geográfica, inserindo essas operações no conjunto das 
políticas voltadas à dominação do território e com esses mecanismos:

[...] A empresa controla não somente todo aparelho de sua produ-
ção, que compreende seres e coisas, mas também controla, de uma 
forma mais indireta, os seres e as coisas por intermédio de seu ou de 
seus mercados. Quando entra em concorrência com outras empre-
sas, coloca no balanço tudo ou parte de seus trunfos [...]. (Raffestin, 
1993, p.59)

O território, nessa concepção, passa a ser visto como expressão 
de poder, normatizado e produzido por relações sociais que são, na 
realidade, resultantes da ação corporativa do domínio dos grupos 
econômicos, sejam eles nacionais ou internacionais, que lutam para 
obter maior influência, visibilidade, marca e controle no uso do 
território, bem como sobre as pessoas com a apropriação da mais-
-valia, consumo e endividamento.

Além disso, no contexto de investigação geográfica, a relação 
entre sociedade e natureza (entendida aqui enquanto espaço da 
realização da vida econômica e como recurso do capitalismo) deve 
passar pelo desvendamento das estratégias de incorporação e pro-
dução do território, que é, atualmente, cada vez mais, mediado pela 
informação, sistemas de comunicação e telecomunicação, potentes 
e complexos. Assim, é preciso ressaltar que tal quadro será tratado 
analiticamente nos itens subsequentes, ao abordar o assunto da TV 
por assinatura, internet e telefonia celular respectivamente.

A televisão por assinatura

A televisão por assinatura não se constitui tão somente no ser-
viço a cabo de transmissão de imagem e som, mas se relaciona com 
outros tipos de serviços prestados. Em primeira instância, esse mo-
delo de TV representou uma forma de assegurar a comunidades 
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interioranas dos Estados Unidos o acesso à televisão com sinal de 
qualidade e, em um segundo momento, a possibilidade de segmen-
tar de modo especializado, em diferentes estratos de programação, 
temas diversos como notícias, clipes, filmes, documentários, espor-
tes etc.

Logo, o funcionamento da TV por assinatura se dá por meio 
de difusão por satélite nos formatos DTH (Direct to Home) e DBS 
(Direct Broadcast Satellite), micro-ondas que podem ser exploradas 
na forma de MMDS (Multipoint Multichannel Distribution Service) 
e UHF (Ultra High Frequency), codificado em cabo (cobre, coaxial, 
fibra etc.). Esses sistemas, por sua vez, são os mais utilizados no 
Brasil e representam a maior fatia de assinantes do segmento.

Sobre o assunto, Ramos e Martins (1995, p.140, grifo dos autores) 
auxiliaram a melhor elucidar tal quadro, quando escreveram que:

Mais precisamente, TV por Assinatura, é o serviço de comuni-
cações que oferece a espectadores, através de qualquer um daqueles 
meios, programas selecionados, só passíveis de recepção mediante 
o pagamento de uma taxa de adesão e assinatura mensal. Um con-
versor, ou decodificador, acoplado ao aparelho de TV, é que vai 
permitir a recepção livre do sinal. Portanto, TV a Cabo é apenas 
uma modalidade de TV por Assinatura, na qual o transporte do 
sinal é feito, aí sim, por uma rede de cabos. 

Tendo em vista esta descrição, a televisão por assinatura tem 
como estrutura funcional a segmentação variada de canais para par-
celas selecionadas da sociedade, segundo seus estratos econômicos, 
interesses políticos, desportivos e culturais. Diferencia-se, portan-
to, da televisão aberta, destinada ao público em geral, constituída 
por canais que não são pagos. Ganha, com isso, a conotação de uma 
televisão fechada que no inglês se refere à Pay TV e no correspon-
dente em português à TV paga ou TV por assinatura.

A televisão aberta no Brasil “[...] foi implantada no Brasil em 18 
de setembro de 1950, quando entrou em funcionamento a PRF-3 
TV Tupi-Difusora, Canal 3, em São Paulo, uma emissora dos Di-
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ários Associados de Assis Chateaubriand. [...]” (Carvalho, 2000, 
p.41), data essa anterior ao nascimento da televisão segmentada e 
paga. Mas, esse fato não seria obviamente possível caso não exis-
tisse uma topologia de sistemas de transmissão e retransmissão 
de imagens e som, sendo a difusão radioelétrica dos sinais capta-
dos pelas antenas nos imóveis dos telespectadores, seja em VHF 
(Very High Frequency), amplamente utilizada no país, seja em UHF 
(Ultra High Frequency) com menor disseminação.

Logo, a origem da televisão por assinatura está associada ini-
cialmente à modalidade de televisão a cabo, por meio da sigla Com-
munity Antenna Television ou CATV nos Estados Unidos (Ramos; 
Martins, 1995). Isso significava, por exemplo, que uma comunida-
de que estivesse relativamente isolada, em uma área montanhosa ou 
em um terreno de difícil localização, pudesse ter acesso a um siste-
ma de televisão com padrão de imagem e som de qualidade, com a 
instalação de antenas e estações que distribuíam o sinal por cabo às 
residências dos assinantes.

 Além disso, o problema da recepção televisiva não ocorria so-
mente em comunidades isoladas e, mesmo nos grandes centros 
entre arranha-céus, as imagens e o som algumas vezes chegavam de 
modo distorcido, demonstrando um amplo mercado a ser explora-
do. A CATV surgiu como reposta, portanto, às barreiras espaciais 
para levar a informação aos locais que antes não gozavam de plena 
integração à comunicação televisiva, ou se o faziam realizavam de 
modo precário. 

Quando se passa a operar por satélites, a “onda” torna-se o pa-
radigma principal das telecomunicações. A questão espacial passa 
a não ser mais um fator limitador para a comunicação, tornando-se 
recurso econômico para as empresas de telecomunicação faturar.

Logo, a comunicação em sentido fluído é transmitida a diferen-
tes locais com distintos fusos horários. A informação ganha, nesse 
sentido, uma conotação de valor e de dinheiro, transmitindo ideias, 
comportamentos, interesses e costumes. Acerca dessa passagem 
histórica Torres (2005, p.54) descreveu que:
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Até a década de 1970 as empresas prestadoras de TV a cabo 
limitavam-se a distribuir a mesma programação transmitida gra-
tuitamente por broadcast. Só em 1971 as empresas Teleprompter 
e Manhattan Cable iniciaram em Nova York a transmissão de pro-
gramação que adicionava ao conteúdo do broadcast um conjunto de 
serviços gerados pelos operadores.

Essa inovação na forma de levar a informação televisiva a comu-
nidades interioranas e afastadas dos grandes centros nos Estados 
Unidos revelou-se, então, em um excelente negócio, porque, além 
de sinal de TV, poderiam ser acopladas a oferta de canais locais e 
de programas diversos com uma variedade mais ampla que a TV 
aberta. 

Nesse sentido, para Ramos e Martins (1995, p.142), por exemplo, 
dois fatos foram decisivos para a história da televisão por assinatura 
no momento inicial para sua ampliação e diversificação, a saber:

I) Em 1972 é lançado pela Time Life e pela Time Warner a Home 
Box Office (HBO) que trouxe para o mercado a exibição de diver-
sos filmes da Warner Brothers pelo sistema via satélite, sem que a 
população precisasse sair de casa para assistir a um leque cinemato-
gráfico considerável.

II) A criação da CNN (Cable News Network), em Atlanta, por 
volta de 1980 que levava aos seus telespectadores vinte e quatro 
horas de notícias.

Esse movimento possibilitou a segmentação de público trazen-
do à tona novidades para o segmento e o entusiasmo pela abertura 
de novos canais e variedades. Com um faturamento estimado na 
casa dos bilhões nos Estados Unidos e no mundo, a TV paga vem se 
modificando, diversificando e ganhando maior complexidade com 
o surgimento de novas tecnologias e modos de interatividade entre 
o consumidor e o serviço, motivando a entrada no segmento de gi-
gantes das telecomunicações, bancos e mesmo grandes corporações 
pertencentes a outros ramos da economia.

Na Europa, a penetração da TV paga ainda é tímida, se vislum-
brada a sua potencialidade como mercado consumidor dessa tecno-
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logia. No Velho Continente, o modelo de TV Estatal pública é tido 
como marco televisivo, embora existam países onde a sua difusão 
seja mais ampla, como os escandinavos (Ramos; Martins, 1995, 
p.145). A British Broadcasting Corporation (BBC) é um exemplo de 
emissora pública operando no segmento de rádio e televisão na Grã 
Bretanha e com prestígio internacional, France 2 na França, TVE 
(Televión Española), RAI (Radiotelevisione Italiana) entre outras.

Já no Brasil, a história da televisão por assinatura é recente. Os 
militares haviam tentado implantar e aprovar regulamentação para 
o setor das telecomunicações, no que tange especialmente ao seg-
mento de televisão por assinatura. Mas, foi por meio da “[...] porta-
ria n. 143, o presidente José Sarney institui o ‘Serviço da Recepção 
de Sinais de TV Via Satélite e sua Distribuição por meios Físicos 
a Usuários’” (Carvalho, 2000, p.81) e pela Portaria número 250 
o “Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos – 
DISTV”, sob a assinatura do Ministro das Comunicações Antônio 
Carlos Magalhães. 

Com isso, analisando a legislação1 do segmento, observou-se 
que foi no governo José Sarney que se começou a colocar em prática 
certa regulação no setor, por meio do Decreto n. 95.744 de 23 de fe-
vereiro de 1988, o que se designou de disciplinamento do “Serviço 
Especial de Televisão por Assinatura”.

Além disso, estava colocado de certa maneira o direcionamento 
de que o serviço seria codificado e, para se ter acesso a ele, era neces-
sário o seu respectivo pagamento. No artigo segundo do Decreto n. 
95.744 sublinhava-se que: 

O Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA) é o ser-
viço de telecomunicações, destinado a distribuir sons e imagens a 
assinantes, por sinais codificados, mediante a utilização de canais 

1  Referenciado em: < www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1988/decreto-
95744-23-fevereiro-1988-445920-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 
21 set. 2015.
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do espectro radioelétrico, permitida, a critério do poder conce-
dente, a utilização parcial sem codificação. (Brasil, 1988)2.

Mais adiante, no governo Fernando Collor de Mello3 ocorre-
ram alterações substanciais na forma de gerir as telecomunicações 
e se colocou fim ao Ministério das Comunicações, fundindo-o a 
outras pastas com a criação do Ministério da Infraestrutura. Nesse 
contexto, incorporou-se ao ideário da secretaria a política de audi-
ência pública com vistas à consulta da população para elaboração 
de determinados serviços, sendo igualmente distribuídas diversas 
autorizações para a prestação de serviços – DISTV.

Entretanto, foi por meio da Lei n. 8.977 de 1995, no governo 
Fernando Henrique Cardoso, que a TV a Cabo passou a ter um 
estatuto mais definido e em seu artigo 5º, I, descrevia, por exemplo, 
que: “o ato de outorga através do qual o poder executivo confere 
a uma pessoa jurídica de direito privado o direito de executar e 
explorar o Serviço de TV a Cabo” (Brasil, 1995),4  sendo, por-
tanto, a pessoa jurídica, por sua vez, designada de operadora e a 
programadora responsável pela produção e distribuição de material 
televisivo.

Nesse cenário, as empresas operadoras são obrigadas a dispo-
rem de canais básicos que são oferecidos sem nenhum custo ao 
assinante e constituídos, em geral, por redes de televisão aberta e 
também por canais estatais do executivo, legislativo, judiciário etc. 
Nesse quadro, Ramos e Martins (1995, p.165) escreveram que:

As principais empresas de TV a Cabo no Brasil, eram, em 1995, 
a Net Brasil (controlador: Globocabo, do Grupo Roberto Marinho, 
em associação com os Grupos RBS, da família Sirotsky, e Plimp-

 2 Disponível em: <www.ancine.gov.br/sites/default/files/outras-legislacoes-de-
-interesse/Regulamento_Dec_95744_988_TVA.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015.

 3 Referenciado em: <wikicom.mc.gov.br/index.php/Minist%C3%A9rio_das_
Comunica%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 21 set. 2015.

 4 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8977.htm>. Acesso em: 
21 set. 2015. Essa lei foi revogada pela Lei n. 12.485, de 12 de setembro de 2011.
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son, do empresário Antônio Dias Leite); a Multicanal (controla-
dores: Antônio Dias Leite Neto e Companhia de Mineração do 
Amapá, em associação com a Globocabo) e a RBS (controlador: 
Grupo Sirotsky, por meio da Cabo Parbs, da DR Globo e da DR 
Multicanal, sub-holdings das quais participam respectivamente a 
Net Brasil, a Globocabo e a Multicanal). A principal empresa de 
MMDS é a TVA (controlador: Grupo Abril, associado ao Chase 
Manhattan Bank).

Consequentemente, o que demarcava o cenário da TV paga no 
Brasil era a presença hegemônica de capital nacional entre os líderes 
do mercado, com exceção do grupo Abril, que já possuía associação 
com a iniciativa internacional no segmento; algo completamente 
diferente do que ocorreu posteriormente e que vige atualmente 
com a ação pesada do capital estrangeiro em diversas operadoras, 
acompanhada da redução do capital nacional.

Ademais, de acordo com Carvalho (2000, p.53), foi por volta de 
1995 que o Grupo Abril partiu para o mercado de TV paga, sob a 
marca TVA, por meio da exploração de satélite B1, na banda C. Por 
conseguinte:

No mercado de banda Ku, a TVA inicia suas operações em 
1996, com o lançamento do satélite Galaxy III-R. O Projeto Galaxy 
Brasil tem 75% de participação da TVA e 25% dos demais sócios 
Hughes Communications, dos EUA; o grupo Cineros, da Venezula 
e a Multivision, no México. (Carvalho, 2000, p.53).

Além disso, o grupo NetSat associou-se à News Corporation 
(holding do empresário das comunicações no mundo Rupert Mur-
doch),  à TCI dos EUA e à Televisa do México para criar a marca 
Sky no Brasil (Carvalho, 2000, p.56).

Já hoje, como assinalado anteriormente, essa composição dos 
maiores grupos não se estabelece mais entre tais sócios, havendo di-
ferenciações entre os principais investidores desse segmento que se 
relacionam, em geral, a internacional players das telecomunicações, 
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a exemplo da Telmex/América Móvil do México sob as marcas 
Net, Embratel/Claro TV e a Telefónica da Espanha, dona da Vivo 
TV no Brasil. Desse modo, observa-se a forte relação desse merca-
do no momento com investimentos globais de grandes corporações 
que se somam no uso corporativo do território brasileiro e dirigindo 
diferentes estratégias.

No mundo, dentre as empresas5 que dominam o mercado da 
produção e difusão da informação no segmento televisivo podem-
-se destacar corporações como: News Corp, Time Warner, Viacom, 
Disney, NBC Universal e Sony. Além dessas, há empresas que 
mantém relações com países de economia central a exemplo do 
The New York Times, CBS e Person e outras que estão localizadas 
em área de expansão das telecomunicações, a exemplo da América 
Latina com grupos como Globo, Clarín, América Móvil, Televisa 
e Cisneros. Apesar de se concentrarem, por ora das vezes, em mer-
cados distintos, essas empresas desenvolvem também parcerias 
em seus mercados locais de atuação, agregando conteúdos em suas 
grades de grupos variados.

Segundo Torres (2005, p.47), o Grupo Time Warner, por exem-
plo, com sede nos Estados Unidos, tem operações no segmento 
de televisão por assinatura com canais de exibição de filmes es-
pecialmente como HBO e TNT, CNN (canal dedicado à notí-
cias), Cartoon Network e Boomerang, voltados ao público infantil 
e adolescente. Além disso, a Time opera no mercado de internet 
com o provedor America Online (AOL), no segmento de cinema 
com a Warner Bros, no mercado da música com a Warner Music e 
editorial com a publicação de mais de uma centena de títulos, entre 
outras atividades.

A NBC, por sua vez, para Torres (2005, p.48), é resultado da 
fusão entre General Electric e Vivendi Universal. A companhia se 
destaca, sobretudo, na televisão aberta dos Estados Unidos, mas 

 5 Esse parágrafo foi construído tendo como referência a contribuição de Torres 
(2005, p.41 e 42) quando escreveu sobre o monopólio e concentração do mer-
cado de telecomunicação, baseando-se em Martín Becerra (2003).
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mantendo, também, outros negócios no mundo no segmento televi-
sivo fechado com destaque para canais pagos como: CNBC World 
voltado à veiculação de notícias, Sci Fi (ficção), entre outros.

Já de Hupert Murdoch,6 da Austrália, vem a News Corpora-
tion e que, por seu turno, se constitui em uma das empresas com 
atuação global mais poderosas do mundo, dedicando-se tanto à 
produção de conteúdo quanto ao controle dos meios de transmissão 
com várias operadoras de televisão por assinatura no mundo como 
a Sky, DirecTV, Foxtel, entre outras, e também controladora de di-
versos canais pagos, a exemplo da Fox (entretenimento), Fox News 
(notícias), Fox Sports (esportes), FX (público masculino), National 
Geographic (documentários) etc. e, também, no mercado editorial 
(The Times, The Sun,  Daily Telegraph, New York Post).

Já no que tange ao Brasil observa-se um grande relacionamento 
das Organizações Globo com o capital estrangeiro no mercado de 
TV paga, seja por meio da operação da TV, a cabo Net, ou pela 
ação da TV por satélite Sky, que inclusive incorporou num passado 
não muito distante outro grupo importante no país: a DirecTV, 
que tinha como um de seus principais acionistas o grupo Abril em 
associação com capital internacional.

O grupo Globo, por sua vez, constitui-se atualmente na prin-
cipal empresa de comunicação do Brasil, estando também entre os 
maiores do mundo, destacando-se especialmente por meio da Rede 
Globo de Televisão. Publica jornais como O Globo, além de possuir 
participação no maior jornal de economia do país: Valor Econômico, 
em parceria com a Folha de S.Paulo; no mercado de rádio como 
Globo FM e CBN; e, por fim, uma ampla gama de publicações 
no mercado editorial e gráfico de revistas como a Época, livros e 
outros. 

A história desse grupo encontra na Rede Globo de Televisão 
destaque nacional como a empresa líder em audiência e internacio-
nalmente, com a venda de diversas produções do canal que foram 
exibidas, em vários países. Assim, Munhoz (2008), no âmbito da 

 6 Parágrafo baseado em Torres (2005, p.50).
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Geografia, traduziu o crescimento dessa companhia ao descrever 
a inserção desse veículo no território brasileiro, considerando que: 

Para que esta empresa se estabelecesse no território brasileiro 
como uma rede de televisão nacional, adotou-se o modelo criado 
pela rede de televisão estadunidense National Broadcasting Com-
pany (NBC), firmando contrato com emissoras locais já existentes 
e com emissoras criadas para ser afiliadas da Rede Globo de Televi-
são [...]. (Munhoz, 2008, p.17)

Deste modo, a rede pôde ganhar maior influência e difusão, 
utilizando nacionalmente o território. Atualmente, segundo in-
formações disponibilizadas pelo sítio Donos da Mídia, em 2013, a 
Rede Globo era a:

Maior rede de televisão em operação no Brasil, a Rede Globo 
encabeça o Sistema Central de Mídia nacional por vários moti-
vos. Entre eles, sua contínua relação com empresas regionais de 
comunicação desde 1965. São 35 grupos que controlam, ao todo, 
340 veículos. E sua influência é forte não apenas sobre o setor de 
TV. A relação com empresas em todos os estados permite que o 
conteúdo gerado pelos 69 veículos próprios do grupo carioca seja 
distribuído por um sistema que inclui outros 33 jornais, 52 rádios 
AM, 76 FMs, 11 OCs, 105 emissoras de TV, 27 revistas, 17 canais 
e 9 operadoras de TV paga. Além disso, a penetração de sua rede 
de televisão é reforçada por um sistema de retransmissão que inclui 
3305 RTVs.7

Ademais, as Organizações Globo sustentam envolvimento no 
segmento fonográfico, fílmico e de vídeo, de internet com provedor 
e conteúdo, bem como ampla operação no mercado de TV por as-

 7 Disponível em: <http://donosdamidia.com.br/rede/4023>. Acesso em: 21 
set. 2015.
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sinatura por meio da ação da Globosat e participação acionária nas 
operadoras NET e Sky. A partir da ação da Globosat são veiculados:

[...] 33 canais (20 canais lineares + 3 exclusivos em HD + 9 canais 
pay-per-view + 1 canal internacional) e 3 serviços de conteúdo sob 
demanda, que formam o melhor e mais variado conteúdo da TV 
atual e que estão entre os mais assistidos pelos assinantes. Uma 
programação que faz da Globosat a maior programadora de TV 
por assinatura da América Latina e a líder de mercado no Brasil.8

Nesse universo, podem ser mencionados canais como Viva, de-
dicado à exibição de programas variados de entretenimento, se-
riados produzidos e transmitidos pela Rede Globo de Televisão, 
os canais Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3 de esportes, a Globo News, 
dedicada à apresentação de notícias e jornalismo, GNT (canal de 
variedades), Multishow (música e entretenimento), Universal 
Channel (ligado ao grupo norte-americano NBC), Combate (canal 
de lutas), Megapix (filmes dublados), Canal Brasil (filmes e do-
cumentários nacionais), rede Telecine (variada gama de canais de 
filmes), Off (canal relacionado a aventuras e à natureza), Gloob 
(canal infantil), entre outros.

Já o grupo Abril é outra grande empresa importante do segmen-
to no Brasil. Observa-se ampla participação no mercado editorial 
com diversas publicações de revistas como a Veja, Escola, Superin-
teressante, entre outras. Além disso, o grupo detém participação no 
setor de editoras de livros didáticos como é de se citar Ática e Sci-
pione. No quesito internet, dispõe de um amplo portal de dados e 
de publicações, além de ter participado da construção do Universo 
Online (UOL).

Para Torres (2005, p.53):

 8 Disponível em: <http://canaisglobosat.globo.com/index.php/canais>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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No ramo de TV por assinatura a Abril foi pioneira, com o lança-
mento da TVA, a primeira operação de televisão por assinatura do 
país (1991) e a MTV Brasil, primeiro canal de TV segmentada do 
Brasil (1990). Opera em sistema de cabo em Curitiba, Florianópo-
lis, Camboriú, Foz do Iguaçu e São Paulo; e MMDS em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba. O acesso à Internet banda-larga 
é oferecido pelo Ajato vinculado ao serviço de TV por assinatura. 
Em 2004 passou a oferecer o serviço TVA digital e o VoIP, serviço 
telefônico através do Protocolo de Internet (IP), em conjunto com 
a empresa Primeira Escolha. A Abril opera com parceiros inter-
nacionais na TVA como grupo Falcon e o banco JP Morgan e têm 
parceria no canal MTV com a Viacom.

A Abril também foi pioneira no Brasil no processo de associação 
com o capital internacional no mercado de TV paga. Hoje a TVA, 
que passou a ser Telefônica Digital, opera com a marca Vivo TV e 
está disponível em diversas praças do território nacional, consoli-
dando-se como uma das principais marcas do segmento, como será 
destacado adiante.

Logo, observa-se que a TV por assinatura se insere no contexto 
da globalização capitalista com a livre ação de corporações interna-
cionais, em um mercado segmentado e voltado para as classes de 
maior poder aquisitivo, embora haja uma sensível penetração na 
classe média e mesmo em comunidades carentes. Sua afirmação e 
expansão, portanto, se vincula plenamente ao avanço das teleco-
municações e da sociedade informacional. Nesse sentido destaca-se 
que: “Today it is the television which has the most dramatic impact 
on people’s awareness and perception of worlds beyond their own 
direct experience […]” (Dicken, 1998, p.158).

Com isso, são eleitas estratégias de consumo com determinadas 
tipologias e nichos de mercado, nos quais as empresas inserem forte 
investimento e concentram estratégias de marketing e espaciais do 
ponto de vista do ganho produtivo e de capital e por conseguinte:
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Os grandes conglomerados encontraram na TV por assinatura 
um veículo que articula o potencial sinérgico de seus produtos. 
Grande parte do acervo das empresas que compõem os mega-
grupos – filmes, séries para TV, desenhos animados, arquivo de 
transmissões esportivas, documentários, reportagens e uma grande 
quantidade de produtos – produzida nas últimas décadas é reempa-
cotada e apresentada inúmeras vezes nos canais de TV por assina-
tura espalhados em todos os continentes. São somadas a esse acervo 
a produção atual e as transmissões esportivas e de shows e espe-
táculos. O reaproveitamento é feito em detrimento da produção 
regional, restringindo a pluralidade cultural, a produção e o espaço 
de expressão da cultura nacional. (Torres, 2005, p.59) 

Grandes corporações globais das comunicações, desse modo, 
atuam em diferentes mercados de forma instantânea e simultâ-
nea, levando consigo uma visão de mundo, associada, em geral, 
ao dinheiro e ao consumo. Estas, por sua vez, mantêm acordos de 
cooperação e de ação com empresas que atuam regionalmente e 
localmente, fortalecendo suas estratégias de penetração espacial e 
ampliando seus lucros, quer seja pela difusão de diferentes canais, 
quer seja pela possibilidade de operarem em distintas prestadoras 
de serviços, na forma de “redes-suporte”, que dão consequente-
mente o apoio aos serviços ofertados pelas companhias. 

Mesmo que as corporações operem na forma direct to home, ou 
seja, via satélite por meio de ondas, a questão das redes compare-
cerá, da qual o satélite é, portanto, um nó, sem sombra de dúvidas, 
do processo de comunicação e os pontos receptores instalados nas 
casas dos clientes e estabelecimentos comerciais são os pontos finais 
dessa dinâmica; diferentemente da televisão a cabo, apoiada, por 
exemplo, no uso de cabo coaxial ou mesmo fibra óptica, em que a 
circulação da informação ocorre por meio de aparato material de 
suporte prévio às residências com a transmissão inicial feita à pro-
gramadora, para depois chegar até as residências das pessoas.

Conforma-se, nesse quadro, uma nova hierarquia na qual have-
ria um centro de recepção dos sinais do satélite em via terrestre para 
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depois ser distribuído às residências e não de forma direta, como 
ocorre no sistema DTH. Ademais, é importante frisar que: 

Através das redes, podemos reconhecer, grosso modo, três tipos 
ou níveis de solidariedade, cujo reverso são outros tanto níveis de 
contradições. Esses níveis são o nível mundial, o nível dos territó-
rios dos Estados e o nível local. (Santos, 2008, p.270). 

Com isso, localmente, as companhias agem no sentido de di-
fundir gostos e aspectos culturais que são exógenos às comunidades 
atendidas, em diferentes países e contextos. Estas acabam fazendo, 
muitas vezes, somente uma “tradução” do idioma original para o 
modo “legenda” na versão da língua do país receptor, uma “dubla-
gem” ou mesmo só retransmitindo o sinal sem adaptações linguís-
ticas. Porém, é preciso destacar que: 

[...] a linguagem das normas e ordens que atores longínquos fazem 
repercutir instantaneamente e imperativamente sobre os outros 
lugares distantes. Tais redes são os mais eficazes transmissores do 
processo de globalização a que assistimos. (Santos, 2008, p.266)

Por sua vez, como potentes motores da globalização, as teleco-
municações formam um pilar para sustentar o ideal do liberalismo 
ao se reproduzirem em diferentes territórios, ampliando, portanto, 
seu poder de ação e divulgando os ideais do livre mercado e ação 
do capital, por meio dos principais grupos de mídia hegemônicos. 
Pode-se, consequentemente, argumentar que o processo de homo-
geneização de costumes e tradições não só ocorre nas ruas, mas tam-
bém tem seu ponto de poder associado às residências das pessoas 
com a penetração cada vez mais acelerada de bens como a televisão 
paga, que só tem crescido nos últimos anos no Brasil.

Para se ter ideia desse quadro basta afirmar que para o final de 
2011, conforme a Associação Brasileira de Telecomunicações (Te-
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lebrasil), eram 12,7 milhões de assinantes de TV por assinatura e 
até setembro de 2012 15,4 milhões, com densidade de 7,8 conforme 
o Quadro 6. Interessante é, também, comentar a evolução do seg-
mento ao longo do tempo que em 1993 não atingia 1 milhão de assi-
nantes e em 2011 já alcançava a cifra de 15,4 milhões de assinantes.

Quadro 6 – Densidade e quantidade dos assinantes de TV paga no Brasil.

Período Densidade Assinantes de TV por assinatura em milhões

1993 0,2 0,3

1994 0,3 0,4

1995 0,6 1

1996 1,1 1,8

1997 1,5 2,5

1998 1,5 2,6

1999 1,6 2,8

2000 2 3,4

2001 2,1 3,6

2002 2 3,6

2003 2 3,6

2004 2,1 3,9

2005 2,3 4,2

2006 2,5 4,6

2007 2,8 5,3

2008 3,3 6,3

2009 3,9 7,5

2010 5 9,8

2011 6,5 12,7

2012* 7,8 15,4
Fonte: Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações) em parceria com a Teleco com 
base na ABTA e Anatel. Reformatado por Jurado da Silva (2013).
Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população em dezem-
bro do ano. O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira 
para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação à estimativa anterior.
* Referente ao período de janeiro a setembro de 2012.
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Ademais, analisando-se o documento “O Desempenho do Setor 
de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais”, produzido pela 
Telebrasil (2012, p.125), observa-se que a tecnologia Direct to home, 
em referência a 2011, possuía 54,8% do total de assinantes de TV 
paga, seguida pela TV a cabo com 43,3% e MMDS 1,9%. Por tecno-
logia, temporalmente, a TV a cabo foi a que perdeu maior percentual 
de assinantes em relação às demais tecnologias e a Direct to home a 
que mais se expandiu. Desse universo, em 2011, a tecnologia MMDS 
contava 28 prestadoras de serviço, TV a cabo 90 e a DTH 14.

Dados mais recentes da Associação Brasileira de TV por As-
sinatura (ABTA)9 demonstram que eram 17.622.166 assinantes 
no terceiro trimestre de 2013, com faturamento total (incluindo 
publicidade) de 7.134.007.177 reais para o mesmo período e 95.365 
empregos diretos e indiretos. Agora, tendo como base o documento 
“Panorama dos serviços de TV por assinatura” em sua 49ª edição, 
publicado em junho de 2011 (p.13) pela Anatel, o Estado de São 
Paulo possuía 39,9% dos assinantes, seguido pelo Rio de Janeiro 
com 14,3%, Minas Gerais 8,2%, Rio Grande do Sul 6,4% e os de-
mais estados 31,2%. 

Nesse cenário de dados, ainda vale ressaltar que:

Considerando-se as recentes deliberações do Conselho Diretor 
da Anatel, onde foi concedida anuência para incorporação da NET 
pela Embratel e da Abril pela Telefônica [...] Em junho de 2012 
o grupo econômico NET/Embratel atingiu o índice de 53,83% 
de participação no mercado de TV por Assinatura, equivalendo a 
7.824.438 assinaturas, seguido do grupo Sky/Directv com 30,79%, 
compreendendo 4.475.837 assinaturas, e dos demais grupos com 
15,38%, totalizando  2.234.908 assinaturas.10 

 9 Disponível em: < www.abta.org.br/dados_do_setor.asp>. Acesso em: 21 set. 
2015.

 10 Disponível em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/
documento.asp?numeroPublicacao=278907&pub=original&filtro=1&docu
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Tendo em vista esse contexto, o Mapa 4 ilustra a distribuição 
dos assinantes da TV paga no Brasil. Nele, é possível visualizar que 
a tecnologia por satélite (DTH) é maioria em quase todos os estados 
no Brasil. Só São Paulo apresentava uma composição diferenciada 
dos demais tanto em número de assinantes para dezembro de 2012 
(6.229.076 assinantes) quanto no grau de concorrência por tecnolo-
gia, com a maior presença de TV a cabo (TVC) no país. 

O Acre, por sua vez, foi o estado com menor número de assinan-
tes (25.031 assinantes). Assim, tecnologias como MMDS e TVA 
nem sequer podiam ser percebidas visualmente em termos de dis-
tribuição territorial nessa rede de suporte à tecnologia da TV paga. 

Já quando se trata da análise das operadoras e programadoras 
no território brasileiro é possível evidenciar a concentração do seg-
mento no Estado de São Paulo com destaque para a região metro-
politana de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro no Sudeste; 
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre no Sul; Brasília no Centro-
-Oeste; no Nordeste a importância de capitais como Aracaju e Sal-
vador, seguidas por outros pontos e capitais na faixa litorânea; e, 
por fim, no restante do Brasil uma topologia de pontos dispersos 
sendo quase que invariavelmente seguidos por capitais interiora-
nas, a exemplo de Manaus.

Por isso, é tendo como base tal quadro de disparidades socioes-
paciais e da técnica que serão trabalhados nos próximos subcapítu-
los a análise das principais operadoras de televisão por assinatura no 
Brasil, na modalidade a cabo e especialmente por satélite.

mentoPath=278907.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015.
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NET

A NET iniciou suas atividades no segmento de TV a cabo no 
Brasil em 1991, sob a marca Multicanal11, de propriedade do em-
presário do ramo da mineração Antonio Dias Leite Neto. Paulati-
namente, a empresa foi adquirindo licenças e algumas operadoras 
locais, ampliando sua ação em diferentes áreas e se tornando uma 
das maiores companhias do segmento no Brasil. 

Entre 1992 e 1993, a Globopar e a Ralph Partners II12 entraram 
para o negócio como sócias da empresa. Com o passar do tempo, 
vão sendo incorporadas outras empresas como a Net BH, Globo 
Cabo Participações S.A., Net Sul, entre outras. No sítio eletrônico 
da Net, por exemplo, na parte que toca ao perfil corporativo e his-
tórico foi destacado de forma ilustrativa que:

Sob nosso nome anterior, Multicanal Participações S.A. (Mul-
ticanal), registramos nossas ADSs pela primeira vez no NASDAQ 
Global Market em outubro de 1996. No final de 1997, os principais 
acionistas venderam suas participações para o Grupo Globo. Em 
setembro de 1998, a Multicanal adquiriu determinados ativos de 
cabo e os respectivos passivos do Grupo Globo e mudou seu nome 
para Globo Cabo S.A. Os ativos que adquirimos do Grupo Globo 
incluíam uma participação de 50,0% na Unicabo Participações e 
Comunicações S.A. (Unicabo) e participação controladora em três 
importantes operadoras de cabo em áreas metropolitanas: a Net São 
Paulo Ltda. (Net São Paulo), a Net Rio Ltda. (Net Rio) e a Net Bra-

 11 Possebon relatou que “Uma história que corria em paralelo à disputa entre 
dois maiores grupos de mídia do país, mas que teria papel central na con-
solidação do mercado de TV paga no Brasil, é a da Multicanal. A empresa 
foi criada por Antônio Dias Leite Neto [...]” (2009, p.57). Os dois maiores 
grupos que o autor se referia era a Abril e Globo, sendo que este  último, por 
sua vez, conseguiu avançar nas negociações e participar do quadro societário 
da empresa posteriormente.

 12 Informação referenciada em: <www.netcombo.com.br/netPortalWEB/
appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=institucional_sobre_
net_historia_paginacao_book_1_page>. Acesso em: 21 set. 2015.
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sília Ltda. (Net Brasília). Em maio de 2000, adquirimos os 50,0% 
restantes da Unicabo. Em setembro de 2000, concluímos a aquisi-
ção da Net Sul Holding S.A., a então proprietária de 99,99% da Net 
Sul Comunicações Ltda. (Net Sul), à época a segunda maior opera-
dora de televisão a cabo no Brasil. A aquisição da Net Sul aumentou 
significativamente a nossa base de assinantes e nos proporcionou 
acesso aos mercados do sul do Brasil, uma região que historicamente 
nós não atendíamos. Em maio de 2002, mudamos nosso nome de 
Globo Cabo S.A. para Net Serviços de Comunicação S.A.13 

Outro fato relevante ocorreu em 2005, quando a Telmex ingres-
sou na estrutura societária e, portanto: “A Telmex adquire 49% de 
participação na Globo Participações, sociedade que conta com a 
participação de 51% das Organizações Globo [...]”.14 

Foi em 2012, porém, que essa estrutura de comando das Orga-
nizações Globo se alterou, substancialmente, uma vez que a Amé-
rica Móvil passava a ser a controladora da Net, ingressando nessa 
empreitada por meio da Empresa Brasileira de Telecomunicações 
S.A.,15 Embratel Participações S.A. e GB Empreendimentos e Par-
ticipações S.A. (parceria com a Globo).

Nesse cenário, o grupo América Móvil (ligado a Telmex no Mé-
xico) vai ampliando sua participação no continente, sendo:

[...] uma empresa com atuação no setor de telecomunicações com 
ampla penetração na América Latina (México, Argentina, Brasil, 
Colômbia, Chile, Peru) e Estados Unidos. Opera com rede 100% 
digital e possui rede de fibra óptica de 74 mil quilômetros com cone-
xões via cabo submarino com 39 países. Oferece serviços de tele-
comunicações como transmissão de voz, dados e vídeo e acesso à 

 13 Disponível em: <www.netcombo.com.br/static/ri/>. Acesso em: 21 set. 2015.
 14 Extraído da Net. Disponível em: <www.netcombo.com.br/netPortalWEB/

appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=institucional_sobre_
net_historia_paginacao_book_2_page>. Acesso em: 21 set. 2015.

 15 Para maiores detalhes sobre o assunto consultar a página: <www.estadao.
com.br/noticias/geral,america-movil-recebe-aval-da-anatel-para-controlar-
-a-net,828367,0.htm>. Acesso em: 21 set. 2013.
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Internet. É líder em telecomunicações no México, com mais de 15 
milhões de linhas em operação, alcançando 89% dos habitantes, além 
de mais de 165 mil usuários de Internet [...]. (Torres, 2005, p.51)

Além disso, o grupo Globo se tornou um grande aliado da com-
panhia no momento e, também, continua a ser um dos sócios. Des-
tarte, as Organizações Globo têm se mantido focada na tarefa de 
ofertar diversos canais à operadora, bem como investindo em pro-
dução de conteúdo nacional.

Em 2012, o lucro da Net Serviços segundo a Exame.com foi de 
7,94 bilhões, e: “O crescimento na base de domicílios com TV por 
assinatura da Net foi um pouco menor, mas também significativo: 
alta de 13,8% em relação ao ano anterior, encerrando 2012 com 5,381 
milhões de clientes de TV paga”.16

Com isso, a empresa tem ofertado ainda banda larga, TV por 
assinatura e telefone na forma de combos e pacotes integrados, 
ampliando sua gama de clientes e serviços, com a entrada em novos 
mercados consumidores e crescimento da sua base de clientes em 
áreas já exploradas.

Atualmente, a companhia está presente em mais de 100 cidades 
do país, consolidando-se como a maior na área de multisserviços da 
América Latina. No Brasil, opera principalmente nos grandes cen-
tros consumidores a exemplo de capitais como Brasília, São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, mas também em 
cidades intermediárias como Marília, Bauru, Maringá, Chapecó, 
entre outras.

Claro TV

A Claro TV (antiga Via Embratel) é outra companhia vincu-
lada à América Móvil no Brasil, sendo uma operadora baseada no 
sistema Direct to Home. No momento, o acesso a sua programação 

 16 Extraído de: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/net-servicos-
fatura-r-7-94-bilhoes-em-2012-alta-de-18-6>. Acesso em: 21 set. 2015.
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é feito por uma antena parabólica pequena e por um receptor com 
cartão de acesso específico.

A Embratel é fruto do processo de desestatização no Brasil, al-
ternando diferentes comandos acionários na sua história. No leilão 
do sistema Telebrás, a companhia foi vendida à MCI, que depois 
vendeu sua participação ao grupo de Carlos Slim, no México. Dessa 
maneira, é válido ressaltar que:

[...] No Brasil, a Telmex controla a Embratel, maior empresa de 
telefonia a distância do país. A Embratel também está presente 
na telefonia fixa local, presta serviço de interconexão à Internet, 
incluindo provedores. Possui subsidiárias estratégicas, como a Star 
One, maior sistema de satélites da América do Sul, com sua frota 
Brasilsat A2, B1, B2, B3 e B4. Oferece serviços de Internet em 
banda larga, via satélite, para clientes residenciais e corporativos. 
Outras subsidiárias importantes têm serviço de telecomunicações 
interligando países como Argentina, Chile e Uruguai com o Brasil. 
Na Internet é responsável pelo portal Click 21. (Torres, 2005, p.51) 

E, nessa perspectiva, é útil frisar ainda que: 

A Embratel é uma empresa do Grupo América Móvil. A Tel-
mex adquiriu a Embratel em julho de 2004 da MCI. Em 2007 a 
Embratel passou a fazer parte da Telmex Internacional, que foi 
incorporada pela América Móvil em 2010.

A Embratel têm a concessão para Longa distância nacional e 
internacional em todo o país, correspondente ao setor 35, Região IV, 
do PGO (Código de operadora: 21).17 

Logo, foi no ano de 2011 que a empresa, no segmento de te-
levisão por assinatura, passou a ser designada de Claro TV. Além 
disso, a Claro tem possibilitado ofertar aos seus clientes serviços no 

 17 (Disponível em: <http://www.teleco.com.br/operadoras/embratel.asp.> 
Acesso em: 21 set. 2015)
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padrão triple play, ou seja, TV por assinatura, internet e telefonia 
celular, sob uma única marca com preços competitivos. 

A Claro, por sua vez, é a maior empresa de telefonia celular 
da América Latina com atuação em diversos países, a exemplo de 
Argentina, Brasil, México, Colômbia e outros. No momento, a 
companhia está presente em todo território nacional, oferecendo 
seus serviços a mais de cinco mil municípios brasileiros com mais 
de duzentos canais nas modalidades digital e high definition, além 
de músicas e rádio.

Finalmente, a Claro TV, segundo Relatório da Administração 
Embratel Participações S.A., tinha fechado o ano de 2012 com 
3.118.000 de clientes, o que correspondia a um crescimento de 37% 
em relação ao ano de 201118, fortalecendo-se no mercado de TV 
paga e se somando à Net como um grande player da América Móvil 
no Brasil para fazer frente à concorrência.

Sky Brasil 

A Sky Brasil foi implantada no país em 1996, sendo uma ope-
radora de televisão por assinatura na modalidade por satélite, por 
meio do sistema Direct to home (DTH) e a maior operadora nessa 
modalidade no território nacional, tendo como acionistas princi-
pais, no momento, o DirecTV Group e a Globo Comunicação e 
Participações S.A. 

O DirecTV Group está entre os maiores grupos do segmento no 
mundo com operações nos Estados Unidos e América Latina. No 
Brasil, a Sky foi resultado da fusão com a DirecTV. A DirecTV, por 
sua vez, possibilitou ainda mais a concentração de assinantes nas mãos 
dessa última, fortalecendo-a como líder no segmento DTH, uma vez 
que a DirecTV gozava de uma ampla base de assinantes e tinha sido 

 18 Parágrafo referenciado na página 14 do Relatório da Administração Embratel 
Participações S.A.: Disponível em: <http://www.embratel.com.br/Embra-
tel02/files/dc/08/07/DF%20EBPAR%202012%20-%2020-03-2013.pdf>. 
Acesso em 10 jul. 2013.
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a marca pioneira direct to home, tendo como um de seus acionistas o 
Grupo Abril (no passado) em parceria com o capital internacional.

Tal fato ocorreu porque o DirecTV Group resolveu unificar 
suas operações no Brasil quando tinha como controladora a News 
Corporation do empresário Rupert Murdoch, que decidiu fortale-
cer a marca Sky, como ocorreu no México. O ato, conforme Torres 
(2005, p.109), se deu em 11 de outubro de 2004 pela Globo e News 
Corporation, fazendo parte de uma estratégia espacial da News em 
dar maior visibilidade às marcas líderes em cada mercado regional. 

A News, por sua vez, opera em vários mercados de televisão 
por assinatura no mundo, com destaque para Europa, Austrália e 
também América Latina. No quesito nacional, a Globo detém a 
liderança na produção de conteúdo, e também é parceira estratégica 
do grupo News para suas ações e estratégias de mercado.  

Antes da fusão, segundo o Teleco, os acionistas da Sky Brasil: 
“[...] eram a Globopar (54%), News Corporation (36%) e Liberty 
Media Corporation (10%)”.19 Entretanto, o primeiro passo para o 
movimento de transformações societárias foi a compra de 34% da 
Hughes Eletronics nos Estados Unidos (Torres, 2005, p.109), con-
troladora da DirecTV em diversos países. 

Depois disso, o controle da empresa no continente passou 
para John Malone da Liberty Media. Em 2010, segundo a Revista 
Exame o empresário “[...] deixou o conselho da DirecTV, que aqui 
no Brasil controla a Sky, reduzindo sua participação na operadora 
para apenas 3%”.20 

No que tange às estratégias da Sky no país, a corporação lançou 
em 2008, conforme o Teleco (2012),21 o satélite Intelsat 11 que pos-
sibilitou à empresa ampliar e fortalecer sua gama de canais digitais, 
bem como em high definition e atualmente:

 19 Disponível em: <www.teleco.com.br/operadoras/sky.asp>. Acesso em: 21 
set. 2015.

 20 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/revista-lista-
-os-mais-influentes-da-era-da-informacao?p=10>. Acesso em: 21 set. 2015.

 21 Disponível em: <www.teleco.com.br/operadoras/sky.asp>. Acesso em: 21 
set. 2015.
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A SKY é a maior operadora de TV por assinatura via satélite 
em alta definição da América Latina, com transmissão para todo 
o território nacional. Possui mais de 15 milhões de telespectadores 
em todo Brasil, que representam aproximadamente 30% de todos os 
assinantes de TV paga do País.22

Nesse cenário, a Sky Brasil tem se consolidado como uma gran-
de empresa no segmento de telecomunicações e inclusive no perío-
do recente, ofertando internet banda larga a algumas cidades brasi-
leiras, na tecnologia 4G, possibilitando aos clientes acessar pacotes 
integrados de banda larga e TV paga. Além disso, a Sky disponibi-
liza diversos serviços aos seus clientes como vídeo calibragem, pay 
per view, gravações de programas, entre outros diferenciais.

Segundo o jornal Valor Econômico,23 o lucro líquido global da 
DirecTV, que controla a Sky no Brasil, foi de 2,9 bilhões de dó-
lares no ano de 2012, com receita de 29,7 bilhões de dólares. Para 
a InfoMoney,24 a base de clientes da Sky para maio de 2013 era de 
5.212.359.

Por fim, a Sky se coloca como um grande player no mercado 
brasileiro de televisão por assinatura, disputando o mercado com os 
grupos América Móvil (Net e Claro TV) e Telefónica por meio da 
Vivo TV, como será relatado a seguir.

Vivo TV

A Vivo TV foi no passado a TVA (Televisão Abril), de proprie-
dade do Grupo Abril, que disputou a liderança do segmento com 
outros grupos, a exemplo da Globo. Tal grupo é um dos maiores 

 22 (Disponível em: <www.sky.com.br/institucional/Empresa/QuemSomos.
aspx>. Acesso em: 21 set. 2015).

 23 Disponível em: <www.valor.com.br/empresas/3005302/dona-da-opera-
dora-de-tv-sky-tem-alta-de-31-no-lucro-trimestral>. Acesso em: 21 set. 2015.

 24 Disponível em: <www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noti-
cia/2840605/directv-revisa-para-baixo-base-clientes-sky-brasil>. Acesso 
em: 21 set. 2015.
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no segmento de mídia no país, controlando diversos veículos de 
comunicação.

Segundo Carvalho (2000, p.67), a empresa iniciou suas ativi-
dades no mercado de TV por assinatura “[...] em 1991, com cinco 
canais: Showtime, ESPN (transmitidos inicialmente em UHF), 
TNT, Supercanal e CNN (transmitidos em MMDS)”. Ainda para 
este autor, a TVA tinha como principais acionistas, além do Grupo 
Abril, empresas de capital estrangeiro como Falcon Cable, Chase 
Manhattan e Hearst Corp. A parceria e até mesmo a exclusividade 
com canais estrangeiros fez da TVA uma das maiores empresas da 
área, como elucidou Torres (2005) quando escreveu que:

Em relação à produção e distribuição de conteúdo, a TVA desen-
volveu parcerias com a MTV, HBO Brasil, ESPN Brasil, Eurochan-
nel, conseguindo prioridade e, em alguns casos, exclusividade desses 
canais em sua grade de programação, o que se tornou um diferencial 
importante no mercado, ajudando a TVA a manter a liderança do 
mercado durante alguns anos. (Torres, 2005, p.129)

Por volta de 1996, em parceria com o grupo Cisneros, da Vene-
zuela, e a Hughes Eletronics, lançaram a DirecTV no Brasil, sendo o 
primeiro serviço de televisão por assinatura via satélite no país, con-
trolando cerca de 75% desta nova empresa que depois iria se fundir 
com a Sky (Torres, 2005, p.130).

Ainda segundo esse mesmo autor, a empresa (com o apoio da 
Bell Canadá International) lançou a Canbras, também em 1996, 
com sistema de cabos em regiões como ABCD, Vale do Paraíba e 
Baixada Santista. Nesse contexto de investimento, a TVA partiu 
para “[...] a aquisição da totalidade ou de percentuais em operações 
de cabo e MMDS no Paraná e em Santa Catarina, além de Brasília, 
Goiânia e Belém” (Possebon, 2002, p.154).

A concorrência com o grupo Globo e a crise econômica interna-
cional, segundo a interpretação de Possebon (2002, p.166), fizeram 
o Grupo Abril negociar parte de suas ações. Foi assim que ocorreu 
com canais como ESPN, HBO Brasil, Eurochannel, bem como 
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com a sua saída do provedor Universo Online (UOL) em parceria 
com o grupo Folha. Além disso, em 1999 o Grupo retirou suas 
posições da DirecTV, repassando-as para a Hughes Eletronics e 
fazendo com que a Abril concentrasse suas atenções na TVA.

A partir de então começou a relacionar melhor o mercado edi-
torial da Abril com essa televisão e também firmando acordos com 
operadoras de telefonia celular, visando reproduzir e distribuir em 
aparelhos móveis alguns dos canais veiculados pela TVA. Além 
disso, o grupo Bell Canadá vendeu parte de suas ações na operadora 
de TV a cabo para a Horizon, possibilitando o nascimento de uma 
nova empresa de TV a cabo no país, a Vivax, de acordo com Torres 
(2005, p.135). 

Com o passar do tempo, o grupo Telefónica da Espanha adqui-
riu o controle da TVA, dando a possibilidade de ofertar serviços 
triple play (TV paga, internet banda larga e telefonia fixa) aos seus 
clientes, alterando sua marca de televisão para Telefônica Digital e 
depois para Vivo TV em 2012, quando a marca Vivo passou a unifi-
car nominalmente a companhia.

No momento, a companhia não opera em todo o território na-
cional, mas em algumas regiões apenas. No sítio institucional da 
empresa25 comparece que a Vivo TV opera por fibra, cabo digital, 
cabo analógico, MMDS e por satélite, oferecendo uma ampla varie-
dade de canais, música e rádio. 

No ano de 2012, a chamada receita consolidada26 do grupo Tele-
fônica Vivo foi de 33,931 bilhões de reais com crescimento de 16,5% 
em relação ao ano anterior. No segmento da TV por assinatura, a 
receita líquida foi de 594 milhões de reais.27

 25 Informação consultada no sítio da companhia. Disponível em: <www.vivotv.
tv.br/Faq/Index>. Acesso em: 21 set. 2015.

 26 Os números são referenciados na reportagem “Lucro da Telefônica Vivo 
cresce 2,2% em 2012” da Veja. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/
noticia/economia/lucro-da-telefonica-vivo-cresce-apenas-2-2-em-2012>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 27 Referenciado na Teleco. Disponível em: <www.teleco.com.br/Operadoras/
Telefonica.asp>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Assim, a Vivo TV, que faz parte do grupo Telefônica Vivo no 
Brasil, tem atuado na telefonia fixa, móvel, televisão por assinatura, 
bem como em outros serviços, tornando-se uma das maiores com-
panhias de telecomunicação no país. 

Oi TV 

A Oi é resultado da incorporação da Brasil Telecom pela Tele-
mar, sendo que em 2009 a Telemar passou a assumir o controle da 
Brasil Telecom e em 2010 se dá o processo de integração operacio-
nal dos grupos, com atuação em todo território nacional. A empresa 
possui poder de ação em todos os estados do território nacional, 
seja na telefonia fixa (Oi Fixo), celular (Oi Móvel), internet (Oi 
Velox – banda larga –, Oi internet, Ibest e IG – portais de conteúdo 
e provedores) e TV por assinatura (Oi TV).

Atualmente, a empresa possui em sua composição acionária os 
seguintes grupos:28 Andrade Gutierrez (19,35%); La Fonte (19,35%); 
BNDES (13,08%); Portugal Telecom (12,07%); Fundação Atlântico 
(11,5%); Previ (9,69%); Petros (7,48%); e Funcel (7,48%).

A Telemar, que tomou o controle da companhia, foi criada no 
contexto da privatização das telecomunicações no Brasil em 1998, 
sendo o maior grupo constitutivo dessa empresa denominado Tele 
Norte Leste S.A. A Telemar,29 em sentido inicial, era composta 
pelas empresas Telemig, Telerj e Telest no Sudeste; Telebahia, Te-
lergipe, Telasa, Telpe, Telern, Teleceará, Telpa e Telepisa no Nor-
deste; Telamazon, Teleamapá, Telaima, Telma, Telepará no Ama-
zonas, sendo que a integração dessas só foi ocorrer em 2002. 

O nome Telemar designava a expressão “tel” de telecomunica-
ções e “mar”, que dizia respeito à circunscrição espacial que mar-

 28 Referenciado na matéria: “Acordo entre Oi e Portugal Telecom foi alívio para 
o governo”, publicada em três de outubro de 2013 pelo jornal Folha de S.Paulo 
e assinada por Natuza Nery. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/mer-
cado/2013/10/1351048-acordo-entre-oi-e-portugal-telecom-foi-alivio-para-
-o-governo.shtml>. Acesso em: 21 set. 2015.

 29 Informações disponíveis no sítio institucional da companhia.
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geava a extensão do litoral brasileiro. Tal empresa também possui 
atuação em Moçambique, com a Oi Futuro, por meio da instalação 
de cabos submarinos.

Já a Brasil Telecom S.A. foi resultante das políticas de privati-
zação das telecomunicações em 1998 da Telebrás com a designação 
de Tele Centro Sul, atuando em estados como: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná na região Sul; Rondônia, Acre, e Tocantins 
no Norte; Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás e Mato 
Grosso no Centro-Oeste. Entre os seus principais acionistas es-
tavam o banco brasileiro Opportunity, Telecom Itália, bem como 
fundos de pensão nacional. 

Hoje, conforme informações disponibilizadas pelo sítio da 
empresa:30 “A Oi é a maior operadora de telecomunicações do país 
em faturamento e a maior empresa de telefonia fixa da América do 
Sul com base no número total de linhas”. 

Nesse sentido, é válido elucidar que a Oi estabeleceu um plano 
de estratégia espacial em três regiões. Na região I estão presentes 
os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazônia, Roraima; na re-
gião II comparecem os Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, 
Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul; e na região III o estado de São Paulo.

Também é importante ressaltar que a Anatel permitiu à Oi ope-
rar em 2008 serviços de Pay TV no território brasileiro, por meio 
da tecnologia DTH com o uso de satélite, sendo a primeira oferta 
do serviço realizada no Rio de Janeiro. Nesse cenário: “[...] O lan-
çamento desse serviço foi realizado em julho de 2009, inicialmente 
apenas para as cidades do estado do Rio de janeiro. O serviço é 
oferecido em todo o país com exceção de São Paulo”. 31

 30 Disponível em: <http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?idio-
ma=0&tipo=43845&conta=28>. Acesso em: 21 set. 2015.

 31 Perfil corporativo da Oi. Disponível em: <http://ri.oi.com.br/oi2012/web/
conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43302>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Com isso, a Oi se consolida como a empresa no segmento das 
telecomunicações no Brasil que mais tem a participação do capital 
nacional em sua composição acionária, oferecendo uma ampla e 
variada gama de produtos e atuando também no momento além 
das fronteiras nacionais na África; em uma estratégia espacial de 
expansão de suas atividades no segmento, com um lucro líquido em 
2012 de 1,785 bilhão de reais,32 com 396.000 assinantes33 na moda-
lidade de TV paga contabilizados em março de 2013.

Já, presentemente, a Oi se tornou uma das grandes operadoras 
globais ao anunciar sua fusão com a Portugal Telecom em outubro 
de 2013, o que coloca a companhia em um novo patamar de atuação, 
investimento e de negócios. A denominação da nova companhia 
surgida por meio da fusão entre Portugal Telecom e Oi é de CorpCo 
e a estimativa é que a empresa tenha 100,6 milhões de clientes no 
mundo, envolvendo operações no Brasil, Timor, Macau, Namí-
bia, Moçambique, Angola, Quênia, Angola, São Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde e Portugal  com 37,4 bilhões de faturamento.34 

Tal operação de fusão passou pela análise do CADE (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica) e pela Anatel, que a aprova-
ram. Ademais, o BNDES estuda injetar ainda mais recursos na em-
presa, assim como os fundos de previdência estatal, possibilitando 
que a CorpCo somasse importante fatia de capital para enfrentar a 
concorrência nacionalmente e internacionalmente, com o anúncio 
de novos investimentos e modernização, numa parceria entre o 
capital privado e estatal.

 32 Dado referenciado na Exame. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/
negocios/noticias/decisao-favoravel-da-cvm-eleva-lucro-da-oi-em-2012>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 33 Conforme dados do sítio da Oi. Disponível em: <www.oi.com.br/oi/sobre-a-
-oi/sala-de-imprensa/opcoes/press-releases/detalhe?imprensa=c5f8b2c55f-
657310VgnVCM10000031d0200a____> Acesso em: 21 set. 2015.

 34 Informações referenciadas em: <www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/
1351048-acordo-entre-oi-e-portugal-telecom-foi-alivio-para-o-governo.
shtml>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Provedores de internet

A Geografia da internet só é passível de apreensão se levada 
em conta a história da internet no mundo e o contexto de inserção 
dessa tecnologia em cada país. Há, nesses termos, uma topologia 
global da internet que envolve a formação de uma rede de conexão 
com nós, bifurcações, pontos e muitos outros itens da técnica que 
permitem a construção e manutenção da sociedade da informação, 
no período atual, com a construção dos serviços-rede.

A internet tem, portanto, um significado fundamental na so-
ciedade contemporânea, no sentido não só de ligar virtualmente 
pessoas, instituições, governos, mas de sustentar a economia ca-
pitalista no movimento de ganho, perda, acumulação, expansão 
e crise. Nessa perspectiva, a internet deve ser compreendida não 
de forma estanque e linear, mas, sim, no quadro geral de sua arti-
culação, lembrando que: “A Internet foi o meio indispensável e a 
força propulsora na formação da nova economia erigida em torno 
de normas e processos novos de produção, administração e cálculo 
econômico [...]” (Castells, 2003, p.49). 

A internet está inserida, portanto, no ambiente da inovação, 
propiciando de forma rápida a difusão de dados e informações, em 
escala global, por meio de redes-suporte que, estruturadas por meio 
de satélites e cabos submarinos, ligam um continente ao outro. 
Com isso, as bolsas de valores são conectadas, notícias chegam 
instantaneamente, o dinheiro circula globalmente, o comércio é 
dinamizado, relações sociais são estabelecidas, entre outras formas 
de produções materiais e imateriais concebidas. Mas também é 
preciso ter claro que:

O que caracteriza a lógica de interconexão embutida na infra-
-estrutura baseada da Internet é que os lugares (e as pessoas) podem 
ser tão facilmente desligados quanto podem ser ligados. A geogra-
fia das redes é uma geografia tanto de inclusão quanto de exclusão, 
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dependendo do valor atribuído por interesses socialmente dominan-
tes a qualquer lugar dado [...]. (Castells, 2003, p.196)

Nessa afirmação está embutida a constatação de que a Geografia 
produzida no contexto da internet contém a desigualdade e a sele-
tividade. Os espaços possuem cargas diferenciadas do conteúdo da 
técnica e, enquanto alguns participam do processo de globalização e 
mundialização da economia fortemente, outros não estão inseridos 
totalmente nesse processo. Estes, por sua vez, carecem muitas vezes 
da infraestrutura técnica ideal para se ligar ao universo das redes de 
informação e às tecnologias derivadas do processo de inovação e das 
revoluções logísticas e tecnológicas antecedentes.

Assim, entender o uso dado à internet, bem como a sua ma-
nutenção e importância, são também variáveis relevantes para a 
interpretação de sua produção e apropriação. Há, com isso, corpora-
ções que têm por fundamental objetivo prover a seus clientes o acesso 
à internet de diferentes formas, que são denominados de provedores 
de internet e, com isso, fazer uso do território. Os provedores fazem, 
portanto, parte da Geografia da internet ao possibilitarem aos consu-
midores e aos seus pontos de conexão entrada à rede.

Os serviços, por sua vez, podem ser prestados das mais variadas 
maneiras e envolvem a distribuição do sinal por via rádio, modem 
digital, via cabo, fibra óptica, fiação elétrica, satélite entre outras 
modalidades. Por conseguinte, cada tecnologia agrupa consigo 
fatores positivos no sentido de sua disseminação e limitações do 
ponto de vista tecnológico, de sua difusão espacial e acesso.

No mundo, a distribuição da internet é extremamente desigual. 
Observa-se forte concentração, sobretudo, no hemisfério norte, 
com destaque para União Europeia, Estados Unidos e Japão. Nesse 
universo, Pires (2005) traz dados detalhados sobre a morfologia da 
internet com base na fonte Internet World Stats, ressaltando que:

[...] imensas áreas continentais do planeta estão quase excluídas do 
acesso à “grande rede mundial de computadores”; já que a África, 
o Oriente Médio e a Oceania juntos têm o número de pessoas com 
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acesso à Internet quase equivalente ao da América Latina. Os Esta-
dos Unidos, com 202 milhões dos usuários, ocupa o primeiro lugar 
entre os dez países com o maior número de usuários da Internet, 
seguido pela China, com 87 milhões dos usuários. Comparando os 
dados referentes à população dos países com os usuários da Inter-
net, pode-se perceber o quanto ainda a China que está na segunda 
colocação do ranking, tende a crescer, já que apenas 11% de sua 
população é usuária da Internet <http://www.Internetworldstats.
com/>.35 

Além disso, “Com a marca de 40 milhões, em 2007, o Brasil se 
tornou o sexto maior usuário mundial de internet. Deixou para trás 
países como Reino Unido, França e Itália, segundo Organização 
das Nações Unidas” (Dias; Cornils, 2008, p.137) e, nesse contexto, 
vai se desenhando no mundo uma Geografia da internet extrema-
mente desigual. 

Mesmo no Brasil, há regiões onde o acesso à internet ainda é 
muito precário e praticamente inexiste, ao mesmo passo em que se 
têm áreas com estruturas técnicas da informação extremamente den-
sas e relacionadas às lógicas globais de acumulação, seja pela ação das 
corporações, que operam no segmento de telecomunicação, seja pelas 
diversas empresas, que usam o território com o fim de desempenhar 
certa produtividade espacial ou até mesmo especular.

Em Cuba,36 por exemplo, país de economia socialista, o acesso 
comercial à internet ocorre de maneira bem singular. Os serviços de 
telecomunicações na ilha são efetuados especialmente pela empresa 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., que é controla-

 35 Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-19.htm>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

 36 As afirmações referentes a Cuba fazem parte do conjunto de reflexões empreen-
didas durante o Doutorado Sanduíche realizado pelo autor na Universidad de la 
Habana, Havana, no segundo semestre de 2012, sob orientação e coordenação 
dos professores Eliseu Savério Sposito e Eduardo Ramon San Marful Orbis, 
respectivamente no Brasil e em Cuba. O mesmo foi financiado pela Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
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da pelo Estado e gerencia a telefonia fixa e móvel, transmissão de 
dados, internet, entre outros.

Com fins educativos e sociais, o acesso à internet tem se manti-
do praticamente exclusivo às instituições de ensino e de saúde, bem 
como a alguns órgãos estatais e a determinadas residências que pos-
suam membros que trabalhem em setores chaves do governo como 
na área da saúde, por meio da rede Infomed (Red de Salud de Cuba). 

Outra possibilidade de acesso é também feita em hotéis, onde 
o serviço é tarifado em paridade ao dólar por meio de moeda local 
(peso convertible), não sendo barato efetuar o seu uso nesses espaços, 
embora o governo cubano tenha se esforçado, em parceria com a 
Venezuela, para instalação do cabo submarino ALBA 1, visando a 
ampliação da oferta e velocidade da internet na ilha. 

Segundo a Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI), em referência ao ano de 2010, eram 724 mil computado-
res em Cuba dos quais 434,4 mil estavam conectados a uma rede, 
sendo 1.790.000 a quantidade de usuários de serviço de internet e 
de 150 usuários desse serviço para cada grupo de 1.000 habitantes. 

Já no Brasil conforme a pesquisa TIC Provedores (2012): 

[...] 35% dos domicílios possuem computador e apenas 27% têm 
acesso à rede mundial de computadores. Isso demonstra que ainda 
existe uma lacuna entre a posse do computador e o acesso à Internet 
– aproximadamente 4 milhões de domicílios. Esse dado evidencia 
que o país está muito distante da universalização do acesso. (TIC 
Provedores, 2012, p.23)

Para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
em 2011, eram 77,7 milhões de usuários de internet no Brasil. Con-
forme o Ibope, dados mais recentes sobre o terceiro trimestre de 
2012 demonstravam 94,2 milhões de usuários de internet no Bra-
sil. O Ibope Nielsen Online também revelou para 2012 no quarto 
trimestre 52,5 milhões de usuários ativos (acesso em residência) e 
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72,418 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil.37 Além 
disso, também é importante destacar cada vez mais a participação 
de terminais móveis no que diz respeito ao acesso à internet, por 
meio do uso de aparelhos celulares.

No Mapa 5, é apresentada a proporção de brasileiros, em termos 
percentuais, que gozam de acesso à internet por região com base na 
pesquisa TIC Provedores (2012). As regiões Centro Oeste, Sul e 
Sudeste são as que concentram maior proporção de acesso à internet 
com 34% a 50% da população, seguidas pela região Norte (17% a 
34%) e Nordeste (0 a 17%). 

Regiões como Vale do Jequitinhonha com estrutura técnica pre-
cária e caracterização socioespacial periférica tampouco poderiam 
ser incluídas nesse espaço de concentração técnica, mesmo fazendo 
parte da região Centro Sul. Nesse sentido, é preciso ter em vista 
que as classificações estatísticas mascaram a realidade empírica e 
ocultam, muitas vezes, os aspectos qualitativos e geográficos do 
contexto vivido pela sociedade em um dado momento. Tanto é fato 
que em São Paulo, estado mais rico da federação, há espaços como 
a região do Vale do Ribeira e do Pontal do Paranapanema que apre-
sentam grandes fragilidades econômicas. 

Assim, se pode mencionar estatisticamente que a região Centro 
Sul é a que mais concentra o acesso à internet em termos propor-
cionais a sua população. Na ilustração gráfica que acompanha o 
Mapa 5 é possível constatar que a maioria das pessoas que acessam 
a internet tem grau de instrução elevado, ou seja, superior (mais de 
80%), seguido pelo ensino médio (58%). Já as faixas etárias que con-
centram maior proporção de usuários são de 10-15 anos, 16-24 anos 
e 25-34 anos, ou seja, a internet no Brasil tem um perfil de acesso 
relacionado ao mundo jovem. 

 37 Esse parágrafo foi construído com base na leitura dos dados consultados na Teleco. 
Disponível em: <www.teleco.com.br/internet.asp>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Além disso, tal população situa-se especialmente nas chamadas 
classes A e B, com rendas superiores aos 10 salários mínimos, mas 
também por 5 a 10 salários mínimos.

Tal concentração da internet é um dado cumulativo no tempo 
e no espaço, sendo que a internet surgiu no país no final da década 
de 1980, ligando instituições de fomento à pesquisa, como a Fapesp 
e outras instituições de ensino. Nesse período, a internet foi forte-
mente amparada pelo Estado e teve seu uso praticamente restrito 
aos órgãos de Estado.  Acerca disso, Pires (2005)38 relatou detalha-
damente o processo de criação da internet do Brasil e a formação de 
uma morfologia do ciberespaço, descrevendo que:

Dentro desta perspectiva, em setembro de 1988, o Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC) no Rio de Janeiro, 
anteriormente pertencente ao Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico – CNPq, e atualmente subordi-
nado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, foi responsável pela 
iniciativa do estabelecimento da primeira conexão das instituições 
científicas brasileiras à rede BITNET, através da Universidade de 
Maryland, em College Park, usando para isto um enlace de 9.600 
bps. Em novembro do mesmo ano, uma segunda conexão, foi pro-
cedida às redes BITNET e HEPNET pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de SP – FAPESP, que se ligou ao Fermi Natio-
nal Laboratory, em Chicago, a 4.800 bps, esta conexão serviu às 
instituições universitárias e de pesquisa mantidas pelo governo 
estadual. A UFRJ empreendeu, em maio de 1989, uma terceira 
conexão de acesso à rede Bitnet através da UCLA, em Los Angeles, 
ligando-se de modo semelhante a 4.800 bps (Stanton, 1993).39 

Ainda segundo Pires (2005)40, foi construída uma Rede Na-
cional de Pesquisa (RNP), reunindo as principais universidades e 

 38 Artigo não paginado.
 39 Disponível em: <www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-19.htm>. Acesso em: 21 

set. 2015.
 40 Artigo não paginado.
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centros de pesquisa do país, e a velocidade de conexão foi paulati-
namente aprimorada e, com isso: 

Em 1995, com a expansão da velocidade do trafego da rede 
ampliada para 2 Mbps, a RNP passou a atuar não apenas como 
uma rede acadêmica, mas também como uma rede com serviços e 
atividades de caráter privado e comercial […]. (Pires, 2005, s/p.41 

Atualmente, visitando a página da Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP), observou-se maior complexidade na sua estrutu-
ração e ligações mais densas também com o exterior, a exemplo da 
Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedCLARA)  
e da Géant da Europa. Assim, houve a formação da Rede Ipê, abar-
cando diversas instituições de ensino e pesquisa e, assim:

A rede Ipê é a primeira rede óptica nacional acadêmica da Amé-
rica Latina, inaugurada pela RNP em 2005. O backbone da rede 
Ipê foi projetado para garantir não só a largura de banda necessária 
ao tráfego Internet usual (navegação web, correio eletrônico, trans-
ferência de arquivos) mas também o uso de serviços e aplicações 
avançadas e a experimentação. A infraestrutura engloba 27 Pon-
tos de Presença (PoPs), um em cada unidade da federação, além 
de ramificações para atender mais de 500 instituições de ensino 
e pesquisa em todo o país, beneficiando mais de 3,5 milhões de 
usuários.42

Nesse universo, a Rede Ipê firmou parceria com a Oi para ofe-
recer a infraestrutura óptica necessária para o desenvolvimento do 
projeto, bem como participar de atividades de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) em comum.

 41 Disponível em <www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-19.htm>. Acesso em: 21 
set. 2015.

 42 Disponível em: <www.rnp.br/backbone/index.php>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Os backbones que compõem a arquitetura da internet, são 
traduzidos para o português pela expressão “espinha dorsal”. 
Isso significa que designam uma rede de transporte com altíssimo 
desempenho e tráfego, tanto nacionalmente quanto globalmente, 
ligando estas a diversos pontos de acesso e servidores, compondo, 
grosso modo, uma topologia da internet, em escala ampla. 

Essa estrutura de backbones conforma, portanto, redes-suporte. 
Estas, por sua vez, estão diretamente relacionadas com os serviços-
-rede que são configurados pelos diferentes provedores de internet 
que possibilitam o acesso dos pontos a essa espinha dorsal comple-
xa, sendo estes no Brasil, em seu momento atual, de origem priva-
da, envolvendo a participação de diversas corporações, estratégias 
espaciais e econômicas.

São Paulo, por sua vez, continua sendo a metrópole que detém o 
maior número de ligações com outros municípios, seguida por Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, na produção de um triângulo geográfi-
co de grande densidade técnica. As redes privadas, nesse contexto, 
possuem uma topologia distinta daquela formada pela Rede Na-
cional de Pesquisa. As redes privadas representam espacialmente o 
desenho das estratégias das empresas de telecomunicação, envolvi-
das no processo de dotação de infraestrutura no território, visando à 
ampliação de seus lucros e à difusão do consumo e da oferta.

As redes privadas inserem sua ação espacial, sobretudo no Esta-
do de São Paulo e na faixa litorânea do país com algumas ramifica-
ções mais interioranas, rarefeitas e em alguns casos densas, como é 
o caso da ligação com Brasília, Belo Horizonte e em outros pontos 
do território, considerados como estratégicos para operação no uso 
do território. 

Já a Rede Nacional de Pesquisa obedece a uma lógica espacial 
mais paritária no sentido de distribuir sua espinha dorsal no terri-
tório. Além disso, é necessário ter em vista que o governo de Dilma 
Rousseff vem implantando diversas medidas no sentido de popu-
larizar o acesso à internet no Brasil, pensando em um uso menos 
desigual do território.



170  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

Para tanto, foi criado o Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL).43 Tal medida foi posta em prática por meio da: “[...] pu-
blicação do Decreto n. 7.175, de 12 de maio de 2010, que lançou as 
bases para as ações a serem construídas e implantadas coletivamen-
te [...]”44 e, consequentemente, tais:

[...] ações do Programa estão organizadas em quatro grandes dimen-
sões: (i) ações regulatórias que incentivem a competição e normas 
de infraestrutura que induzam à expansão de redes de telecomu-
nicações; (ii) incentivos fiscais e financeiros à prestação do serviço 
de acesso em banda larga, com o objetivo de colaborar para o bara-
teamento do custo ao usuário final; (iii) uma política produtiva e 
tecnológica, capaz de atender adequadamente à demanda gerada 
pelo PNBL; e (iv) uma rede de telecomunicações nacional, com foco 
de atuação no atacado, neutra e disponível para qualquer prestadora 
que queira prestar o serviço de acesso em banda larga.45

Logo, a regulação do programa e parte de sua implantação ficará 
a cabo da Anatel, com diversas ações previstas no período que com-
preende 2010 a 2014 e, portanto:

Dentre as ações previstas, podem-se destacar um novo plano de 
universalização do backhaul, ampliando a capacidade disponível e 
reduzindo o preço, a realização de leilões de radiofrequência para 
a prestação de banda larga sem fio, com mobilidade, menor preço 

 43 Na Argentina, o Governo Federal também implantou um projeto semelhante, 
em âmbito nacional, através da Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Sate-
litales S.A.) para dotar o território tecnicamente por meio da ação da “Red 
Federal de Fibra Óptica”, levando uma distribuição mais equilibrada das 
infraestruturas de telecomunicações, necessárias para difundir a banda larga a 
diversas partes do país.

 44 Disponível em: <www4.planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl/implanta-
cao-e-desenvolvimento>. Acesso em: 21 set. 2015.

 45 Disponível em: <www4.planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl/Implanta-
ção-e-desenvolvimento/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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e custo de operação mais baixo, bem como, nos leilões de radio-
frequência, exigir contrapartidas em investimento em P&D e em 
utilização de equipamentos com tecnologia nacional.46 

Do mesmo modo, outras medidas de suporte foram desencadea-
das, visando diminuir as desigualdades regionais, em termos de acesso 
à internet no Brasil, como ocorreu com a criação da chamada “Rede 
Nacional”. Controlada pela União, esta tem o objetivo de difundir 
o acesso ao serviço de internet no país, sobretudo, em áreas carentes 
dessa infraestrutura, ou mesmo nas periferias das grandes capitais 
onde o serviço é demasiadamente caro, atendendo as pessoas de baixa 
renda. Além disso, atenderá de modo corporativo ao governo e às 
instituições públicas, sendo gerida pela Eletrobrás e atendendo 4.278 
municípios no período que se estende até 201447.

A partir disso, o governo estabeleceu o mapa do que seria a Rede 
Nacional até 2014, evidenciando que todos os estados estarão co-
bertos pelo programa. Alguns com maior densidade de fibra óptica, 
outros com menos, mas valendo a intenção do governo em popula-
rizar a banda larga e ofertar internet de qualidade aos brasileiros e 
territórios com menores condições econômicas.

Outra medida,48 tomada no período recente, visando facilitar o 
acesso à internet por parte da população brasileira, foi a assinatura 
da presidenta Dilma do decreto que zera o PIS/Pasep (Programa de 
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Fun-
cionário Público) e o Cofins (Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social), que incidem sobre a venda de smartphones, 
produzidos no Brasil, e que se estendam à faixa de preço de até um 

 46 Disponível em: <www4.planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl/implantacao-
-e-desenvolvimento/>. Acesso em: 21 set. 2015.

 47 Informações obtidas com base na leitura da página oficial do governo: <www4.
planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl/implantacao-e-desenvolvimento/>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 48 As informações desse parágrafo foram baseadas na consulta da página: 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/governo-zera-aliquota-de-
pis-cofins-para-smartphone>. Acesso em: 21 set. 2015.
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mil e quinhentos reais, esperando-se, com isso, uma redução do 
preço final dessas mercadorias. 

Nessa perspectiva, é preciso ter em vista que tais aparelhos têm 
tecnologia para acessar a internet, facilitando o acesso do consumi-
dor a um produto importante da globalização. Mas a ação também 
foi pensada para a aquisição dos roteadores digitais que são utiliza-
dos para conexão à internet Wi-Fi, associados à banda larga fixa.

Todavia, é preciso levar em conta o contexto histórico da ques-
tão. Para isso, é necessário frisar que a liberalização da internet no 
Brasil para uso privado comercial ocorreu em momento anterior, 
ou seja, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando 
determinadas empresas foram autorizadas a operarem como prove-
dores de acesso à internet. 

No mundo, Steda (2012)49 relatou que “A década de 1990 co-
meça com a incorporação da Arpa pela NSFNet e o surgimento do 
primeiro provedor comercial de internet do mundo, o “The World” 
[...]” e, portanto, 

Em 1993, nos  Estados  Unidos,  a  Internet  deixa  de  ser  uma  
rede  destinada exclusivamente  à  comunidade  acadêmica  e  passa  
a  ser  explorada  comercialmente,  tanto  na construção  de backbones 
privados  como para  a  oferta  de  serviços.  No Brasil este processo 
ocorreu em 1995 com a abertura de uma portaria conjunta do Minis-
tério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
permitindo a criação de provedores de acesso privado e liberando a 
operação comercial da Internet no Brasil. (Bernardes, 2012, p.175)

Assim: 

A expansão comercial de serviços e acessos ao ciberespaço e à 
Internet favoreceu o crescimento de inúmeras atividades econô-
micas e o número de internautas no Brasil, e transformou o cibe-

 49 Artigo não paginado.
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respaço brasileiro em uma grande estrutura virtual de acumulação 
[…]. (Pires, 2005)50 

Essa estrutura virtual de acumulação é bastante complexa e 
envolve diversos agentes na produção do espaço virtual, no con-
trole e difusão da informação, dado o universo de provedores que é 
bastante extenso e a forma como é acessada a internet no Brasil, seja 
ela móvel ou fixa.

Até 1997, o mercado de provedores no Brasil era bem pequeno, 
visto que no país não existia uma estrutura fortalecida de clientes e 
computadores, fazendo com que os provedores atuassem no máxi-
mo regionalmente (Bolaño, 2007, p.203). Mas aos poucos essa re-
alidade foi-se alterando com a criação de provedores com presença 
e destaque nacional, a exemplo do UOL. Monteiro (2008), acerca 
do assunto ressaltou a formação de grandes grupos nesse período 
quando escreveu que:

Diante destas dificuldades colocadas pela crescente concor-
rência, destacaram-se os provedores ligados a grandes grupos de 
comunicação (UOL – Universo Online, dos grupos Folha e Abril, 
SOL – SBT Online, do Grupo Silvio Santos, e Nutecnet, do grupo 
gaúcho RBS), que possuíam posição privilegiada nos mercados de 
mídia tradicionais e capital para investir no crescimento da mídia 
on-line, tanto em termos e implantação de infra-estrutura, quanto 
em capacidade de empreender vultosas campanhas publicitárias 
off-line, visando estabelecer suas marcas no mercado e conquistar 
audiência (o que exigia despender grandes somas e dinheiro, que 
os provedores pequenos não tinham para gastar). Aos que não se 
inscreviam nestas características, restava a associação com grandes 
capitais que, já naquele momento, começava a investir na rede de 
forma semelhante a alguns grupos econômicos ligados a bancos e 
instituições financeiras, constituindo-se no que se convencionou 
chamar de “incubadoras de Internet” (a exemplo do GP investi-

 50 Artigo não paginado.
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mentos, proprietário do Banco Garantia, que investiu capital no 
provedor Mandic). (Monteiro, 2008, p.55)

Esse foi o começo de uma disputa marcada não somente pela 
forte concorrência e pela diversidade de players em ação, contando 
também rapidamente com a participação estrangeira, ampliando o 
cenário de concorrência no país e levando muitos empreendimen-
tos à falência. Claro que parte dessas transformações no mercado 
nacional foram acompanhadas pelo investimento de capital inter-
nacional na região, ou seja, na América Latina, e estavam ligadas à 
estratégias, sobretudo, de gigantes das telecomunicações já consoli-
dadas em outras partes do mundo como se deu com o investimento 
da Aol no Brasil e em outras partes do continente. 

Para se ter ideia desse cenário, poderia se ilustrar essa afirmação 
com base no trabalho de Monteiro (2008, p.55), o qual destacou a 
compra do Mandic pelo Impsat Corp (pertencente a Pescarmona 
da Argentina), o Nutecnet que passou a se chamar Zaz com a ação 
do grupo RBS, SBT Online (Sol) e Zeek!, a Microsoft com partici-
pações na Globo Cabo, entre outras movimentações empresariais e 
financeiras que se deram nesse momento. 

Além disso, internacionalmente, fusões ocorriam entre as em-
presas de telecomunicações como a Aol e Time Warner. No Brasil, 
por exemplo, a estratégia da Aol de se firmar no mercado nacional 
não deu certo, fazendo com que a empresa vendesse sua base de 
assinantes ao Terra,51 que foi o incorporador do Zaz, por outro lado.

Entretanto, há de se destacar que a maior competitividade no 
mercado de provedores não se deu somente pela chegada do capital 
externo nesse segmento. Grandes grupos brasileiros ao se fortalece-
rem nacionalmente passaram a efetuar investimentos na América 
Latina, a exemplo do que fez o UOL com a compra na Argentina da 
empresa Sinectis, que passou a se chamar UOL-Sinectis.52

 51 Disponível em: <http://info.abril.com.br/aberto/infonews/022006/ 
01022006-9.shl>. Acesso em: 21 set. 2015.

 52 Informação disponível em: <http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/ 
2001/09/12/ult82u2635.jhtm>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Essas mudanças no mercado de provedores fizeram com que 
grandes grupos ofertassem acesso à internet gratuitamente como fi-
zeram o IG, Grátis 1, Terra Livre, entre outros. Ao mesmo tempo, 
houve a chegada de outros players internacionais no mercado, como 
ocorreu com a StarMedia e:

Ainda em 2000, às vésperas da crise, entraram em funcionamento 
os portais Globo.com e Estadao.com.br, ambos com grande poder de 
veiculação on-line e potencial de crescimento para fazer frente ao 
líder UOL. A inauguração do portal do grupo Estado de São Paulo, 
principal concorrente local do Grupo Folha, foi uma surpresa para o 
mercado que dava como certa uma associação com o portal Terra/
ZAZ. O portal do grupo Globo, por sua vez, já nasceu com um poten-
cial de fornecimento de conteúdo tão grande ou maior que o UOL, 
sendo relativamente privilegiado em virtude de ter recebido impor-
tantes inversões financeiras internacionais, além de possuir uma 
considerável visibilidade e respaldo de publicidade diante da ampla 
estrutura das Organizações Globo de televisão. (Monteiro, 2008, p.58)

Tais movimentações tornaram o mercado de internet no país ainda 
mais competitivo e muitos provedores tiveram que fechar suas portas 
nos anos 2000. Já, atualmente, sob coordenação executiva de Alexan-
dre F. Barbosa pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2012, p.28) 
com base na pesquisa TIC Provedores 2011 foi descrito que:

[...] existem 1.934 provedores de serviços de Internet (PSI) formais 
no Brasil, responsáveis por quase todos os acessos no país. Outro 
destaque da pesquisa é que esses quase 2 mil provedores possuem 
17 milhões de clientes, ou seja, existem 17 milhões de conexões 
residenciais e empresariais de banda larga fixa no país – e não estão 
contabilizadas nesse número as conexões via acesso discado e de 
Internet móvel.

Nesse cenário, a pesquisa demonstrou ainda que os grandes 
provedores são aqueles que possuem mais de novecentos mil clien-
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tes, ressaltando que seis grandes provedores são os responsáveis 
por atender 78% do mercado. O Sudeste é a região que concentra 
maior número de provedores, seguido pela região Sul, Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte. Em referência à mesma pesquisa, o Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR (2011)53 descreveu que:

A pesquisa não diz, mas os maiores provedores de internet no 
país são a Telefônica, a Oi, a Net, a GVT, a Embratel e a CTBC 
Telecom. O mercado também é concentrado regionalmente (43% 
dos provedores atuam na região Sudeste e somente 6% na Norte) e 
socialmente (90% da classe A e 65% da classe B tinham conexão à 
internet em 2010, comparados com 24% da classe C). Esses dados, 
com exceção do último, que faz parte da TIC Domicílios, foram 
apresentados hoje pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br). Foram recolhidos pela TIC Provedores, o 
primeiro censo de provedores de serviços internet realizado no 
Brasil. 54

Nesse sentido, o Teleco, em 2011, revelou o Market Share55 
(vide Tabela 3) dessas operadoras e expôs que a Oi possuía maior 
porcentual (30,20%), seguida pela NET 25,70%, Telefônica/Vivo 
22,20%, GVT 10,20% e CTBC 1,70%. Tais provedores para o Te-
leco (2013) foram colocados na categoria SCM (Serviço de Comu-
nicação Multimídia) e possuíam ampla gama de serviços e ofertas 
aos seus clientes. 

Além disso, é preciso ter em vista que:

No acesso à Internet a partir da residência ou de uma pequena 
empresa estão envolvidos dois tipos de provedores de serviço:

 53 Artigo não paginado.
 54 Disponível em: <www.nic.br/imprensa/clipping/2011/midia1221.htm>. 

Acesso em: 21 set. 2015.
 55 Este termo em inglês descreve a quota de mercado ou, em outras palavras, a 

participação das operadoras no segmento.
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• Provedor de acesso à Internet, é provedor de serviços de 
valor adicionado, que tem a função de conectar um compu-
tador (PC, por exemplo) à Internet permitindo a navegação 
na World Wide Web e acesso a serviços como envio e rece-
bimento de e-mail.

• Provedor de serviço de telecomunicações que fornece a 
conexão entre a residência (ou escritório) e o local onde 
estão localizados os servidores do provedor de acesso a 
Internet. Esta conexão pode ser discada, fornecida pelas 
operadoras de telefonia fixa, ou Banda larga oferecida por 
operadoras de SCM.56

Já UOL, Terra, IG, e Globo entram na categoria de provedores 
de acesso à internet, auxiliando na navegação na internet, depen-
dendo, portanto, dos provedores de serviço de telecomunicações 
que, consequentemente, são oferecidos por operadoras SCM.

Tabela 3 – Market Share anual de banda larga no Brasil.* 

Milhares 2008 2009 2010 2011

Oi 38,18% 37,00% 31,60% 30,20%

Net 22,15% 25,30% 25,50% 25,70%

Telefônica/
Vivo 25,53% 23,20% 24,00% 22,20%

GVT 4,54% 5,90% 7,90% 10,20%

CTBC 2,13% 1,80% 1,70% 1,70%

Embratel –- –- –- 2,60%

Outras 7,48% 6,80% 9,20% 7,50%

Total 10.010 11.380 13.799 100,00%
Fonte: Operadora, Anatel, Teleco.
* Estimado pela Teleco.
Extraído da Teleco. Disponível em: <www.teleco.com.br/blarga.asp>. Acesso em 21 set. 2015

 56 Disponível em: <www.teleco.com.br/internet_prov.asp>. Acesso em 21 set. 
2015.
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No universo dos pequenos provedores, a principal forma de 
acesso para conexão à internet é feita via rádio. A tecnologia por 
modem digital e modem a cabo, na proporção de clientes por tec-
nologia, correspondiam respectivamente a 57% e 23% e a tecnologia 
via rádio 7%, seguida pelas demais tecnologias com cifra igual ou 
inferior a 5% do total (TIC Provedores, 2011, p.33).

Finalmente, a presente investigação procurará dar luz especial-
mente aos provedores mais expressivos de acesso à internet, visto 
que ainda existiria uma variedade muito ampla de provedores e de 
modalidades de acesso à internet móvel e fixa, envolvendo empre-
sas operadoras de dados com investimentos em outros segmentos, a 
exemplo AES Eletropaulo, Geodex, Cemig Telecom etc.

UOL 

Considerado como um dos provedores pioneiros de acesso à 
internet no Brasil, o UOL teve sua entrada no mercado em abril de 
1996. Na atualidade, o Universo Online representa o maior portal 
de conteúdo no Brasil, abarcando diversas publicações de revistas 
e jornais.

A Editora Abril participou da composição acionária do UOL 
e inclusive era proprietária do portal Brasil Online (BOL), que foi 
incorporado pelo UOL, configurando-se depois dessa fusão como 
principal portal de conteúdo do país. 

Monteiro (2008, p.53), avaliando a internet comercial no Brasil, 
procurou destacar que a consolidação do UOL como um dos prin-
cipais provedores ocorreu porque:

Para implantar o maior serviço on-line em língua não-inglesa 
do mundo em apenas dois anos, o Grupo Folha adotou estraté-
gias de atuação baseadas em três princípios: (1) primeiro, incor-
porou as tendências tecnológicas lançadas no mercado de Internet, 
adaptando-as ao ritmo e às características da rede no Brasil; (2) 
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segundo, identificou o momento certo para implementar con-
ceitos que o mercado de mídia internacional já estava utilizando, 
como o de alianças estratégicas com grupos concorrentes; (3) e 
terceiro, colocou em prática uma política consistente de produção 
de conteúdo que sintetizasse o conceito de serviço, informação e 
entretenimento. A fórmula só foi bem sucedida graças ao poder de 
capitalização do Grupo Folha e de seu sócio no empreendimento, o 
Grupo Abril. (grifo do autor)

Aliando conteúdo e marca forte, o UOL rapidamente foi ga-
nhando espaço no mercado nacional e construindo uma imagem 
que se mistura com o nascimento da internet comercial no país. 
Além disso, a estratégia de possibilitar ao provedor ainda maior 
controle pelo Grupo Folha possibilitou a empresa de criar uma 
identidade própria com uma linha editorial e de conteúdo bem 
definida e, com isso, “[...] o Universo Online impôs a si um ritmo 
de crescimento acelerado, só comparado ao ritmo do crescimento 
da rede no Brasil, que entre os anos de 1996 e 1997 chegou a ser 
superior a 100% ao ano.” (Monteiro, 2008, p.54)

Já no presente, segundo consta nas informações do texto “UOL 
recompra ações para fechar o capital”, publicado pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo (2011), o UOL passou a ter capital fechado. O 
controle da empresa é efetuado pelo grupo Folhapar S.A, tendo 
como acionista importante o grupo Hypermarcas, que adquiriu a 
participação do Grupo Portugal Telecom. 

Dessa forma, tendo em vista o sítio do UOL, observou que “Se-
gundo o Ibope, o portal é líder no país, alcançando uma audiência 
superior a 34,3 milhões de visitantes únicos e mais de 4,9 bilhões de 
páginas vistas por mês”.57 Além disso, vale sublinhar que:

 57 Disponível em: <http://sobreuol.noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 21 set. 
2015.
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O UOL teve 24,183 milhões de visitantes únicos domiciliares 
mensais em média em 2011, segundo o Ibope. Em novembro, che-
gou a 25,5 milhões de visitantes. Pelo critério de audiência residen-
cial somada à audiência em ambientes corporativos, o UOL teve 
média de 31,511 milhões de visitantes únicos mensais em 2011.

O UOL registrou média mensal de 2,762 bilhões de páginas vis-
tas em residências em 2011. Pelo critério de residência mais trabalho, 
a média mensal do ano sobe para 4,769 bilhões de páginas vistas.58 

Desse modo, o UOL se consolida como um dos principais veícu-
los de conteúdo da internet brasileira, proporcionando a seus clientes 
o acesso atualizado de seu portal com diversos canais de comunica-
ção. Sua estrutura conta com notícias, música, televisão online (TV 
UOL), jogos virtuais, bate-papo, entretenimento, economia etc.

Por fim, é válido ressaltar que a receita líquida, em 2010, do 
UOL era de 817 milhões de reais59. Além disso, no momento, o 
provedor conta com 2,5 milhões de assinantes nas modalidades 
de conteúdo, serviços e produtos da empresa, destinando aos seus 
clientes o mais amplo conteúdo em língua portuguesa do mundo,60 
em páginas e serviços, sendo líder no segmento.

Terra Networks Brasil S.A.

O Terra é um dos provedores pioneiros no Brasil e sua estreia 
no mercado ocorreu em 1999. O empreendimento é o resultado do 
investimento do grupo Telefónica da Espanha em diversos países 
com a incorporação de provedores locais, reunindo países da Amé-
rica Latina, Estados Unidos e Espanha.

 58 Disponível em:  <http://sobreuol.noticias.uol.com.br/historia/audiencia.
jhtm>. Acesso em: 21 set. 2015.

 59 Disponível em: <www.teleco.com.br/internet_prov.asp>. Acesso em: 21 set. 
2015.

 60 Disponível em: <http://imprensa.uol.com.br/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Acerca desse momento poderia destacar que o provedor se tor-
nou uma grande empresa “[…] through the aggressive acquisition of 
several local startups in Spain and the main Latin American markets: 
Olé (Spain), Zaz (Brazil), Infosel (Mexico), Gauchonet, Donde 
(Argentina) and Chevere (Venezuela)”61. Com isso, o portal foi 
ganhando cada vez mais presença espacial em diversos países, vol-
tando-se ao público latino-americano e: 

Hoje, o Terra é líder regional em Internet: está em 17 países da 
América Latina, além dos EUA. Conteúdo e serviços são distribu-
ídos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
El Salvador,  Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.62 

No caso brasileiro, o Terra incorporou o Zaz, que era resultado 
da ação do grupo RBS e Nutecnet do Rio Grande do Sul. O Zaz já 
tinha acumulado prestígio na ocasião, reunindo diversos serviços 
relacionados à internet como buscador, disponibilizando notícias 
de grandes grupos no Brasil, a exemplo do jornal O Globo, Agência 
Estado, entre outros. 

Em um primeiro momento “[...] foi formada uma joint-venture 
com a RBS e com Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto, a Terra Ne-
tworks e, em dezembro de 1999, o Zaz virou Terra”.63 Mais adiante, 
“Em outubro de 2000, nasceu a Terra Lycos, a partir da união da 
Terra Network S/A com a norte-americana Lycos Inc., e em 2004 
o Terra vendeu o Lycos.64”

 61 Extraído de: <http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_Networks>. Acesso em: 
21 set. 2015.

 62 Disponível em: http://publicidade.terra.com.br/index.php/pagina/visuali-
zar/1>. Acesso em: 21 set. 2015.

 63 Extraído de: <http://tecnologia.terra.com.br/internet10anos/inter-
na/0,,OI542329-EI5029,00.html>. Acesso em: 21 set. 2015.

 64 Extraído de: <http://tecnologia.terra.com.br/internet10anos/inter-
na/0,,OI542329-EI5029,00.html>. Acesso em: 21 set. 2015.
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No Brasil, o provedor ainda ampliou seus negócios comprando 
a base de assinantes da Aol, segundo notícia veiculada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, em 2006, quando descrito que o provedor: “[...] 
apresentou à Comissão de Valores Mobiliários norte-americana 
uma proposta de venda de suas base de clientes ao Terra Networks. 
Segundo o documento, o provedor de acesso à internet estaria dis-
posto a pagar até US$ 1,9 milhão pelo negócio.”65

Atualmente, a audiência do Terra é de 98 milhões de pessoas 
no mundo, 52 milhões de pessoas no Brasil com presença na web, 
mobile, Broadband TV, entre outros com compra de direitos espor-
tivos como as Olimpíadas, entretenimento e musicais.66 Só o canal 
de música, em 2009, atingia 3 milhões de ouvintes com mais um 
milhão de músicas disponibilizadas. 

O perfil da audiência regional tem São Paulo como principal 
centro consumidor (30%), seguido pelo interior de São Paulo (21%), 
Rio de Janeiro (7%) e os demais porcentuais divididos entre os ou-
tros estados da federação. Nesse universo, 68% da audiência per-
tenciam as classes A e B.67

Em termos de faturamento, conforme dados obtidos no Teleco,68 
o Terra, em 2007, totalizou 767 milhões de reais (receita bruta), 
com 2,4 milhões de assinantes (segundo trimestre de 2007) e na 
banda larga perfazendo a base de 1,9 milhão de assinantes.

Internet Group (IG)

O Internet Group (IG) iniciou suas atividades como provedor 
no Brasil em 2000. O portal e provedor foi uma parceria do grupo 

 65 Extraído de:  <www.estadao.com.br/arquivo/tecnologia/2006/
not20060103p71047.htm>. Acesso em: 21 set. 2015.

 66 Informações disponíveis em: <http://publicidade.terra.com.br/index.php/
pagina/visualizar/1>. Acesso em: 21 set. 2015.

 67 Informação disponível em: <http://publicidade.terra.com.br/index.php/
audiencia/index>. Acesso em: 21 set. 2015. A fonte é da TGI Target Group.

 68 Informação disponível em: <www.teleco.com.br/internet_prov.asp>. Acesso 
em: 21 set. 2015. 2013.
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Opportunity e GP Investimento, além de contar com a participação 
do publicitário Nizan e do jornalista Matinas e Mandic.69 

A estratégia principal da companhia de ofertar acesso à internet 
gratuita funcionou perfeitamente e aos poucos o portal ganhava 
uma das maiores audiências da internet brasileira, bem como uma 
base de clientes relevante, sendo essa gratuita ou paga. 

Agregando uma estrutura de atualização de notícias em seu 
portal com rapidez, a exemplo do jornal eletrônico denominado 
“Último Segundo”, conseguiu alcançar a fórmula da agilidade aos 
seus serviços. Na audiência70 do IG, 84% dos usuários do portal o 
acessam para ler notícias, sendo que 66% pertencem às classes A e B 
e 53% tem como formação o ensino superior e técnico. 

Além disso, aos poucos a composição acionária do IG foi se alte-
rando, sendo que “[...] Em 2004, a Brasil Telecom comprou o iG, que 
foi fundido aos portais iBest e BrTurbo. Desde 2010, o portal perten-
ce à Oi, que também se tornou dona da Brasil Telecom”.71 Entretan-
to, em 2012 houve alteração igualmente no portal, uma vez que:

Após inúmeros rumores, a venda do portal de internet iG foi con-
firmada, nesta quarta-feira, para o grupo português Ongoing, que no 
Brasil detém participação nos jornais Brasil Econômico, Marca Brasil 
e Meia Hora, conforme informou EXAME.com.  A Ongoing será 
dona do braço de conteúdo e publicidade do iG; os demais negócios 
ficarão com a Oi.72 

 69 A composição acionária inicial da empresa foi extraída da página: <http://
aniversario10anos.ig.com.br/10+anos+ig.html>. Acesso em 21 set. 2015.

 70 A audiência foi extraída de: <http://centraldoanunciante.ig.com.br/audien-
cia/ig/5072fa1e335da41e52000389.html>. Acesso em: 21 set. 2015.

 71 Citação extraída de: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/antes-de-
ser-vendido-ig-caiu-no-ranking-dos-portais-da-web>. Acesso em: 21 set. 2015.

 72 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/aquisicoes-fusoes/
noticias/ig-e-ongoing-tracam-plano-de-transicao-de-60-dias/>. Acesso em: 
21 set. 2015.
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O grupo Ongoing tem sido um dos mais importantes de Por-
tugal e pertence à família Rocha dos Santos. “Em 1989, o grupo 
integrava 25 empresas, empregava 1.500 pessoas e tinha vendas 
superiores a 20 milhões de contos (cerca de 100 milhões de euros), 
o que representava 0,2 por cento do produto interno bruto (PIB) 
português.”73 Em 2004, o grupo passou a se chamar Ongoing Stra-
tegy Investments e tem concentrado seus investimentos no merca-
do de língua portuguesa, com destaque para o Brasil.

Para o Teleco,74 no terceiro trimestre de 2008 eram 4 milhões de 
usuários de internet discada na Brasil Telecom e no primeiro tri-
mestre de 2007 correspondiam a 348 mil assinantes de banda larga 
no IG e 812 mil no BR Turbo.

Globo.com

O portal e provedor Globo.com pertence às organizações Globo, 
com sede no Rio de Janeiro. Lembrando que esse grupo é o maior 
no segmento de mídia no país e na América Latina, com investi-
mentos nos mais variados setores da comunicação, como jornais, 
televisão, revistas, entre outros.

Segundo a companhia Alexa,75 que mede os acessos a sites na in-
ternet, depois do UOL, a Globo é o segundo portal de origem de ca-
pital brasileiro mais acessado no país. Assim, o portal da Globo ofe-
rece aos seus usuários acesso às informações do canal aberto Globo, 
notícias, entretenimento, entre outros.  Para More et al. (2010):

A história do portal Globo.com teve início na década de 1990, 
mais especificamente no dia 21 de dezembro de 1998, quando o 

 73 Citação extraída de: <www.ongoing.com/quemsomos.html>. Acesso em: 21 
set. 2015.

 74 Informação disponível em: <www.teleco.com.br/internet_prov.asp>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

 75 Disponível em <www.alexa.com/topsites/countries/BR>. Acesso em:  21 
set. 2015.



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  185

portal passou a estar presente na rede mundial de computadores 
no endereço virtual http://www.globo.com. Sua proposta é a de 
oferecer a seus leitores tudo sobre o conteúdo e marcas das Organi-
zações Globo, através de sites altamente interativos com conteúdos 
exclusivos.  (More et al., 2010, p.355)

No site do portal Globo.com é possível ver que o provedor opera 
tanto na modalidade paga quanto gratuita. Assim, o portal dispo-
nibiliza acesso a vários canais de comunicação com destaque para o 
G1, dedicado à divulgação de notícias, Globoesporte.com, voltado 
ao mundo do esporte, Gshow, aos programas de entretenimento, 
novelas e séries da Globo, entre outros.

Em termos de audiência, observa-se no portal76 que a home page 
da  Globo.com conta com 57 milhões de visitantes únicos, 1,2 bi-
lhão de páginas visitadas por mês, com tempo online de 18 minutos 
e 23 segundos, dos quais 61% pertencem à classe A e B. Isso sem 
mencionar os demais sítios que compõem a estrutura do portal e 
provedor que ocupam posição importante na audiência brasileira.

Telefonia celular

A telefonia celular, igualmente conhecida como telefonia móvel, 
possibilitou a localização de pessoas no espaço em sentido oposto ao 
que sustentava a telefonia fixa, que não permitia a comunicação da 
informação por meio da mobilidade espacial e geográfica em ondas. 
Tal tecnologia permitiu acessar indivíduos no espaço e não associar 
o telefone a um local específico de chamada e recepção, como ocorre 
com a telefonia fixa. Essa ideia se relaciona, portanto, à localização 

 76 As informações foram coletadas de: <http://anuncie.globo.com/mediakit/
globocom/home-globocom.html>. Acesso em: 21 set. 2015. A fonte da audiên-
cia é baseada no Google Analytics – dez/11 e o perfil por classe social do Ibope 
Nielsen Online – Dezembro 2011, conforme veiculado na página em questão.
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de pessoas e não à conexão de locais. As pessoas se tornam “enti-
dades espaciais”, ou geograficamente localizadas, em termos de 
práticas sociais, bem como de conteúdo produzido e apropriado, 
nas formas diversificadas da comunicação.

A tecnologia celular possibilitou, consequentemente, ao longo 
do tempo, a integração de serviços que antes eram oferecidos se-
paradamente por meio de diferentes objetos técnicos em um único 
aparelho. Ou seja, no celular se tem hoje também a TV e a internet. 
De todas, no momento, é a mais popular e com maior disseminação 
na sociedade brasileira. 

Em outras palavras, das tecnologias da comunicação disponí-
veis no mercado é a que apresenta maior amplitude de usuários e 
a mais popular, envolvendo celulares pré-pagos e pós-pagos. Para 
o IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 
2005, p.61): 

A posse de telefone móvel celular para uso pessoal mostrou-se 
mais difundida na população do que o acesso à Internet. No total de 
pessoas de 10 anos ou mais de idade, 36,7% tinham telefone móvel 
celular para uso pessoal.

Já para a Pnad, referente a 2011,77 os dados:

[...] mostraram que o contingente de pessoas de 10 anos ou mais de 
idade que tinham telefone móvel celular para uso pessoal foi esti-
mado em 115,4 milhões, o que correspondia a 69,1% da população. 
Frente a 2005, quando havia 55,7 milhões de pessoas que possuíam 
esse aparelho, ou 36,6% da população, o crescimento foi de 107,2%. 
No mesmo período, a população de 10 anos ou mais de idade do 

 77 Divulgada no sítio eletrônico do IBGE em 16 de maio de 2013. Disponível 
em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2011/
default.shtm>. Acesso em: 21 set. 2015.
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país cresceu 9,7% de 152,3 milhões de pessoas em 2005 para 167,0 
milhões de pessoas em 2011. (IBGE, 2013, p.43)

Assim, o panorama é de crescimento do setor com a entrada 
maciça de novos consumidores que passam a adquirir tais aparatos 
da tecnologia. Por conseguinte, baseando-se em dados disponibi-
lizados pela Anatel, é possível mostrar no Mapa 6 e na Tabela 4 
a quantidade de acessos por plano de serviço de telefonia celular, 
segundo as unidades da federação no Brasil.

Nessas duas ilustrações é possível identificar que a região que 
concentra maior número de acessos é a Sudeste, com 87.314.644 
acessos no serviço pré-pago e 29.060.885 no pós-pago, permitindo 
interpretar as desigualdades socioespaciais do país face aos dados 
dessa tecnologia móvel.

Em todos os estados da federação há o predomínio do serviço 
pré-pago, sendo São Paulo e Minas Gerais os estados com maior 
quantidade de acessos no Brasil. No conjunto do Brasil, a região 
que apresenta a menor quantidade de acessos é a região Norte do 
país, sendo os Estados de Roraima, Amapá e Acre os com menor 
quantidade de acessos.

Nesse sentido, é preciso ter em vista que a telefonia celular apre-
senta uma topologia particular no campo das telecomunicações 
e, portanto, o local de cobertura da rede móvel é organizado em 
células de propagação. Além disso, hoje é possível que determina-
das pessoas se mantenham online todo o dia, se desejar, por meio 
da tecnologia 3G ou 4G da telefonia, favorecendo cada vez mais a 
integração da economia, nos chamados serviços avançados que en-
volvem o comércio eletrônico e o comércio corporativo, lembrando 
que: “[...] Serviços como finanças, seguros, consultoria, serviços 
legais, contabilidade, publicidade e marketing formam o centro da 
economia do século XXI” (Castells, 2003, p.187).
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É preciso, entretanto, ressaltar que para essa tecnologia possa 
existir é necessária uma série de aparatos para dar suporte a esse 
quadro do ponto de vista material e geográfico, a exemplo das Esta-
ções Rádio Base (ERB) ou cell sites. Tais estações, por sua vez, dão 
sustentação ao processo das telecomunicações móvel e apresentam 
grande difusão no território, podendo ser entendidas do ponto de 
vista da sua organização como redes-suporte do serviço de telefonia 
móvel. Sobre o assunto Silva e Toledo Junior (2010, p.3) descreve-
ram que:

Segundo a ANATEL (2009), hoje no Brasil existem 44.595 
Estações Rádio Base (ERBs) espalhadas em seu território. Estas 
estações são necessárias para o funcionamento do Sistema de Tele-
fonia Móvel Terrestre Público (STMTP), pois são as ERBs as 
responsáveis pela emissão/recepção entre as estações móveis (os 
aparelhos celulares), bem como os terminais de Controle.

Com isso, esta mobilidade tem seus limites e se circunscreve aos 
pontos e áreas onde há a presença de sinal e deste aparato técnico. 
Em termos técnicos:

Esta mobilidade é conseguida pela utilização de comunicação wire-
less (sem fio) entre o terminal e uma Estação Rádio Base (ERB) 
conectada a uma Central de Comutação e Controle (CCC) que tem 
interconexão com o serviço telefônico fixo comutado (STFC) e a 
outras CCCs, permitindo chamadas entre os terminais celulares, e 
deles com os telefones fixos comuns.78 

 78 Disponível em: <www.teleco.com.br/DVD/PDF/tutorialcelb.pdf>. Acesso 
em: 21 set. 2015.
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E, portanto:

O terminal móvel se comunica com a ERB mais próxima. A 
área de cobertura referente a uma ERB é chamada de célula. Ao se 
locomover o terminal móvel muda de célula e tem sua comunicação 
transferida de uma ERB para outra. A mudança de ERB durante 
uma chamada é denominada “handover”. 

[...] Quando o terminal está fora de sua Área de Mobilidade ele 
está em roaming, ou seja, ele é um assinante visitante no sistema 
celular daquela região.79 

ERBs e CCCs são entendidas, portanto, na literatura geográfi-
ca como aparatos que constituem as “redes-suporte” da telefonia 
móvel posicionando, portanto, tal compreensão a partir da con-
tribuição conceitual de Curien e Gensollen (1985). A leitura das 
redes-suporte permite, nesse sentido, distinguir uma topologia das 
telecomunicações móveis no Brasil, mantendo íntima ligação com 
os “serviços-rede”, que se relacionam diretamente às empresas de 
telecomunicação no uso corporativo do território.

Segundo Silva e Toledo Junior (2010, p.4) a distribuição das 
ERBs no Brasil é bastante desigual. Elas se concentram, sobretudo 
nas grandes capitais do país e na faixa litorânea, perdendo expres-
sividade no interior do território. São Paulo, nesse cenário, será o 
Estado que mais concentrará esses objetos técnicos, seguido por 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Com isso, observando a Tabela 5, verificar-se-á que a empre-
sa Claro é a que concentra maior número de estações rádio base 
no território, com 14.454 estações, seguida pela Vivo (14.115), Oi 
(13.684) e Tim (12.789), além de outras empresas que possuíam o 
patamar inferior a 4.000 estações como Nextel, CTBC, Sercomtel 
e Aeiou.

 79 Disponível em: <www.teleco.com.br/DVD/PDF/tutorialcelb.pdf>. Acesso 
em: 21 set. 2015.



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  193

Tabela 5 – Estações Rádio Base no Brasil, 2012. 

Operadoras Número de estações

Vivo 14.115

TIM 12.789

Claro 14.454

Oi 13.684

Nextel 3.195

CTBC 521

Sercomtel 50

Aeiou 209

Total 59.017
Fonte: Anatel (dados referentes ao quarto trimestre de 2012).
Disponível em: <www.teleco.com.br/erb.asp>. Acesso em: 21 set. 2015).  

As regiões Sudeste e Sul são as que mais concentram estações, 
o Nordeste fica numa posição intermediária e o Centro-Oeste e 
Norte detêm os menores números de estações. A presença de ERBs 
será, na concepção dos autores, diretamente relacionada ao univer-
so populacional que abriga tais objetos. “Contudo, existe outros 
fatores que podem fazer o local ter mais estações, como relevo, 
edifícios, vegetação, entretanto o estudo econômico do local é que 
atualmente tem maior peso” (Silva; Toledo Junior, 2010, p.6).

Além disso, é preciso ressaltar que, do ponto de vista do uso do 
território, as operadoras para instalarem estações, antenas e outros 
aparatos vinculados à tecnologia celular precisam de diferentes 
tipos de autorização, retardando o processo de expansão das ati-
vidades corporativas no território. Isso ocorreu, recentemente, no 
atual quadro da telefonia celular 4G, obstaculizada pelas diferentes 
legislações municipais que dificultavam a expansão da malha celu-
lar nas cidades sedes da Copa do Mundo, 2014, no Brasil. 

É claro que o governo também vem trabalhando no sentido de 
propor uma legislação padrão para o setor com a chamada “Lei Geral 
das Antenas”, ainda em discussão no plenário. Por sua vez, com a 
aprovação desta lei, poderia haver no mercado maior flexibilização às 
empresas para operarem de modo a compartilharem infraestruturas, 
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como ocorreu recentemente no caso da Claro e Vivo, no campo da 
tecnologia 4G de forma autorizada pela Anatel, bem como no sentido 
de facilitar a instalação de torres, estações com uma legislação única 
para todos os municípios e estados da federação.

Com isso, cumpre assinalar que as tecnologias da telefonia celu-
lar são cada vez mais expressivas e, a todo momento, novas formas 
de prover acesso e de se apropriar da comunicação são postas em 
curso e, para tanto, surgem novas siglas como 1G, 2G, 2,5G, 3G, 
4G e 5G para nomear tais evoluções da técnica, como  demonstra o 
Quadro 7, que sintetiza  e ilustra parte dessa argumentação.

Quadro 7 – Gerações de sistemas celulares.

Gerações Caracterização

1G Sistemas analógicos como o AMPS.

2G Sistemas digitais como o GSM, CDMA (IS-95-A) ou TDMA 
IS-136.

O GSM e o CDMA possuem extensões que permitem a oferta de 
serviços de dados por pacotes sem necessidade de estabelecimento 
de uma conexão (conexão permanente) a taxas de até 144 kbps. As 
principais são o GPRS e o EDGE para o GSM e o 1XRTT para o 
CDMA.

Sistemas celulares que oferecem serviços de dados por pacotes 
e taxas maiores que 256 kbps. Os principais sistemas são o 
WCDMA/HSPA e o CDMA EVDO. (mais detalhes)

3G O LTE Advanced e o WiMAX são as tecnologias aceitas como 4G 
pela ITU. 

4G Este sistema possui menor custo com maiores taxas de dados, ele 
teve uma boa redução na latência, possui uma maior eficiência 
espectral com largura de banda de até 100MHz. Ele foi projetado 
para oferecer taxas de download de 100Mbps com o usuário em 
movimento e 1Gbps com o usuário parado. Ele possui também 
uma taxa de uplink de até 500Mbps.

Fonte: Teleco. Extraído de: <www.teleco.com.br/tecnocel.asp>. Acesso em: 21 set. 2015

Há, por conseguinte, diferentes ondas de implantação de de-
terminadas tecnologias em certa parcela espacial do globo de acor-
do com os interesses, econômicos, políticos, sociais e culturais vi-
gentes. Informações recentes, por exemplo, apontam que a União 
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Europeia está investindo milhares de euros nas redes celulares de 
quinta geração, enquanto na Argentina, por exemplo, a meta é ex-
pandir a tecnologia 3G no território.

Já, no Brasil, a importância que a telefonia móvel assume é gran-
de. Ela já superou a telefonia fixa em quantidade de aparelhos e aces-
so há um tempo e tem mudado a forma como a sociedade se comunica 
no país, seja ela com mensagens SMS, voz ou vídeo. Para o IBGE:

Em 1994, enquanto a telefonia fixa alcançava 86 usuários para 
cada mil habitantes, a telefonia celular só tinha cinco acessos; dez 
anos depois, a densidade de acessos a esse serviço entre mil habi-
tantes alcançava 366 usuários, contra 279 da linha fixa, segundo a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 2008, a dife-
rença era de 306 acessos à telefonia fixa contra 794 do serviço móvel 
para cada mil habitantes, o que corresponde a um aumento de 259% 
em quatro anos. Nesse mesmo ano, o país contava com mais de 150 
milhões de acessos móveis.80 

O ritmo de crescimento da telefonia celular tem sido alto. A com-
petitividade entre as empresas, o barateamento de aparelhos e chips, 
aliados às estratégias de marketing em várias mídias, com as chamadas 
promocionais, têm impulsionado cada vez mais os números do setor, 
aumentando a receita líquida das empresas em operação no país.

Com isso, o fenômeno da privatização na área da telefonia não 
trouxe somente consigo a desestatização do serviço, mas a quebra 
do monopólio e a criação de uma agência reguladora em que a con-
cessão do serviço de telefonia móvel:

[...] ocorre quando o governo decide, em 1996, que a Banda B seria 
colocada a venda primeiro e a Banda A só seria posta a venda em 
1998. O edital definitivo da venda da Banda B é feito em julho 

 80 Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidência/noticias/noticia_visua-
liza.php?id_noticia=1703&id_pagina=1>. Acesso em: 21 set. 2015.
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de 1997, na qual o sistema foi dividido em dez áreas, organizadas 
em dois blocos, as áreas nobres e as áreas menos valorizadas. Em 
junho de 1998 o governo lança o edital da venda da Banda A. (Silva; 
Toledo Junior, 2010, p.2)

No começo, a privatização possibilitou às empresas a explora-
ção de determinados “lotes espaciais”81 no território brasileiro. Ou 
seja, as empresas arremataram a oportunidade de explorar uma 
dada porção do território nacional, evitando, com essa medida, em 
primeiro momento, a concorrência espacial direta. Já no caso da 
telefonia fixa, o Estado possibilitou, em um primeiro momento, 
praticamente o monopólio de determinadas empresas em função do 
lote arrematado, no leilão das telecomunicações no Brasil.

Naquele momento, “[...] O mercado tinha seu capital controlado 
por 20 grupos distribuídos em 10 regiões geográficas do território na-
cional (Anatel, 2007d, 2007e)” (Quintella; Costa, 2009, p.125). Isso, 
por outro lado, significou afirmar que uma operadora não poderia 
ocupar duas bandas em uma determinada região de concessão.

Tozi (2009) interpretou o assunto por meio da expressão “leilão 
dos fragmentos” para a compreensão do território como recurso e 
totalidade. Tal autor é enfático ao sublinhar que:

A regionalização do território criada para o leilão permitiu 
que as empresas, nacionais ou não, escolhessem, no território, a 
região mais adequada aos seus projetos, dada a desigualdade terri-
torial brasileira, que cria escassas e abundantes combinações entre 
objetos e informações. As empresas internacionais têm presença 
expressiva (superior a 50%) em onze das treze regiões leiloadas no 
dia 29 de julho de 1998. A única empresa com capital 100% nacio-
nal é a Tele Norte Leste (posteriormente Telemar) que, no entanto 

 81 Essa expressão é utilizada para se referir à porção geográfica arrematada pela 
empresa no leilão. “Lote” porque se refere a uma fração do espaço, com caráter 
delimitado e função privada e “espacial” porque insere uma variável geográ-
fica e física à exploração das empresas em suas estratégias de ganhos econômi-
cos no uso corporativo do território.
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é uma empresa quase estatal, se tal classificação pudesse existir, 
pois o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social) detém 25% das suas ações, os fundos de previdência do 
Banco do Brasil e Petrobrás outros 20% e duas subsidiárias do 
Banco do Brasil, 10% [...]. (Tozi, 2009, p.56)

Além disso, Tozi (2009) considerou que a consequência desse 
leilão tem ligação com a política que se relaciona com o cenário 
vivido naquele momento e, portanto:

Tal composição é também resultado daquilo que foi tornado 
público através da divulgação de conversas telefônicas gravadas 
(“escândalo do grampo”), em que o presidente Fernando Henri-
que Cardoso, o presidente do BNDES, André Lara Resende e o 
Ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros 
revelavam acordos com empresários cuja intenção inicial era que 
o consórcio comprador da Telemar tivesse arrematado, no leilão, 
a Telesp. Há aspectos das privatizações nunca esclarecidos, que 
envolvem ainda, além dessa negociata mencionada, os preços de 
venda, definidos por consultorias internacionais, e os ágios pratica-
dos no negócio, mostrando que ou as empresas foram mal avaliadas 
ou os investidores supervalorizaram seus preços, como também 
analisa Biondi (2001). Em qualquer dos casos, há uma deliberação 
das consultorias (que se pautam no “mercado”) assumida pelo 
governo (Tozi, 2009, p.56-57).

Agora, tendo como referência Quintela e Costa (2009), pode-se 
afirmar, grosso modo, que esse comando espacial no uso corporati-
vo do território só foi quebrado a partir de 2001, com a introdução 
de novas regras para o setor no qual a Anatel: 

[...] realizou a venda de novas licenças para a exploração da telefo-
nia móvel no país, introduzindo as chamadas bandas C, D e E, por 
meio de novas licitações e de um novo conjunto de normas, confor-
mando um novo aparato, agora denominado Serviço Móvel Pessoal 
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(SMP). Desde então, alguns importantes fatos públicos puderam ser 
observados no setor como: a introdução da tecnologia GSM (global 
system mobile communications); o aumento do número de operadoras 
móveis, competindo em uma mesma região geográfica; novos planos 
de serviços que incluíam, além das chamadas para celular, chamadas 
de longa distância nacional ou serviços de telefonia fixa, móvel e 
acesso à internet em um único pacote; e a participação de capital dos 
grupos controladores das operadoras móveis nas operadoras da tele-
fonia fixa e vice-versa [...]. (Quintella; Costa, 2009, p.125)

Com isso, a sigla Serviço Móvel Celular (SMC) foi trocada para 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), no qual o indivíduo, por meio de 
roaming, poderia se deslocar espacialmente sem ficar refém da sua 
célula de conexão. A partir desse movimento, gerou-se a possibi-
lidade da mobilidade pessoal de dados e voz através da telefonia 
celular, mas também a concorrência de várias empresas em uma 
dada fração do espaço. 

Não há o domínio único e exclusivo de uma determinada opera-
dora em certa porção espacial, mas há a competição entre as empre-
sas que participam desse mercado, mesmo que em distintas faixas, 
subfaixas e bandas de frequência, em uma dada região ou área.

Além disso, é possível visualizar nas práticas espaciais que as 
empresas do segmento vêm cada vez mais diversificando suas es-
tratégias. Consequentemente, nos últimos anos tem havido um 
fenômeno de integração da telefonia fixa à celular, fazendo com que 
determinadas companhias, que antes operavam com nomes distin-
tos e capitais variados, se integrem a uma mesma marca, sobretudo, 
se analisado esse movimento a partir de 2011, como ocorreu com a 
Telefônica e Vivo, Telemar e Oi. 

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, “Uma mudança na legislação 
em 2011 permitiu às teles reunirem em um único CNPJ empresas do 
mesmo grupo. Antes, isso era proibido.”82 Ainda segundo a mesma 

 82 Trecho extraído do jornal Folha de S.Paulo, na versão eletrônica. Disponível em: 
<www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2013/05/1283313-fusao-
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fonte, fusões geram economia porque determinados impostos não 
são mais pagos quando se trata de um mesmo grupo empresarial. 

Por se tratar de uma nova corporação que entra no mercado, esse 
tipo de negócio não precisa passar pela análise do Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), cabendo à Anatel decidir 
sobre cada situação no mercado das telecomunicações. A Anatel, 
dessa maneira, para aprovar uma fusão poderá exigir da empresa 
resultante da fusão redução de preços na oferta de determinado 
produto, a exemplo da telefonia fixa com a diminuição da tarifa por 
minuto cobrado pela operadora.

Entretanto, é preciso ter em vista que essas ações não ficaram res-
tritas a esses segmentos e foram levadas a cabo no campo da TV por 
assinatura no Brasil, com a política de fortalecimento de marcas e o 
oferecimento de produtos por pacotes (TV paga, banda larga celular).

Assim, é possível estabelecer o número de municípios com aten-
dimento celular por operadora com base nos dados da Anatel (vide 
Tabela 6). A Vivo é a operadora com maior número de municípios 
atendidos, entretanto, a Claro é a que possui maior porcentagem de 
população atendida, visto que os municípios apresentam diferentes 
gradações populacionais.

Tabela 6 – Número de municípios com atendimento celular por operadora segundo 
a Anatel (Abril de 2013).

Operadora Municípios atendidos População atendida

Vivo 3.754 91,10%

Claro 3.634 91,30%

Tim 3.357 90,80%

Oi 3.316 87,90%

CTBC 99 1,90%

Aeiou 5 7,60%

Sercomtel 2 0,30%
Fonte: Anatel. Dados disponíveis em: <www.teleco.com.br/cobertura.asp>. Acesso em: 21 
set. 2015.

-entre-telefonica-e-vivo-sera-decidida-hoje.shtml>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Já, no que tange ao número de celulares por operadora e ao  
Market Share das companhias para o terceiro trimestre de 2013, 
verifica-se que a Vivo possuía o maior número de celulares (Tabe-
la 7) entre as operadoras listadas em milhares (75.998) e o maior  
Market Share com 28,78%, seguida por Tim, Claro e Oi.

Tabela 7 – Distribuição do número de celulares por operadora e Market Share 
(terceiro trimestre de 2013).83

Posição Operadora Controlador Celulares Market

(Milhares) Share

1ª Vivo Telefônica 75.988 28,78%

2ª TIM Telecom Itália 71.232 26,98%

3ª Claro América Móvil 66.308 25,11%

4ª Oi AG, LaFonte, BNDES, 
Fundos

49.494 18,74%

e Portugal Telecom

5ª CTBC CTBC 840 0,32%

6ª Sercomtel Prefeitura Londrina/Copel 69 0,03%

7ª Nextel NII Nextel 80 0,03%

8ª Outras Porto Seguro e Datora 
(MVNO)

42 0,02%

Fonte: Anatel. Extraído de: <www.teleco.com.br/opcelular.asp>. Acesso em: 21 set. 2015.

Portanto, é tendo como base esse panorama de transformações 
na telefonia celular que se desenvolverá, nas linhas seguintes, a 
análise do setor por meio da análise das principais empresas no uso 
corporativo do território.

 83 Nessa tabela até poderia ser acrescido o valor total de celulares pela população, 
mas não se encontram dados de população em valor estimado por trimestre no 
Brasil, o que poderia tornar falsa tal proporção.
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Vivo S.A.

A Vivo é o resultado da união de grandes companhias de telefo-
nia móvel,84 no quadro posterior à privatização do setor no Brasil. 
Foi comandada pela Telefónica España e Portugal Telecom, sendo 
a Telefónica, atualmente, o grupo que dirige a marca, visto que a 
Portugal Telecom vendeu sua posição para esta última em 201085 e 
passou a atuar pela Oi, com o anúncio de uma fusão em outubro de 
2013 com o surgimento da CorpCo.

No campo da telefonia fixa, operava como Telefônica no Es-
tado de São Paulo, possuindo uma ampla gama de clientes, sendo 
a responsável por adquirir a antiga Telesp (Telecomunicações de 
São Paulo), antes vinculada ao grupo Telebrás, no momento ante-
rior à privatização do setor na década de 1990. Além disso, com o 
passar do tempo, incorporou outras empresas locais do segmento, 
aumentando, por conseguinte, sua presença territorial e econômica, 
como ocorreu com a Ceterp (Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto 
S.A.).

Em 2012, a companhia passou a atuar somente com a marca 
Vivo. A Vivo opera na prestação de serviços na telefonia fixa e 
móvel, banda larga, over fiber (ultra banda larga), TI, TV paga e 
dados. Em São Paulo oferece o serviço de telefonia fixa e em todas 
as unidades da federação o serviço de telefonia celular. Nesse sen-
tido, a empresa detém uma posição de liderança no Brasil, sendo 
relevante frisar que: 

 84 Essa informação é baseada em Tozzi (2009, p.56). Para o sítio Teleco, as pres-
tadoras que deram origem a Vivo foram a “[...] Telesp Celular Participações 
S.A., inclui Global Telecom; Tele Centro Oeste Participações S.A., inclui 
NBT; Tele Leste Celular Participações S.A.; Tele Sudeste Celular Participa-
ções S.A. e Celular CRT Participações S.A.” (Disponível em: <http://www.
teleco.com.br/operadoras/vivo.asp>. Acesso em: 16 mai. 2013.

 85 Referenciado em Teleco. Disponível em:  <www.teleco.com.br/operadoras/
ptelecom.asp>. Acesso em: 21 set. 2015.
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A empresa está presente em mais de 3,7 mil cidades, mais de 2,9 
mil delas com acesso à rede 3G – mais do que o total dos municípios 
atendidos pelas demais operadoras. O Brasil, onde atua desde 1998, 
é a maior operação mundial da Telefônica em número de clientes.86 

Com isso, quando se passa para a análise do grupo Telefónica 
verifica-se que este é:

[...] um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, 
com presença em 25 países 313,8 milhões de acessos, 286 mil 
empregados e receitas de 62,8 bilhões de euros (2011). Os investi-
mentos previstos para o Brasil no período 2011-2014 totalizam R$ 
24,3 bilhões. As principais empresas são Telefônica Brasil (Telefô-
nica Vivo) e Terra (provedor e portal de internet).87

No mundo, a Telefónica atua na África, América Latina e Eu-
ropa, em países como Espanha, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, Re-
pública Tcheca e Eslováquia. No Chile e Argentina, ocupa posição 
de destaque entre as empresas do segmento. No Brasil, as empresas 
que compõem o grupo são a TGestiona, vinculada à soluções de 
logística e gestão de terceiros, Terra como provedor e portal de con-
teúdo, Telefônica SP e Vivo.

No quarto trimestre de 2012, o Market Share da companhia era 
de 29,1% e no mesmo período a penetração no mercado de 132,7% 
com tráfego total de 29.393 (milhões de minutos). O total de aces-
sos móveis correspondia à cifra em milhares de 76.137 e o fixo a 
14.978.88

 86 Trecho extraído de: <www.telefonica.com.br/institucional/sobre-a-telefo-
nica/quem-somos>. Acesso em: 21 set. 2015.

 87 Trecho extraído de: <www.telefonica.com.br/institucional/sobre-a-telefo-
nica/quem-somos>. Acesso em: 21 set. 2015.

 88 Parágrafo construído com base na leitura dos dados fornecidos pela Vivo. 
Disponível em: <http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Info_Mercado/
Desempenho_Operacional.aspx>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Para o portal de notícias da G1, vinculado a Globo, o lucro líqui-
do da Telefônica/Vivo, em 2012, “[...] foi de R$ 4,452 bilhões, au-
mento de 2,1% em relação a 2011. O lucro atribuído aos acionistas 
controladores, base para o cálculo de dividendos, somou R$ 4,453 
bilhões, alta de 2,25%” (Disponível em: <http://g1.globo.com/
economia/negocios/noticia/2013/02/telefonicavivo-tem-lucro-
-de-r-445-bilhoes-em-2012.html>. Acesso em: 21 set. 2015). 

Além disso, vale ressaltar que a Vivo tem se mantido na lide-
rança do mercado de telefonia móvel no país, possuindo o maior 
Market Share, bem como o de celulares e número de acessos. 

No final de setembro de 2013, foi anunciado, também pelo 
grupo Telefónica España, que a companhia passará a assumir o 
controle da Telco, que é a principal acionista da Telecom Itália e que 
por sua vez comanda a Tim no Brasil. Assim:

[...] a Telefónica aumentará sua participação na Telco de 46% para 
66% inicialmente, via um aumento de capital de 324 milhões de 
euros direcionados a pagar dívidas da empresa, disseram os sócios 
da Telco em comunicado. A holding controla a Telecom Italia com 
uma fatia de 22,4% do capital social. A Assicurazioni Generali, com 
31%, a Intesa Sanpaolo, com 11,6%, e a Mediobanca, também com 
11,6%, completam a estrutura acionária da Telco. Recentemente, os 
acionistas da Telco começaram a discutir uma mudança na estrutura 
acionária. Em 28 de setembro expira o acordo que os mantêm 
unidos.89

Porém, tal movimento não passará despercebido pelas instân-
cias reguladoras no Brasil, a exemplo do Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica) e da Anatel. A solução para a Tim 
seria, portanto, no futuro, a sua venda para outras companhias que 
não operam no mercado de telefonia celular no país, como a inglesa 

 89 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/telefonica-torna-
-se-socia-majoritaria-da-controladora-da-tim>. Acesso em: 21 set. 2015.
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Vodafone, ou mesmo a sua divisão e venda aos grandes grupos em 
operação nacionalmente como a Oi/CorpCo e Claro.

Além disso, Tim e Vivo detêm importante participação no mer-
cado de telefonia celular no Brasil, o que elevaria a concentração do 
mercado, disputado majoritariamente por poucas corporações no 
modelo oligopolista. Sendo assim: 

Levando em conta o número de linhas por operadora por estado, 
mais da metade do país teria uma concentração superior a 50%, 
sendo que destes, quatro apresentariam uma fatia de mais de 75% 
dominada por TIM e Vivo. (Disponível em: <http://veja.abril.
com.br/noticia/economia/acordo-entre-telefonica-e-tim-escan-
cara-concentracao-do-setor-de-telefonia-no-brasil>. Acesso em: 
8 out. 2013)

Tal acordo, nesse sentido, aumentaria ainda mais o poder de 
ação do Grupo Telefónica e transformaria o setor brasileiro de te-
lecomunicações com a vitória de uma grande companhia sobre as 
demais corporações que operam no uso do território. Ademais, é 
tendo em vista esse quadro que a Telefónica tem aumentado, cada 
vez mais, sua participação no mercado, sobretudo, no período re-
cente em que a companhia anunciou a compra da GVT, pertencen-
te ao grupo Vivendi, por 7 bilhões de euros.90

Tim Participações S.A.91

A Tim iniciou suas atividades no Brasil em 1998, após a privati-
zação do setor de telefonia móvel e fixa no país como holding, ofer-
tando serviços por meio das subsidiárias Intelig Telecomunicações 

 90 Informação disponível no sítio do Jornal Folha de S.Paulo em: <www1.folha.
uol.com.br/mercado/2014/09/1518379-telefonica-fecha-acordo-de-7-bi-
de-euros-para-comprar-gvt.shtml>. Acesso em: 21 set. 2015.

 91 O item tem como base fundante a leitura da Tim a partir do sítio: <http://
tim.riweb.com.br/show.aspx?idCanal=9ROHtD3EH+7QuGpf7dfD3g>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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Ltda. e Tim Celular S. A. A companhia presta serviços na telefonia 
móvel e fixa, transmissão de dados, entre outros.

A Tim Participações é controlada, por sua vez, pela Tim Bra-
sil Serviços e Participações S.A., que é uma subsidiária do grupo 
Telecom Itália que tem como controladora a Telco da Telefónica 
España. A Telecom Itália,92 por sua vez, tem como mercados es-
tratégicos Itália, Brasil e Argentina. Além disso, o grupo é ativo 
na Europa, América do Norte, Ásia e África por meio da Telecom 
Italia Sparkle, Lan Nautilus e Med Nautilus. 

A Tim foi a primeira a operar em todos estados brasileiros a 
partir de 2002, sendo pioneira na oferta de produtos como o Black 
Berry. Atingindo 95% da população urbana do país, a empresa está 
presente em 3.383 cidades, detendo acordos para operar roaming 
internacional em mais de 208 países93. 

A Tim Participações é controlada pela TIM Brasil Serviços e 
Participações S.A., sendo uma subsidiária da Telecom Itália. Já a 
Intelig foi adquirida pela Tim no final de 2009 e processou sua in-
tegração em 2010. Para o jornal O Estado de S. Paulo:

A compra foi fechada por meio de uma operação de troca de 
ações. Pelo acordo, a TIM assume o controle integral da Intelig, 
e a Docas, por meio da empresa JVCO Participações Ltda., fica 
com 6,15% das ações ordinárias e 6,15% das preferenciais da TIM 
Participações. (Disponível em: <www.estadao.com.br/noticias/
impresso,tim-fecha-acordo-para-compra-da-intelig,356127,0.
htm>. Acesso em: 21 set. 2015)

O jornal, ainda em questão, afirmou que a Doca Investimen-
tos comprou a Intelig do consórcio composto pela National Grid, 
Sprint Nextel e France Telecom. A aquisição da Intelig possibilitou 

 92 O parágrafo foi referenciado com base na leitura do sítio da Telecom Itália. 
Disponível em: <http://www.telecomitalia.com/tit/it/about-us/geographi-
cal-dispersion.html>. Acesso em: 21 set. 2015.

 93 O parágrafo tem como referência o sítio: <http://tim.riweb.com.br/show.
aspx?idCanal=9ROHtD3EH+7QuGpf7dfD3g>. Acesso em: 21 set. 2015.
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à Tim aperfeiçoar custos, operar em telefonia fixa e banda larga, 
dando à empresa maior poder de oferta de serviços, bem como tor-
nando mais rápido o processo de oferta de uma rede 3G.

Além disso, a Tim adquiriu a Eletropaulo Telecomunicações 
Ltda. em 2011 e, com isso:

[...] assinou com a Companhia Brasiliana de Energia e a AES Elpa 
contrato para compra da totalidade das quotas da Eletropaulo Tele-
comunicações (AES Atimus SP) e das ações da AES Communi-
cations Rio de Janeiro (AES Atimus RJ). Estas duas empresas são 
controladas, respectivamente, pela Brasiliana e por sua subsidiária 
AES Elpa. A Brasiliana é a holding que controla a AES Eletropaulo 
e a geradora AES Tietê. O valor total da aquisição será de R$ 1,6 
bilhão. (jornal O Estado de S. Paulo.94 

Depois disso, a empresa passou a compor a Tim Fiber SP e a 
Tim Fiber RJ, somando a estrutura da Tim uma grande rede de 
fibra óptica.

Os dados operacionais consolidados da empresa demonstraram,95 
para 2012, 3.383 municípios atendidos pela Tim no Brasil, uma 
penetração estimada de 132,8%, Market Share de 26,9% e 11.650 
empregados, sendo que para o acumulado do ano de 2012: 

[...] a TIM registrou lucro líquido de R$1,449 bilhão, aumento de 
13,4% na comparação com 2011. Segundo o balanço, incluindo os 
R$ 42,1 milhões dos eventos não recorrentes, mais R$ 9,1 milhões 

 94 Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-
-servicos,tim-compra-aes-atimus-por-r-16-bilhao-,75119,0.htm>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

 95 Os dados foram obtidos por meio do sítio da Tim – Relações com investido-
res. Disponível em: <http://tim.riweb.com.br/show.aspx?idCanal=9ROH-
tD3EH+7QuGpf7dfD3g>. Acesso em: 21 set. 2015.
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em ajustes monetários, o lucro líquido ajustado em 2012 totalizou 
R$ 1,5 bilhão, o que corresponde a uma alta de 17,4%.96 

Com isso, no período recente, a Tim tem se mantido na segun-
da posição em termos de Market Share no país, no segmento de 
telefonia celular. A empresa, dessa forma, adota uma estratégia de 
oferecer pequenos preços para a realização de chamadas, visando 
alcançar o maior número de clientes possíveis, investindo também 
em marketing por meio de campanhas televisivas e em outras mí-
dias, bem como em infraestrutura.

Claro S.A.

Em 2003, a Claro iniciou suas atividades no Brasil com o resul-
tado da união de operadoras oriundas do processo inicial de priva-
tização do setor, sendo elas: Americel (atuante em parte do Norte 
e no Centro-Oeste), Tess (litoral e interior de São Paulo), BCP 
Nordeste, BCP SP e Claro Digital (Rio Grande do Sul).

No momento, a Claro tem como grupo controlador a América 
Movil, que é um dos maiores do mundo, atuando em 18 países da 
América, com mais de duzentos e sessenta e três milhões de celu-
lares. Na América do Norte, opera nos Estados Unidos e México; 
em vários países da América Central e Caribe; e na América do Sul 
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e 
Uruguai.97 

Além disso, o grupo oferta em diversos países a possibilidade de 
roaming internacional com serviços de voz e de dados, por exemplo. 
No Brasil, o grupo América Móvil opera com a Net, Embratel e 
Claro. 

 96 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/ 
2013/02/tim-registra-lucro-de-r-1449-bilhao-em-2012-alta-de-134.html>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 97 Parágrafo constituído com base na leitura do sítio da América Móvil, no 
item subsidiárias e afiliadas. Disponível em: <www.americamovil.com/amx/
about/footprint?p=1>. Acesso em: 21 set. 2015.



208  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

Em 2011, o grupo América Móvil lançou no país, por meio de 
suas operadoras, um serviço em conjunto, sem que isso se tradu-
zisse numa fusão entre as empresas. Sobre o assunto, o portal G1 
esclareceu que os serviços prestados de modo integrado se referiam 
ao pacote Combo Multi que envolve: “[...] TV por assinatura, ví-
deos sob demanda, banda larga fixa, wi-fi (residencial e em locais 
públicos), internet 3G (com modem e pelo smartphone) e telefone 
fixo”. 98

Assim, é preciso ressaltar que os serviços da Claro reúnem tele-
fonia celular e fixa, TV paga e internet em mais de 3.600 municí-
pios, conforme informação divulgada no sítio99 da empresa, sendo 
que a telefonia fixa e a TV por assinatura antes oferecidas pela Em-
bratel operam sob a marca Claro desde 2012.

Em 2013, a empresa foi a primeira entre as companhias de tele-
comunicação a ofertar tecnologia 4G no Brasil.  Sobre o desempe-
nho financeiro da empresa a Revista Exame destacou que: 

O relatório, que representa somente as finanças da operadora (a 
controladora América Móvil mescla os dados referentes da Claro 
com as outras controladas no País – NET, Embratel e Star One), 
mostrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 880,496 milhões, 
contra R$ 330,146 milhões em 2011. Sem o custo de serviços pres-
tados e mercadorias vendidas, o lucro bruto da operadora chegou a 
R$ 3,573 bilhões, crescimento de 10,06%.100 

Ao mesmo tempo, segundo o Teleco,101 em termos de Market 
Share para 2012 a Claro possuía 24,92% do total das operadoras 

 98 Extraído de: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/10/net-claro-e-
-embratel-se-unem-para-lancar-servico-de-telecomunicacoes.html>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

 99 Para maiores detalhamentos, consulte o sítio: <www.claro.com.br/institucio-
nal/conheca-claro/regiao/ddd18/SP-OUT/tv-2/>. Acesso em: 21 set. 2015.

 100 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/claro-s-a-
-registrou-prejuizo-liquido-de-r-880-milhoes-em-2>. Acesso em: 21 set. 2015.

 101 Dados disponíveis em: <www.teleco.com.br/mshare.asp>. Acesso em: 29 
mai. 2013.
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e 65.238 em milhares de celulares para o mesmo período, ficando 
muito próxima ao desempenho da Tim, que é a segunda colocada 
no momento.

Nesse sentido, a Claro se consolida como grande empresa do 
setor de telecomunicações e se somando às estratégias da América 
Móvil para a América Latina.

Oi S.A. – CorpCo

A Oi se traduz em uma empresa que opera no serviço móvel 
celular no contexto pós-privatização do setor. Pode-se afirmar, por 
outro lado, que a participação de capital brasileiro na companhia é 
bastante importante. A Oi teve como base estrutural dois grandes 
grupos de telecomunicação no país: a Telemar e a Brasil Telecom.

A Brasil Telecom unificou, em 2000, nove operadoras do seg-
mento sob a mesma marca, além de compor sociedade no IG. No 
ano seguinte, por sua vez, a Telemar integrou 16 operadoras do 
segmento do país. Já em 2002 a Telemar criava a Oi, fazendo dessa 
em 2007 sua marca única e em 2009 obtendo o controle da Brasil 
Telecom e, por conseguinte, operando em todo território nacional. 

Com isso, em 2012, foi finalizado o processo de reorganização 
societária da empresa, iniciado em 2011, envolvendo também a 
aliança entre Oi e Portugal Telecom, com aquisição de participação 
mútua entre as empresas. Nesse momento, pode-se destacar, por-
tanto, que:

A Oi é uma concessionária responsável pelo Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (“STFC”) nas Regiões I e II do Plano Geral de 
Outorgas (“PGO”), que abrange todos os estados da federação 
exceto São Paulo, além do Distrito Federal. Os contratos de conces-
são tem vigência até 31 de dezembro de 2025.

Além disso, a Oi possui autorização da ANATEL para a pres-
tação de serviços de Telefonia Móvel (“SMP”) em todo o país. 
Completam ainda o portfolio da companhia os serviços de rede de 
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transporte e Backbone internacional, transmissão de dados e TV 
por assinatura.102 

Para o Teleco,103 o Market Share da companhia em 2012 era de 
18,81% e 49.238 em milhares de celulares para o período. No rela-
tório anual de sustentabilidade da companhia foi destacado que a 
Oi possuía:

[...] 13.224 colaboradores, 549 estagiários e 82 aprendizes técnicos. 
Todos os colaboradores têm contrato de período integral. A Oi 
possui também 141.384 trabalhadores terceirizados, distribuídos 
em atividades de call center, administração patrimonial, canais de 
vendas e operações de manutenção, entre outras.104 

Para a Oi,105 em 2012, eram 74,3 milhões de clientes, sendo 46,3 
milhões de clientes na telefonia celular (38 milhões na modalidade 
pré-paga e 5,3 milhões no serviço pós-pago) e 19,1 milhões de usu-
ários em telefonia fixa, banda larga e TV paga.

Segundo a Exame, a Oi “[...] deverá ajustar o lucro líquido do 
ano passado de R$ 837 milhões para R$ 1,7 bilhão”.106 Isso se tra-
tando de 2012, depois que a empresa recebeu o aval da Comissão de 
Valores Mobiliários para proferir tal alteração em razão da incor-
poração da Brasil Telecom, o que envolveria, por conseguinte, um 
novo tratamento contábil.

Além disso, é válido frisar que o acordo firmado entre a Oi e a 
Portugal Telecom, para fusão com a denominação de CorpCo, ele-

102 Disponível em: <http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?idioma
=0&conta=28&tipo=43302>. Acesso em: 21 set. 2015.

 103 Dados disponíveis em: <www.teleco.com.br/mshare.asp>. Acesso em: 21 
set. 2015.

104 Disponível em: <http://relatorioanual2011.oi.com.br/desempenho-socio-
ambiental/relacao-com-colaboradores/. Acesso em: 21 set. 2015.

 105 Dados disponíveis em: <http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.as-
p?idioma=0&conta=28&tipo=43302>. Acesso em: 21 set. 2015.

 106 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/decisao-
favoravel-da-cvm-eleva-lucro-da-oi-em-2012>. Acesso em: 21 set. 2015.
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vará ainda mais a sua atuação em territórios estrangeiros, a exem-
plo da Europa, África e Ásia. Isso foi positivo para a companhia, 
à medida que injeta mais recursos e investimentos oriundos da 
Portugal Telecom, bem como do governo brasileiro por meio do 
BNDES e dos fundos estatais que compõem a estrutura societária 
da companhia.




