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2 
As telecomunicAções no uso do 

território

         

Evolução das infraestruturas de 
telecomunicação no processo de integração 
territorial do Brasil

A formação socioespacial brasileira apresenta características de 
desenvolvimento desigual e combinado. A implantação de deter-
minadas infraestruturas técnicas esteve historicamente relacionada 
aos locais em que há maior circulação de pessoas, bens e dinheiro, 
o que tem uma repercussão direta na forma como são produzidas e 
organizadas as telecomunicações no território. Do litoral ao interior 
as diferenças econômicas e materiais são visíveis, demonstrando a 
concentração e a dispersão, a pobreza e a riqueza, a monumentali-
dade e a fealdade, a comunicação e a ausência de sinal.

Tozi (2005), baseado em Castillo (2003), escreveu que há:

[...] três atos da integração do território brasileiro, a partir da difusão 
de objetos técnicos que se sucedem desde a segunda metade do 
século XX. A radiotelegrafia e a aviação seriam os vetores do pri-
meiro ato da integração proposto, uma vez que são as formas mais 
rápidas e eficazes, nesse momento histórico, de se manter a inte-
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gridade e a integração do território brasileiro, exigindo, também, 
menos infra-estruturas. O rodoviarismo e a telefonia caracterizam 
o segundo ato da integração. As rodovias possibilitaram integrar 
as grandes regiões do Brasil aos centros de comando político e eco-
nômico do território, enquanto que a telefonia é nesse momento 
estatizada e centralizada, ou seja, a variedade de pequenas nume-
rosas empresas até então existentes é transformada em patrimônio 
público e integrada aos projetos estatais. Já o terceiro ato ou atual 
paradigma da mobilidade geográfica (ibidem: 8) traz a incorpora-
ção das tecnologias da informação aos sistemas técnicos de fluxos 
materiais e imateriais. (Tozi, 2005, p.45 e 46, grifo do autor)

Tecnologias da informação que se vinculam aos ciclos de inova-
ção da economia e que se relacionam presentemente à terceira re-
volução industrial, como compareceram, em diferentes momentos, 
nas reflexões de Mamigonian (1999) e Silveira (2003), interpreta-
das no capítulo que antecedeu essa argumentação. 

Portanto, é nesse bojo que se insere a análise das telecomunica-
ções, levando em conta a interpretação das disparidades, bem como 
os usos que são processados na dinâmica corporativa do território 
que é, ao mesmo tempo, amparada e regulada pelo Estado. Porém, 
antes de tudo, é preciso não perder de vista a história e os condicio-
nantes que estiveram presentes em tal realidade. 

No começo, o Brasil apresentava uma formação cuja configu-
ração em termos econômicos de interação espacial assemelhava-se 
a ilhas e arquipélagos. Na realidade, havia pouca ligação entre as 
cidades e a ocupação era praticamente circunscrita às regiões lito-
râneas e faixas adjacentes, com reduzida abertura para o interior. 

Mamigonian (2009, p.50-51), baseando-se em Rangel (1968), a 
esse respeito forneceu os elementos interpretativos para a análise do 
período, visto que:

O Brasil chegou até o século XX “sob forma de um imenso 
território muito desigualmente ocupado e apresentando quase que 
exclusivamente ao longo da costa formações econômicas regionais, 
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geralmente estruturadas em torno de um porto-empório, orientadas 
mais para o comércio exterior do que para o comércio com outras 
regiões, tendo cada uma como espinha-dorsal um sistema regional 
de transportes, o qual servia de base a um esquema regional de 
divisão social do trabalho”, conforme assinalou Ignácio Rangel.1 

Antes, determinadas cidades tinham maior interação com o 
exterior do que com núcleos urbanos na dimensão nacional. Além 
disso, não havia transporte terrestre na forma de automóveis como 
conhecemos hoje, o que dificultava, por outro lado, os deslocamen-
tos das pessoas e, consequentemente, a troca de bens, serviços e 
matérias-primas entre as unidades administrativas de cada região. 
Para Brandão (1996, p.39) tal cenário: 

[...] apresentava enormes descontinuidades geográficas. Imper-
meáveis ao avanço do progresso material. Este arquipélago regio-
nal, verdadeiro mosaico de economias regionais fragmentadas, foi 
sendo cristalizado em processos de longa duração associados ao 
nascimento, auge e declínio dos diversos “ciclos” econômicos [...].

Porém, vale frisar que essa configuração paulatinamente foi 
sendo alterada com a introdução de diversas inovações técnicas. Por 
Jouffroy e Fitch, por exemplo, na década de 1790 foi colocada em 
curso a navegação a vapor no Brasil, sendo que esta só foi tornar-se 
mais regular no século XIX (Dias, 1995). Tal evento favoreceu a cir-
culação do Pará ao Rio Grande do Sul, abrangendo rios como: São 
Francisco; Amazonas e seus afluentes Madeira, Tocantins e Negro; 
Rio da Prata; Paraguai e Paraná, além de outros importantes corpos 
hídricos do país (Dias, 1995).

As estradas de ferro também trouxeram mudanças significa-
tivas no final do século XIX. Tal evento favoreceu, sobretudo, o 

 1 Mamigonian (2009) citou a referência da seguinte maneira: Rangel, I. Carac-
terísticas e perspectivas da integração das economias regionais. Revista do 
BNDE, 1968.
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escoamento de mercadorias e pessoas, além de propiciar a integra-
ção e dinamização do território. Possibilitou, consequentemente, o 
nascimento de diversas cidades, ocupação do interior (distante da 
capital paulista) e o escoamento da produção cafeeira até ao porto 
de Santos, rumo à exportação, o que fez abalar a hegemonia econô-
mica carioca vigente.

O telégrafo foi outro evento e inovação da técnica importante 
para integração territorial, sendo que a primeira linha instalada 
oficialmente no país se constituiu na cidade do Rio de Janeiro por 
volta de 1852, no Palácio do Imperador Dom Pedro II, Paço de São 
Cristovão. Segundo Dias (1995, p.36): “En 1866, les lignes telégra-
phiques terrestres présent aient déja une étendue de dix mille kilo-
mètres, reliant les principales villes des régions sudeste et sud du 
pays [...]”. Deste marco em diante, outras linhas telegráficas foram 
implantadas, favorecendo a ampliação de fluxos informacionais, 
como ilustra o Quadro 4. 

Quadro 4 − Expansão das linhas telegráficas entre 1857 e 1915.

Expansão das linhas telegráficas entre 1857 e 1915*

Períodos Terrestres Por cabos submarinos

1857-1866 São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul

Nacional Internacional

1867-1876 Espírito Santo, Bahia, Sergipe 
Alagoas, Paraíba, Rio Grande 

do Norte

São Paulo, 
Santa Catarina, 

Rio Grande 
do Sul, Bahia, 
Pernambuco, 

Pará

Portugal

1877-1889 Ceará, Piauí, Maranhão e 
Pará

  

1890-1915 Goiás, Mato Grosso, 
Amazonas

 Paris (via 
Dakar)

Fonte: Embratel (1984). Extraído de Dias (1995, p.37) e reformatado por Jurado da Silva 
(2011).
* A expansão das linhas telegráficas se deu a partir do Rio de Janeiro.

Marechal Cândido Rondon foi um dos grandes disseminadores 
dessa tecnologia da informação no território nacional que acompa-



GEOGRAFIA DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  91

nhava, de certa maneira, o traçado de estradas. “Rondon participou 
da interiorização telegráfica durante três décadas, de 1890 a 1922, 
percorrendo 17.000 quilômetros [...].” (Brandão, 1996, p.53).

Já no que diz respeito ao telefone, pode-se afirmar que o seu 
estabelecimento inicial se deu no Rio de Janeiro. Iozzi (2006, p.19) 
considerou que:

[...] Em 15 de novembro de 1879 surgia no Brasil o primeiro telefone 
que foi instalado no palácio de verão do imperador, em Petrópolis, 
e fazia a ligação até o palácio do Rio de Janeiro. Em pouco tempo 
alguns comerciantes da cidade já utilizavam o serviço telefônico. 

Depois desse período, sucessivas instalações telefônicas foram 
sendo efetuadas onde havia especialmente grande circulação de 
capital e pessoas, a exemplo dos centros nascentes emergentes po-
larizadores como São Paulo. “Já na década de 1920, o serviço telefô-
nico abrangia pequenas parcelas das cidades do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre, entretanto, só começa a ganhar força no país 
na metade do século XX” (Iozzi, 2006, p.19).

No começo do século XX, segundo Brandão (1996), empresas 
estrangeiras como a Siemens (1895), Ericson (1900), Sesa-ITT 
(1908) e Philips (1920) passam a operar no país com escritórios 
próprios. A Siemens criou até mesmo subsidiária com a finalidade 
de promover a importação de equipamentos, por volta de 1905. 
Contudo, só foi na década de 1920 que as demais concorrentes pas-
saram a adotar tal estratégia.

Pouco a pouco as dificuldades de integração técnica do território 
foram sendo vencidas, com o avanço da urbanização e da industria-
lização, o que foi conferindo ao território novos usos e o integrando 
cada vez mais ao domínio do capital e a formação de um mercado. 

A circulação por via rodoviária também favoreceu a expansão 
da técnica. O governo do Estado de São Paulo criou, em 1920, o 
primeiro plano rodoviário do país, conforme descreveu Dias (1995, 
p.50). Durante as guerras mundiais, as ferrovias passaram por um 
processo de decadência em razão de problemas com a importação 
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de equipamentos e combustíveis, favorecendo a corrente que fun-
damentava seu discurso na expansão rodoviária, em Estados como 
Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o plano rodoviário 
foi instituído em 1944 (Dias, 1995, p.51).

Foi no governo de Getúlio Vargas, no entanto, que as transfor-
mações foram se processar de modo a integrar o território, visto que 
antes o país era constituído por ilhas econômicas e, dessa forma com: 

[...] a extinção das barreiras à circulação de mercadorias entre os 
Estados da União marcou um avanço fundamental no processo de 
integração econômica do espaço nacional. Faltavam porém outras 
variáveis de sustentação, entre elas uma rede nacional de transpor-
tes. (Santos; Silveira, 2006, p.42)

No governo do presidente Getúlio Vargas2 (1930-1945), o Bra-
sil se integra no sentido da formação de um mercado consumidor 
nacional e, paulatinamente, são dadas as condições para que a in-
dústria de base fosse criada e se dinamizasse, fomentando uma 
política industrial que atendesse aos interesses do chamado desen-
volvimento nacional. Mamigonian (2009, p.51) relatou acerca do 
período que:

[...] foram as oligarquias agrárias baseadas no mercado interno 
que dirigiram o processo de industrialização do Brasil, podendo-
-se dizer que Getúlio Vargas desempenhou papel semelhante ao de 
Bismarck, ao substituir no poder os comerciantes export-import 
ligados à Inglaterra pelos industriais nacionais financiados pelo sis-

 2 No período de 1930 a 1934 Getúlio Vargas governou o país como Chefe do 
Governo Provisório, que tinha colocado fim à República Velha (momento 
marcado pela alternância de poder político entre Minas Gerais e São Paulo), 
por meio da Revolução de 1930. De 1934-1937, Getúlio foi o Presidente da 
República eleito pela Assembleia Nacional Constituinte. Depois disso, apli-
cou um Golpe de Estado e fundou o Estado Novo no período de 1937-1945 
e, mais tarde, foi eleito democraticamente, governando o país de 1951-1954. 
Interrompeu seu último mandato ao suicidar-se, no contexto das dificuldades 
e pressões políticas em termos de sustentação governamental.
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tema bancário norte-americano, acelerando o crescimento econô-
mico e provocando um enorme rearranjo na organização territorial 
do país: o “arquipélago” brasileiro, constituído pelas “ilhas” vol-
tadas para o exterior e vigente até 1930, foi rapidamente costurado 
em um único espaço nacional cujas fronteiras com o exterior foram 
reforçadas, além de dissolvidas as “fronteiras” interestaduais, com 
a supressão dos impostos entre os estados da federação e a crescente 
rodoviarização [...].

Nesse sentido, a rodovia Rio-Bahia, por exemplo, da década 
de 1940 foi a materialização da primeira conexão entre o Sudeste 
e Nordeste do país (Dias, 1995, p.51). Ademais, a participação do 
capital estrangeiro foi relevante, visto que: “Dans une association 
étroite avec le capital étranger, l’Etat prend en charge l’infracstru-
ture routière et desire une nouvelle géographie de la circulation 
dans l’espace brésilien” (Dias, 1995, p.52). Com isso, as redes ro-
doviárias asfaltadas possibilitaram o fortalecimento de novas redes 
urbanas regionais. A integração econômica e física do território 
fortaleceu, por outro lado, a intensificação dos fluxos migratórios 
oriundos, sobretudo, da região Nordeste em direção a São Paulo.

Paulatinamente, diversas transformações socioespaciais foram 
sendo processadas no território nacional, como a construção de Bra-
sília, instalação da indústria automobilística, criação e implantação 
de usinas hidrelétricas, construção de rodovias, ampliação da urba-
nização, da industrialização e investimentos em telecomunicações. 

Nesse contexto, a exploração da telefonia fixa era prestada, 
em geral, por empresas privadas no plano do município e quando 
se tratava da escala intermunicipal, geridas pelo Estado. Brandão 
(1996, p.70 e 71) auxiliou a elucidar teoricamente esse período ao 
descrever que:

[...] A mutação tecnológica empreendida e a magnitude da capaci-
dade instalada (abruptamente) geram um abalo violento – graças 
à materialização simultânea de vários projetos de grande porte – 
principalmente nas indústrias de material de transporte, material 
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elétrico e metal-mecânica que possibilita ondas inovativas primá-
rias (“schumpeterianas”) que se disseminam pelos elos mais dinâ-
micos da malha industrial.

Inovações essas que foram aceleradas no governo do presidente 
Juscelino Kubitschek3 (1956-1961) com a implantação do progra-
ma Plano de Metas. Este, por sua vez, tinha como objetivo ampliar 
e fortalecer o crescimento econômico do país, especialmente nos 
setores de energia, transporte, educação, alimentação e indústria de 
base, com a construção de grandes projetos nacionais, como a cria-
ção da capital político-administrativa federal, no Planalto Central: 
Brasília (Distrito Federal-DF). 

Tal plano, apesar de ter trazido grandes benefícios em termos de 
infraestrutura técnica ao país, aumentou, por outro lado, a dívida 
externa. Foi a partir da liberalização econômica, no entanto, que o 
parque industrial nacional se diversificou e São Paulo mais uma vez 
foi beneficiada com a construção de indústrias de bens duráveis. 

Na década de 1950, importantes estabelecimentos industriais 
do ramo petroquímico, como a Companhia Siderúrgica Paulista 
(Cosipa), se instalaram no litoral paulista e Cubatão (município 
localizado na chamada Baixada Santista Paulista e em proximidade 
a capital São Paulo) e passaram a concentrar expressivo aporte de 
investimentos. Se no primeiro recenseamento brasileiro, datado 
por volta de 1870, São Paulo contava com pouco mais de 31 mil 
habitantes, a partir de 1960 atinge aproximadamente 3,3 milhões 
de habitantes (Jurado da Silva, 2011, p.147). Os resultados desses 
múltiplos processos foram a concentração industrial, econômica e 
populacional na capital paulista, bem como a migração do campo 
para a cidade com o fortalecimento da urbanização.

Há uma diversificação da produção industrial brasileira, na qual 
o governo federal cria a Petrobras, além do BNDE (Banco Nacional 

 3 O grande slogan do Plano de Metas de Juscelino ficou conhecido como “Cin-
quenta anos em Cinco”, ou seja, demarcando a estratégia presidencial de 
aumentar o ritmo de crescimento do país em curto espaço de tempo. 
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de Desenvolvimento Econômico), e passa a investir pesadamente 
em infraestrutura com a participação maciça do capital externo, em 
busca da consolidação do setor de bens duráveis. Como considerou 
Negri (1996, p.101), no período há uma nítida concentração indus-
trial em São Paulo, visto que: 

A primeira fase da industrialização pesada (1955/1967) con-
solidou a expansão industrial brasileira e sua concentração em São 
Paulo, aí instalando grande parte da nova capacidade produtiva 
metal-mecânica. É em São Paulo, também, em função da maior 
diversificação de sua estrutura industrial, que se veem, com maior 
clareza, os efeitos de encadeamento dos investimentos do Plano de 
Metas, a exemplo da montagem do setor de autopeças em relação à 
automobilística [...].

Face a esse quadro, São Paulo firmou-se na gestão econômica do 
país, fazendo com que o poderio econômico e político do Rio de Ja-
neiro (antiga capital do Brasil) fossem colocados em segundo plano. 
Tanto São Paulo quanto Brasília acabaram por se configurar como os 
novos centros de gestão econômica e política do território nacional. 

O Brasil passa a se inserir no mundo capitalista como um país 
industrial e urbano, diferentemente da conotação que o país assumia 
no passado, quando a sua vinculação era agrária e exportadora – em-
bora haja permanências, complementaridades e contradições nesse 
processo de desenvolvimento desigual e combinado. Como pontos 
estratégicos de incorporação capitalista do território nacional, com a 
construção de Brasília, foram implantadas diversas rodovias no país. 

O processo de ocupação e expansão demográfica é acentua-
do, face especialmente ao avanço da urbanização no centro-oeste e 
norte brasileiro, consolidando-se os marcos para o estabelecimento 
de novas fronteiras agrícolas no país. Aos poucos o território é di-
namizado e assegura-se a estratégia geopolítica de defesa das áreas 
de fronteira, centrada na política de ocupação e dotação de infraes-
trutura no território.
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Além disso, foi na gestão de Juscelino Kubitscheck que a ques-
tão das telecomunicações foi tomada como pauta da agenda gover-
namental. Comissões conjuntas de estudos e ações com os norte-
-americanos foram criadas, bem como medidas tomadas no sentido 
de atrair investidores estrangeiros privados. Consequentemente, 
a Comissão Nacional de Comunicações foi instalada, tornando-se 
diretamente subordinada à presidência da república.

Ainda no começo da década de 1960, o campo da telefonia tinha 
como principais prestadoras de serviços empresas que nutriam 
vínculo com o capital internacional, como é  o caso da Companhia 
Telefônica Nacional, subsidiária da International Telephone Te-
legraph, de origem estadunidense com atuação no Paraná e Rio 
Grande do Sul, bem como a Companhia Telefônica Brasileira que 
era subsidiária da Canadian Tractions Light and Power Company, 
com operações em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Iozzi, 
2005, p.21). Ademais, havia uma gama muito ampla de pequenas 
empresas com atuação em território nacional e com menor influên-
cia espacial e econômica, se comparada às maiores citadas.

Sobre esse cenário, Novaes (2000, p.48) sintetizou a atuação de 
companhias internacionais no território brasileiro quando afirmou 
que:

[...] a empresa telefônica predominante no Brasil era uma subsidiá-
ria da Canadian Traction Light and Power Company, que operava 
62% das linhas telefônicas fixas instaladas no país, principalmente 
concentradas nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, tendo 
sido nacionalizada no final dos anos 60. Os restantes 38% do mer-
cado estavam divididos por mais de 800 entidades, entre prefeitu-
ras, empresas privadas e cooperativas espalhadas pelo resto do país. 
Com 1,3 milhão de telefones para uma população de 74 milhões de 
habitantes, o Brasil tinha em 1962 uma densidade de 1,7 telefone 
por 100 habitantes, em comparação com 14,8 linhas instaladas por 
100 habitantes, na época da privatização da Telebrás.
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Consequentemente, no governo de João Goulart, foi criado o 
Código Brasileiro de Telecomunicações, na forma da Lei n. 4.117, 
em agosto de 19624. A aprovação desse código possibilitou o dis-
ciplinamento da prestação de serviços, bem como colocou o seg-
mento sob o controle federal, organizando um sistema de tarifação 
próprio e o planejamento naquilo que se poderia considerar como 
Sistema Nacional de Telecomunicações. Além disso, tais mudanças 
foram acompanhadas pela criação do Conselho Nacional de Te-
lecomunicações (Contel), vinculado diretamente à presidência da 
república e do Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) e, por 
conseguinte:

  L’intervention commence en 1962 quand le congress national 
vote le Code des Télécommunications. Les principals resolutions 
du code prévoyaient: a) la mise en place d’un Système National de 
Télécommunication; b) la creation du Conseil National de Tele-
communications (CONTEL), directement relié au Présidente de la 
Rép1ublique, afin d’appliquer la politique génerale; c) l’institution 
des Fonds National des Télecommunications (FNT), don’t les res-
seurces proviennent d’une surtaxation de 30% perçu sur les services 
de telecommunications; d) la formation d’une entité autonome 
ayant statu d’entreprise publique, pour installer et entretenir les 
services inter-urbains et internationaux. (Dias, 1995, p.77)

Já na ditadura militar, foi feita uma aliança entre militares e a ci-
ência técnica. Foi estruturada a política nacional de telecomunicações 
e depois desencadeada a nacionalização da Companhia Telefônica 
Brasileira. Nesse quadro, foi criada a Embratel (Empresa Brasileira 
de Telecomunicações), com o claro objetivo de modernizar o seg-
mento das telecomunicações. Isso porque havia alguns grupos per-
tencentes ao governo que eram favoráveis à aliança com concessio-
nárias estrangeiras e outro bloco formado por militares e pelo Contel, 

 4 Referenciado em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4117.htm>. 
Acesso em: 18 ago. 2013.
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que apoiavam a criação de uma empresa pública. Tal entendimento 
desse contexto histórico faz-se importante porque justifica que:

A remodelação do território brasileiro, em razão da implantação 
das telecomunicações e dos sistemas de informática e informação, 
deve necessariamente recobrar o processo histórico dos anos 60, 
quando o empreendimento coube a direção do Estado, e nos anos 
90, quando o grande negócio da privatização veio estabelecer o 
novo marco das expectativas. (Gomes, 2006, p.345)

Além disso, é válido ressaltar que a estatização das empresas pri-
vadas no processo de reestruturação das telecomunicações passa a 
ser um imperativo, na formação de um sistema nacional de teleco-
municações, sendo levadas a cabo essas ações às últimas consequ-
ências nos governos militares. Este regime, por seu turno, passou a 
criar instrumentos legais e mecanismos para dinamizar tal processo 
e definitivamente patrocinar o desenvolvimento, aprimoramento e 
modernização do segmento. Um dos grandes passos tomados nessa 
direção foi a reforma ministerial de 1967, que possibilitou a cria-
ção do Ministério das Comunicações, pelo Decreto-Lei n. 200, bem 
como a absorção do Contel por este Ministério e, por fim, a Telebrás 
(Telecomunicações Brasileiras) em 1972, e essa tinha a função de:

[...] incorporação (estatização) das operadoras locais e desta ação 
resultou o Sistema Telebrás (STB), constituído por: uma empresa 
holding (a Telebrás); a Embratel (que explorava os serviços de 
longa distância de âmbito nacional e internacional, comunicações 
de dados e de telex); 27 subsidiárias (empresas pólo presentes em 
todos os estados brasileiros) e 4 empresas independentes (porém 
integradas tecnicamente ao sistema). Dessas quatro empresas de 
serviços telefônicos não pertencentes ao Sistema Telebrás, três 
eram estatais: a Companhia Riograndense de Telecomunicações 
(CRT, controlada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul); a 
Serviços de Comunicações de Londrina (Sercomtel, controlada pela 
prefeitura de Londrina-PR) e a Centrais Telefônicas de Ribeirão 
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Preto (CETERP, operadora da prefeitura de Ribeirão Preto-SP) e 
uma operadora era privada – a Companhia de Telecomunicações do 
Brasil Central (CTBC), cuja atuação abrangia o Triângulo Mineiro 
e alguns municípios dos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso 
do Sul (Anatel, s.d.). (Iozzi, 2006, p.24)

À União competia explorar os serviços de telecomunicações, 
mas também autorizar a sua concessão e efetiva autorização. Em 
1968 é inaugurada a Rede Nacional de Microondas, o Sistema de 
Transmissão de Satélites e pouco a pouco foram sendo dados os 
passos para a comunicação no plano internacional por satélites e a 
configuração do sistema de DDD – Discagem Direta à Distância 
(Iozzi, 2006, p.23).

Em 1975, deu-se início ao plano da política industrial das tele-
comunicações e empresas de capital externo passaram a produzir 
no Brasil no segmento da informática como Ericsson, entre outras. 
Investimento nacional5 foi feito na área, mas coube ao Estado a 
criação do Grupo Executivo da Indústria de Componentes para 
Comunicação (Geicom) em 1975 e, no ano seguinte, a criação do 
CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás), em 
Campinas (interior de São Paulo), possibilitando a elaboração de 
projetos em conjunto com universidades e empresas, no segmento 
de alta tecnologia, como os programas de comunicação por satélite 
e outros sistemas ópticos.

Com o surgimento da Telebrás, o Sistema Brasileiro de Teleco-
municações passou a:

[...] ter a seguinte organização: em nível superior, o Ministério das 
Comunicações (MINICOM), que tinha como função estabelecer as 
diretrizes gerais do desenvolvimento do setor, além de sua regulação; 
em um nível intermediário, a Telebrás, que coordenava o sistema, 
adquiria os equipamentos necessários, aplicava os recursos e pro-
movia o desenvolvimento tecnológico por via do CPqD; na base do 

 5 Referenciado em Brandão (1996, p.104).
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sistema estavam as 27 empresas subsidiárias, que operavam em cada 
estado da federação as redes urbanas e intraestaduais, e a Embratel, 
que operava os serviços de longa distância (nacional e internacional) e 
também oferecia serviços de comunicação de dados, telex e telégrafo 
(Almeida e Crossetti, 1997:21). (Iozzi, 2006, p.25)

Nesse sentido, o CPqD realizou a coordenação de diversos pro-
gramas de intercâmbio, parceria e cooperação com empresas, estabe-
lecimentos industriais e universidades. Essa iniciativa trouxe a redu-
ção da dependência tecnológica, viabilizando a expansão dos serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, principalmente com 
investimento na área de fibra óptica, comutação temporal, tecnologia 
por satélite e serviços de transmissão de informação por rádio.

Nesse momento, os sistemas de comunicação eletrônica e digital 
passaram a ser incorporados no território nacional, e: “[...] A regula-
ção pelo poder público foi o motor desses processos, com a criação da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel), em 1965, 
e das Telecomunicações Brasileira S.A. (Telebrás), em 1972 [...].” 
(Santos; Silveira, 2006, p.81).

Dessa forma, a indústria bélica, aeronáutica e das telecomunica-
ções adquiriram um papel de grande destaque na ditadura militar, 
alimentando a ideologia geopolítica de autonomia e desenvolvimento 
nacional. Foi nesse quadro que o governo federal atuou no território 
nacional, visando incentivar a instalação de indústrias em outras lo-
calidades da federação, fundamentando-se, para tanto, na teoria dos 
Polos de Desenvolvimento, baseada nas ideias de François Perroux. 

A partir da década de 1970, é criada a Zona Franca de Manaus 
(polo comercial localizado na região Norte do país, que se destaca 
especialmente no segmento de produção de eletrônicos), assim 
como são implantados a Rodovia Transamazônica e o Polo Petro-
químico de Camaçari, na Bahia. 

Tal processo de reestruturação das telecomunicações possibi-
litou a organização do sistema nacional e a modernização técnica 
do segmento. Além disso, ofereceu as condições necessárias para 
a alteração de paradigma que vigia no mercado, baseado somente 
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na ação isolada e pulverizada das empresas privadas no território. 
Com isso, no período:

Entre 1974 e 1975 ocorreram eventos importantes, como 
a regulamentação que estabelecia as regiões prioritárias para a 
implantação da telefonia móvel terrestre entre São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal. Foram instaladas antenas em Manaus 
e Cuiabá para atender aos serviços domésticos via satélite e a nova 
Rede Nacional de Estações Costeiras. Em 16 de setembro de 1975, 
inaugurou-se a Estação de Tanguá II. Três anos mais tarde, surgem 
três novas Estações Terrenas de Comunicações Domésticas via 
satélite: Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Macapá (AP), e em 
1979, é inaugurada a Estação Tanguá III (RJ). (Tatsch, 2003, p.49)

De certa maneira, tais avanços trouxeram como principais be-
nefícios o investimento em inovação, a instalação de um sistema 
telefônico integrado nacionalmente e, posteriormente, a concessão 
de operação de mais canais de TV. 

Já em 1980, entrava em operação, de acordo com Tatsch (2003, 
p.50), o cabo submarino Brus, que conectou os Estados Unidos ao 
Brasil, facilitando o fluxo de informações entre tais países. Além disso, 

A rede Nacional de Televisão por Satélite (TV SAT) e o sistema 
de cabos submarinos Atlantis foram inaugurados em outubro de 
1982. No ano seguinte, os computadores da Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro e da Rede Nacional de Telex passam a operar interliga-
dos, e é inaugurado o Serviço Internacional de Acesso a Informa-
ções Financeiras (Findata). (Tatsch, 2003, p.50)

Com isso, em 1985, o Brasil lançou seu primeiro satélite 
geoestacionário,6 o Brasilsat AI, e, em 1986, o Brasilsat AII. Na-

 6 Informação referenciada na Agência Espacial Brasileira. Disponível em: < 
www.aeb.gov.br/2011/09/satelites-de-comunicacoes-serao-parte-do-pro-
grama-espacial-brasileiro-2/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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quele momento, era um privilégio para poucas emissoras gozar de 
cobertura nacional como a Globo e a Bandeirantes. “[...] Foi nesses 
anos que se constituiu o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), 
graças a utilização de um transponder do Brasilsat 2 [...]” (Santos; 
Silveira, 2006, p.75) e logo: “[...] O caminho para diversificação 
das redes nacionais de emissoras de televisão no país estava aberto” 
(Santos; Silveira, 2006, p.75).

Contudo, esse padrão de transformações no segmento revelou-
-se esgotado, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, quando se 
tornou alvo do ideário privatista. Mesmo assim, em 1994 foi lança-
do o satélite geoestacionário Brasilsat B1, em 1995 o Brasilsat B2 e 
em 1998 o Brasilsat B3, conforme a Agência Espacial Brasileira.7

Nesse período, a indústria de equipamentos de telecomunicação se 
comportou ociosamente e os investimentos do Estado passaram por 
uma redução considerável, se comparados ao período da ditadura mi-
litar. Ademais, ainda na década de 1980 o país é sacudido pela crise da 
dívida externa e o processo de redemocratização colocado em curso.

Depois desse momento, a liberalização da economia passa a 
ser dominante, sobretudo nos governos Fernando Collor de Mello 
(1990-1992), Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Car-
doso (1995-2002), no qual parte das empresas estatais é leiloada ao 
capital internacional e nacional privado, favorecendo os grupos de 
interesse ligados à sustentação de políticas neoliberais e um plano 
de enxugamento da máquina pública, o que se traduziu, por outro 
lado, na desestatização e na redução das políticas públicas voltadas 
ao crescimento econômico. Nas palavras de Brandão:

A real história da desorganização fiscal-financeira do setor 
público brasileiro é a de um Estado bancador em última instância 
do padrão de desenvolvimento capitalista no País, que levou às 
derradeiras consequências, na crise que se prolonga desde o final 
dos anos 70, seu histórico papel de mobilizador de recursos, trans-

 7 Disponível em: < www.aeb.gov.br/2011/09/satelites-de-comunicacoes-
serao-parte-do-programa-espacial-brasileiro-2/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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feridor de fundos e, acima de tudo, socializador de perdas; além de 
agente da regulação macroeconômica e investidor direto, terminou 
por se tornar o mutuário final que arcou com todo o ônus e os riscos 
do ajustamento do setor privado na “década perdida”. Colapsa 
totalmente sua capacidade de gasto e iniciativa, se tornando refém 
do setor privado líquido e imobilizado em sua ação reguladora e 
estruturante. (Brandão, 1996, p.115 e 116)

Isso teve como repercussão direta o agravamento do cenário de 
desemprego, colocando em dificuldades os grupos nacionais, que 
agora tinham que concorrer mais abertamente com os oligopólios 
e o capital internacional depois de efetuada a abertura econômica. 
Isso foi sentido especialmente nos estabelecimentos de setores mais 
tradicionais da indústria como as confecções, têxteis e calçadistas.

Nesse sentido, a década de 1990 foi marcada fortemente pela 
abertura ao capital estrangeiro e ao ideário das privatizações. A 
inflação foi controlada e as políticas de controle fiscal colocadas em 
curso. Onda essa que golpeou diversos países da América Latina e 
que colocou em cena a competição no uso corporativo do território 
por uma parcela de oligopólios internacionais em consórcio, muitas 
vezes com o capital nacional. 

As telecomunicações, nesse quadro, foram desestatizadas e gru-
pos internacionais passaram a atuar no mercado com estratégias 
de grande amplitude e atreladas a movimentos em escala global de 
investimento. Houve, com isso, a venda do Sistema Telebrás ao ca-
pital privado no modelo de concessão, baseada na rentabilidade que 
os serviços poderiam oferecer às companhias operadoras.

A privatização das telecomunicações no Brasil

O tema da privatização das telecomunicações (especialmen-
te telefonia celular e fixa) começa a ganhar eco durante o debate 
da Constituinte. O debate ocorria entre aqueles que defendiam o 
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modelo de liberalização do setor e a venda ao capital privado do 
Sistema Telebrás e os que advogavam a necessidade do Estado em 
manter tais serviços sob sua tutela, em razão da segurança nacio-
nal e de ser um setor estratégico da economia, investindo na sua 
universalização.

Assim, Dalmazo (2002) foi um dos autores que se preocupou 
em refletir sobre a privatização dos serviços de telecomunicação no 
país, explicando com detalhes tal contexto ao elucidar que:

A política de abertura ganhou, de fato, contornos radicais no 
período 1990-93. A coleção de derrotas dos privatistas até então não 
atenuou o ímpeto das suas reinvindicações, que tinham por bandeira 
palavras de ordem: entre 1990 e 1993, a bandeira foi a liberalização 
para a entrada da iniciativa privada; entre 1994 e julho de 1995, foi 
a flexibilização do modelo tradicional; e a privatização a partir de 
meados de 1995 [...]. (Dalmazo, 2002, p.95, grifo do autor)

Com isso, o discurso privatista foi o vencedor político desse de-
bate. Em 15 março de 1990 foi aprovada a Medida Provisória 155, 
que iria ser elemento importante no Programa Nacional de De-
sestatização do Brasil e depois convertida na Lei n. 8.031.8 Como 
a Constituição de 1988 excluía área de serviços públicos, como 
as telecomunicações da desestatização, foi encaminhada emenda 
constitucional para romper com o monopólio estatal, vigente no 
governo de Fernando Collor de Mello.  

A Lei n. 8.0319 , de 12 de abril de 1990, em seu artigo 13, item 
IV, tratou de regulamentar a desestatização de empresas públicas, 
possibilitando que 40% do capital votante pudessem pertencer a 
pessoas jurídicas ou físicas. Entretanto, o que totalmente abriu 

 8 Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htm>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

 9 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htm>. Acesso 
em: 21 set. 2015.
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caminho para o processo de desestatização foi o Decreto n. 1.204 de 
29 de julho de 1994,10 que consolida a lei anterior e a altera. 

Em 1995, foi aprovada a retirada do monopólio da Telebrás. 
Essa operação seria acompanhada pela tarefa de reduzir as distor-
ções dos planos de tarifas internacionais e nacionalmente, além 
de extinguir subsídios envolvidos entre tarifas locais e de longa 
distância, que envolvia a Embratel. Isso levou consequentemente a 
um aumento tarifário muito grande no mercado, trazendo prejuízos 
especialmente aos consumidores. Segundo Novaes (2000, p.152), 
em 1995, a Telebrás mantinha: 

[...] 13 milhões de linhas instaladas, controlava o maior sistema 
telefônico da América Latina, sendo a 11ª do mundo. O fatura-
mento líquido anual da Telebrás era da ordem de US$ 7,5 bilhões, 
e a empresa controlava 95% das linhas telefônicas brasileiras [...].  

Já outra medida alinhada ao ideal liberalizante da época foi a 
criação do PASTE (Programa de Recuperação e Ampliação do 
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal) com o claro ob-
jetivo de melhorar as infraestruturas de telecomunicação no país e 
valorizar as respectivas empresas para a privatização do setor, no 
âmbito de inserção da população na chamada “sociedade da infor-
mação”, visto que: 

[...] o PASTE dá destaque para três proposições fundamentais. 
Primeiro, a disponibilidade de adequada infra-estrutura de tele-
comunicações é fator determinante para a inserção de um país no 
contexto econômico internacional. Segundo, os países mais desen-
volvidos estão incrementando velozmente seus investimentos na 
infra-estrutura de telecomunicações, visando promover o desen-
volvimento da Sociedade da Informação. Terceiro, os países em 
desenvolvimento, como o Brasil, devem integrar-se urgentemente 

 10 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1204.htm>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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a essa revolução, com o fim de potencializar as oportunidades ofe-
recidas por essas novas tecnologias e, assim, estimular o seu desen-
volvimento social, político e econômico (Paste, 1995).11 

No cenário da privatização, Pochmann e Porto (2000) conside-
raram que houve um falso argumento de que o Sistema Nacional de 
Telecomunicações não tinha mais capacidade para investimento no 
segmento quando na realidade possuía e, desse modo, os:

[...] investimentos realizados por empresas estatais entravam como 
se fossem despesas, para efeito de cálculo do déficit público, o que 
dificultava o cumprimento de metas estabelecidas com o FMI. 
Portanto, critérios curiosos de cálculo de déficit público, mas, prin-
cipalmente uma postura ideológica no sentido de privatizar empre-
sas estatais e necessidade de fazer caixa para pagamento de dívida 
externa parecem ter sido as principais razões para privatização do 
SNT, ao contrário de incapacidade de investimento ou até mesmo 
ineficiência operacional, como muitas vezes é afirmado. (Poch-
mann; Porto, 2000, p.34)

Nesse contexto, três leis aprovadas no congresso tiveram papel 
decisivo para a abertura do mercado e para aceleração do processo 
de privatização, a saber: I) Lei Específica, ou seja, a Lei n. 9.295 
(Lei Mínima) de 19 de julho de 1996, que autorizava a prestação 
de serviços via satélite, redes corporativas, trunking and paging, 
telefonia móvel celular (inserida na banda larga B) para exploração 
pela iniciativa privada; II) Lei de concessões de serviços públicos 
por meio da aprovação da Lei n. 8.987 de 13 de fevereiro 1995, apli-
cada aos serviços de telefonia móvel celular; e, por fim, III) Lei n. 
8.977 de 6 de janeiro de 1995, também conhecida como Lei da TV 
a Cabo, que definia a regulação do segmento e impunha diretrizes 
para concessão desse tipo de serviço no mercado nacional.

 11 (Teleco. Disponível em: <www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialmbassin/
pagina_3.asp>. Acesso em: 21 set. 2015)
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Contudo, a lei12 que definitivamente providenciou a desesta-
tização do sistema de telecomunicações brasileiro foi assinada em 
16 de julho de 1997: a Lei n. 9.472 que ficou conhecida como Lei 
Geral das Telecomunicações, amparada pelo Plano Geral de Ou-
torgas, sob o Decreto n. 2.534 de 2 abril de 1998 e pelo Plano Geral 
de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Co-
mutado em caráter público, por meio do Decreto n. 2.592 de 15 de 
maio de 1998. 

Lima (1998), a respeito da Lei Geral das Telecomunicações e suas 
implicações no domínio da política e da economia, ressaltou que:

Essa nova política favorece a concentração da propriedade por-
que não impede a propriedade cruzada dos grupos empresariais de 
telecomunicações, comunicação de massa e informática; e estimula a 
participação crescente dos global players, diretamente ou associados 
aos grandes grupos nacionais, na medida em que elimina todas 
as barreiras para a entrada do capital estrangeiro (Lima, 1998b). 
(Lima, p.122, grifo do autor)

Além disso, o governo brasileiro celebrou, nesse momento, 
acordo de cooperação direta com a União Internacional de Teleco-
municações (UIT), objetivando apoio técnico com vistas à moder-
nização do setor no Brasil, com um orçamento milionário para isso. 
Tal empreitada, por outro lado, foi a responsável pela contratação 
de consultorias internacionais para o estudo do setor, entre elas 
a McKinsey & Company, Inc.13 que foi a principal nesse quesito 
(Lima, 1998, p.124).

 12 Baseado na pesquisa e consulta da legislação sobre o tema disponível a partir 
do sítio do Planalto em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/>. Acesso 
em: 18 ago. 2013.

 13 Lima (1998, p.125, grifo do autor) escreveu que: “[...] a McKinsey é uma das 
maiores empresas de consultoria do mundo, com 75 escritórios em 38 países, 
inclusive no Brasil, e assessora governos e empresas ‘tais como aquelas na lista 
das 500 maiores dos EUA da revista Fortune e suas equivalentes nos respectivos 
países’. Kenichi Ohmae, sócio-senior por mais de 20 anos da McKinsey no 
Japão, ficou mundialmente famoso ao publicar o livro O Fim do Estado Nação, 
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Nesse contexto, para gerir esse novo regime de exploração dos 
serviços de telecomunicações, foi criada a Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações), por meio do artigo 8 da Lei Geral de 
Telecomunicações. Já a regulamentação da Agência se deu pelo De-
creto n. 2.338 de 7 de outubro de 1997, com sede no Distrito Fede-
ral e vinculando-se ao Ministério das Comunicações. Além disso, 
entre as suas atribuições poderiam ser citados os seguintes aspectos:

– implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional 
de telecomunicações;

– expedir normas quanto à outorga, à prestação e à fruição dos 
serviços de telecomunicações no regime público;

– administrar o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas, 
expedindo as respectivas normas;

– expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunica-
ções no regime privado;

– expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestado-
ras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que 
utilizarem;

– expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados 
os padrões e normas por ela estabelecidos;

– reprimir infrações dos direitos dos usuários; e
– exercer, relativamente às telecomunicações, as competências 

legais em  matéria de controle, prevenção e repressão das infra-
ções da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).14

em 1995 – dedicado, aliás, aos seus ex-colegas da McKinsey – no qual argu-
menta que, além de ineficientes, os Estados nacionais são apenas ‘dinossauros 
esperando a morte’”. 

 14 Anatel. Extraído de: < www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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Funcionando como autarquia especial, a agência é financeira-
mente autônoma e possui caráter administrativo independente. 
Suas decisões só podem ser contestadas por via judicial e os res-
ponsáveis pela sua direção possuem mandatos fixos. Além disso, 
a partir da criação dessa agência, o Ministério das Comunicações 
passou a ter seu papel reduzido no cenário das telecomunicações, no 
sentido de ser um ente regulador do setor.

A sede da Anatel fica em Brasília, mas a Agência mantém nos 
estados unidades representativas.15 Há escritórios regionais em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus; e unidades 
operacionais em Florianópolis, Vitória, Distrito Federal, Aracaju, 
Maceió, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Palmas, Cuiabá, 
Campo Grande, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Macapá. 

Com a ação da Anatel e a privatização do setor, o território foi 
preparado no campo normativo e técnico para o uso corporativo na 
instância privada, associando a ideia de que essa mudança seria boa 
para as pessoas, na tentativa de promover o convencimento popular 
e, portanto,

O discurso criado para sustentar a privatização parte da ideia de 
que os serviços públicos cuidados pelo Estado são ineficientes e de 
que as empresas privadas podem realizá-los com maior eficiência, 
ou seja, adotam o pressuposto de que o mercado é um ente perfeito, 
e que a alocação dos fatores pelo mercado é ótima e eficiente. São 
ações fundadas numa teoria estática, baseada na concorrência per-
feita e em pretensas leis universais que ignoram as situações reais 
das formações sócio-espaciais. Outro ponto a ser destacado é que 
o Estado, nesse discurso construído, deve agir unicamente corri-
gindo as falhas no equilíbrio do mercado. A economia neoclássica, 
portanto, parte da idéia de que há dois agentes principais: os pro-
dutores, que objetivam maximizar a renda e o lucro e os consumi-

 15 Dados da Anatel. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/hotsites/Ana-
tel_nos_Estados/endereços_da_anatel_inter.htm>. Acesso em: 29 jul. 2013.



110  PAULO FERNANDO JURADO DA SILVA

dores, que satisfazem suas necessidades e aos quais cabe o prazer do 
consumo (com base em Cano, 2002). (Tozi, 2005, p.115)

Aos consumidores foi colocada a afirmação de que os serviços 
seriam barateados, os custos para instalação cairiam e que esse pro-
cesso levaria futuramente a uma universalização das telecomunica-
ções no Brasil. Com isso, é preciso ter em vista que:

A privatização do sistema de telecomunicações acontece a partir 
da cessão onerosa às empresas do direito de exploração de toda uma 
infra-estrutura construída pelo poder público. Essa transferência 
de poder é parcialmente acompanhada de uma transferência de 
responsabilidades, uma vez que a empresa não tem (e não deve ter 
se quiser manter os níveis de competitividade exigidos no período 
atual) compromisso com os lugares, as regiões ou mesmo os terri-
tórios nacionais e tampouco com as sociedades que esses compar-
timentos geográficos abrigam. A lógica que rege a atuação de um 
agente do mercado é particularista e tende a transformar direitos 
em mercadorias, isto é, cidadãos em usuários ou consumidores 
(Santos, 2002). (Iozzi, 2006, p.1)

O território, nessa concepção, se torna um recurso e pode ser 
vendido às grandes corporações para legitimar as normativas da 
iniciativa privada e das leis de livre mercado. A partir disso, se pode 
falar do uso corporativo do território, em que as empresas agirão no 
sentido de aplicar diferentes estratégias com vistas à acumulação de 
recursos e expansão das suas atividades territoriais e financeiras. 

Nessa perspectiva, a desestatização das telecomunicações no 
Brasil teve como resultado direto a divisão das Telebrás em grandes 
holdings, organizadas no segmento de telefonia celular e de telefonia 
fixa local, uma vez que, anteriormente, a Telebrás era uma:

[...] empresa holding de um sistema empresarial constituído de 27 
(vinte e sete) operadoras estaduais e de 1 operadora de longa dis-
tância, bem como de dois centros de treinamento (em Recife e em 
Brasília) e de 1 (um) Centro de Pesquisa e de Desenvolvimento, era 
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a responsável por mais de 95% dos serviços públicos de telecomu-
nicações do País.16 

Já a aprovação para divisão da Telebrás ocorreu em abril de 1998 
e o leilão em 29 de julho de 1998. Assim, as tabelas 1 e 2 auxiliam 
a melhor elucidar esse assunto ao expor os vencedores do leilão do 
sistema Telebrás para a telefonia fixa e celular, bem como para as 
empresas espelho na telefonia convencional e os mapas 1, 2 e 3 com-
plementam tais tabelas ao exporem em termos espaciais o resultado 
desse processo e, por conseguinte:

Simbolicamente, a martelada do leiloeiro Alexandre Runte, na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 29.07.98, liquidou a pri-
vatização da Telebrás por um valor de R$22,05 bilhões, obtendo 
um ágio médio de 63,74%. O ágio médio para as operadoras da 
telefonia fixa foi de 30,6%, e o da telefonia celular, de 200,66%. O 
menor ágio foi pago exatamente pelo consórcio Telemar (de 1%), 
articulado na última hora pelo BNDES. (Dalmazo, 2002, p.274)

Dalmazo (2002, p.274) relatou ainda que os investidores estran-
geiros controlavam nove operadoras após o leilão com investimen-
tos de R$ 15,8 bilhões de reais, o que equivalia a aproximadamente 
60% dos lances e o restante ficava com os grupos nacionais. Grupos 
esses que tinham pessoas chave como Pérsio Arida e Daniel Dan-
tas, vinculados ao Banco Opportunity e a determinados fundos de 
pensão sua ação no leilão, arrematando fatias na Tele Norte Celular, 
Telemig e Tele Centro Sul. 

Já outros como “[...] Globopar e o Bradesco confirmaram po-
sição de vencedor, controlando 50% da Tele Celular Sul e da Tele 
Nordeste Celular apesar da derrota na telefonia fixa [...]” (Dalma-
zo, 2002, p.280). Derrota na telefonia fixa, porque perderam em 
São Paulo para a proposta agressiva da Telefónica e seu consórcio 
que arrematou a Telesp.

 16 (Disponível em: <www.telebras.com.br/inst/?page_id=41>. Acesso em 21 
set. 2015)
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Tabela 1 – Os vencedores do leilão do Sistema Telebrás na telefonia fixa e celular, 1998.

Empresa Consórcio vencedor e percentual de 
participação

Origem do 
capital

Telesp Participações 
S/A

Telefónica de España S/A – 56,6%
Iberdrola – 7%

Bilbao Viscaya – 7%
Portugal Telecom – 23%

RBS Part. AS – 6,4%

Espanha
Espanha
Espanha
Portugal

Brasil

Tele Centro Sul 
Participações S/A

Telecom Itália – 81%
Fundos Previ e Sistel e Banco 

Opportunity – 19%

Itália
Brasil

Tele Norte Leste 
Participações S/A

BNDESpar – 25%
Flago (La Fonte) – 19,9%

Andrade Gutierrez – 11,27 %
Macal – 11,27%

Grupo Inepar – 11,27%
L.F. Tel – 11%

BB Companhia de Seguros Aliança – 5%
BB Brasil Veículos – 5%

Rivoli – 0,27%

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Embratel MCI – 100% EUA

Telesp Celular 
Participações S/A

Portugal Telecom – 100% Portugal

Tele Sudeste Celular 
Participações S/A

Telefónica – 92,98%
Iberdrola – 6,98%

NTT Mobile – 0,02%
Itochu Corporation – 0,02%

Espanha
Espanha

Japão
Japão

Telemig Celular 
Participações S/A

Telesystems – 48%
Fundos (Previ e Sistel) – 24%

Banco Opportunity – 21%
Outros – 13%

Canadá
Brasil
Brasil
Brasil

Tele Celular Sul 
Participações S/A

UGB Participações (Globo e Bradesco) 
– 48,2%

Bitel Participações (Telecom Itália) – 
51,8%

Brasil
Itália

Tele Nordeste 
Celular Participações 

S/A

UGB Participações (Globo e Bradesco) 
– 48,2%

Bitel Participações (Telecom Itália) 
-51,8%

Brasil
Itália

Tele Leste Celular 
Participações S/A

Iberdrola Energin – 62 %
Telefónica – 38%

Espanha
Espanha

Continua
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Tele Centro Oeste 
Celular Participações 

S/A

Bid S/A (Spice do Brasil) – 100% Brasil

Tele Norte Celular 
Participações S/A

Telesystems International Wireless 
Inc. – 48%

Fundos Sistel e Previ – 18%
Banco Opportunity – 21%

Outros – 13%

Canadá
Brasil
Brasil
Brasil

CRT Celular Telefónica de España e as coligadas
CTC, Tasa e Citicorp – 83%

Rede Brasil Sul – 6,3%
Outros – 13,7%

Espanha

Brasil

Fonte: Extraído de Dalmazo (2000, p.282-283). Reconfigurado por Jurado da Silva (2012).

Tabela 2 – As empresas espelho na telefonia convencional no Brasil, 1998.

Área de 
concessão

Consórcio Vencedor e 
Percentual

Origem do Capital

Região I
(RJ, MG, ES, 

BA, SE, AL, PE,
PB, RN, CE, PI, 

MA, PA, AP, 
AM,
RR)

Canbrá (Vésper) 
Bell Canadá – 34,4%
Qualcomm – 16,25%

WLL Internacional – 34,4%
SLI Wireless – 12,5%

Taquari Participações (Grupo
Vicunha) – 2,5%

Canadá
EUA
EUA

Argentina
Brasil

Região II
(DF, RS, SC, PR, 

MS, MT, GO,
TO, RO, AC)

Global Village Telecom
Global Village Telecom

(Magnum, Merril Lynck, Gilat
Satellite Networks e Clal) – 78%

Com Tech – 20%
RSL Communications – 2%

Israel / Holanda
EUA
EUA

Região III
(SP)

Megatel (Vésper São Paulo)
Bell Canadá – 34,4%
Qualcomm – 16,25%

WLL Internacional – 34,4%
SLI Wireless – 12,5%

Taquari Participações (Grupo
Vicunha) – 2,5%

Canadá
EUA
EUA

Argentina
Brasil

Região IV
Todo o território 

nacional

Intelig
Sprint – 25%

France Telecom – 25%
The National Grid – 50%

EUA
França

Inglaterra

Fonte: Extraído de Dalmazo (2000, p.289). Reconfigurado por Jurado da Silva (2012).
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Além disso, tal leilão levou em conta uma regionalização do 
território baseada na rentabilidade que essas frações espaciais po-
deriam render às corporações e não foram condizentes à Geografia 
vivenciada pela população e aos anseios da sociedade. Nas palavras 
de Tozi (2005, p.48):

Criou-se uma regionalização descolada da realidade concreta do 
país, das suas desigualdades e necessidades, ou, melhor dizendo, 
das necessidades essenciais da vida, uma vez que consideramos 
que dadas as condições do momento histórico, comunicar-se e 
informar-se é uma necessidade básica, um desejo e um direito a ser 
realizado pelo Estado. Contudo, na prevalência da privatização, a 
necessidade de comunicação é imposta aos lugares e às pessoas. O 
“falso”, diz Santos (2002 [1978]), é imposto como uma adição ao 
“necessário”, como resposta ao interesse de alguns.

Na tentativa de melhor ilustrar essa regionalização proveniente 
do leilão do Sistema Telebrás, os mapas e as tabelas auxiliam a visu-
alizar essa questão. O Mapa 1 é a espacialização da Tabela 2, na te-
lefonia fixa, no que diz respeito às empresas vencedoras do leilão do 
Sistema Telebrás, efetuado em 1998. Nele, é possível verificar que a 
Tele Centro Sul S.A. abocanhou parcela considerável do serviço no 
Brasil, bem como a Tele Norte Leste Participações S.A. 

A Tele Centro Sul foi um grupo formado a partir da ação majo-
ritária da Telecom Itália (81%) que é a controladora da atual TIM 
no Brasil em parceria com os Fundos Previ, Sistel e Banco Oppor-
tunity com 19%, mostrando um nítido inter-relacionamento entre o 
capital nacional e internacional. A Tele Norte Leste Participações, 
por sua vez, tinha uma composição nacional, tendo a participação 
do BNDESpar (25%), Flago (19%), Andrade Gutierrez (11,27%), 
Macal (11,27) e demais grupos com participação menor que juntos 
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compunham 35,24% de participação, sendo depois essa companhia 
incorporada pela OI S.A.17

Já a Telesp Participações S. A. no Estado de São Paulo consti-
tuía a parte mais valiosa do leilão, sendo adquirida por grupos de 
origem espanhola, portuguesa e brasileira, sendo eles: Telefónica 
de España (56,60%), Iberdrola (7%), Bilbao Viscaya (7%), Portugal 
Telecom (23%) e RBS Part. (6,4%), dando origem posteriormente à 
Telefônica, que depois passou a se chamar Vivo, em uma ação inte-
grada na telefonia fixa, celular, internet e televisão por assinatura, 
no período atual. Logo, o relacionamento do capital nacional e in-
ternacional também foi visível nessa ação, na qual a RBS, vinculada 
às Organizações Globo, no Sul do país, teve um papel importante. 
Mas, é claro que ao longo da história essa composição acionária foi 
sendo alterada e o grupo Telefónica paulatinamente dominando o 
cenário de competição da companhia.

Por sua vez, a única empresa, naquela ocasião, presente em todo 
o território nacional e que fazia a interconexão de diferentes regiões 
era a Embratel que foi comprada integralmente pelo grupo estadu-
nidense MCI e depois vendida para a América Móvil.

Portanto, na telefonia fixa, observa-se que foram asseguradas 
três regiões para exploração corporativa das empresas de modo 
direto e exclusivo, fazendo com que não houvesse competição elas 
mesmas nesse momento inicial da privatização do território. Só a 
Embratel tinha ação em uma camada superior, ou seja, o território 
nacional. Essa estratégia do governo brasileiro assegurou a essas 
empresas a exploração de frações importantes do território dando 
a elas garantias de lucro certo. Além disso, pelo Plano Geral de 
Outorgas, tais companhias não poderiam transpor seus territórios 
de atuação, operando em mais de uma região leiloada, sendo essas 
empresas denominadas concessionárias e reguladas pela Anatel.

Tal modelo de leilão teve como resultado geográfico a produção 
de desigualdades socioespaciais, acompanhadas pela distribuição 

 17 Disponível em: <www.valor.com.br/empresas/2544496/tele-norte-leste-par-
ticipacoes-aprova-incorporacao-pela-futura-oi-sa>. Acesso em: 21 set. 2015.
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de diferentes empresas privadas no país e com forte internacio-
nalização do capital e, dessa maneira, “[...] operadoras ocupam 
monopolisticamente fragmentos do mercado e compartilham umas 
com as outras o acesso a cada fragmento, assim ganhando todas” 
(Dantas, 2002, p.53).

Às áreas que não houvesse de certa maneira maior rentabilidade 
com uso do território, o Estado entrou com parte do capital 
necessário para viabilização do processo de privatização, a exemplo 
do que ocorreu na Região I com a Tele Norte Leste com a compra de 
25% do capital votante pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), obrigando as empresas que atuassem 
em Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro a operarem 
igualmente nas regiões Norte e Nordeste do país, como considerou 
Tozi (2009, p.25).

Já no leilão da telefonia celular verifica-se de acordo na Tabela 2 
e no Mapa 2 uma maior presença de consórcios participantes. Al-
gumas áreas no país já tinham a especificidade de serem operadas 
por empresas locais estatais ou já privatizadas anteriormente ao 
leilão da Telebrás. Era o caso da CRT Celular no território do Rio 
Grande do Sul, da Sercomtel em Londrina, da Ceterp em Ribeirão 
Preto e da CTBC no Triângulo Mineiro.

A CRT (Companhia Riograndense de Telecomunicações)18 foi 
uma companhia estatal. Criada por Leonel Brizola na década de 
1960, foi o resultado da incorporação da estadunidense Internatio-
nal Telephone and Telegraph Corporation (ITTC) e que depois foi 
privatizada na década de 1990, passando para o domínio de outros 
grupos. 

A Sercomtel (Serviço de Comunicações Telefônicas de 
Londrina)19 foi criada originalmente em Londrina como uma au-
tarquia. Atualmente, opera não somente no âmbito de Londrina, 
mas em várias cidades de sua região de influência, oferecendo servi-

 18 Disponível em: < www.pdtrs.org.br/todos-os-artigos/252-brizola-e-a-crt>. 
Acesso em: 21 set. 2015.

 19 Disponível em: < www.sercomtel.com.br/portalSercomtel/empresa.home.
do>. Acesso em: 21 set. 2015.
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ços como telefonia fixa e celular, internet e televisão por assinatura. 
A Ceterp (Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto), por sua vez, foi 
uma empresa criada no âmbito municipal pela prefeitura, sendo 
comprada pela Telefônica na década de 1990. 

Já a CTBC (Companhia de Telefone do Brasil Central – Algar 
Telecom) é uma operadora controlada pelo grupo Algar no Tri-
ângulo Mineiro. Atualmente possui capital aberto e opera em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul 
e Paraná, oferecendo telefonia fixa e celular, internet, TV paga e 
comunicação de dados com uma base de oitocentos mil clientes.20

O restante do território foi leiloado para 8 companhias distintas, 
a saber: a Tele Nordeste Celular (Piauí, Pernambuco, Alagoas, Para-
íba, Rio Grande do Norte e Ceará), Tele Leste Celular (Bahia, Sergi-
pe), Tele Centro Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Distrito Federal, Rondônia e Acre), Tele Norte Celular (Amazônia, 
Pará, Amapá, Roraima e Maranhão), Telemig Celular (Minas Ge-
rais), Tele Sudeste Celular (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Telesp 
Celular (São Paulo) e Tele Sul Celular (operando em Pelotas e Capão 
do Leão no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina).

No campo das empresas espelho, verifica-se que estas não são 
concessionárias, sendo companhias autorizadas a operarem no ter-
ritório nacional, nas faixas das quais adquirirem, podendo concor-
rer com as empresas concessionárias em suas respectivas áreas de 
atuação. As concessionárias são as herdeiras do sistema Telebrás, 
enquanto as autorizadas (empresas espelho) têm que começar a ati-
vidade com a implantação no território das infraestruturas necessá-
rias para oferecer seus serviços e, com isso, podem praticar tarifas de 
acordo com as leis de mercado, diferentemente das concessionárias. 

Em termos geográficos, as concessionárias se utilizam das redes-
-suporte instaladas previamente no território pela ação estatal para 
manipular sua estratégia corporativa de redes-serviço, enquanto as 
autorizadas têm que produzir territorialmente redes-suporte para 

 20 Disponível em Algar Telecom: < www.algartelecom.com.br/section.do?Cod-
Sec=13952>. Acesso em: 21 set. 2015.
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daí então estruturar suas redes-serviço e difundir sua atuação e es-
tratégia, tendo como parâmetro teórico Curien e Gensollen (1985). 
Nesse caso, é válido ressaltar que as concessionárias têm um con-
trato de 25 anos estabelecidos com o governo para operarem em sua 
respectiva região. Entretanto, sobre esse quadro Tozi (2005, p.80) 
alertou para o fato de que: 

[...] as empresas concorrentes – espelhos – não possuem, inicial-
mente, clientes e tampouco constroem uma nova rede. Assim, sem 
redes concorrentes, não pode haver concorrência entre as empresas; 
além disso, as empresas espelhos utilizam as redes das outras ope-
radoras com as quais deveriam concorrer.

Ademais, sobre o assunto da privatização do território Tozi 
(2005, p.35) escreveu que: “[...] o objetivo da empresa privada é o 
lucro, o território privatizado é um recurso das políticas individuais 
das empresas, amparadas por um Estado descompromissado das 
questões sociais.” e completa, mais adiante, seu raciocínio quando 
argumentou que:

A privatização atribui aos grupos privados – o “capital ‘piranha’ 
nacional e internacional”, segundo Maria Conceição Tavares (1998) 
– o poder de controle sobre boa parte do funcionamento dos siste-
mas técnicos e dos serviços, reduzindo a capacidade de ação estatal 
sobre eles. Enquanto o Estado deveria se preocupar com todos os 
cidadãos – o que de fato nunca fez – as empresas preocupam-se 
consigo mesmas e quiçá com seus clientes e não poderão, nunca, 
realizar a função de serem as responsáveis pela distribuição, no sen-
tido da eqüidade sócioterritorial, dos objetos e dos serviços, o que 
contrariaria o seu próprio sentido de existência. (Tozi, 2005, p.36)

Nomenclaturas à parte (concessionárias/autorizadas/permis-
sionárias), essas estratégias do uso do território se revelaram na sua 
privatização, em sentido mais amplo, instalando uma competitivi-
dade territorial que, pelo menos no momento, pouco diferencia em 
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termos de tarifas as operadoras em um mercado controlado pela 
ação de grandes grupos, na forma de oligopólios, como será defen-
dido mais adiante, no último capítulo. 

Assim, no campo das empresas espelho, a Intelig competia com 
a Embratel (concessionária), ocupando a Região IV no Mapa 4, 
sendo seu capital composto por investimentos estadunidense, in-
glês e francês. Além disso, consultando o Mapa 3 e a Tabela 2 veri-
fica-se que além da Região IV, delimitada pelo plano de operação 
nacional, que há ainda mais três regiões de operação pelas empresas 
espelho, sendo essas resumidamente:

a. Região I: vencida pelo consórcio Vésper – Canbrá – tem a 
presença do capital canadense, americano, argentino e bra-
sileiro com o investimento maior da Bell Canadá e da WLL 
Internacional com 34,4% cada uma. A área de operação 
compreendia os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Pa-
raíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, 
Amapá, Amazonas e Roraima.

b. Região II: adquirida pela Global Village Telecom contava 
com investimentos de Israel, Holanda e Estados Unidos 
e com o maior capital para as empresas Magnum, Merril 
Lynck, Gilat Satellite Networks e Clal, correspondendo 
juntas ao total a 78% da composição acionária do consórcio. 
A Global, por sua vez, tinha como área de operação os Es-
tados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, To-
cantins, Rondônia e Acre. 

c. Região III: comprada pela Megatel (Vésper São Paulo) cor-
respondia aos investimentos pela Bell Canadá e WLL In-
ternacional com 34,4% e outros grupos com participação 
menor para operar no território paulista.
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Hoje, a Vésper21 pertence à Embratel e a Global Village Telecom 
é conhecida como GVT, oferecendo os serviços de TV por assina-
tura, internet e telefonia. A GVT22 que durante certo tempo foi 
controlada pela Vivendi foi adquirida recentemente no Brasil pelo 
Grupo Telefónica e a Intelig foi comprada pela Tim, vinculada à 
Telecom Itália.

Por conseguinte, no país, desse novo marco regulatório em dian-
te pode-se compreender as telecomunicações estruturadas em três 
grandes segmentos de abrangência conforme o Quadro 5. 

Haveria, nessa perspectiva, os serviços de telecomunicações 
que representam as empresas concessionárias e com autorização 
para a exploração dos serviços de telecomunicações; o segmento 
dos produtos e serviços para as prestadoras de serviços que são, em 
geral, fornecedores de equipamentos para as empresas que atuam 
nos serviços de telecomunicações; e, por fim, o segmento de valor 
agregado que é representado pelas empresas que prestam serviços e 
suportam as telecomunicações no território brasileiro.

Quadro 5 – Segmentos das telecomunicações conforme a atuação dos agentes privados.

Segmentos Agentes Privados

Serviços de 
Telecomunicações

Empresas que detém concessão ou autorização para 
a prestação de serviços, tais como Telefonia Fixa, 

Comunicações Móveis, Comunicação Multimídia,

Produtos e serviços 
para as Prestadoras 

de Serviços de 
Telecomunicações

Fornecedores de equipamentos e prestadores de 
serviço que dão suporte à prestação de serviços de 

Telecomunicações, inclusive fornecedores de 
capacidade espacial.

Serviços de Valor 
Agregado

Empresas prestadoras de serviços que têm como suporte 
principal serviços de telecomunicações.

Fonte: Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) e Teleco (2006), extraído de Fer-
reira (2007, p.90) e reconfigurado por Jurado da Silva (2012).

 21 Disponível em: < www.embratel.com.br/Embratel02/files/dc/01/02/
Vesper%20Concl%20PRPor.PDF>. Acesso em: 21 set. 2015.

 22 Disponível em: < www.gvt.com.br/PortalGVT/Institucional>. Acesso em: 
21 set. 2015.
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Assim, se pensado esse quadro dos segmentos das telecomuni-
cações de forma mais ampla e sintética, acrescendo-se o papel do 
Estado como ente regulador, poderia se destacar, segundo a Lei 
Geral das Telecomunicações, que há dois regimes jurídicos que 
orientam o setor no Brasil, sendo o público, que tem como função 
garantir e cobrar a universalização, continuidade do sistema e a 
qualidade dos serviços prestados pelas empresas, e um segundo de 
caráter privado, que deve obedecer às normativas constitucionais 
desse tipo de atividade econômica. 

Além disso, haveria duas categorias quanto à prestação dos servi-
ços, sendo os serviços de interesse restrito executados pela iniciativa 
privada e os serviços de interesse coletivo operados tanto pelo poder 
público quanto privado. Os serviços de caráter público são prestados 
por meio de concessões e permissões e os de caráter privado presta-
dos por meio de autorizações da Anatel, que é a agência reguladora 
do setor no Brasil. Nesse sentido, vale ressaltar que as empresas que 
venceram o leilão da Telebrás têm contratos de concessão com o Es-
tado por meio da aprovação da Anatel. Além disso, em 2003, houve 
algumas alterações em algumas das cláusulas desse processo e os 
contratos renovados com vigência estipulada de 2006 a 2025.

Já a Telebrás, que no passado passou por um processo de cisão 
e privatização, passa a ter um papel de destaque somente em 2010, 
sob a égide do Governo Lula. Nesse contexto, foi criado o Plano 
Nacional de Banda Larga – PNBL – visando estimular o acesso à 
internet por meio da população brasileira e a Telebrás ficando auto-
rizada conforme o artigo quinto23 desse decreto: “[...] a usar, fruir, 
operar e manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços 
de telecomunicações de propriedade ou posse da administração 
pública federal”. 

Portanto, mediante a interpretação do quadro das telecomuni-
cações no Brasil, verifica-se que a sua devida compreensão perpassa 
pelo estudo das empresas privadas e suas estratégias, bem como 

 23 Decreto disponível em < /www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7175.htm>. Acesso em: 21 set. 2015.
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pelo papel do Estado como ente regulador do processo. Dessa ma-
neira, há uma grande pulverização de corporações operando e com 
diferentes territórios que às vezes tendem a se sobrepor, dependen-
do da lógica de atuação das mesmas.

A Geografia, nesse cenário, tem total importância para revelar 
as contradições desse processo, descrever a relação dessas empresas 
no uso do território e expor de forma clara os interesses envolvi-
dos na busca pela ampliação do lucro. Os interesses tendem a ser 
os mais variados possíveis, demonstrando competitividade pelo 
acesso às inovações disponíveis no mercado, embora os serviços 
prestados ainda sejam alvo de muitas reclamações por parte dos 
consumidores que se sentem, em alguns casos, lesados por essas 
empresas que atuam no território nacional e oferecem produtos e 
serviços, que algumas vezes ficam aquém do esperado.

No dia 23 de julho de 2012, por exemplo, a Anatel, tendo em vista 
o grande número de reclamações contra algumas operadoras no país, 
proibiu a venda de determinados serviços por parte dessas, excluindo 
dessa punição Vivo, Sercomtel e CTBC, por exemplo. Assim, sin-
teticamente, o portal R7 descreveu as punições das operadoras em 
termos espaciais naquele momento quando publicou que:

A operadora mais punida foi a TIM, impedida de comercializar 
novas linhas e internet em 19 Estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio 
Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, além do Rio de Janeiro. 

As vendas da Oi estão vetadas em cinco Estados: Amazonas, 
Amapá, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio Grande do Sul.

Já a Claro está proibida de negociar chips e internet em 
Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. (Disponível em: <http://
noticias.r7.com/economia/noticias/entenda-a-proibicao-da-
-venda-de-novas-linhas-de-celular-pela-anatel-20120728.
html?question=0>. Acesso em 21 set. 2015)
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Tal ação foi motivada em razão das: 

[...] crescentes queixas dos consumidores em relação aos serviços 
dessas empresas, como atendimento deficiente aos clientes, falta 
de qualidade na cobertura (“sinal fraco”) e interrupção no acesso à 
internet.24

Por se comprometerem a efetuar adequações e melhorias aos seus 
serviços com o anúncio de investimentos por parte das operadoras, a 
Anatel liberou tais companhias para voltar a vender novamente seus 
produtos depois de alguns dias de proibição, uma vez que: 

[...] apresentaram à agência planos de investimentos para solucio-
nar os problemas na rede de telefonia móvel. De acordo com o pre-
sidente da Anatel, João Rezende, os planos apresentados somam 
R$ 20 bilhões nos próximos dois anos.25 

Nesse sentido, e tendo o panorama da privatização do território 
como pano de fundo, que será apresentado no próximo capítulo a 
descrição do uso corporativo pelas principais empresas de teleco-
municação no país. Com isso, é cada vez mais marcante a inserção 
de agentes e companhias de capital estrangeiro nesse setor que tem 
apresentado constante transformação, dinamicidade acionária, ca-
pital, influência política, econômica e cultural no contexto da pro-
dução e uso do território brasileiro.

 24 (Disponível em: <http://noticias.r7.com/economia/noticias/entenda-a-
-proibicao-da-venda-de-novas-linhas-de-celular-pela-anatel-20120728.
html?question=0>. Acesso em 21 set. 2015).

 25 (Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/08/opera-
doras-punidas-pela-anatel-voltam-vender-linhas-de-celular.html>. Acesso 
em: 21 set. 2015).




