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4 
expressão geográficA do uso 

corporAtivo do território pelAs 
empresAs de telecomunicAção

Dos “lotes espaciais” ao uso nacional do 
território

A análise das telecomunicações no Brasil revela-se em grande 
complexidade, no momento atual, em que as corporações ampliam 
o seu poder de ação no uso do território nacional de modo integra-
do, disponibilizando diversos serviços em conjunto aos consumi-
dores. O mercado é concorrido e o cenário de disputa comercial é 
dividido entre poucos competidores (especialmente nos segmentos 
de televisão paga, telefonia celular e fixa), mas que apresentam altos 
lucros a cada ano, com investimentos concentrados, especialmente 
nos grandes centros urbanos brasileiros, adensados em termos de 
população e renda.

No começo da privatização do setor de telecomunicações no 
Brasil, poderia se escrever, no caso da telefonia celular e fixa, que as 
empresas privadas agiam no território ainda de forma muito restrita 
e fragmentada, em termos espaciais. Isso porque o modelo de leilão 
restringia que os grupos consorciados operassem em mais de uma 
área arrematada. Isso dividia o território basicamente em “lotes 
espaciais” de atuação das companhias, com exceção da Embratel, 
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que operava nacionalmente, e da Intelig (empresa espelho concor-
rente), enquanto a Telefónica, por exemplo, atuava no Estado de 
São Paulo, na estrutura do leilão, embora tivesse arrematado ante-
riormente operação no Rio Grande do Sul.

Com isso, enquanto a ideia de “lote” se refere ao caráter de fun-
ção privada de exploração do negócio, delimitado a um estado ou 
porção territorial, arbitrariamente conformado, em razão de parti-
cularidades econômicas e potencialidades de consumo, o termo es-
pacial insere o componente geográfico de atuação das companhias 
no uso do território. 

Além disso, ficava assegurada a cada grupo consorciado uma 
fatia exclusiva no mercado e de caráter praticamente monopólico. 
Embora haja de se ressaltar que a inserção das empresas espelho, no 
cenário de competição, fazia pelo menos em termos de “papel/lei” 
uma competição no formato de duopólio, o que não era percebido 
na prática pelos consumidores.

Nos anos 2000 e no início da década de 2010, houve uma maior 
liberalização para atuação no mercado por parte das companhias, 
o que acabou por transformar o uso do território em uma arena 
para disputa entre quatro grandes empresas: Vivo, Claro e Tim, 
decorrentes da ação do capital internacional, e do capital nacional a 
Oi, o que se revelou, por outro lado, na formação de um oligopólio 
concentrado, no plano nacional. 

Sobre o período destacado, o Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), em texto de discussão sobre a liberalização dos 
serviços de telecomunicações, produziu uma síntese das transfor-
mações societárias dessas empresas ao expor que:

A Portugal Telecom e a Telefónica de España, controladoras de 
diferentes empresas nas bandas A e B, se associaram na formação 
do grupo Vivo. A Telecom Américas, controlada pela América 
Móvil, passou a operar com o nome Claro. A Telecom Itália lan-
çou a marca TIM. A Telemar e a Brasil Telecom, operadoras de 
telefonia fixa nas regiões I e II, adquiriram novas autorizações para 
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exploração de telefonia móvel em suas regiões, surgindo a Oi e a 
Brasil Telecom Celular [...] (Miranda et al., 2011, p.19)

Além disso, tais companhias, depois de assumidas as metas de 
universalização, saem do plano de atuação meramente da telefonia 
fixa e celular para marcar presença fortemente nos mercados de 
televisão paga e internet (banda larga fixa e móvel). Em 2001, o 
serviço móvel celular foi transformado no serviço móvel pessoal, 
ampliando o poder de atuação das companhias, conectando o país 
gradativamente, em termos informacionais e corporativos.

Também, é a partir da leitura desse contexto que se pode escrever 
em termos práticos de um uso nacional do território pelas operado-
ras de telecomunicação, em oposição ao sentido dos lotes espaciais 
do passado. De 1996 a 2005, as empresas aplicaram no setor 129,2 
bilhões de reais no país, atingindo o maior pico de investimento em 
2001, quando as companhias se preparavam para cumprir com as 
metas de universalização (Loural; Leal, 2010, p.13). 

Nesse caso, não se deve realizar uma análise das telecomunica-
ções como um setor isolado dos demais da economia, mas com uma 
interpretação que seja capaz de relacionar a produção de conteúdos, 
as tecnologias da informação, as novas formas de consumo, associa-
das ao comércio eletrônico e por extensão a “informacionalização 
da economia”, sendo que no cenário brasileiro verifica-se que:

Os setores de Telecom e de Tecnologia da Informação tiveram 
forte impacto na receita de Serviços no Brasil, segundo a Pesquisa 
Anual de Serviços – PAS – com dados de 2011, divulgada nesta 
quarta-feira, 28/08, pelo IBGE. Segundo o levantamento, os ser-
viços de informação e comunicação – que englobam as atividades 
ligadas à criação, disseminação, transmissão e armazenamento de 
produtos com conteúdo informativo – têm empresas que apresen-
tam, em média, produtividade e salários elevados.1 

 1 Disponível em: <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=34693&sid=5#.Uuk_fhBdVu4>. Acesso em: 21 set. 2015.
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E, com isso:

Em 2011, segundo o IBGE, destacam-se as atividades de tele-
comunicações, que, em geral, são de grande porte e intensivas em 
capital, representando 4,8% do total (4,3 mil) e sendo responsáveis 
pela maior receita operacional líquida (R$ 142,4 bilhões ou 54,9%), 
maior média de pessoas ocupadas por empresa (42, ante a média 
do segmento de 10) e produtividade (R$ 335,4 mil). Os serviços 
de tecnologia da informação obtiveram a maior participação no 
número de empresas (63,6%, 57,0 mil), de pessoal ocupado (49,6%, 
442,2 mil) e de massa salarial (52,9%, R$ 18,4 bilhões), apresen-
tando, também, o maior salário médio, 6,0 salários mínimos.2 

Deste modo, observa-se especialmente a concentração de capital 
e de poder dos grupos, no cenário em que os capitais mais débeis são 
absorvidos, ou mesmo quando se dá o processo de fusão e aquisição 
entre operadoras, que até então tinham razões sociais distintas, no 
sentido de criar uma nova companhia ou até fortalecer uma marca 
já existente, movimentando altas somas de capitais, periodicamente.

As estratégias das companhias têm, portanto, experimenta-
do uma diversificação na qual há um número cada vez menor de 
companhias atuando no mercado, participando de um processo de 
concentração e, ao mesmo tempo, centralização dos serviços. 

O movimento estratégico das companhias tem mirado em di-
versos sentidos e ações práticas. Com isso, são firmadas alianças 
entre o capital nacional e internacional para operação, em diversos 
momentos, na história das telecomunicações no Brasil, mas espe-
cialmente no período de privatização e pós-privatização. Embora 
haja de se fazer uma ressalva, que no segmento de televisão por 
assinatura já havia uma simbiose de capitais e, mais recentemente, 
o capital estrangeiro passa a ter o controle desse mercado de ope-

 2 Disponível em: <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=34693&sid=5#.Uuk_fhBdVu4>. Acesso em: 21 set. 2015.
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radoras, dividindo-o basicamente em um duopólio (Claro/Net 
– América Móvil – de um lado e de outro Sky – DirectTV Group). 
Enquanto o setor de internet também contou desde o início de sua 
abertura na década de 1990 com investimento privado, embora em 
período anterior tivesse contado com maciço aporte de capital esta-
tal, provenientes, notadamente, de agências de fomento à pesquisa 
como a Fapesp e o CNPq e, nesse sentido, é preciso destacar que:

[...] las nuevas tecnologías impulsaron decisivamente la mundiali-
zación de todas las formas del ciclo del capital (capital-mercancía, 
capital-dinero, capital-productivo) estableciendo los mecanismos 
básicos para la progresiva transnacionalización de la economía y de 
la sociedad a escala planetaria (Michalet, 1985); con ello, se afirmó 
definitivamente el papel del capital multinacional como factor de la 
dinámica de acumulación. (Mattos, 1992, p.149)

Assim, os sócios estrangeiros têm investido cada vez mais e 
controlado, por sua vez, as empresas que antes tinham uma im-
portante participação do capital nacional nas telecomunicações. Os 
serviços de telefonia celular, internet, televisão paga e telefonia fixa 
caminham no sentido de as operadoras ofertarem todos os serviços 
em conjunto. Com isso, os clientes se tornam fidelizados às compa-
nhias e estas ganharão, por sua vez, ainda mais. 

Muitos dos serviços em telefonia fixa e celular são cobrados com 
maior valor quando se trata de o consumidor ligar para o telefone 
vinculado à outra operadora. Isso porque existe uma tarifa de inter-
conexão elevada ainda vigente no mercado, embora a Anatel tenha 
se esforçado para regular o setor de modo a minimizar os efeitos 
dessas tarifas.

A diminuição das tarifas já estava inserida no contexto da Reso-
lução 576 de 31 de outubro de 20113 da Anatel, que aprovou o Re-
gulamento sobre Critérios de Reajuste das Tarifas das Chamadas 

 3 Referenciado em: <http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/
69-resolucao-576>. Acesso em: 21 set. 2015.
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do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), abrangendo tanto 
o serviço móvel pessoal quanto o serviço móvel especializado, bem 
como previsto no Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) 
de 8 de novembro de 2012,4 com alguns mecanismos de redução de 
tarifas de interconexão até o ano de 2016.

A regulação dos serviços de telecomunicações tem, portanto, en-
frentado imensos desafios. Muitas vezes, também, os serviços pres-
tados por algumas companhias são alvos de questionamento junto 
à Anatel pelos consumidores, bem como em órgãos como a Funda-
ção Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). 

No ranking de atendimentos do Procon – São Paulo,5 por exemplo, 
no acumulado do ano 2013, constava uma lista com trinta empresas/
grupos que registraram os maiores dados de atendimentos junto ao 
órgão do consumidor. Nesse ranking é fundamental afirmar que há 
diversos segmentos envolvidos, que abrangem desde companhias do 
varejo até bancos, mas a liderança é de uma companhia do setor de te-
lecomunicações, isto é, o grupo Vivo/Telefônica com 11.894 atendi-
mentos e 93,33% de atendimentos solucionados, a Claro comparecia 
na terceira posição (6.899 atendimentos, 85,23% solucionados), Tim 
Celular S/A na sexta posição (4.172 atendimentos, 84,83% solucio-
nados), Grupo NET na sétima posição (4.064 atendimentos, 91,22% 
solucionados), Grupo Oi na oitava (3.662 atendimentos, 73,98% so-
lucionados), Sky Brasil Serviços Ltda. na décima (2.701 atendimen-
tos, 89,09% solucionados) e o UOL na décima sexta posição (1.428 
atendimentos, 65,65% solucionados).

Outros indicadores importantes foram divulgados pela Anatel, 
em 2013, no sentido de apresentar dados6 para o setor, com a “Pes-

 4 Referenciado em: <http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/
69-resolucao-576>. Acesso em: 21 set. 2015.

 5 Disponível em: <www.procon.sp.gov.br/pdf/ranking_atendimentos_2013_
procon_sp.pdf >. Acesso em: 21 set. 2015.

 6 Os dados apresentados nesse parágrafo e no subsequente foram extraídos 
a partir da apresentação da “Pesquisa nacional de satisfação dos usuários 
de serviços de telecomunicações” da Anatel, 2013. Disponível em: <www.
anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&co-
digo=28725>. Acesso em: 21 set. 2015. 
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quisa nacional de satisfação dos usuários de serviços de telecomu-
nicações”, em que é possível identificar as companhias com maior 
índice de satisfação junto aos consumidores brasileiros. No serviço 
móvel pessoal pós-pago, a Sercomtel, vinculada ao governo de Lon-
drina, liderava o índice de satisfação com 61,1%, seguida pela opera-
dora do Triângulo Mineiro CTBC 55,9% e, só depois, pelas grandes 
que dominavam o  mercado, em termos de Market share, a exemplo 
da Vivo (55,5%), Claro (54,7%), Oi (49,9%) e Tim (49,8%), ficando o 
segmento com índice geral de satisfação em 53,7%.

Já no serviço de TV (Direct to home), a Nossa TV, vinculada a 
Igreja Internacional da Graça de Deus e ao missionário R. R. Soares, 
detém 75,9% de satisfação, seguida pelas operadoras Via Embratel 
72,8%, Sky 72,7%, Oi TV 70,7%, Telefônica TV Digital 67,7% e 
CTBC 67,0% com um índice de satisfação do setor de 72,2%. 

O mercado, nessa perspectiva, sob o domínio da Geografia do 
meio técnico-científico-informacional, contém e é dominado pelos 
interesses e estratégias corporativas das grandes empresas globais e 
pelo papel, muitas vezes, subalterno dos governos. Por conseguin-
te, as empresas agem de modo indiscriminado, concorrendo pela 
globalização do território, movidas pela ação de diferentes capitais 
no mundo do dinheiro, das finanças e da economia informacional e, 
por conseguinte:

Sem dúvida, existe dentro de um território uma oposição entre 
escalas. Cada escala corresponde a um nível de intencionalidade de 
um governo de estado, ou de município, ou de uma agência regio-
nal. O nível de intencionalidade da firma que usa o espaço nacional 
como um todo não é o mesmo, nem tem a mesma qualidade ou 
direção que o de uma firma que apenas pode utilizar-se de uma 
fração do espaço, ou que tenha seu raio de ação limitado a apenas 
alguns bairros dentro de uma cidade [...]. (Santos, 1996b, p.82)

Santos (1996b) expõem nitidamente a análise da escala e a inten-
cionalidade envolvida nesse contexto. Para o autor, a escala sempre 
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estará vinculada à intencionalidade de um dado governo, seja ele 
federal, estadual ou municipal. 

Além disso, é preciso ter claro que compreender a questão da 
escala não é um fato tão simples. Incorporada pela Geografia, larga-
mente, poucos são aqueles profissionais que empreendem um estudo 
mais aprofundado a respeito. Muitas vezes, tal noção é vista apenas 
pela matemática de uma projeção cartográfica, se resumindo numeri-
camente ou graficamente a uma fração para a compreensão de um es-
paço meramente abstrato. Mas o “recorte espacial” (nível de análise) 
da Geografia também pode ser estabelecido tendo em vista a “ordem 
de grandeza” (dimensão) a ser estudada e percebida, em termos de 
“nível de concepção”, como escreveu Lacoste (1976, p.62).

Castro (2005), por sua vez, considerou que se deve fazer uma di-
visão para o entendimento da escala, ou seja, não se pode confundir 
a escala cartográfica com escala geográfica, e a primeira é: “[...] uma 
fração que indica a relação entre as medidas do real e aquelas da sua 
representação gráfica [...]” (Castro, 2005, p.117); e a geográfica não 
pode se resumir a uma representação meramente gráfica do terri-
tório, mas “[...] expressar a representação dos diferentes modos de 
percepção e concepção do real” (Castro, 2005, p.118) e, portanto, 
pode ser interpretada:

[...] como uma estratégia de aproximação do real, que inclui tanto 
a inseparabilidade entre o tamanho e o fenômeno, o que a define 
como problema dimensional, como a complexidade dos fenômenos 
e a impossibilidade de apreendê-los diretamente, o que coloca tam-
bém como problema fenomenal. (Castro, 2005, p.118) 

Entretanto, é preciso fazer uma ressalva de que a escala não deve 
ser enxergada apenas como zoom para a leitura do território, procu-
rando demonstrar as contradições do processo e os agentes envol-
vidos no uso corporativo do território. Denota, consequentemente, 
uma complexidade e abrangência que se relaciona ao entendimento 
do território enquanto arena de disputas e interesses variados, o que 
requer, em termos analíticos, uma articulação entre o local e global.
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Dicken (1998), nesse contexto, explorou particularmente as re-
lações entre corporação, transnacionais e o Estado para efetuar um 
recorte, em termos de escalas. Tal autor concebia a leitura espacial 
da sua obra por meio de três lentes geográficas, o que traduzimos a 
partir da interpretação do trabalho como “macro, micro e uma escala 
intermediária (meso)” e, com isso, grosso modo, as escalas podem ser 
compreendidas, segundo a nossa interpretação acerca deste autor em:

I. Macroescala – tríade global composta por América do 
Norte (Nafta), União Europeia, e pelo Leste e Sudeste Asi-
ático.  A proposição da Global Triad foi descrita por Kenichi 
Ohmae (1985) e, nesse sentido, a economia mundial seria 
organizada de forma tripolar;

II. Escala intermediária (meso) – são considerados como os 
aglomerados da produção econômica que transcendem as 
fronteiras entre países na forma de clusters e corredores que 
promovem a articulação entre diversos centros urbanos. 
Para tanto, o autor cita três exemplos a respeito da compre-
ensão dessa escala, a saber: a) eixos de crescimento econô-
mico na Europa Ocidental, que reúne cidades como Madri, 
Valência, Barcelona, Toulouse, Marselha, Lyon, Paris, 
Londres, Roterdã, Stuttgart, Roma, Nápoles, entre outras; 
b) corredores urbanos emergentes na Ásia com economia 
complementar, representados pelo Triângulo Singapura, 
Batam, Johor e China, Hong Kong e Taiwan; c) zona de 
fronteira entre Estados Unidos e México, que incluiria uma 
área altamente rica nos Estados Unidos e uma mais pobre 
no México, com a produção das maquiladoras;

III. Microescala – denominada pelo autor como um conjunto 
de “grãos” finos, na forma de mosaico, são os locais onde 
vivem a maioria das pessoas, a exemplo das cidades e vilare-
jos. De forma articulada, esse conjunto de localidades pode 
desenvolver determinada área de um país, como ocorreu na 
China com as Zonas Econômicas Especiais.
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Tendo em vista ainda as proposições de autores como Lacoste 
(1976), Dicken (1998) e Castro (2005), é possível definir para o 
Brasil uma leitura escalar a partir do território. Nessa concepção, 
o território passa a ser interpretado pela articulação de escalas da 
nação (território nacional), regiões (áreas de operação das compa-
nhias) e os locais (a cidade e o campo) com o global (o mundo das 
corporações no processo de internacionalização da economia), mas, 
sem perder de vista, obviamente, o papel do Estado, os cidadãos, os 
fluxos e fixos ao longo do tempo, lembrando que:

O tempo do Mundo é o das empresas multinacionais e o das ins-
tituições supranacionais. O tempo dos Estados-Nações é o tempo 
dos Estados nacionais e das grandes firmas nacionais: são os únicos 
a poder utilizar plenamente o território nacional com suas ações e 
os seus vetores. Entre esses dois, haveria um tempo regional, o das 
organizações regionais supranacionais – e mercados comuns regio-
nais, e, também, das culturas continentais ou subcontinentais [...]. 
(Santos, 2008, p.38)

Assim, em vários países, a entrada de companhias privadas no 
setor de telecomunicações ficou condicionada a investimentos nas 
redes de infraestrutura, visando a sua ampliação ou modernização. 
Mas nem sempre os governos latinos agiram no sentido de impor 
condições de investimentos às empresas concessionárias, o que, 
por outro lado, gerou, muitas vezes, serviços prestados aquém do 
esperado pelos consumidores, com uma infraestrutura técnica e 
tecnológica obsoleta, sobretudo do ponto de vista da modernização. 
Desse modo, enquanto, medidas liberalizantes de privatização já 
haviam ocorrido no Chile, Peru e Argentina, estas só foram ocorrer 
em momento posterior no Brasil. 

O Quadro 8, por exemplo, ilustra esse cenário apresentando o 
ano da aprovação de leis de privatizações na América Latina, bem 
como o período referente à criação das respectivas agências regula-
doras. Com isso, é preciso ter em mente que o Chile foi inaugurador 
do processo de liberalização da privatização recente, apoiando o 
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processo de forma bastante rápida e envolvendo diversos setores da 
economia. Já o Brasil e o Paraguai foram os derradeiros na aprova-
ção de leis de privatização.

Uma característica comum observada no plano da privatização 
desse grupo de países foi a formação de consórcios ou grupos de atu-
ação para a aquisição de monopólios e espólios de empresas estatais. 
Esta variável, no entanto, foi paulatinamente sendo alterada, porque 
parte dos grupos consorciados passou por transformações, fazendo 
com que houvesse um fenômeno de concentração de poder, em ape-
nas um grupo econômico ou no máximo dois. 

A divisão de operação de redes, igualmente, foi um ponto em 
comum quando analisada a privatização latino-americana. Assim, 
poderia haver a divisão do sistema de telecomunicações por diversas 
escalas e recortes, como por estados, interurbano, local ou mesmo in-
ternacional, dependendo do país em que foi realizada tal empreitada.

Quadro 8 – Aprovação da lei de privatização e criação de agência reguladora no 
setor de telecomunicações na América Latina.

País Ano da aprovação da lei 
de privatização

Ano da criação de 
agência reguladora

Argentina 1990 1990

Bolívia 1994 1994

Brasil 1997 1997

Chile 1982 1977/1982

Colômbia 1994 1994

República Dominicana 1931 1998

Equador 1993 1992

El Salvador 1996 1996

Guatemala 1996 1996

Honduras 1995 1995

México 1990 1995

Nicarágua 1995 1995

Panamá 1996 1996

Paraguai 2000 1995
Continua
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Peru 1993 1993

Uruguai 1991 2001

Venezuela 1991 1991
Fonte: Referenciado em Murillo (2009, p.19) e na consulta do sítio do governo da República 
Oriental do Uruguai. Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTexto-
Ley.asp?Ley=17296&Anchor=>. Acesso em: 21 set. 2015. Organização: Jurado da Silva (2013).

As alianças do capital nacional com o internacional também 
devem ser mencionadas, mas a entrada de empresas como Portugal 
Telecom, Telefónica, Bell Canada, MCI e Telecom Itália, marcou 
esse cenário de disputa econômica. Ademais, a divisão em bandas 
A e B no início da privatização do setor de telefonia celular no país 
evitou inicialmente maior concorrência entre as companhias. 

Houve, em termos legais, a formação de um duopólio, o que na 
prática revelou-se em monopólio, no qual as empresas privatizadas 
do sistema Telebrás foram as herdeiras de amplo mercado consu-
midor e passaram a concentrar o mercado com maior poder de ação 
espacial e econômica. Antes, medidas na legislação normatizavam 
e impediam a entrada de um mesmo grupo em mais de uma área de 
concessão, mas, aos poucos, fusões e aquisições foram ocorrendo.

A Telebrás, nesse cenário, foi preparada institucionalmente para 
sua privatização, gerando uma divisão da companhia em áreas de 
concessão, dividindo-a, desse modo, na forma de “lotes espaciais” e 
o Estado brasileiro como ente regulador e demarcador de normas e da 
fiscalização do processo; inclusive preparando um marco regulatório 
antes do processo com a Lei Geral de Telecomunicações e um plano 
de universalização do setor. Aos investidores externos e internos, a 
relação de transparência foi dada, mostrando de forma clara as regras 
do jogo no processo de liberalização da economia.

Com isso, a concorrência passa a ser engendrada no cenário de 
oligopólio, em que as companhias ao se enfrentarem nacionalmente 
podem produzir economias de escala com a abertura de diversas 
alianças e estratégias, no sentido de ampliar sua gama de clientes e 
novos espaços de acumulação do capital, de maneira concentrada e 
centralizadora. É preciso destacar, no entanto, que a qualidade dos 
serviços prestados e o alcance destes à população são feitos de forma 
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desigual. Isso porque há áreas na cidade e no campo onde o sinal 
tende a ser melhor em razão de fatores como a maior densidade po-
pulacional e econômica (dado o maior investimento das companhias 
em dotar tais locais com maior aparato técnico de redes suporte e de 
serviços) ou mesmo em função do relevo (barreiras geográficas).

Já há algumas cidades pequenas que não gozam, muitas vezes, de 
todas as companhias operando em seu território, gerando, por conse-
guinte, uma atuação na forma de monopólio, de modo a só ter uma 
única empresa a distribuir o sinal de telefonia, ou quando no máximo 
um duopólio. Tal realidade é constatada até mesmo em São Paulo que 
é o Estado brasileiro com maior Produto Interno Bruto (PIB).

Tal afirmação é vista em termos estatísticos nas tabelas 8 e 9. Na 
Tabela 8, por exemplo, é mostrada a porcentagem de municípios 
atendidos por operadoras de celular no Brasil de 2008 a 2013. Assim, 
é possível identificar que em 2013 todos os municípios eram atendi-
dos, embora esse número fosse de 75,49% em 2008, o que demonstra 
presentemente que as operadoras estão investindo na ampliação de 
suas redes técnicas de distribuição de sinal, ao longo do tempo.

Tabela 8 – Porcentagem de municípios atendidos por operadoras de celular no 
Brasil (2008-2013).

Municípios 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Atendidos 75,49% 88,86% 97,18% 99,98% 100,00% 100,00%

1 prestadora 19,54% 29,65% 38,26% 39,71% 37,34% 36,57%

2 
prestadoras

10,24% 11,92% 11,93% 12,62% 13,91% 13,96%

3 
prestadoras

15,17% 10,50% 11,59% 7,22% 8,05% 8,36%

4 
prestadoras

29,67% 35,37% 34,25% 38,94% 39,16% 37,92%

5 
prestadoras

0,86% 1,42% 1,15% 1,49% 1,55% 3,20%

Não 
atendido

24,51% 11,14% 2,82% 0,02% 0,00% 0,00%

Fonte: Anatel e extraído de Teleco. Disponível em: <www.teleco.com.br/cobertura.asp>. 
Acesso em: 21 set. 2015. 
* Os dados de 2013 se referem a dezembro e foram reformatados por Jurado da Silva (2014).
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Tabela 9 – Porcentagem da população atendida por operadoras de celular no Brasil 
(2008-2013).

População 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Atendida 93,91% 97,63% 99,55% 99,99% 100,00% 100,00%

1 prestadora 4,48% 7,02% 9,30% 9,33% 8,29% 7,98%

2 prestadoras 4,26% 4,84% 4,80% 4,98% 5,36% 5,17%

3 prestadoras 8,47% 4,04% 7,65% 3,17% 3,49% 3,56%

4 prestadoras 66,55% 70,55% 68,50% 72,75% 73,11% 67,62%

5 prestadoras 10,14% 11,17% 9,30% 9,76% 9,75% 15,67%

Não atendida 6,09% 2,37% 0,50% 0,01% 0,00% 0,00%
Fonte: Anatel e extraído de Teleco. Disponível em: <www.teleco.com.br/cobertura.asp>. 
Acesso em: 21 set. 2015. 
* Os dados de 2013 se referem a dezembro e foram reformatados por Jurado da Silva (2014).

Entretanto, é preciso atentar para o fato de que aumentou, nesse 
período, o número de municípios que só possuíam uma operado-
ra em seu território: de 19,54%, em 2008, para 36,57%, em 2013; 
portando-se como ação de monopólio nesses municípios, o que 
correspondeu à cifra de 7,98% do total da população brasileira, se-
gundo dados da Anatel (vide Tabela 9). A situação de duopólio era 
verificada, em 2013, em 13,96% dos municípios e em 5,17% total da 
população no território. Somente 37,92% dos municípios contavam 
com 4 operadoras, ou seja, 67,62% da população brasileira vivia a 
situação de oligopólio.

Em outras palavras, enquanto o oligopólio era uma realidade no 
plano nacional e nos grandes centros, nos pequenos centros, inte-
rioranos, afastados das capitais e dos recursos o quadro era outro: 
o do monopólio ou quando no máximo duopólio. Lembrando que 
a temática do oligopólio, nesse caso, é de difícil generalização. Paul 
Sweezy já havia afirmado, em momento anterior, que o oligopólio 
fazia parte da economia moderna e que sua generalização poderia 
ser restrita ao argumentar que: 

[…] Oligopoly is probably the typical case throughout a large part 
of the modern economy, and yet the theory of oligopoly can scar-
cely be said to be in a very advanced, consisting as it does of a num-
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ber of special cases which allow of little generalization. (Sweezy, 
1939, p.568)

Além disso, é preciso elucidar que “No mercado oligopolista a 
empresa determina preço e volume com base na expectativa de com-
portamento dos concorrentes” (Sauaia; Kallás, 2007, p.82). Por sua 
vez, esse quadro acaba por colocar a população em situação compli-
cada, uma vez que os rendimentos médios auferidos pelas famílias 
no país não são um dos maiores no mundo, abocanhando importante 
fatia do total dos dispêndios efetuados pelos trabalhadores mensal-
mente. No estudo Information Economy Report 2011 da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), por meio da UIT (União Internacional 
de Telecomunicações), ficou evidente essa informação ao apontar 
que “[...] o Brasil aparece como um dos países em desenvolvimento 
em que o preço da ligação de celular é o mais caro [...].”7

Há de se ressaltar, no entanto, que no caso dos serviços de teleco-
municação no Brasil se tem uma regulação por parte do Estado que 
interfere no ingresso de novos concorrentes no mercado, bem como 
nos preços e tarifas praticadas pelos produtos e serviços ofertados, 
conferindo ao setor determinadas barreiras, mas que demarca nesse 
espaço de concorrência a participação de empresas que concentram 
o mercado, em termos de Market share¸ volume de capital investido, 
lucros, visibilidade na mídia e na oferta de produtos.

Carvalho (2000), por exemplo, avaliando a estrutura dos pa-
drões de concorrência, em termos teóricos, defendeu que:

De fato, o conceito de barreiras à entrada ao ser introduzido no 
campo da análise da estrutura de mercado e da formação de preços 
em oligopólios, sugere que a ameaça de entrantes potenciais é um 
fator decisivo na determinação dos preços, nos mercados oligopo-
listas, por implicar na fixação de um limite superior para o preço e 

 7 Disponível em: <www.onu.org.br/minuto-da-telefonia-movel-no-brasil-
-e-um-dos-mais-caros-entre-paises-em-desenvolvimento-revela-onu/>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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portanto para os lucros por parte das empresas líderes que assim se 
sentem seguras de manter-se no mercado sem induzir a entrada de 
novos concorrentes. (Carvalho, 2000, p.5)

No caso brasileiro, as companhias também se articulam para pro-
duzir determinados efeitos no mercado. Trata-se de um mercado 
que abrange produtos e serviços praticamente homogêneos. Pouco 
se diferenciam entre si, em termos tecnológicos, e apresentam preços 
semelhantes, sendo que grande parte da ação de capital é dada por 
ações de marketing, bem como por investimentos em infraestrutura 
das quatro principais companhias em atuação no uso do território. 

Os aspectos regulatórios do setor, a grande soma de investimen-
tos, o grau de investimento em tecnologia dificultam, portanto, em 
primeira e última instância a entrada de novos concorrentes. Players 
esses que entrarão no mercado, especialmente por via da negociação 
de papéis em bolsas de valores, ou mesmo adquirindo companhias 
por meio da oferta direta aos controladores dos grupos, como se deu, 
por exemplo, com a entrada da companhia mexicana vinculada à 
Telmex, que comprou o controle da Embratel. 

Investir na oferta de serviços diferenciados, tecnologias e pro-
dutos exclusivos são algumas das estratégias adotadas pelas compa-
nhias, na produção do uso corporativo do território. Ademais, mui-
tas ações corporativas produzidas por uma dada companhia podem 
interferir no comportamento das outras, como ocorreu com a Oi ao 
anunciar a campanha pelo desbloqueio de celulares para ingresso de 
chips concorrentes com a sátira “Quem ama bloqueia”, veiculada, em 
2007, em diversas peças publicitárias que obteve grande visibilidade 
do público, ao convocá-lo para uma mobilização pelo desbloqueio.

Ademais, as táticas e estratégias de visibilidade na mídia, bem 
como de intervenção espacial podem ser as mais variadas possíveis, 
levando em conta sempre o aspecto do ganho e da ampliação do 
Market Share. Os cidadãos são, nesse universo, a unidade escalar 
básica para a avaliação de como as empresas usam o território de 
modo a estimular o consumo e auferir o maior lucro a partir da 
economia diária das populações, no globo, onde a ideia de mercado 
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livre é no mínimo cínica e incorreta e “[...] nesse sentido falar em 
uso corporativo do território é a categoria adequada para expor a 
normatividade interna da forma hegemônica de compartilhar o 
espaço no capitalismo contemporâneo [...]” (Kahil, 2010, p.478). 

A ação humana, ao incorporar o espaço e dar vida a ele, permite 
avaliar que os objetos técnicos não devem ser estudados de forma 
estanque sem levar em conta o caráter da intencionalidade (San-
tos, 1996). A intencionalidade também se faz presente nas estraté-
gias das corporações, bem como nas transformações socioespaciais 
decorrentes dos diferentes tipos de uso corporativo do território, 
alicerçados na produção de objetos técnicos variados, com vistas à 
reprodução e ampliação do capital.

Além disso, tais objetos e ações são mediados pelo mundo das 
normas. Para o Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, as 
normas dizem respeito àquilo “que regula procedimentos ou atos; 
regra, princípio, padrão”.8 Por conseguinte, é preciso ter em vista 
que as normas podem autorizar/desautorizar, conceder/desapro-
priar, liberar/proibir, limitar/abrir, flexibilizar/endurecer as ações 
dos sujeitos e das corporações do ponto de vista de sua ação política 
no território, influenciando diretamente no jogo de poder de sua 
ação, e “A ordem mundial é cada vez mais normativa e, também, é 
cada vez mais normada. Esse fato responde à preeminência da téc-
nica em todos os aspectos da vida social [...]” (Santos, 2008, p.229).

As normas, em geral, são quase que invariavelmente definidas 
pelo Estado por meio de leis, decretos, regulamentações, bem como 
vigiadas pelos seus canais de repressão e instâncias burocráticas 
de fiscalização. Porém, não se deve esquecer que atualmente as 
companhias também têm grande poder de pressão junto aos gover-
nos para transformar e alterar as normas vigentes de acordo com 
interesses convenientes. Ademais, deve-se ter em vista que nesse 
quadro: “Ao estudo da história segue o estudo das leis, que regulam 
as relações entre governantes e governados, o conjunto das normas 

 8 Extraído de: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=norma>. Acesso em: 
21 out. 2013.
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que constituem o direito público uma categoria ela própria doutri-
nária [...]” (Bobbio, 1992, p.54) e, por isso:

No mundo dos estados, a única lei reconhecida é a lei do mais 
forte, porque o Estado ou é a maior concentração de força existente 
num determinado território ou não é Estado. Portanto, não tenha-
mos muitas ilusões [...]. (Bobbio, 1995, p.180) 

Por conseguinte, há determinados tipos de normas que são 
alheias ao uso nacional do território e fazem parte de um contexto 
de ação global de certos organismos como a International Telecom-
munication Union (ITU), no seu correspondente em Português: 
União Internacional de Telecomunicações (UIT), vinculada à Or-
ganização das Nações Unidas, que se dedica:

[...] a temas relacionados às Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TICs). Ao longo dos seus 145 anos de existência, a UIT tem 
coordenado o uso global compartilhado do espectro de radiofrequên-
cia, promovido a cooperação internacional na área de satélites orbi-
tais, trabalhado na melhoria da infraestrutura de telecomunicações 
junto a países em desenvolvimento, estabelecido normas mundiais 
para prover interconexão entre vários sistemas de comunicação, além 
de dedicar especial atenção a temas emergentes mundiais tais como 
mudanças climáticas, acessibilidade e fortalecimento da segurança 
cibernética.9 

Mas não são somente os organismos internacionais que fazem 
parte desse arranjo de normas presentes no período vigente. As 
corporações desafiam cada vez mais o poder dos governos, im-
pondo muitas vezes a estes sua intencionalidade e ação no campo 
normativo, fazendo com que os governos sejam mais flexíveis e 
capazes de alterar leis de acordo com os interesses de corporações 

 9 Disponível em: <www.onu.org.br/onu-no-brasil/uit>. Acesso em: 21 out. 
2015.
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que atuam globalmente, como ocorre no setor de telecomunicações 
no território brasileiro, sendo que agora:

[...] O poder não reside no caráter dominador da empresa que 
manipularia os dominados; reside em estratégias que combinam 
códigos diferentes e, de fato, opostos: territorialização versus des-
territorialização, estabilidade versus espaço abstrato. O conflito é 
portanto inevitável e sobretudo desigual, uma vez que a empresa, 
manipulando a repartição de fluxos de energia simbólica e de infor-
mação, não se expõe muito à resistência da população ativa [...]. 
(Raffestin, 1993, p.95).

Também, nesse quadro, é preciso levar em conta que muitos 
autores debatem o Estado sem sequer se dar conta de que este é uma 
construção histórica, social, política, militar, geográfica e econômi-
ca e, portanto, é preciso destacar antes de tudo que:

[...] Este conceito vem evoluindo desde a antiguidade, a partir da 
polis grega e da civitas romana. A própria denominação de Estado, 
com a exata significação que lhes atribui o direito moderno, foi 
desconhecida até o limiar da Idade Média, quando as expressões 
empregadas eram rich, imperium, land, terrae etc. Teria sido a Itália 
o primeiro país a empregar a palavra Stato embora com uma signi-
ficação muito vaga. A Inglaterra, no século XV, depois a França e a 
Alemanha no século XVI, usaram o termo Estado com referência à 
ordem pública constituída. Foi Maquiavel, criador do direito público 
moderno quem introduziu a expressão, definitivamente na literatura 
científica. (Maluf, 1982, p.35-36)

Por conseguinte, é preciso destacar que grande parte dos intelec-
tuais contemporâneos quase que invariavelmente recorrem a Ma-
quiavel para tecer seus comentários teóricos como ficou claro na obra 
de Gramsci (1976), intitulada: Maquiavel, a política e o Estado mo-
derno. Para este autor, por exemplo, há relação de forças que são so-
ciais, políticas e militares. Estas, no entanto, só devem ganhar maior 
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sentido se acrescentado, segundo nossa concepção, o debate das forças 
econômicas e dos usos derivados do poder corporativo no território.

Já Foucault é outro autor que tem se dedicado ao tema do Es-
tado e, sobretudo, do poder. Tal autor exerce grande influência 
teórica no mundo contemporâneo, dissertando sobre temas como 
estratégias, arqueologia do saber, prisão, loucura e sexualidade. 
O autor não estando confinado somente a um campo do conheci-
mento escreveu que: “‘Dominar’, ‘dirigir’, ‘governar’, ‘grupo no 
poder’, ‘aparelho de Estado’ etc., há nisso tudo um jogo de noções 
que demandam ser analisadas” (Foucault, 2012, p.42).

Nos estudos de Foucault (2001 [1979]) há certa preocupação com 
a Geografia, que pode ser mais bem identificada quando o autor 
descreveu que o: “[...] Território é sem dúvidas uma noção geográ-
fica, mas é antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é 
controlado por um certo tipo de poder” (Foucault, 2001, p.157).

O poder, por sua vez, é identificado como um instrumento re-
pressivo desde Hegel e não deve ser buscado em sua fonte seminal a 
partir da perspectiva individual, mas por suas tramas, redes, tessi-
turas; como ocorre no caso do estudo das operadoras de serviços de 
telecomunicações que se estruturam em densas redes de atuação e, 
muitas vezes, com alcance espacial internacional amplo. Nas pala-
vras de Foucault (2001, p.83):

[...] O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, 
como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui 
ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 
uma riqueza ou em bens. O poder funciona e se exerce em rede. 
Nas suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre 
em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o 
alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de trans-
missão [...]. (Foucault, 2001, p.183)

Como centros de transmissão dotados de ampla capacidade e 
difusão de poder no território, as empresas de telecomunicações 
privadas no Brasil comportam-se como a espinha dorsal da infra-
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estrutura informacional do país. Tais empresas são as responsáveis 
por levar em “ondas” ou em “cabos” a informação a toda parte do 
território, controlando o elemento essencial do desenvolvimento 
econômico atual e que move a sociedade cada vez mais para uma 
interface com a máquina.

Para a compreensão dessas empresas é preciso ter em vista o 
mercado no qual pretendem se instalar e fixar. Devem ser levados 
em conta possíveis padrões e potenciais de consumo; as normas e 
leis do país, Estado e município que regem o ordenamento do ter-
ritório; bem como aproximações linguísticas, composição étnica e 
política semelhante, história em comum, que auxiliem as empresas 
a encaminhar praticamente um modelo de ação em comum no mer-
cado regional, a exemplo da América Latina. 

Por outro lado, é preciso destacar que surgem na América La-
tina grandes corporações capazes de concorrer internacionalmente 
com as empresas vindas de outras partes do mundo e, portanto, se-
gundo uma visão eclética dessa realidade é possível considerar que:

Por se tratar de países altamente regulados pelo governo, com 
muitas empresas estatais e com barreiras protecionistas, até o 
começo dos anos 90 muitos dos competidores locais da América 
Latina não possuíam o nível tecnológico e o know-how necessário 
para competir com investidores estrangeiros. Entretanto, deter-
minados grupos empresariais latinos aproveitaram-se da ausência 
de competidores internacionais para aprimorar-se internamente. 
(Cuervo-Cazurra, 2008). (Melo; Mussengue, 2011, p.67)

Nesse sentido, muitas companhias passaram a atuar fora de seus 
limites nacionais, sobretudo a partir de estratégias da aquisição de 
companhias pré-existentes privadas e também pela rentável compra 
de empresas estatais, em fins da década de 1970 até 1990. É preciso 
destacar, no entanto, que determinadas companhias internacionais 
continuaram a investir nesse continente, tendo a Espanha e os Estados 
Unidos como importantes sócios desse comércio, lembrando que:
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Desde a segunda metade da década de 1990, a Espanha se des-
taca por ser o segundo maior investidor direto (IDE) na América 
Latina, estando atrás somente dos Estados Unidos, tradicional 
investidor nesses mercados. Para se ter ideia desses números, entre 
1996 e 2000, 23% do IDE na América Latina foram representados 
por empresas espanholas, além de figurar entre 2000 e 2005, em 
cerca de 12% dos investimentos nessa região (Toral, 2008). (Melo; 
Mussengue, 2011, p.68-69)

Além disso, é preciso destacar o investimento espanhol no Bra-
sil, principalmente na área bancária de telecomunicações. Mas, 
para que fosse viável a ação do capital internacional no mercado 
brasileiro e latino-americano, foi necessária uma série de regula-
mentações, reformas setoriais, privatização de empresas e aperfei-
çoamento de infraestruturas. 

Para que a ação do capital internacional no segmento de teleco-
municações pudesse ser realizada com força, foi necessário o aporte 
bilionário do mercado financeiro e de bancos, a exemplo do que 
ocorreu com o governo espanhol ao apoiar a aquisição da antiga 
Telesp no Estado de São Paulo (Melo; Mussengue, 2011, p.70).

Portanto, uma determinada empresa ao internacionalizar-se atua 
fora do mercado nacional original, podendo lançar mão da criação de 
subsidiárias no exterior com grande envolvimento de capital e recur-
sos, ou mesmo lidar com operações de atuação mais simplificada, em 
termos jurídicos. Além disso, pode ingressar em um novo mercado 
por meio de atividades de licenciamento de marcas, bem como por 
joint ventures e outras alianças do mundo corporativo, como ocorreu 
no país com o segmento de televisão por assinatura.

Ademais, verificam-se entre as parcerias do grupo Globo com 
a Net e a Sky relações estratégicas de aliança complementar, em 
que esse sócio nacional investe especialmente na área de produção 
de conteúdo e dispõe de um leque variado de canais, enquanto as 
operadoras NET e Sky ficam responsáveis pela veiculação desses 
produtos em sua grade de canais e, nesse sentido: “As estratégias 
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cooperativas internacionais permitem que as firmas compartilhem 
os riscos e recursos para entrar em mercados externos” (Melo; 
Mussengue, 2011, p.75).

As alianças complementares levam em conta, portanto, o “saber 
fazer” e o know-how do parceiro, tendo em vista ações em conjunto 
que possam agregar valor para ambos sócios. Além disso, as fusões 
e aquisições podem servir para que uma determinada companhia 
possa atuar em territórios distantes com organização, recurso e 
ativos distintos.

Pagando a quantia de 655 milhões de dólares (35% das ações),10 
por exemplo, ao governo do Rio Grande do Sul pela CRT o grupo 
“[...] formado por Telefónica Internacional y sus empresas filiales 
Telefónica de Argentina y Compañía de Telecomunicaciones de 
Chile, además de la empresa local Rede Brasil Sul” (Rozas Bal-
bontín, 2005, p.31) inaugurou o processo de abertura à iniciativa 
privada do setor de telefonia contemporaneamente brasileiro.

No leilão da Telebrás, a Telefónica arrematou ainda a Telesp Ce-
lular, Tele Leste Celular, Tele Sudeste Celular e a Telesp, cobrindo 
todo o Estado de São Paulo com o serviço de telefonia fixa e também 
áreas de grande densidade populacional como os Estados do Rio do 
Grande do Sul e Rio de Janeiro com a telefonia celular. Por fim, a 
companhia conseguiu alcançar as metas de universalização ao incor-
porar a CETERP de Ribeirão Preto, no final dos anos 1990.

No caso ainda do grupo espanhol Telefónica, observa-se que a em-
presa nasceu em Madri em 1924. Em meados da década de 1940, a 
companhia negociou suas ações com o governo espanhol, que passou a 
ser o principal acionista da companhia, tornando-se um dos principais 
grupos do mundo na década de 1980. (Melo; Mussengue, 2011, p.78)

Depois de algum tempo, a empresa passou a adquirir outras 
companhias no mundo, atuando na Alemanha, Reino Unido, entre 
outros. Nos anos 1990, a companhia, controlada pelo Estado, pas-
sou para o domínio da iniciativa privada e, com isso:

 10 Informação referenciada em Rozas Balbontín (2005, p.31).
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[...] o processo de internacionalização da Telefônica se intensificou 
na década de 90, por meio de processos de aquisição de vários gru-
pos de telefonia da América do Sul fazendo-se presente na Argen-
tina, no Brasil, na Colômbia, no Chile, no Equador, no México, 
no Peru, no Uruguai, na Venezuela, além de diversos países da 
América Central, como a Guatemala, o Panamá, El Salvador e a 
Nicarágua (Melo; Mussengue, 2011, p.79).

Números do mercado consumidor, o passado colonial, seme-
lhanças linguísticas facilitam o acesso da Telefónica a um merca-
do gigantesco. A empresa possui o maior número de usuários de 
serviços de telefonia móvel do Brasil por meio da Vivo, a segunda 
posição no mercado de telefonia fixa, fazendo do país o principal 
centro de atuação da empresa no mundo.

No passado, em 2001, a companhia incrementou seu poder no 
território ao se aliar com a Portugal Telecom no mercado de telefo-
nia celular, dando origem a maior companhia de celular brasileira: a 
Brasicel, que é a controladora da Vivo, e que agora também atua no 
segmento de telefonia fixa, paga e internet, sob uma mesma marca 
(Vivo). O resultado desse processo normativo, financeiro, político e 
administrativo foi, do ponto de vista espacial e econômico, a concen-
tração do capital e a centralização do comando pela Telefónica. 

No momento, a companhia oferece serviços de internet banda 
larga especialmente no território paulista, bem como serviço de te-
levisão por assinatura, em algumas partes do território nacional, e 
o grupo Portugal Telecom deixou o grupo no Brasil para se fundir 
posteriormente com a companhia Oi, concentrando, evidentemente, 
o poder da companhia no grupo Telefónica. Outro fato também rele-
vante é o controle do provedor Terra que assegura ao grupo posição 
estratégica no mercado de internet no Brasil e regionalmente, na 
América Latina, com o investimento em diversos países.

Recentemente, a Telefónica cresceu sua participação em termos 
acionários na Telco, que é controladora da Telecom Itália e, por 
extensão, da TIM no Brasil. Assim, no momento, há no cenário de 
disputa entre as companhias um fato novo que, todavia, encontra-
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-se em andamento. Não se sabe qual será mais adiante o entendi-
mento do Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Concor-
rência), no Brasil, a respeito do futuro da TIM, mas é possível que 
a companhia seja vendida a Claro, Oi e Vivo, em conjunto, para 
evitar maior concentração de mercado a favor da Vivo/Telefónica, 
ou mesmo que um novo grupo internacional ingresse no mercado, 
sendo amplos os desdobramentos prováveis desse processo.

Já outro grupo importante que disputa a liderança com a Telefó-
nica é a Telmex/América Móvil, sendo o “[...] resultado do investi-
mento de um grupo de mexicano que comprou participações da Sony 
Ericsson sediada no México [...]” (Melo; Mussengue, 2011, p.81). Já 
“[...] Em 1950, o mesmo grupo de mexicanos comprou participações 
da mexicana da ITT Corporation, tornando-se assim o único prove-
dor de serviços telefônicos no país” (Melo; Mussengue, 2011, p.81).

Tal companhia ainda passou para o controle do governo me-
xicano na década de 1970 e voltou para o controle da iniciativa 
privada na década de 1990 e, com isso, “[...] a Telmex foi vendida a 
um grupo de investidores representados principalmente por Carlos 
Slim, France Telecom e Snowthwestern Bell Corporation” (Melo; 
Mussengue, 2011, p.81).

A Telmex foi um grande player que praticamente não enfrentou 
concorrência no México para poder se desenvolver e tornar-se uma 
das maiores empresas do mundo na área de telecomunicações. No 
segmento de telefonia móvel, a IUSA Cell era líder nos anos 1990 
no México, até que a desvalorização do peso mexicano e a crise 
financeira favoreceram com que a Telmex também ganhasse a lide-
rança nesse segmento. 

A estratégia dessa companhia foi operar no segmento de baixa 
renda, oferecendo celular pré-pago e firmando-se como principal 
empresa de telefonia no México, nos anos 2000, especialmente por 
meio da ação da América Móvil, derivada dos investimentos dessa 
última. Atualmente, a companhia foca sua atuação em 18 países da 
América, estando presente em países como Argentina, Chile, Uru-
guai, México, Estados Unidos entre outros, sendo que no Brasil 
opera por meio da marca Claro, Embratel e Net.
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A entrada do grupo se deu no Brasil por meio da compra de 
ações da MCI (empresa norte-americana) por 400 milhões de dóla-
res (Rozas Balbontín, 2005, p.25). Por meio desta ação, a empresa 
passou a controlar o fluxo de chamada a longa distância nacional-
mente e internacionalmente, bem como o serviço de transmissão de 
dados e, consequentemente, a:

Telecom Americas inició sus operaciones mediante la com-
pra de varias de las empresas operadoras que se constituyeron en 
la banda B y cuyos grupos de control no estuvieron dispuestos a 
emprender las políticas de expansión de otros operadores inter-
nacionales, tales como Telefónica, Portugal Telecom y Telecom 
Italia: Tesse (zona 2), ATL Telecom Leste (zona 3), Telet (zona 6) y 
Americel (zona 7). (Rozas Balbontín, 2005, p.44)

Além disso, a aquisição das filiais antes pertencentes à BellSouth 
no Brasil representou o ingresso de uma das localidades mais promis-
soras da telefonia móvel celular no país. A região metropolitana de 
São Paulo foi uma dessas áreas com forte adensamento populacional 
e grande potencial de consumo elegida, em termos de seletividade 
espacial, para a atuação da empresa.

Em 2003, a companhia continuou com sua lógica de expansão 
territorial ao dominar a BSE S.A., que operava na região Nordeste, 
e o resultado foi a entrada no Rio Grande do Norte, Alagoas, Para-
íba, Pernambuco, Piauí e Ceará, com uma base de clientes de 6,2 
milhões (Rozas Balbontín, 2005, p.45). Ainda nesse mesmo ano, a 
Telecom Américas deu início ao processo de uma ambiciosa cons-
trução de rede GSM no Estado de São Paulo, concentrando seus 
esforços no sentido de competir fortemente com a Vivo, no campo 
da telefonia móvel celular.

Porém, a companhia não parou por aí e prosseguiu seu rumo 
de expansão no Brasil ao comprar licenças que permitiram a ela 
operar em outras bandas e atingir novos territórios como Bahia, 
Sergipe, Paraná e Santa Catarina. Atualmente, a empresa opera em 
todo o território nacional, congregando também esforços na área de 
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televisão por assinatura com a Claro TV (direct to home) e por meio 
da NET (televisão a cabo), nos principais centros consumidores do 
país, a exemplo da capital São Paulo. O resultado desses esforços é 
o controle do mercado de televisão paga no Brasil por meio dessa 
companhia, que é líder do segmento, seguida posteriormente pela 
Sky e os demais grupos.

A companhia também investiu no serviço de banda larga móvel 
e fixa, sendo um dos primeiros grupos no país a ingressar no serviço 
de tecnologia 4G que está presente nas principais capitais e centros 
do país, por meio da telefonia móvel celular da Claro.

É preciso frisar, no entanto, que outros grupos foram crescendo, 
a exemplo da Telecom Itália, que por meio de subsidiária foi adqui-
rindo diversas licenças para operar em amplos territórios, bem como 
as brasileiras Telemar e Brasil Telecom com a Portugal Telecom, que 
iriam culminar, mais adiante, na produção da Oi – Corp Co.

A Tim Participações S.A. adquiriu, por sua vez, a Intelig, que é 
a empresa espelho que concorre diretamente com a Embratel (vin-
culada ao grupo mexicano de Carlos Slim). Além disso, controla a 
Eletropaulo Telecomunicações Ltda. e a Tim Fiber SP e Tim Fiber 
RJ, no segmento de fibra óptica no país. 

Já o seu destino, em termos acionários no país, é indefinido, 
uma vez que a entrada maior da Telefónica na Telco, que controla a 
Telecom Itália e, por sua vez, a sua respectiva subsidiária no Brasil, 
provocará atenção junto aos órgãos reguladores que tomarão, em 
um futuro bem próximo, uma decisão acerca da condução societá-
ria da companhia no país.

Outro grupo que também passa por transformações do ponto de 
vista de seu crescimento e atuação no mundo é a Oi, que detém in-
vestimentos na África e Ásia e que agora se soma aos investimentos 
da europeia Portugal Telecom, em processo de fusão. 

Herdeira da Telemar e da Brasil Telecom, a companhia é líder 
no segmento de telefonia fixa no país e a quarta companhia em ter-
mos de Market Share na telefonia móvel. Outrora, possuiu partici-
pações no provedor IG e, no momento, conta com alto investimen-
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to em barda larga fixa e móvel, bem como no mercado de televisão 
paga com a marca Oi TV. 

Dessa forma, é possível falar de quatro grandes grupos (Vivo, 
Claro, Tim e Oi/CorpCo), em operação, no uso corporativo do 
território brasileiro, mas que se somam a empreitadas de outras 
empresas também bastante consolidadas e estratégicas, em seus 
respectivos segmentos, como na televisão por assinatura com os 
grupos Globo e Sky e na internet por meio de provedores com a 
influência do UOL (Folha de S.Paulo), por exemplo.

Consequentemente, a normatização territorial da lógica do uso 
corporativo do território apresenta-se extremamente complexa, na 
qual fluxos e fixos são animados pela ação ampliada do capital pri-
vado nacional e internacional, bem como com a participação do Es-
tado, no sentido de conferir ao território uma topologia particular, 
assentada na desigualdade, em termos do uso do território e pela 
concentração de capital e investimentos em determinadas áreas da 
nação do ponto de vista de uma seletividade para ação corporativa.

Assim, do ponto de vista das infraestruturas técnicas territo-
riais como marco da ação dos grupos apresentados e pelo papel do 
Estado, é possível descrever o território e a forma que ganha essa 
articulação do ponto de vista material e geográfico. Em outras pa-
lavras, tal ideia se concatena à ideia central da obra, no sentido de 
demonstrar, em termos geográficos, como determinados elementos 
definidos territorialmente interligam-se, negam-se ou mesmo se 
sintetizam de forma arbitrária, contraditória e desigual, levando, 
portanto, em última instância a propor uma área geográfica, na 
forma concentrada, que envolveria as metrópoles São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Brasília e em outra extensão o Sul do país 
com as regiões metropolitanas de Curitiba, Porto Alegre e em outro 
extremo Florianópolis e adjacência, compondo, nesse cenário, um 
desenho geométrico da desigualdade no território.
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Normatização territorial e a expressão 
geográfica das telecomunicações no Brasil

O território usado como categoria para a compreensão do jogo 
de forças estabelecido a partir da dinâmica corporativa das empre-
sas de telecomunicação revela diferenciações quanto ao emprego 
da técnica na produção territorial e demonstra, por outro lado, as-
pectos da desigualdade, resultante do poder de força dos lugares, 
regiões e Estados. Poder este que é exercido, em grande parte, por 
um conjunto de agentes dominantes que reúne tanto as empresas 
quanto os governos.

Cada porção do território é construída e usada conforme di-
ferentes lógicas, cabendo ao transporte e às telecomunicações a 
ligação de diferentes partes da estrutura territorial de um país. Sem 
o desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes, o Brasil 
seria simplesmente um conjunto de ilhas econômicas sem ligação 
entre si. O que define as lógicas de acumulação e a integração terri-
torial é, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento de tais setores 
e, com isso, torna-se importante assinalar que: 

Le dévelopment des télécommunications et des transports rapi-
des rend ces progrès particulièrement évidents dans le déplacement 
des informations, des biens et des personnes; mais les avancées sont 
aussi considerábles pour les moyens de stockage et d’accumulation, 
qui permettent non seulement d’accumuler richesses et pou-
voirs, mais aussi de faire reculer sans cesse la sphère du périssa-
ble. (Ascher, 1995, p.43)

Porém, hoje é preciso levar em conta que é a iniciativa privada 
que oferece, na maioria das vezes, tais serviços à população e, com 
isso, há diversas formas de cruzamento de capitais, bem como de 
operações e dinheiro no território. A mobilidade territorial do capi-
tal tem sido bastante elevada quando se observa as associações entre 
os diversos tipos de capitais, na produção desigual das corporações 
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e na expressão geográfica, acompanhada igualmente pela mobilida-
de setorial do capital.

Assim, Carlos de Mattos (1992, p.156-157) sobre a discussão 
mais ampla das transformações setoriais e da mobilidade do capital, 
no contexto geral da América Latina, escreveu sobre a: “[...] deslo-
calización de ciertos procesos o subprocesos, sean estos propios o 
subcontratados [...]” (Mattos, 1992, p.157), destacando que: 

[…] se ha ido generalizando una modalidad de organización y gestión 
empresarial que combina pragmáticamente centralización, según la 
cual las empresas definen y manejan centralizadamente su estrategia 
global de valorización del capital, incluyendo a este nivel las tareas 
concernientes a dirección general, planificación y control y, al mismo 
tiempo en la medida en que dicha estrategia se complementa con la 
deslocalización de determinadas inversiones y procesos  productivos 
impulsan una mayor descentralización de la gestión delas divisiones 
y plantas respectivas. (Mattos, 1992, p.157)

No Brasil, a centralização do capital tem ganhado força especial-
mente pela ação de grandes grupos que conformam um oligopólio, 
no plano nacional das telecomunicações, ao mesmo tempo em que 
forças locais operam territorialmente, por meio de pequenas em-
presas e dão ao território um significado específico. Além disso, o 
Estado age, nesse cenário, como regulador e, consequentemente, 
“[…] jurídicamente la regulación consiste en establecer reglas des-
tinadas a disciplinar una actividad” (Nallar, 1999, p.116). 

Não menos distante, tal terminologia advém de um processo 
anterior que é o da privatização e, desse modo: “[…] Privatización y 
regulación son conceptos que, lejos de oponerse, se complementan 
y coadjuvan al cumplimiento de sus fines: la privatización cuando 
sus efectos positivos peligran por fallas en el mercado” (Nallar, 
1999, p.118). 
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O que houve com as telecomunicações no Brasil foi claramente 
a privatização do setor, mas também uma privatização do territó-
rio, ao dividir o conjunto das operações em “lotes”, em um leilão. 
Assim, a regulação não deve ser praticada somente sobre o mer-
cado, mas também sobre o território. Com isso, pode-se escrever 
sobre uma regulação territorial, uma normatização territorial das 
infraestruturas de telecomunicação e, por fim, de uma regulação do 
uso corporativo do território e da informação.

Nesse sentido, a informação é o dado essencial da inovação, 
da reprodução capitalista, favorecendo o deslocamento de ideias, 
energia, ordem, conectando, desconectando, ligando, desligando, 
iluminando, obscurecendo a trama reticular das organizações, dos 
governos, instituições, corporações e pessoas e, portanto:

L’information devient la composante essentielle d’une nouvelle  
époque sócio-économique (on parle de societé de l´information). 
Elle està à la base d’une nouvelle revolution industrielle (robotique, 
conception assistée par ordinateur, modification des conditions  de 
travail dans les bureaux...), elle conduit à de nouveaux modes de 
vie et à une redéfinition des relations avec l’espace tant au niveau 
de la vie quotidiene (usages du téléphone) qu’au niveau des forces 
sociopolitiques [...]. (Bakis, 1987, p.5)

Dessa maneira, a informação como insumo e meio da repro-
dução do capital é, então, o elemento que possibilita na dinâmica 
atual a associação de diversos capitais e a mobilidade territorial e 
operacional destes. A informação é energia que circula por aparatos 
da técnica, das invenções e inovações que são produzidas, ao longo 
do tempo, e recebidas por meio da televisão, internet e telefonia, 
que em diferentes momentos tiveram o papel de colaborar para a 
integração imaterial do território, seja no Brasil ou no mundo.

Há, logo, uma característica particular estabelecida a partir dos 
objetos técnicos da inovação, das formas, estruturas e funções que 
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são construídas no território pela produção humana que precisam 
ser mais bem explicadas por meio da Geografia. Assim, do mesmo 
modo que não há território sem homem, não há homem sem terri-
tório e um tempo.

Também, é nítido afirmar que não há empresas sem território. 
As companhias usam o território corporativamente, dando a ele 
fixos e fluxos, a partir da regulação do Estado e de múltiplos inves-
timentos, em diversas áreas, envolvendo filiais ao longo do globo, 
pontos, linhas das redes de sistemas técnicos, torres, terminais, 
centrais, backbones, redes de fibra óptica, satélites, data centers, 
entre outros. Consequentemente, o território é visto a partir de 
fixos, que são os pontos de emissão e recepção da informação, no 
processo de comunicação, mas igualmente por fluxos através da 
energia circulante, desprendida no processo comunicacional via 
cabos e satélites, conformando impulsos, ondas e sinais.

Por outro lado, é importante ressaltar que tais corporações são 
ainda capazes de produzir normas no território, por meio de seus 
dispositivos e regras de funcionamento, o que implica padrões e 
princípios de conduta com os consumidores, bem como na pro-
dução e uso do território. As normatizações se ajustam territorial-
mente, inserindo juridicamente um conjunto de regras das quais 
os consumidores são signatários, por diversos contratos e práticas.

María Laura Silveira (2006, p.95), a respeito dessas articulações 
do mundo corporativo, destacou que: “[...] Quando as corporações 
encorajam, segundo várias formas de convicção, a construção das 
infraestruturas de que necessitam, e quando os governos decidem 
realizar tais obras, o processo de produção do território corporativo 
se fortalece [...]”. Tornando-se mais forte, o projeto corporativo das 
empresas ganha território e competitividade, na busca por amplia-
ção de lucro, bem como importância no mercado e poder.

Nesse sentido, as infraestruturas, o poder e as normas colocam-
-se como instrumentos eficazes, no processo de controle de de-
terminada tecnologia, bem como no processo de gerenciamento 
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das atividades comerciais, financeiras e técnicas, mediadas por 
“serviços-rede”, além das “redes-suporte”, na estruturação de uma 
determinada operação territorialmente, uma vez que, hoje mais do 
que nunca: “[...] os negócios governam mais que os governos (E. 
Daszlo, 1992) e, com a globalização da tecnologia e da economia, os 
Estados aparecem como servos das corporações multinacionais (R. 
Petrella, 1989) [...]” (Santos, 2008, p.244).

Além disso, muitas normas são impostas por estratégias cor-
porativas específicas, conformando um ordenamento gerencial 
e administrativo para instalação de infraestruturas em certa por-
ção territorial, modernização de componentes, competição pela 
ampliação do lucro e avanço sobre determinado nicho comercial. 
Consequentemente, é preciso destacar que cada local tem, desse 
modo, uma densidade técnica específica, fruto da sobreposição de 
diferentes momentos, divisões territoriais do trabalho, da contradi-
ção entre o trabalho humano e apropriação da natureza, e:

A acumulação contemporânea (Santos, 1993), encarnada nos 
macrossistemas técnicos, nas ações corporativas públicas e priva-
das e no peso das finanças e da informação, contribui para produzir 
uma valorização e desvalorização frenética dos pedaços do territó-
rio, o agravamento da pobreza e, em definitivo, uma globalização 
necessária para quem comanda os processos sociais, porém desne-
cessário para a maior parte da sociedade. (Silveira, 2006, p.86)

Trata-se, portanto, de uma economia política do território. Tal 
contexto reúne tanto determinados sujeitos e agentes da produção e 
domínio territorial, quanto os objetos materiais construídos, apro-
priados e consumidos de diferentes formas pela sociedade em cada 
pedaço do território. 

Há, assim, na expressão de Santos e Silveira (2006), espaços 
que mandam (comandam) e outros que obedecem, sendo estes 
entendidos como sistemas de objetos do ponto de vista estrutural e 
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material, mas também sistemas de ações, quando se observa os su-
jeitos e agentes que produzem tal dinâmica (Santos; Silveira, 2006, 
p.264-265).

Ainda, para Santos e Silveira (2006, p.264), os espaços que con-
tém a “globalização absoluta” e são mais munidos de densidade de 
caráter científico, técnico e informacional são denominados de “es-
paços luminosos”, uma vez que: “[...] pela sua consistência técnica 
e política, seriam os mais suscetíveis de participar de regularidades 
e de uma lógica obediente aos interesses das maiores empresas” 
(Santos; Silveira, 2006, p.264). Por sua vez, tais espaços diferem dos 
espaços opacos que se caracterizam pela debilidade de densidade 
técnica ou ausência dessa.

Os espaços luminosos são, nesse sentido, produzidos por di-
ferentes agentes e neles estão contidas fortes cargas de densidade 
técnica, constituídas especialmente pelo poder de normatizar das 
grandes companhias. Atualmente, tais empresas são organizadas 
cada vez mais em rede, sendo que uma ordem dada pela matriz 
ou sede é espalhada para o conjunto de pontos e filiais no globo 
que a executam com perfeição e, por conseguinte: “[...] as redes 
depositam uma camada ‘geológica’ suplementar às ‘terras história’ 
acrescentando uma topologia à ‘topografia’, dando nascimento a 
um espaço ‘contemporâneo do tempo real’” (Musso, 1994, p.256 
apud Santos, 2008, p.266).

No Brasil, essa realidade é constatada por meio de corporações 
instaladas territorialmente que obedecem a lógicas estrangeiras, em 
sintonia com o desempenho de mercado de outras partes do mundo 
e, muitas vezes, operando em ação conjunta na vizinhança regional, 
isto é, na América Latina, observando que:

Firms themselves have territorial extent: the roughly bounded 
area over which they conduct their  operations (e.g.,their market 
area, their labor catchment area, their supply area). For some func-
tions of the firm the territory may be intensely local, for others 



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  247

it may approach the global. Such firm territories, however, are 
usually temporally volatile, spatially discontinuous, and not clearly 
bounded. Indeed, firms in competition interpenetrate each other’s 
territories in highly complex and contested ways. (Dicken; Malm-
berg, 2001, p.355)

Na expressão de Dicken e Malmberg (2001), as companhias 
acabam por possuírem uma extensão territorial própria que envolve 
suas operações de diferentes formas, movidas por estratégias diver-
sificadas de negócios. Com isso, um dos grupos que têm elegido o 
continente americano para operação é a América Móvil, que atua 
no Brasil por meio da Claro, Embratel e Net. No exterior, a compa-
nhia tem focado sua atenção em quase todos os países do continente 
como demonstra o Mapa 7. Isso facilita, por exemplo, a eleição de 
estratégias corporativas e territoriais, no sentido de enxergar este 
mercado como um bloco que apresenta muitas semelhanças, em 
termos de passado histórico, étnico e econômico.

Outro grupo que também tem concentrado esforços na América 
é a Telefónica, especialmente por meio da ação da Movistar em pa-
íses como Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia e Venezuela, 
como é possível verificar no Mapa 8. No Brasil, a companhia opera, 
sobretudo, pela Vivo, mas também possui destaque na Europa e 
operação na China.

A Telecom Itália (vide Mapa 9), por sua vez, mantém foco espe-
cialmente no Brasil (Tim), Itália e Argentina (Telecom Argentina), 
mas atua em outros mercados, a exemplo da Ásia (China e Índia), 
África, Europa e Oriente Médio. Já a Oi/Portugal Telecom (Corp-
Co) elegeu para operação áreas que, particularmente, têm a colo-
nização portuguesa como traço comum, como é o caso do Brasil, 
Angola e Macau, que hoje pertence à China (consulte Mapa 10).
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Assim, é preciso ter em vista que a eleição territorial para opera-
ção corporativa decorre de vários fatores. Nesse sentido, encontrar 
semelhanças nos mercados de atuação pode ser um ponto de par-
tida para eleição da estratégia corporativa, visando a uma variável 
facilitadora para produzir normas de gestão territorial e economia 
política do território comum.

O território, nessa concepção, por meio de seu uso nas telecomuni-
cações no Brasil é resultante da ação do capital estrangeiro e nacional. 
Estes, por sua vez, controlam diferencialmente a ação de determina-
das empresas na formação de redes de ação e estratégia corporativa, 
bem como nos projetos de políticas de expansão e na atuação de oli-
gopólios, que marcam presença fortemente, em âmbito internacional.

No caso brasileiro, observa-se que as empresas que hoje são 
líderes em Market share, são também expressivas na América La-
tina, sendo o mercado comum a essas grandes corporações que se 
adaptam às lógicas internas de cada país para reproduzir serviços 
semelhantes, em toda essa extensão territorial de atuação.

Isso é visível e sentido por meio da análise da paisagem, mas 
também pelo espaço que anima a vida de relações sociais e dá mo-
vimento aos antagonismos, contradições, rupturas, ligamentos, 
desligamentos, combinações, sínteses e a produção capitalizada 
do território, das esperanças e das fronteiras, no desenvolvimento 
desigual e combinado de modo que:

A ordem global é “desterritorializada”, no sentido de que 
separa o centro da ação e a sede da ação. Seu “espaço”, movediço 
e inconstante, é formado de pontos, cuja existência funcional é 
dependente de fatores externos. A ordem local, “reterritorializa”, 
é a do espaço banal, espaço irredutível (T. dos Santos, 1994, p.75) 
porque reúne numa mesma lógica interna todos os seus elementos: 
homens, empresas, instituições formações sociais e jurídicas e for-
mas geográficas [...] (Santos, 2008, p.338).

Lembrando que a delimitação das telecomunicações no Brasil 
ganha, com isso, uma lógica não somente nacional para se vincular 
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ao mundo, por meio de uma arquitetura densa de cabos submari-
nos via oceano e a satélites que circulam rotineiramente a Terra, 
inserindo nesse contexto, o global, o nacional e o local em um plano 
de intersecção, em que é a escala do local por meio do lugar que 
acolhe/repele/sintetiza esse universo contraditório, de acordo com 
a densidade técnica nele inserido.

Os cabos submarinos que atravessam o globo produzindo a to-
pologia de internet no mundo são diversos e, com isso, a topologia 
pode ser considerada como: “[...] a distribuição no território dos 
pontos de interesse para a operação dessa empresa. Esses pontos 
de interesse ultrapassam o âmbito da própria firma para se projetar 
sobre as empresas fornecedoras, ou compradoras, ou distribuidoras 
[...]” (Santos; Silveira, 2006, p.292). Porém, a marca territorial 
dessa expressão é visualizada a cada momento por meio das infra-
estruturas materiais, do poder e do domínio corporativo exercido a 
cada operação e uso territorial.

Nesse sentido, é necessário levar em conta que a maioria dos 
cabos submarinos instalados no mundo tem nos Estados Unidos 
um grande nó, visando favorecer a entrada e a conexão em outros 
territórios. Isso significa, por sua vez, que esse país é o centro para 
onde convergem as telecomunicações no planeta, bem como há 
centralidades na China, Europa e Leste Asiático, traduzindo em 
grande complexidade essa estrutura de comunicação global.

No Brasil, o ingresso destes se dá por meio de vários pontos de 
entrada, sendo Salvador e Fortaleza no Nordeste, Rio de Janeiro e 
Santos no Sudeste. Assim, com base em informações divulgadas pela 
Telegeography (2014)11, bem como no Quadro 9, é possível verificar 
a presença do cabo submarino denominado Atlantis-2, com entrada 
em Fortaleza. O Atlantis-2 é de propriedade da Embratel e de outras 
empresas com atuação internacional, sendo o mais antigo cabo em 
operação no momento, datando de 2000 sua entrada em serviço, fa-
zendo ligação com a América Latina, África e Europa.

 11  Disponível em: <www.submarinecablemap.com/#/>. Acesso em: 21 out. 
2015.



254  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

Q
ua

dr
o 

9 
– 

C
ab

os
 su

bm
ar

in
os

 c
om

 li
ga

çã
o 

no
 B

ra
si

l.

C
ab

o 
su

bm
ar

in
o

Pr
on

to
 p

ar
a 

se
rv

iç
o 

(a
no

 
de

 o
pe

ra
çã

o 
ou

 e
st

im
at

iv
a 

de
 se

rv
iç

o)

Po
nt

os
 d

e 
en

tr
ad

a 
no

 
B

ra
si

l 1
Po

nt
os

 d
e 

en
tr

ad
a 

em
 o

ut
ro

s p
aí

se
s

C
om

pr
im

en
to

 
do

 c
ab

o 
(k

m
)

Pr
op

ri
et

ár
io

s

A
tla

nt
is

-2
2.

00
0

Fo
rt

al
ez

a

D
ak

ar
 (

Se
ne

ga
l)

, 
E

l 
M

éd
an

o 
(I

lh
as

 
C

an
ár

ia
s,

 E
sp

an
h

a)
, 

L
as

 T
on

in
as

 
(A

rg
en

ti
na

),
 L

is
bo

a 
(P

or
tu

ga
l)

, P
ra

ia
 

(C
ab

o 
V

er
de

)

8.
50

0

E
m

b
ra

te
l,

 D
eu

ts
ch

e 
T

el
ek

om
, 

T
el

ec
om

 I
ta

li
a 

Sp
ar

kl
e,

 T
el

ec
om

 
A

rg
en

tin
a,

 T
el

ef
ón

ic
a,

 P
or

tu
ga

l
T

el
ec

om
, O

ra
ng

e,
 T

el
ef

ón
ic

a 
L

ar
ga

 
D

is
ta

nc
ia

 d
e 

P
ue

rt
o 

R
ic

o,
 A

T
&

T
, 

B
el

ga
co

m
, K

T
, S

in
gT

el
,

Sp
ri

nt
, 

T
at

a 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
, 

V
er

iz
on

, O
ra

ng
e 

Po
ls

ka
, B

T

So
ut

h 
A

m
er

ic
an

 
C

ro
ss

in
g 

(S
A

C
)/

L
at

in
 

A
m

er
ic

an
 

N
au

til
us

(L
A

N
)

2.
00

0

Sa
nt

os
, 

R
io

 
d

e 
Ja

n
ei

ro
 e

 
Fo

rt
al

ez
a

C
ol

ón
 (

P
an

am
á)

, 
F

or
t 

A
m

ad
or

 
(P

an
am

á)
, L

as
 T

on
in

as
 (A

rg
en

tin
a)

,
L

ur
in

 (P
er

u)
, P

ue
rt

o 
V

ie
jo

 (V
en

ez
ue

la
), 

St
. 

C
ro

ix
 (

Il
h

as
 V

ir
ge

n
s)

, 
E

st
ad

os
 

U
ni

do
s)

, V
al

pa
ra

ís
o 

(C
hi

le
)

20
.0

00
L

ev
el

 3

G
lo

be
N

et
2.

00
0

Fo
rt

al
ez

a 
e 

R
io

 d
e 

Ja
ne

ir
o

B
ar

ra
n

q
u

il
la

 (
C

o
lô

m
b

ia
),

 B
o

ca
 

R
at

on
 (

E
st

ad
os

 U
ni

do
s)

, 
M

ai
qu

et
ia

 
(V

en
ez

ue
la

),
 S

t.
 D

av
id

’s
 (

B
er

m
ud

as
),

 
T

uc
ke

rt
on

 (E
st

ad
os

 U
ni

do
s)

22
.7

70
B

T
G

 P
ac

tu
al

C
on

tin
ua



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  255

A
m

er
ic

as
-

II
2.

00
0

Fo
rt

al
ez

a

C
am

ur
i (

V
en

ez
ue

la
), 

C
ai

en
a 

(G
ui

an
a 

Fr
an

ce
sa

), 
H

ol
ly

w
oo

d 
(E

st
ad

os
 

U
ni

do
s)

, L
e 

L
am

en
tin

 (M
ar

tin
ic

a)
, 

M
ir

am
ar

 (P
or

to
 R

ic
o)

, P
or

t o
f S

pa
in

 
(T

ri
ni

da
d 

e
T

ob
ag

o)
, S

t. 
C

ro
ix

 (I
lh

as
 V

ir
ge

ns
), 

W
ill

em
st

ad
 (C

ur
aç

ao
)

8.
37

3

E
m

br
at

el
, A

T
&

T
, V

er
iz

on
,

Sp
ri

nt
, C

A
N

T
V

, T
at

a 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
, L

ev
el

 3
, 

C
en

te
nn

ia
l o

f P
ue

rt
o 

R
ic

o,
 

C
or

po
ra

ci
on

 N
at

io
na

l d
e 

T
el

ec
om

m
un

ic
ac

io
ne

s,
 T

el
ec

om
 

A
rg

en
tin

a,
 O

ra
ng

e,
 P

or
tu

ga
l 

T
el

ec
om

, C
ab

le
 &

 W
ir

el
es

s 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
, C

ol
um

bu
s 

N
et

w
or

ks

Sc
ni

th
 

A
m

er
ic

a-
1 

(S
A

m
-1

)
2.

00
1

Fo
rt

al
ez

a,
 

Sa
lv

ad
or

, 
R

io
 d

e 
Ja

ne
ir

o 
e 

Sa
nt

os

A
ri

ca
 (C

hi
le

), 
B

ar
ra

nq
ui

lla
 (C

ol
ôm

bi
a)

, 
B

oc
a 

R
at

on
 (E

st
ad

os
 U

ni
do

s)
, L

as
 

T
on

in
as

 (A
rg

en
tin

a)
, L

ur
in

 (P
er

u)
, 

M
an

co
ra

 (P
er

u)
, P

ue
rt

o 
B

ar
ri

os
 

(G
ua

te
m

al
a)

, P
ue

rt
o 

Sa
n 

Jo
se

 
(G

ua
te

m
al

a)
, P

un
ta

 C
ar

ne
ro

 (E
qu

ad
or

) 
Sa

n 
Ju

an
 (P

or
to

 R
ic

o)
, V

al
pa

ra
ís

o 
(C

hi
le

)

25
.0

00
T

el
ef

ón
ic

a

A
m

er
ic

a 
M

ov
il 

Su
bm

ar
in

e 
C

ab
le

 
Sy

st
em

-1
 

(A
M

X
-1

)

2.
01

4

R
io

 d
e 

Ja
ne

ir
o,

 
Sa

lv
ad

or
 e

 
Fo

rt
al

ez
a

B
ar

ra
nq

ui
lla

 (C
ol

ôm
bi

a)
, C

an
cu

n 
(M

éx
ic

o)
, C

ar
ta

ge
na

 (C
ol

ôm
bi

a)
, 

Ja
ck

so
nv

ill
e 

(E
st

ad
os

 U
ni

do
s)

, M
ia

m
i 

(E
st

ad
os

 U
ni

do
s)

, P
ue

rt
o 

B
ar

ri
os

 
(G

ua
te

m
al

a)
, P

ue
rt

o 
Pl

at
a 

(R
ep

úb
lic

a
D

om
in

ic
an

a)
, S

an
 Ju

an
 (P

or
to

 R
ic

o)

17
.8

00
A

m
ér

ic
a 

M
óv

il

C
on

tin
ua



256  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

So
ut

h 
A

tla
nt

ic
 

C
ab

le
 

Sy
st

em
 

(S
A

C
S)

2.
01

5
Fo

rt
al

ez
a

L
ua

nd
a 

(A
ng

ol
a)

6.
50

0
A

ng
ol

a 
C

ab
le

s

Se
ab

ra
s -

1
2.

01
5

Fo
rt

al
ez

a 
e 

Sa
nt

os
N

ov
a Y

or
k 

(E
st

ad
os

 U
ni

do
s)

10
.5

00
Se

ab
or

n 
N

et
w

or
ks

B
ra

zi
l-

E
ur

op
e

2.
01

6
Fo

rt
al

ez
a

L
is

bo
a 

(P
or

tu
ga

l)
N

ão
 

di
sp

on
ív

el
T

el
eb

ra
s,

 Is
la

L
in

k

Fo
nt

e:
 T

el
eG

eo
gr

ap
hy

. D
ad

os
 d

is
po

ní
ve

is
 e

m
: <

w
w

w
.s

ub
m

ar
in

ec
ab

le
m

ap
.c

om
/#

/>
. A

ce
ss

o 
em

: 2
1 

ou
t. 

20
15

. O
rg

an
iz

aç
ão

: J
ur

ad
o 

da
 S

ilv
a,

 2
01

4.



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  257

Além deste cabo, há ainda em serviço o South American 
Crossing (SAC)/Latin American Nautilus (LAN), GlobeNet, 
Americas-II, South America-1 (SAm-1), América Móvil Subma-
rine Cable System-1 (AMX-1) e em andamento o South Atlantic 
Cable System (SACS), Seabras – 1 e o Brazil-Europe.

Com isso, cumpre assinalar que cada cabo deste que foi apresen-
tado tem uma extensão própria, ligando diferentes partes do Brasil 
ao mundo. Alguns têm traçado voltado para a América Latina, ou-
tros para a América do Sul, África e Europa, dependendo do grupo 
de atuação e do interesse do projeto que pode abarcar desde o uso 
exclusivo para dados e internet, ou mesmo telefonia internacional.

No caso do cabo Brazil-Europe que aparece com essa designa-
ção pela TeleGeography o mesmo foi denominado pela Telebrás de 
JVCo (Joint-Venture Company), sendo uma parceria entre essa e a 
empresa espanhola IslaLink Submarine Cables, que já tem longa 
tradição nesse segmento. Segundo a Telebrás12, essa é uma em-
presa que terá a maioria de capital nacional, inclusive com ações 
de fundos de investimentos específicos, totalizando a soma de 185 
milhões de dólares no projeto. Tal iniciativa se deu em razão de 
questões comerciais e estratégicas com a Europa, conformando um 
novo canal para transmissão de dados via internet entre o Brasil e 
seus parceiros estratégicos. 

Ademais, vale frisar que o projeto da Telebrás JVCo ganhou força 
justamente no momento em que há diversas denúncias por parte de 
Edward Snowden (analista de sistemas que prestou serviços para a 
agência norte-americana NSA – National Security Agency) de que 
o órgão de inteligência, para o qual foi contratado, havia feito espio-
nagem de diversos países, governos e empresas – incluindo o Brasil 
no centro dessas discussões. Tais revelações foram divulgadas em 
jornais de ampla difusão como The Guardian e Washington Post e em 
veículos de comunicação das Organizações Globo. 

 12 Disponível em: < www.telebras.com.br/inst/?p=5272>. Acesso em: 21 out. 
2015.
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Nesse cenário, o governo brasileiro agiu por meio da Polícia 
Federal e de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
apurar tais denúncias. A CPI, por sua vez, “[...] não conseguiu 
identificar os responsáveis pela interceptação de dados de brasilei-
ros feita pelo governo dos EUA”.13  Ademais, o caso ganhou forte 
repercussão internacionalmente, mobilizando governos e organis-
mos, supostamente vítimas da espionagem, a pedirem explicações 
do governo estadunidense, como fez a presidenta Dilma Rousseff e 
a chanceler alemã Angela Merkel; levando a mandatária brasileira, 
inclusive, a propor uma maior regulação por parte dos Estados para 
o uso dos serviços de telecomunicações (especialmente internet) no 
mundo.

Enquanto isso, no governo se discutia o chamado Marco Civil 
da Internet como proposta apresentada desde 2011, tramitando 
como Projeto de Lei na Câmara dos Deputados (PL 2126/2011)14 
e desde março de 2014 submetido ao Senado, sendo aprovado nessa 
casa na noite de 22 de abril de 2014. Tal aprovação aconteceu a 
tempo de servir como exemplo e modelo no evento NETmundial, 
realizado em São Paulo, que tratou da governança da internet em 
âmbito internacional, em uma carta de intenções e princípios. Foi 
também durante a realização desse evento, em 23 de abril de 2014, 
que a presidenta Dilma sancionou o Marco Civil da Internet no 
Brasil, abrindo espaço para o diálogo com diversas autoridades 
estrangeiras sobre o assunto.

O objetivo do projeto do Marco Civil é, portanto, regular o uso 
da internet no Brasil, disciplinando o setor e conferindo a ele de-
terminada normatividade, o que equivale, grosso modo, a uma 
“Constituição da Internet no Brasil”. Os debates foram feitos no 
governo, na sociedade civil, na comunidade técnica e nas universi-

 13 Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/04/1437177-cpi-
fracassa-na-identificacao-dos-responsaveis-pela-espionagem-dos-eua-a-bra-
sileiros.shtml>. Acesso em: 8 abr. 2015.

 14 Informação apresentada no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-
cao=517255>. Acesso em: 21 out. 2015.
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dades, tendo como órgão de representação especial para o assunto 
o Comitê Gestor da Internet (CGI.br), com sede em São Paulo, em 
um modelo baseado na “governança multissetorial”. Tal modelo é 
assim designado porque acolheu de forma participativa, e em um 
espaço aberto e público, diversos setores da sociedade que opina-
ram e compartilharam argumentos sobre a regulação da questão no 
país.

O marco envolveu a discussão de responsabilidade de provedo-
res de internet e dos usuários, marketing dirigido, armazenamento 
de dados, exclusão de conteúdo, privacidade, sigilo e neutralidade 
da rede, gerando grandes discussões na sociedade civil, nos meios 
de comunicação, redes sociais, provedores de internet, empresas, 
nas operadoras de serviços de telecomunicações e, principalmente, 
na grande mídia capitaneada pela televisão. A proposta em si não é 
simplesmente um projeto de lei, mas uma “carta de direitos e deve-
res” que contou com a participação dos cidadãos e diversos orga-
nismos na construção do conteúdo do documento, em um processo 
colaborativo via web para se tornar uma referência mundial, a favor 
da “neutralidade”, da “privacidade” e da “liberdade de expressão” 
no uso da rede.

Com isso, a pauta da segurança do usuário de internet e da pri-
vacidade na comunicação tem ganhado espaço nesse debate extre-
mamente importante.  Nessa discussão, também se faz presente 
a questão do armazenamento de dados dos usuários, tráfego de 
acessos e o compromisso dos provedores em mantê-los em segu-
rança, livre de invasões e ataques criminosos. Desse modo, se pode 
escrever de uma responsabilidade compartilhada entre usuários, 
empresas provedoras e governo no uso da internet no país. 

Para tanto, as empresas acabam contando com Centros de Pro-
cessamento de Dados, mais comumente conhecidos como Data 
Centers, abrigando diversos servidores e bancos de dados em quan-
tidade e qualidade com vistas ao armazenamento, proteção e pro-
cessamento de dados. O Mapa 11 demonstra, nesse contexto, a 
localização dos Data Centers no país. Nele, observa-se uma maior 
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presença destes centros de processamento de dados em Estados da 
chamada Região Concentrada, embora também haja a sua presença 
em algumas capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país. 

Tal mapa, somado a outras ilustrações que foram apresentadas 
durante a construção desta obra, reflete um Brasil desigual, rico, 
pobre e contraditório. Assim, há determinadas áreas e regiões ple-
namente integradas às demandas e usos corporativos e outros pe-
daços do território alheios aos grandes fluxos de capitais e às redes 
técnicas de poder.

Pode-se, portanto, falar de um território bem equipado, em 
termos técnicos de circulação e acesso à informação, vinculada às 
demandas do capital corporativo, e de pedaços do território em que 
esse tipo de informação e mensagem são vistos em outro patamar. 
Há, nesse sentido, um uso corporativo do território pleno em algu-
mas partes e um uso corporativo com menor agressividade técnica e 
competitiva, em outras parcelas territoriais.

Com isso, para representar a concentração econômica decorren-
te do processo de urbanização, industrialização e inserção produti-
va da informação na economia no Brasil é plausível identificar no 
território brasileiro uma região concentrada, como escreveram San-
tos e Ribeiro (1979), bem como Santos e Silveira (2006). Trata-se, 
nesse sentido, de uma forma de regionalizar o território, sobretudo, 
a partir da análise da densidade técnica, científica, informacional e 
econômica do país, respeitando os limites municipais e os limites 
estaduais.  

Há, entretanto, outras formas de regionalização que foram leva-
das a cabo por diferentes autores, como Pedro Pinchas Geiger (1969), 
que dividia o território em três regiões distintas com base na indus-
trialização, aspectos naturais e nas mudanças ocorridas na urbaniza-
ção daquele período, ou seja, Amazônia, Centro Sul e Nordeste. Tal 
regionalização não levava em conta o respeito aos limites estaduais, 
por exemplo, e se baseava na ideia de complexos geoeconômicos.
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Nesse sentido, é preciso ter bem claro que: “As regiões também 
podem ser estudadas a partir de uma problemática que parta do 
reconhecimento daquelas funções que as inserem na atual divisão 
territorial do trabalho [...]” (Silveira, 1999a, p.72). Trata-se, con-
sequentemente, de escrever sobre regiões integradas à economia 
internacional e outras com menor grau de inserção; regiões com 
forte capacidade de telecomandar e outras com menor potencial; 
submissas à tirania do capital e dos territórios informados corpora-
tivamente, tecnicamente, financeiramente, mecanicamente, eletro-
nicamente, cientificamente e modernamente inovadores.

Aqui, como se trata de um trabalho que foca seus esforços no 
estudo das telecomunicações, é possível, com base nas leituras e 
argumentações trabalhadas, descrever ao menos em 7 pontos do 
território nacional: a presença densa de urbanização, produto in-
terno bruno, técnica, ciência, informação, máquinas, empresas (in-
dustriais, de serviços e do comércio), mídia, provedores, empregos, 
carros, aviões, ferrovias e infovias. Com isso, pode-se argumentar 
sobre uma regionalização do território nacional fundamentada no 
grau de: modernização tecnológica, inovação, produção indus-
trial, importância na rede urbana e na presença plena de serviços 
de telecomunicações banais e complexos, que assumem as distintas 
economias municipais, metropolitanas e estaduais. 

Para tanto, o ponto de partida para a montagem conceitual de 
representação dessa expressão geográfica das telecomunicações no 
território é a abordagem areal e reticular. Com isso, a discussão areal 
é feita a partir da análise e seleção de determinados aglomerados 
urbanos e, ao mesmo tempo, reticular ao relacionar a ligação técnica 
material (infraestrutural) e imaterial (informacional) dessas áreas 
por meio de redes técnicas avançadas de fibras ópticas, data centers, 
satélites no ritmo da circulação de ideias em ondas; na pulsação e no 
movimento de um país que está em constante transformação espacial 
e social, ou seja, socioespacialmente. Assim, tal expressão geográfica 
de síntese é mais bem visualizada em termos espaciais no Mapa 12.
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Por conseguinte, os aglomerados elegidos para compor essa área 
concentrada abarcam a dimensão de cidades modernas e de um es-
paço rural no entorno dinâmico e técnico, para atender as demandas 
de uma sociedade em transformação. São, portanto, aglomerados 
da técnica, frutos da ciência, da informação, da urbanização, in-
dustrialização, dos serviços e do comércio avançado, em ampla 
relação com o plano nacional e com interações fortes com o estran-
geiro. Nesse caso, tais espaços são, especialmente, metrópoles que 
coordenam uma densa rede de relações territoriais e, desse modo, 
apoiamo-nos, sobretudo, em Ascher (1995) para fundamentar tal 
cenário quando argumentou que:

Les métropoles concentrent aussi de façon croissante les 
actvités stratégiques, identifiés par des fonctions (information, 
recherche, recherche-industrie, commerce de gros, commercial-
-industriel), des secteurs d’activité (presse-édition, études conseil 
et assistance, administration publique, recherche et enseignement 
supérieur, industrie, commerce interindustriel) et des professions 
(chefs d’entreprises, cadres, journalistes, chercheurs, ingénieurs, 
architectes, médecins, cadres commerciaux, etc.) [...]. (1995, p.22).

Assim, é preciso ter em mente que não se trata de identificar 
somente metrópoles com função de telecomandar no território bra-
sileiro, mas de observar, sobretudo, a proximidade em que se en-
contram no tecido de relações econômicas e políticas, no sentido 
de observar a área que possui a maior carga de densidade técnica 
do país e um alinhamento estratégico, na produção da normatiza-
ção, regulação, circulação e gestão territorial corporativa e estatal. 
Por abstração genérica, denominaremos a união desses pontos de 
dinamicidade econômica e de forte capacidade de telecomando, 
resultante desse uso corporativo do território de Ψ (Psi) geográfico, 
que é a vigésima terceira letra do alfabeto grego. 
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Mapa 12 – O Psi no território brasileiro.
Elaborado por: Paulo Fernando Jurado da Silva.

Tal Ψ é, portanto, a forma espacial que ganha a articulação topo-
lógica do território das telecomunicações e do poder econômico no 
Brasil, como demonstra o Mapa 12. Entretanto, é preciso ressaltar 
que se trata de um Psi imperfeito, quando analisado a continuida-
de territorial do fenômeno, mas que tende a se tornar mais claro 
quando visualizado a partir da integração imaterial que promove os 
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serviços de telecomunicações no território, unindo essa morfologia 
técnica a partir de diversas redes e conformando a área que concen-
tra maior densidade técnica e econômica do país. Nesse sentido, 
o Psi Geográfico da Técnica e das Telecomunicações ou Tridente da 
Globalização territorial seria composto por distintas unidades espa-
ciais de telecomando, incluindo a:

• Região Metropolitana de Porto Alegre (Grande Porto Alegre): 
inserida no estado mais austral do país, ou seja, o Rio Grande 
do Sul, que é a porta de entrada para o Mercosul, que, por sua 
vez, reúne mercados do Cone Sul como Paraguai, Argentina e 
Uruguai. Mantém importante fatia da produção industrial do 
país, a exemplo dos segmentos químicos, universidades, centros 
de pesquisa e no setor de tecnologia da informação é sede per-
manente do Fórum Internacional Software Livre. Nessa região, 
cujo tecido urbano e desenvolvimento econômico é comandado 
por Porto Alegre, há ainda as sedes de diversas corporações e 
atividades econômicas, a exemplo da produção de automóveis 
em Gravataí, com a Chevrolet, e em Guaíba, com o projeto da 
Foton, de capital chinês, voltado à produção de caminhões.

• Grande Florianópolis e adjacências regionais: reunindo a área 
territorial da Grande Florianópolis e, na adjacência, a mesor-
região do Itajaí (especialmente Itajaí e Blumenau) e o Nordes-
te de Santa Catarina (destaque para Joinville) é uma das áreas 
com maior industrialização do país. Florianópolis, por exemplo, 
apresenta diversas empresas do segmento de produção de sof-
twares e tecnologia, contando com vários centros de tecnologia 
e parcerias entre universidades e empresas para a produção de 
tecnologias e incubadoras de negócios. Itajaí, depois de Santos, 
é o maior porto com movimentação de containers do Brasil, polo 
de produção naval e ponto de exportação de parte da indústria 
automobilística e têxtil nacional. Blumenau, por sua vez, desta-
ca-se na produção metalúrgica, mecânica e elétrica, mas, sobre-
tudo na produção de softwares, sendo a sede do Vale do Software 
no Sul do país, com incubadora específica na área. Já Joinville é 
o município com maior industrialização de Santa Catarina, com 
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destaque para os segmentos químico, mecânico, plástico, têxtil 
e também a produção de softwares; e ainda no Nordeste Catari-
nense há Araquari, que mesmo não sendo um grande centro, em 
termos demográficos, acolhe o projeto de instalação da fábrica 
de automóveis da BMW no Brasil.

• Região metropolitana de Curitiba (Grande Curitiba): nessa 
porção do território paranaense estão concentrados os principais 
investimentos na área de inovação, centros de tecnologias e as 
importantes universidades do Estado. Destacam-se Araucária 
com a sede da REPAR (Refinaria Presidente Getúlio Vargas); 
São José dos Pinhais, por meio do Complexo Ayrton Senna com 
as montadoras da aliança Renault-Nissan e também, em outra 
extensão, a Volkswagen. Já no plano da inovação, Curitiba pos-
sui diversas iniciativas, com destaque para o centro de inovação 
da Microsoft, no contexto da Cidade Industrial do Instituto 
de Tecnologia do Paraná (Tecpar) com o desenvolvimento de 
diversos projetos, na área de inovação e tecnologia. Além disso, 
encontra-se a sede do grupo Positivo Informática, que é uma das 
maiores companhias produtoras de computadores do Brasil, e a 
Global Village Telecom (GVT), que opera serviços de teleco-
municações como internet, televisão por assinatura e telefonia.

• Macrometrópole paulista15: composta por um tecido urbano 
bastante complexo e denso, é o maior polo econômico, financei-
ro, industrial e informacional do país. São Paulo abriga a sede 
de diversas grandes corporações de capital nacional e interna-
cional em operação no Brasil; bolsa de valores; universidades 
com projeção internacional como a Universidade de São Paulo 
(USP); centros de pesquisa; grandes grupos de comunicação 
como Globo São Paulo, Record, SBT e Bandeirantes; jornais 
de circulação nacional a exemplo de Folha de S.Paulo e Esta-
dão; provedores como UOL; operadoras de serviços de tele-

 15 Designação apoiada na Emplasa – Empresa Paulista de Planejamento Metro-
politano. Disponível em:  <www.emplasa.sp.gov.br/newsletter/maio/
interno/caracteristicas_objetivos.asp>. Acesso em: 21 out. 2015.
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comunicações como a NET e a Vivo. Nesse sentido, é preciso 
ressaltar que essa macrometrópole engloba, além da Grande 
São Paulo, regiões como Campinas, Baixada Santista e Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. Para a Emplasa – Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano – essa região é formada por “[...] 
173 municípios que concentravam, em 2010, 73,3% do total 
da população paulista, 83,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 
estadual e 27,6% do PIB brasileiro –, além de abrigarem cerca de 
50% da área urbanizada do Estado”.16 Nessa região, há o maior 
porto do Brasil, localizado em Santos, grandes refinarias como 
a de Paulínia, a Embraer, que se dedica a produção de aviões 
e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em São 
José dos Campos, a operadora de serviços de telecomunicações 
Sky em Santana do Parnaíba, o Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento em Telecomunicações (CPqD), Toyota, Honda, 
Samsung, Motorola, Bombardier na região de Campinas, entre 
tantas outras companhias reconhecidas mundialmente, seja de 
capital nacional ou internacional. 

• Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Grande Rio): é o se-
gundo polo econômico mais dinâmico do país, reunindo um 
parque industrial diversificado com refinarias de petróleo, in-
dústria naval, petroquímicas, metalúrgica, químicas, siderúr-
gicas, entre tantas outras. Tal região conta com os maiores es-
taleiros do país e é sede de empresas de telecomunicações como 
Oi e Embratel, além do maior grupo de comunicação televisiva 
do país: a TV Globo, que é vinculada às Organizações Globo, 
que possuem em sua estrutura uma densa cadeia de canais de 
televisão paga, jornais, provedor de internet, revistas etc. Nessa 
região metropolitana, somam-se ainda uma lista bastante ex-
tensa de empresas importantes como Petrobras, Shell, Chevron 
etc. Mas não são só empresas de capital privado, misto e estatal 
que garantem presença nesse território, como também o go-

 16 Citação extraída de Emplasa. Disponível em: <www.emplasa.sp.gov.br/news-
letter/maio/interno/caracteristicas_objetivos.asp>. Acesso em: 21 out. 2015.
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verno e suas estruturas de administração. Assim, é o caso de 
citar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Casa da Moeda do Brasil, Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 
Eletrobrás e tantos outros órgãos, autarquias, centros de pes-
quisa e universidades de ponta, como a Universidade Federal 
do Rio Janeiro (UFRJ).

• Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande Belo Hori-
zonte): inserida no contexto do Estado de Minas Gerais, possui 
nas atividades industriais segmentos como petroquímico, extra-
tivo mineral, siderurgia, alimentício, metalúrgico etc. A capital 
Belo Horizonte, somada aos municípios de Betim e Contagem, 
constitui-se em um dos maiores polos econômicos do Estado, 
contando com a presença de diversas universidades como a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e centros de 
pesquisa. Belo Horizonte, por sua vez, está entre as capitais do 
Brasil com maior número populacional, PIB e área de influên-
cia. No momento, a biotecnologia, o segmento de softwares e 
aparelhos eletrônicos são também uma das apostas para o cres-
cimento econômico da região metropolitana. No setor automo-
bilístico, possui em Betim a fábrica da Fiat, que atualmente é a 
líder de vendas no país.

• Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno: formada pela capital Brasília que abriga as sedes do 
executivo, legislativo e judiciário e por alguns núcleos urbanos 
do entorno, tem na capital seu grande centro econômico, finan-
ceiro e político, sendo os centros do entorno dependentes dessa 
estrutura e, ao mesmo tempo, oferecendo função complementar 
a esta. Nelba Penna, (2003, p.6), retratando, por exemplo, esse 
universo desigual e contraditório escreveu que: “Em consequ-
ência dos processos de ordenamento de seu território, ocorreu 
uma intensa expansão da urbanização para a periferia que deu 
origem à formação da região metropolitana de Brasília [...]” e, 
nesse sentido, a criação do “[...] chamado Entorno, atualmente 
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institucionalizado como Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno (RIDE)” (Penna, 2003, p.8). Em 
Brasília estão localizadas diversas sedes de estruturas gover-
namentais, embaixadas, empresas e órgãos de representação 
estatal. Banco Central, Agência Nacional de Telecomunicações, 
Universidade de Brasília (UNB), Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Instituto Brasilei-
ro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), diversos 
ministérios como o Ministério da Ciência e Tecnologia, entre 
tantos outros. Além disso, Brasília, nos últimos anos, tem inves-
tido consideravelmente no incentivo às empresas produtoras de 
tecnologia, desenvolvimento de software e segurança eletrônica. 
Isso porque a capital do país e as estruturas administrativas do 
governo representam um dos maiores consumidores de tecno-
logia da informação, com a presença do Parque Tecnológico 
Capital Digital, que é o data center do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal, entre tantas outras iniciativas. A Torre de 
TV Digital de Brasília, apelidada de “Flor do Cerrado” por 
Oscar Niemeyer, é também símbolo emblemático da capital 
que se projeta na área de telecomunicações. Brasília é, portanto, 
o núcleo central por onde se irradia a regulação do setor para 
todo o país, por meio da Anatel e do Ministério das Comunica-
ções. O Distrito Federal é o espaço que possui maior quantidade 
de celulares por habitantes no Brasil, conformando a maior te-
ledensidade do país.

Tendo em vista essa realidade plural, desigual e multifacetada é 
preciso reconhecer que estamos diante de universo técnico bifronte, 
que reúne a contradição entre o moderno e o não moderno, a po-
breza e a riqueza, na interface entre o ligamento e o desligamento, 
a inclusão e a exclusão. Nesses centros de concentração econômica 
e técnica não há somente riqueza do ponto de vista econômico, mas 
há também bolsões de pobreza, desigualdade e injustiça social. 
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Há denúncias recorrentes de trabalho análogo à escravidão e 
trabalho precário, desemprego, poluição ambiental, falta de água 
e de saneamento, pessoas sem moradias, ocupações irregulares, 
congestionamento veicular, problemas de transporte público, es-
peculação imobiliária, degradação ambiental, insegurança urbana 
e tantos outros problemas e males que afligem esses aglomerados e 
expõe, grosseiramente, a fragmentação e a segregação socioespacial 
urbana, como causas diretas do desenvolvimento desigual que acir-
ra a luta de classes. 

Além disso, é válido frisar que capitais como Recife, Fortaleza, 
Salvador e Goiás também são relevantes para explicação do Brasil 
atual, desigual e complexo. Por conseguinte, determinadas capitais 
do Nordeste somadas a Vitória (ES), igualmente se posicionam 
territorialmente de modo a desempenhar importante ação na rede 
urbana, bem como na concentração da técnica, sendo formas cres-
centes de um território em expansão, com novidades empresariais 
e soluções de inovação particulares. Trata-se, nitidamente de um 
“Litoral Concentrado”, herdeiro ainda do modelo de colonização 
portuguesa e que com o passar do tempo foi ganhando diferentes 
configurações e conotações, mantendo-se, no entanto, como espaço 
privilegiado para investimentos e inserção da técnica.

Já outras capitais interioranas, como Cuiabá, Campo Grande, 
Goiânia, Manaus e Belém conservam também certa concentração 
técnica, mas representam, sobretudo, territórios informados de 
conteúdo técnico e elos da ligação nacional de um país que se trans-
forma, constantemente. 

Manaus, por exemplo, localizada na região amazônica, concentra 
um importante polo industrial, decorrente das atividades provenien-
tes da Zona Franca de Manaus, que criada desde 1967 e administrada 
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, reúne especial-
mente na produção de eletrônicos, como televisões e computadores, 
seu grande valor de mercado. Desse modo, há um território plena-
mente integrado às demandas do globalitarismo, do poder corporati-
vo e do telecomando de agentes supranacionais como firmas globais 
e nacionais, na produção de normatizações locais.
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Para além do Psi ainda há a presença de informação e de densi-
dade técnica em outras partes do território, que, embora não sejam 
tão concentradas e dominantes, expressam uma boa parcela da 
realidade dos serviços de telecomunicações no país. Nesses pedaços 
do território, orbitam ainda centros de polarização intermediários 
como Londrina, Maringá, Uberlândia, entre outros. Em centros 
como Londrina e Uberlândia, são as empresas que foram fundadas 
localmente no setor de telecomunicações que possuem um papel de 
agir espacialmente histórico, a exemplo da Sercomtel, em Londrina, 
e da CTBC em Uberlândia e Triângulo Mineiro.

Com isso, é na dimensão das telecomunicações e da técnica 
no território que se configuram alianças corporativas global, na-
cional e localmente. Há, por outro lado, uma guerra competitiva 
entre distintos pedaços do território pela instalação de determinada 
companhia ou mesmo adoção de práticas complementares entre 
tais empresas e locais.

O telecomando exercido pelo Psi e também pelo oligopólio das 
telecomunicações no Brasil é alicerce para a construção de um con-
trole remoto de diferentes porções do território pelo capital privado 
e corporativo (nacional e internacional), que reúne uma infinida-
de grande de companhias, setores e organismos interessados em 
participar da infraestrutura, dos sistemas de movimento, do uso 
territorial de um país com dimensões continentais, rico, diverso, 
mas sobretudo desigual e carente de maior distribuição de renda, de 
educação, saúde e de tantos outros problemas discutidos cotidiana-
mente nas universidades, na mídia e pela população.

Dimensões essas que deveriam compor a cidadania territorial 
de um país e das pessoas, pois não é o acesso a determinados servi-
ços como telefonia celular, internet e televisão por assinatura que 
fazem da população mais consciente e menos alienada, pois estes 
são dados do consumo, do capital, do mundo das mercadorias. Com 
isso, a realidade é que o território foi preparado técnica e normati-
vamente para ser instrumento de emissão e recepção das demandas 
da globalização e da internacionalização, em um capitalismo vol-
tado para atender, especialmente, o poder corporativo e também 
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as formas não solidárias de competição territorial e de amparo das 
estruturas de comando das classes hegemônicas.

As marcas, desse modo, entram diretamente no mundo do con-
sumo da população como se comunicassem status, espaços são es-
tandardizados, a televisão passa a ser o grande modelo em que se 
inspiram milhares de pessoas para comprar moda e objetos técnicos. 
Objetos que também são disseminados pela internet em milhares 
de aparelhos celulares e computadores distribuídos no território.

A partir disso, é como se a informação trouxesse à tona, por 
meio do conjunto de serviços e redes técnicas que as suportam, a 
promoção da globalização de um dado profundo dos valores das 
classes dominantes. Por isso, se hoje se fala tanto em liberdade de 
mercados e liberdade das redes é porque o capital, para se repro-
duzir ainda mais, precisa circular sem constrangimentos, barreiras 
espaciais e institucionais. 

Por fim, são as ondas da informação de diferentes modos que 
transmitem a conexão e a desconexão e que ativam ou desativam 
lugares, compondo normatividade, ordem e poder de determinados 
agentes, corporações e do Estado. Os territórios são hoje alvo da 
estratégia de grupos empresariais, da regulação estatal, do teleco-
mando em comunicação com as grandes engrenagens que mantém 
o sistema capitalista em ação, por meio do poder do controle remoto 
corporativo dos territórios e das instituições globalmente.




