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_____________________________ 

RESUMO 

_____________________________ 

 

 

Os anos que se seguem no século XX e início do XXI proporcionaram o grande ápice da 

internacionalização do capital, ampliando o emaranhado de redes técnicas e ocasionando o 

movimento das privatizações de empresas públicas na América Latina. No Brasil, o 

processo não foi diferente. Dentre alguns serviços básicos, a telefonia foi privatizada, 

ampliando a oferta de serviços, alterando o uso do território, possibilitando a transição de 

paradigmas e ampliando a disseminação das redes de telecomunicações. No Paraná, a 

empresa loteada às corporações foi a Telecomunicações do Paraná S/A. (Telepar), 

proporcionando o uso corporativo do território. Neste caso, o Estado se apropria das ações 

normativas e as corporações dos serviços e das técnicas oferecidas. Enquanto isso, os 

serviços de fibras ópticas ficaram nas mãos do Estado, através da Copel Telecom. No 

entanto, o Estado, agente que deveria aplicar normas para a competição das empresas e 

auxiliar na oferta de serviços e acessos à sociedade, tornou-se o agente que incentiva o 

acúmulo e circulação de capital em favor das corporações. As empresas direcionam o 

capital e a norma se apresenta como a própria privatização, enquanto o Estado acompanha 

este processo, configurando na regulação híbrida do território. 

 

Palavras-chave: redes, técnicas, normas, Estado, uso corporativo do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 



9 

 

_____________________________ 

ABSTRACT 

_____________________________ 

 

 

The years following the XX century and early XXI century provided the great apex of 

capital internationalization, broadening the medley technical network causing the 

privatization movement of public companies in Latin America. In Brazil, the process was 

not different. Among some basic services, the telephony system was privatized, expanding 

the offer of service, changing the use of the territory, allowing the transition of paradigms 

and increasing the dissemination of the telecommunication network. In Paraná State, the 

company sold to the corporations was Telecomunicações do Paraná S/A. (Telepar), 

providing the corporative use of the territory. In this case, the State appropriates the 

normative actions and the multinationals appropriates the services and techniques being 

offered. Meanwhile, the optical fibers services are in the State's hands, through Copel 

Telecom. However, the State, the agent that should apply rules to the competition between 

companies and aid in the offer of services and access to the society, became the agent that 

encourages the capital accumulation and circulation in favor of the corporations. The 

companies direct the capital and the norm is presented as the privatization itself, while the 

State accompanies this process, configuring a hybrid regulation of territory. 

 

Key-words: network, technical, norm, State, corporative use of the territory. 
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_____________________________ 

INTRODUÇÃO 

_____________________________ 

 

 

 Desenvolvemos nesta dissertação de mestrado uma análise das redes de 

telecomunicações no  Estado do Paraná e o uso corporativo do território. Pensamos que as 

técnicas e sistemas de telecomunicações apropriadas pelo Estado em parceria com as 

grandes corporações são aplicadas no território beneficiando estas, no sentido de acumular 

e circular capital, no tocante à constituição do espaço geográfico. 

 O título “As redes de telecomunicações no Estado do Paraná e o uso 

corporativo do território: fluidez e regulação” foi definido após a Qualificação de 

Mestrado, realizada em 27 de agosto de 2013. A princípio, tínhamos o propósito de estudar 

as densidades e rarefações técnicas no território paranaense, realizando um paralelo entre 

as macrorregiões do Estado, definidas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (Ipardes), buscando entender as desigualdades espaciais oriundas dos 

sistemas e técnicas de comunicação, ao longo dos processos históricos e de implantação 

que levaram as desigualdades territoriais entre eles.  

 Após algumas pesquisas e leituras, optamos por analisar o Paraná de forma geral, 

embora apresentemos algumas considerações sobre as regiões estaduais, comparando as 

fibras ópticas e as técnicas de comunicações privatizadas, buscando uma compreensão das 

ações e normas do Estado e o poder das corporações, no processo de formação de 

territórios, num viés das políticas estatais tanto federais quanto locais. 

 Tem-se uma inter-relação entre atores e fenômenos, possibilitando que o espaço se 

tornasse um conjunto de uso corporativo do território. 

 

Para os atores hegemônicos, o território usado é um recurso, garantia da 

realização de seus interesses particulares. Desse modo, o rebatimento de 

suas ações conduz a uma constante adaptação de seu uso, com adição de 

uma materialidade funcional ao exercício das atividades exógenas ao 

lugar, aprofundando a divisão social e territorial do trabalho, mediante a 

seletividade dos investimentos econômicos que gera um uso corporativo 

do território. Por outro lado, as situações resultantes nos possibilitam, a 

cada momento, entender que se faz mister considerar o comportamento 

de todos os homens, instituições, capitais e firmas (ESTUDOS 

TERRITORIAIS BRASILEIROS, 2004, p. 261). 
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 Neste sentido, há relação entre o Estado e as telecomunicações
1
, no sentido de 

regular os sistemas que tem se transformado em beneficio à circulação do capital 

contraponto a própria Lei Geral de Telecomunicações (LGT) que visa à disponibilização 

das técnicas de comunicação em todo o território nacional, possibilitando o acesso da 

população e a competição de serviços entre as empresas
2
. Assim, o Estado é mediador que 

estabelece normas de uso e usos no território, enquanto as empresas vendem o serviço para 

reproduzir capital; criam novas demanda e inovações técnicas. Não há, de fato, acesso às 

técnicas e serviços de telecomunicações, embora a demanda criada também gere uma 

demanda reprimida, especialmente por bens de qualidade. 

 Segundo Mattelart (2005), as comunicações geram interesse de estudo de diversas 

ciências, como Filosofia, História, Geografia, Psicologia, Sociologia, Etnologia, Economia, 

Ciências Políticas, Biologia, Cibernética e Ciências Cognitivas. Há, assim, uma busca pela 

sua legitimidade científica. 

Diversas são as discussões sobre as telecomunicações nas mais variadas áreas da 

ciência devido ao grande impacto que essas ocasionaram na economia mundial nos últimos 

anos. Encontramos teses, dissertações e artigos referentes às seguintes áreas: em Ciências 

Sociais os trabalhos de Pereira Filho (2002) e Laranjeira (2003). O primeiro trata da 

política brasileira de telecomunicações num período de 35 anos, enfocando a constituição e 

consolidação da Embratel no Brasil. O autor supracitado afirma também que a ligação do 

país pelas telecomunicações internamente e com o exterior foi possível com a implantação 

do Sistema Nacional de Telecomunicações, ao longo das décadas de 60, 70 e 80. Conclui o 

trabalho com a análise do processo de privatização das telecomunicações nos anos 90, 

agregada ao programa de reforma econômica do Brasil, possibilitando a competição do 

setor, regulada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. O segundo trabalho 

analisa a desregulamentação dos sindicatos no ramo das telecomunicações. Aponta para 

discussões sobre o futuro do sindicalismo sob a perspectiva das mudanças vividas pelo 

setor, decorrente dos processos de reestruturação, desregulamentação e privatização. 

                                                 
1
 Salientamos que usaremos os termos “telecomunicações” e “comunicações” se referindo ao 

mesmo sistema e mesma técnica. 

 
2
 Lei Geral de Telecomunicações. Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/sites/defaut/files 

/outras-legislacoes-deinteresse/Lei%20Geral%20das%20Telecomunicacoes.pdf>. Acesso: 

11/01/2012. 
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Em Ciências Econômicas, encontramos o trabalho de Almeida (1994) referente ao 

processo de reestruturação das telecomunicações na década de 1980 e início dos anos 

1990; Pastoriza (1995) e Tatsch (2003) na análise das privatizações das telecomunicações.  

Na Sociologia, Cavalcante (2011) aborda a situação econômica e política das 

técnicas após a privatização e Cardoso (2008), ex-presidente do Brasil, faz uma defesa 

política e incentiva a privatização.  

Em Jornalismo encontramos o trabalho de Biondi (2003), retratando a participação 

do Estado ao longo do contexto histórico de implantação das telecomunicações e no 

processo de privatização, e em Leal (2000), referente aos movimentos em torno da quebra 

do monopólio estatal nas telecomunicações em uma abordagem histórica dos anos 80 até a 

criação da LGT – Lei Geral de Telecomunicações.  

Na área de Administração encontramos o trabalho de Kestelman (2002), 

dissertando sobre o contexto histórico das telecomunicações no Brasil. Em Engenharia 

Elétrica e de Computação, usamos o trabalho de Assis (2004), que analisa o tráfego da 

Internet nos cabos de fibras ópticas.  

Por fim, na Geografia, encontramos os trabalhos de Ferreira (2003) sobre as 

funções das redes de fibras ópticas na organização do espaço e da sociedade, Ueda (1999; 

2000) sobre a implantação da telefonia e inovação tecnológica no Rio Grande do Sul, 

Santos (1999) sobre o desenvolvimento da telefonia em Santa Catarina, e Dias (2007) 

sobre o estudo das redes de telecomunicações. 

Silva Junior afirma que: 

 

O termo comunicações designa os conteúdos escritos e falados, 

transmitidos e recebidos à distância, por intermédio de tecnologias 

(telecomunicações). Com exceção dos serviços postais, a transmissão é 

feita de forma imediata/instantânea. [...] Atualmente, devido à existência 

e o desenvolvimento dos satélites e da informática, as comunicações 

ganharam status de processadora de informações, compondo as 

chamadas TIC [Tecnologias da Informação e da Comunicação]. 

Desenvolvimento que tem sua gestação entre 1855 e 1890, quando as 

comunicações se tornaram elétricas e com a invenção do telégrafo, 

tornando-se telecomunicações (SILVA JUNIOR, 2009, p. 109). 

 

 Para esta análise das telecomunicações, pautar-nos-emos nos conceitos de redes de 

Leila C. Dias (1995, 2007, 2008), de Eliseu Savério Sposito (2008), de Manuel Castells 

(2006), de Milton Santos (2006) e de Pierre Musso (2005); espaço como sistema de objetos 

e sistema de ações de Milton Santos (2006); circulação em Roberto França da Silva Junior 
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(2008); técnica em Álvaro Vieira Pinto (2005) e Milton Santos (2006, 2007); normas em 

Ricardo Mendes Antas Junior (2003; 2005); privatização em Fábio Tozi (2009). 

 Mattelart (2005) considera que a noção de comunicação possui múltiplos sentidos e 

a sociedade é definida por esta noção que, consequentemente, é definida em termos de 

rede. O termo rede é antigo, com debate em diferentes áreas e de uso corriqueiro, 

apresentando ampla polissemia e ambiguidades. Usamos como exemplo a definição feita 

por Ferreira (2001):  

 

1. Fios, cordas, arames, etc., entrelaçados, fixados por malhas que 

formam como que um tecido. 2. Qualquer dispositivo feito de rede (1) 

usado para apanhar peixes, pássaros, etc. 3. Dispositivo feito de rede (1) 

utilizado em circos, ou pelo Corpo de Bombeiros, para amortecer o 

choque da queda de pessoas. 4. Rede (1) sustentada por trave, etc., e que 

divide os dois campos adversários, em vários esportes. 5. Conjunto 

interconectado de vias e meios de transporte, de canais de escoamento 

ou distribuição, de meios e equipamentos de comunicação, ou de locais e 

agentes de prestação de serviços. 6. Rede de computadores. 7. Espécie 

de leito feito de tecido resistente e suspenso pelas extremidades, em 

armadores ou ganchos. 8. Grupo de emissoras que transmitem 

programação em comum [...] (FERREIRA, 2001, p. 588-589). 

 

Musso considera que o termo está presente em diversas disciplinas: 

 
[...] nas ciências sociais, ela define sistemas de relações (redes sociais, 

de poder) ou modos de organização (empresas-redes, por exemplo); na 

física, ela se identifica com a análise dos cristais e dos sistemas 

desordenados (percolação); em matemática, informática e inteligência 

artificial, ela define modelos de conexão (teorias dos grafos, cálculos 

sobre redes, conexionismo...); nas tecnologias, a rede é a estrutura 

elementar das telecomunicações, dos transportes e das energias; em 

economia, ela permite pensar as novas relações entre atores na escala 

internacional (redes financeiras, comerciais...) ou elaborar modelos 

teóricos (economia de rede, intermediação); a biologia é apreciadora 

dessa noção de rede que, tradicionalmente, se identifica com a análise do 

corpo humano (redes sanguíneas, nervosas, imunológicas...) (MUSSO, 

2005, p. 17). 

 

Na Geografia, Silva Junior (2004) afirma que o termo rede foi trazido por Walter 

Christaller, no estudo das redes urbanas, com a Teoria dos Lugares Centrais, estabelecida 

em 1933. 

Videira (2009) considera os diferentes usos do termo pelos autores: Ilse Scheren-

Warren e Rogério Haesbaert, como exemplo, enfocam as redes sociais, de migrações; 

Rainer Randolph, Ricardo Castillo e Márcio Cataia, usam as redes estratégicas de 



22 

 

empresas; Tâmara Benakouche e Leila Dias trabalham com as redes técnicas; e, por fim, 

Roberto Lobato Correa, que trabalha com redes urbanas, por exemplo. 

 

Dadas as suas várias vertentes de análise, o termo rede veio sendo 

apropriado por diferentes áreas do saber científico, além do uso 

disseminado no cotidiano sem precisões conceituais. Nas ciências exatas, 

as áreas que lidam com a informática a utilizam na perspectiva das redes 

de computadores; nas ciências biológicas, as áreas da saúde falam das 

redes circulatórias e, nas ciências sociais o enfoque é variado; as mais 

diferentes áreas se apropriaram dela com propósitos diferentes, embora 

sempre com o princípio da conexidade. Assim, a Antropologia trata das 

redes de vizinhança, parentesco e amizade, a Sociologia das redes de 

articulação política, ideológica ou simbólica, isso para falar apenas de 

algumas áreas (VIDEIRA, 2009, p. 74-75). 

 

 Assim, a rede invade o nosso mundo, apropriando-se da nossa linguagem a partir de 

um sistema de conexões materiais ou imateriais, possibilitando a circulação e a troca 

(FORGET e POLYCARPE, 1997). Diante dessas considerações, para o estudo proposto, 

pautamos nossas discussões sobre as redes técnicas, pois segundo Dias (1995, p. 141), 

“toda a história das redes técnicas é a história de inovações”, que permite a viabilização da 

circulação e da comunicação. 

 Esta circulação é intensificada pela privatização do setor. Segundo Mattelart 

(2005), a desregulamentação e privatização das redes de comunicação teve início nos 

Estados Unidos em 1970, com a desregulamentação das atividades bancárias. 

Consequentemente, em 1984, houve o desmantelamento da sociedade AT&T (American 

Telegraph & Telephone), que monopolizava os serviços e técnicas de telecomunicações. 

Após isso, este processo teve dimensão planetária, atingindo vários setores da atividade 

econômica, dentre elas, as telecomunicações. 

 

A desregulamentação significa o deslocamento do centro de gravidade da 

sociedade, pondo-o em direção ao mercado. À medida que se tornavam 

predominantes os valores da empresa e do interesse privado, sua 

expansão coincidiu com o recuo das forças sociais, e com a retração do 

serviço público e do Estado-nação-providência, a atividade comunicativa 

mudava de natureza e estatuto: profissionalizou-se, irrigando numerosos 

campos de competência e especialidade, multiplicando as profissões 

(MATTELART, 2005, p. 169). 

 

 Com a privatização e o uso corporativo do território, bem como a aplicação de suas 

ações refletem na organização do espaço repleto de fluxos com diferentes níveis. Segundo 
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Santos (2008, p. 149), “há fluxos hegemônicos e fluxos hegemonizados, fluxos mais 

rápidos e eficazes e fluxos mais lentos”. 

 

Considerado um todo, o espaço é o teatro de fluxos com diferentes níveis, 

intensidades e orientações. Nesse sentido, o espaço global seria formado 

de redes desiguais que, emaranhadas em diferentes escalas e níveis, 

sobrepõem-se e são prolongadas por outras, de características diferentes 

[...] só os atores hegemônicos se servem de todas as redes e utilizam 

todos os territórios (SANTOS, 2008, p. 150). 

 

 Dias (2007) considera que esta variedade de fluxos amplia as necessidades de 

circulação, bem como exigem técnicas mais eficazes. Harvey (2011) afirma que o capital é 

o fluxo mais intenso deste sistema. 

 

É graças a esse fluxo que nós, que vivemos no capitalismo, adquirimos 

nosso pão de cada dia, assim como nossas casas, carros, telefones 

celulares, camisas, sapatos e todos os outros bens necessários para 

garantir nossa vida no dia a dia. A riqueza a partir da qual muitos dos 

serviços que nos apoiam, entretêm, educam, ressuscitam ou purificam são 

fornecidos é criada por meio desses fluxos. Ao tributar esse fluxo os 

Estados aumentam seu poder, sua força militar e sua capacidade de 

assegurar um padrão de vida adequado a seus cidadãos. Se 

interrompermos, retardarmos ou, pior, suspendemos o fluxo, deparamo-

nos com uma crise do capitalismo em que o cotidiano não pode mais 

continuar no estilo a que estamos acostumados (HARVEY, 2011, p. 7). 

 

 Este processo resulta em uma troca desigual, bem como numa comunicação 

desigual, já que a linguagem é considerada por Raffestin (1993) como um instrumento de 

poder, podendo ser manipulada por aqueles que possuem maior capital. 

 Para os estudos dos demais elementos que se encontram agregados às 

telecomunicações, pautar-nos-emos nas discussões de globalização de Bauman (1999), 

Gonçalves (1999), Ianni (2007), Mattelart (2000) e Santos (2007); capital em Marx (1981; 

2004; 2011), Chesnais (1996) e Harvey (2011); Estado em Lojkine (1997), Carnoy (1988) 

e Cataia (2011).  

 Em todas as obras estudadas e analisadas, destacamos os trabalhos de Leila C. Dias 

e Manuel Castells em que há uma articulação nos conceitos de redes e telecomunicações, 

elementos básicos da nossa pesquisa. Ambos os autores analisam as telecomunicações 

como forma de integrar o espaço, numa dinâmica de redes, fluxos e fixos, ao mesmo tempo 

em que há uma seleção de técnicas e integrantes. 
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 Para esta pesquisa, optou-se pelo Estado do Paraná, com análise da fragmentação 

territorial e do papel do Estado na constituição da rede de telecomunicações. Articulamos 

diversas escalas devido à formação de grandes teias (CASTELLS, 2006) denominadas de 

redes, formadas por um “conjunto de fios entrelaçados, linhas e nós” (DIAS, 2007, p. 14), 

que vieram para formar “uma ponte entre os lugares distantes” (DIAS, 1994, p. 141). 

 Há, assim, um espaço organizado, pois a rede é utilizada como instrumento que 

comunica e circula, a partir dos fluxos e dos pontos de interconexão, no qual o poder é 

exercido para que os fluxos circulem, seja mercadoria ou informação. Somente articulando 

estas escalas poderemos compreender esta rede e o processo de exclusão ocasionada pela 

regulação do território e pela intensa presença da acumulação de capital. 

 As telecomunicações são formas de integrar e ligar o mundo a partir desta rede. No 

entanto, grandes espaços de exclusão são formados, os quais denominados de espaços de 

rarefações técnicas, o que Santos e Silveira (2003) chamam de “espaço da rapidez e da 

lentidão” ou “espaços luminosos e espaços opacos”.  

 Sendo assim, como forma de reger os sistemas de comunicação no Brasil e 

disseminar os serviços a fim de minimizar estas diferenças territoriais, o Estado leiloa 

empresas estatais, tornando as telecomunicações mais significativas no território, a partir 

da possibilidade de maiores acessos. No Paraná, a empresa privatizada foi a 

“Telecomunicações do Paraná S/A” (TELEPAR), criada em 1963. Embora este processo 

tenha possibilitado maiores diversificações de serviços e acessos, apenas se ampliaram as 

diferenças entre os territórios, sendo os mais privilegiados aqueles que apresentam maior 

concentração de capital e mão de obra. 

 Devido a isto, consideramos que as uniões entre Estado e empresas, por meio da 

normatização das técnicas e dos serviços sejam de suma importância para a circulação da 

informação e disponibilização de infraestruturas necessárias para seu funcionamento, pois 

segundo Silva Junior (2009), as normas reguladas pelas instituições que organizam o 

território potencializam os fluxos por meio da circulação. 

Na constituição do espaço como sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 

2006), há uma relação contínua entre trabalho vivo e trabalho morto, considerado por 

Cataia (2011, p. 122) como “solidariedade consecutiva”, que orienta e acelera esta fluidez. 

Portanto, pretendemos compreender o uso corporativo do território, a partir das 

ações e normas do Estado, o processo de privatização das telecomunicações e a rede 

formada por instituições públicas e privada. Consideramos, diante disso, o 
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desenvolvimento e o progresso técnico no Paraná; a regulação estatal quanto aos serviços 

de telecomunicações; e a organização do Estado, a partir do uso corporativo do território. 

Ponderamos a importância da temática abordada, sendo que consiste no fato de que 

as telecomunicações são técnicas de grande demanda no mercado internacional, 

influenciando na acumulação e circulação de capital, possibilitando a elaboração de 

projetos de infraestruturas de técnicas de comunicação por parte do Estado em harmonia 

com as corporações. 

A questão, neste sentido, é fazer uma discussão sobre as redes e seu significado 

para as relações existentes, já que acreditamos que a rede é um instrumento que privilegia 

o agente corporativo que interfere nas relações sociais. 

Para isto, buscamos responder as seguintes questões centrais: 

 

1. Como as empresas de telecomunicações usam/concorrem o território do Paraná?  

2. Como se integra a rede de telecomunicações no Paraná, frente ao território 

nacional?  

3. Como o governo estadual e federal normatizam os sistemas de telecomunicações, 

a partir de normas e disponibilização de infraestruturas? 

 

 E as questões secundárias: 

 

1. Qual a disposição das técnicas no Paraná frente a economia globalizada das 

telecomunicações?  

2. As empresas de telecomunicações reproduzem capital em território paranaense? 

 

A partir deste pressuposto, definimos como objetivo principal a análise da 

configuração da rede de telecomunicações no Estado do Paraná, a partir do processo de 

privatização e regulação do Estado. Assim, delimitamos como objetivos específicos:  

 

1. Analisar a implantação e desenvolvimento das telecomunicações no Brasil e no 

Paraná; 

2. Apresentar as normas estatais e o processo de privatização que culminou com a 

venda da Telepar. 
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Assim, podemos compreender como estão atualmente os sistemas e técnicas de 

comunicação e qual a participação do Paraná no mercado nacional; verificar como o 

Estado disponibiliza infraestruturas necessárias à circulação de informação; e entender a 

distribuição das técnicas no território. 

 Para tanto, partimos da seguinte problemática: analisar a rede de telecomunicações 

e o uso corporativo do território, a partir da constituição das redes de fibras ópticas e de 

telefonia no Paraná.  

 Partimos da hipótese de que o Estado, agente que deveria aplicar normas para a 

competição das empresas e auxiliar na oferta de serviços e acesso da sociedade às 

telecomunicações, tornou-se o agente que incentiva o acúmulo e circulação de capital, 

favorecendo as corporações, sendo que a privatização foi um processo que ocorreu antes da 

normatização. Logo, as empresas direcionam o capital e a norma se apresenta como a 

própria privatização, enquanto o Estado acompanha este processo, configurando na 

regulação híbrida do território pelo Estado e corporações que ocasionam a regulação. 

 Diante disso, dividimos nosso trabalho em quatro capítulos. No capítulo 1, 

intitulado “Redes técnicas de telecomunicações” apresentamos as definições do conceito 

de rede como elemento geográfico, com base nas discussões de autores renomados da 

Geografia e de outras ciências, como Milton Santos, Ortega y Gasset, Leila Dias e Tâmara 

Benakouche, entre outros. Temos como objetivo neste capítulo, apresentar as relações 

entre as técnicas e as redes na circulação de fluxos e de capital, para então mostrar sua 

importância na constituição das redes técnicas de telecomunicações. 

 No capítulo 2 “As normas e a regulação do território e da técnica” são retomadas 

discussões referentes às normas e ações do Estado e das corporações, caracterizando o que 

vamos chamar de uso corporativo do território. Consideramos a importância das normas 

vinculadas às técnicas no processo de regulação socioespacial. Diante disso, o Estado se 

apropria das normas a fim de intervir nas técnicas. Por fim, apresentamos algumas 

considerações sobre as normas e as técnicas de telecomunicações. 

 No capítulo 3 apresentamos “Breve histórico das telecomunicações no território 

brasileiro”, fazendo um paralelo entre as técnicas e sistemas de telecomunicações no Brasil 

e no Paraná. Utilizamos para esta periodização o conceito de paradigma tecnológico, 

definindo assim, seis grandes paradigmas ao longo da história das telecomunicações no 

território brasileiro: Paradigma Experimental, Paradigma Eletrotécnico, Paradigma 

Técnico-científico, Paradigma Estatal, Paradigma de regulação híbrida e Paradigma 

Corporativo. 
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 Por fim, no capítulo 4 “Os sistemas e redes técnicas de telecomunicações no 

Paraná” consideramos a implantação e desenvolvimento da telefonia e da fibra óptica no 

território paranaense. Analisamos o papel do Estado na constituição da fluidez territorial na 

passagem da estatização para a privatização da telefonia, bem como a regulação e o uso 

corporativo do território paranaense. Apresentamos também a participação do Estado na 

constituição da rede de fibras ópticas, a partir da Copel Telecom. 

 Para que fosse possível a construção desta pesquisa foi realizada a coleta de dados 

secundários no Sistema Interativo da Anatel, sejam: Sistema de Gestão das Metas de 

Universalização – SGMU, sobre a telefonia fixa no Estado do Paraná, no período de 2007 

a 2012; e no Controle de Acessos do Serviço Móvel Pessoal – SMP, referente à telefonia 

móvel no Paraná, a quantidade de Estação de Rádio Base – ERBs
3
 e as faixas de 

transmissão de sinal; sobre os dados históricos da telefonia buscamos informações junto à 

Anatel Dados, que apresentam relatórios e pesquisas publicadas sobre a telefonia na 

década de 1990 e início do século XXI. 

 Em relação às fibras ópticas no Paraná, procuramos informações e dados 

secundários no site da Copel Telecomunicações, a partir da análise de relatórios anuais. Os 

dados referentes às fibras ópticas no Brasil foram coletados junto a RNP – Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa. 

 Após a coleta dos dados, construímos gráficos e tabelas usando o Microsoft Excel 

2010 e para a confecção dos mapas usamos o Corel Draw Graphics Suite X6, Philcarto, 

Phildigit e Ucinet 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Também chamada de “Cell site” se refere ao sistema de telefonia celular para a Estação Fixa 

(antena de repetição de sinal) com a qual os terminais móveis se comunicam. Basicamente, existem 

dois tipos de ERB, chamadas de Greenfield (aquelas que são instaladas em terrenos, no solo) e 

Roof Top (aquelas instaladas em pavimentos de cobertura de edifícios). Definição disponível em: < 

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialerb/pagina_1.asp>. Acesso em: 29/08/2013. 
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_____________________________ 

CAPÍTULO 1 

_____________________________ 

 

 

REDES TÉCNICAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

“A rede faz e desfaz as prisões do espaço, tornado território: tanto libera como aprisiona. É 

o porquê de ela ser o instrumento por excelência do poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 204). 

 

1.1. As técnicas como elemento geográfico  

 
É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a 

natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As 

técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais 

o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Essa 

forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada 

(SANTOS, 2006, p. 16). 

 

 A fim de analisar a rede de telecomunicações são necessárias algumas 

considerações referentes à técnica. São vários os autores que dedicam páginas à 

conceitualização e definição de técnica, enquanto elemento intrínseco ao homem. Dentre 

estes autores, pautamos em Ortega y Gasset (1991), Milton Santos (1994; 2006; 2007; 

2008), Lévy (1996; 2010), Dias (2007), Bernardes (1995), Ianni (2007), Pinto (2005a; 

2005b), Benakouche (1999), entre outros. 

 Segundo Santos (2007, p. 17) estamos vivendo num mundo onde se considera “o 

extraordinário progresso das ciências e das técnicas” e, neste momento, a pergunta mais 

pertinente foi realizada por Ortega y Gasset (1991) em “Meditação sobre a técnica”, 

quando indaga “o que é a técnica”. Em síntese, aborda que é um elemento que faz parte da 

existência do homem, desde se aquecer do frio, alimentar-se, vestir-se e comer, até criar 

objetos que lhes proporcione conforto e facilite suas atividades diárias, como o automóvel 

e o aquecimento. Pinto (2005a, p. 64) complementa que “é o comportamento natural do ser 

que humanizou”. 
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Consideramos que a técnica é uma extensão do homem, concretizada no tempo e no 

espaço. Lévy (2010) considera que a técnica proporciona diferentes relações entre os 

homens, devido a sua configuração cultural e social. 

 Desde a inserção destes elementos até o presente, um período da história é 

constituído, o qual é definido por Pinto (2005a) como era tecnológica. Este período é 

constituído pelas ações e projetos humanos na realização de algum objeto, ou seja, em sua 

concretização, no sentido de poupar trabalho físico e intelectual.  

A história da técnica tem início com 

 

[...] as pinturas de Altamira, com as tábuas de pedra do código de 

Hamurabi e com o papiro dos egípcios. Ganhou um enorme impulso 

com a invenção da imprensa por Gutenberg e culmina, por ora, nos 

meios técnico-científico-informacional das redes de computadores 

(RANDOLPH, 2007, p. 136-137). 

 

Como também a técnica tem alterado a existência humana a cada período histórico: 

 
O homem não é o mesmo, ele não sente, não age, não pensa do mesmo 

modo segundo as épocas de sua história, segundo o meio onde vive: 

segundo as técnicas de que dispõe. A pré-história nos indica entretanto, 

sem sombra de dúvida, os primeiros esboços de ferramentas, os 

primeiros pedaços de pedra, aparas de sílex lavrados, de retoques ainda 

irregulares e carcomidos, cacheiras, raspadores, serrote, como o primeiro 

balbucio do homem acima da animalidade. A partir daí, no curso de uma 

aventura milenar, onde causas e efeitos se emaranham e se condicionam 

reciprocamente, o homem modifica seu meio, e, através de seu meio, 

modifica-se a si próprio e se lança para novas transformações. Nada de 

contínuo, nesta marcha. Nada de unilinear (FRIEDMANN, 1968, p. 15). 

 

 Concordamos com Pinto (2005a), ao afirmar que estas alterações são necessárias, já 

que corresponde ao progresso humano, sendo que a técnica não existe e nem revive se não 

estiver enraizada no território e nas ações humanas. Ela apenas oferece possibilidades do 

novo, alterando o tempo a cada evolução técnica. 

 Santos e Silveira (2003) já apresentaram que há a evolução da técnica em cada 

período da história, possibilitando o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-

científico-informacional. No entanto, nenhuma técnica aparece isolada ou desprovida no 

espaço; há uma sucessão de aparatos, mas que estão ligados no tempo. Massey (2008) 

considera que os elementos dispostos no espaço estão carregados de temporalidade, 
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processo que indica uma multiplicidade dinâmica
4
. Ou seja, entendemos que a técnica é 

formada e se apresenta em diversas formas no espaço, oriunda de sucessivas 

transformações temporais, mas que está ligada às técnicas que precede. 

Nas palavras de Pinto: 

 

Temos, portanto, de caracterizar a realidade autêntica do processo de 

criação técnica, que lhe dá, em qualidade e quantidade, os aspectos 

particulares que o distinguem em certo instante dos que quaisquer outros 

tempos. [...] o novo de cada momento representa sem dúvida um novo 

diferente, distinto, possuindo caráter ímpar, do contrário não seria 

reconhecido, mas deve ter contudo algo em comum com todos os outros 

‘novos’ precedentes, justamente para ser percebido e conceituado como 

novo (PINTO, 2005a, p. 51).  

 

Assim, num primeiro momento, o espaço era dotado de elementos da natureza, 

quase impalpável e modificado pelo homem. Somente eram extraídos elementos 

necessários para sua sobrevivência. Segundo Santos e Silveira (2003), o homem era 

dominado pela natureza, pois os tempos eram lentos; ou seja, as técnicas eram escassas e 

não proporcionavam condições de dominar o mundo natural. Nas palavras de Santos: 

 

O meio natural era aquela fase da história na qual o homem escolhia da 

natureza aquilo que era fundamental ao exercício da vida e valorizava 

diferentemente essas condições naturais, as quais, sem grande 

modificação, constituíam a base material da existência do grupo 

(SANTOS, 1994, p. 70). 

 

Nas comunicações brasileiras, o meio natural se refere ao Período Colonial, quando 

a necessidade técnica era apenas comunicar a colônia à metrópole. Não havia um sistema 

organizado e as distâncias eram limitadas, proporcionando um fluxo lento e impotente. 

Esta impotência era visível também nos transportes, pois as ferrovias existentes no país não 

davam conta da produção e escoamento do café, com pouca contribuição para a integração 

do território nacional (SILVA JUNIOR, 2004). 

No segundo momento, a sobrevivência passa a ser planejada ao mesmo interesse do 

conforto, quando a extração dos elementos naturais é realizada a par das inovações 

mecanizadas, produção e transformação, ou seja, da “mecanização seletiva” (SANTOS e 

SILVEIRA, 2003, p. 27). Há uma evolução das técnicas produtivas ao comércio, ou seja, 

                                                 
4
 Segunda a autora, a produção do espaço aberta contínua, além da temporalidade no espaço, 

resulta na multiplicidade. Se esta produção ocorresse em um espaço fechado ocasionaria uma 

degradação ou substituição de um produto por outro. 
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“combinam-se na tecnologia do período a metalurgia, a eletromecânica e a petroquímica, 

como ramos da indústria, e a eletricidade e o petróleo, como formas de energia” 

(MOREIRA, 2006, p. 138).  

Vemos este desenvolvimento a partir da afirmação de Pinto (2005b, p. 116), de que 

“as máquinas se reproduzem originando outras mais perfeitas, tudo numa impressionante 

semelhança com os fenômenos até agora exclusivos dos seres cibernéticos originados pela 

natureza”. 

Um novo espaço se forma, com a substituição da esfera natural para uma esfera 

técnica, que Santos (1994, p. 14) chama de tecnoesfera, ou seja, a “artificialização do meio 

ambiente”. Raffestin (1993) já afirmava que este processo ocasiona não só uma 

transformação do meio natural, mas também do meio social, pois o trabalho é intensificado 

e o poder se concretiza como meio de dominação espacial. 

É nesse momento que as técnicas de comunicação passam a ser integradas, 

formando um sistema visando acumulação de capital a partir da implantação e 

disseminação pelo território brasileiro. As principais cidades passam a fazer parte de um 

mercado técnico articulado pela telefonia e pelas rodovias. Os fluxos tornam-se mais 

intensos com a transição do telégrafo para a telefonia. 

Por fim, a técnica se associa com a ciência, concretizando o último estágio então 

descrito por Santos e Silveira (2003), possibilitando o desenvolvimento das técnicas da 

informação e da comunicação. Nesse momento, há o que Moreira (2006) caracteriza de 

unificação do homem com a natureza, quando há uma organização unificada no espaço, 

denotando “o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 

2007, p. 23). 

De acordo com Ianni (2007) este processo de unificação da técnica com a ciência é 

a característica mais notável da globalização, quando há a formação de redes mundiais, que 

proporcionam uma intensificação e generalização do trabalho e da produção. Assim, a cada 

objeto desenvolvido, surgia a necessidade de ajustes ou de melhorar a técnica. 

Neste período, Lévy (2001, p. 22) atesta que a identidade do homem entra em 

conflito, devido ao grande vulto tecnológico: “o progresso das técnicas de transporte e de 

comunicação é, ao mesmo tempo, motor e manifestação desse processo generalizado de 

contato”. Ou seja, Santos (2007) aponta que a técnica mudou as relações entre homem e 

natureza, entre homens, entre classes sociais e entre nações, embora, a técnica esteja 

presente em toda ação do homem. Estas técnicas que nos cercam, acabam se tornando a 

própria natureza, para as atuais gerações, pois acabam tendo as características do natural.  
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De acordo com Pinto (2005a, p. 49) “os homens nada criam, nada inventam nem 

fabricam que não seja expressão de suas necessidades, tendo que resolver as contradições 

com a realidade”. Ou seja, cada período possibilitou que fossem realizadas estas técnicas, 

quando passaram a ser necessárias para o homem, resultando em espaços distintos, de 

acordo com a organização da produção, da vida social e das técnicas disponíveis 

(SANTOS, 1994). 

 Nesse sentido,  

 
[...] a técnica torna-se não um substantivo, categoria gramatical, mas 

uma substância, categoria física, um ser, uma coisa. Com facilidade dela 

se projetam visões igualmente fantásticas, tendo por suporte a 

imaginação (PINTO, 2005a, p. 50). 

 

 Consideramos que a técnica passa a ser um elemento tanto material quando 

imaterial, intrínseca às ações do homem, quando se apresentam a partir de objetos simples 

e de uso diário, como os utensílios domésticos e de trabalho, bem como se apresentam de 

forma complexa, virtualmente, a partir dos transportes e das comunicações. 

 

Em qualquer que seja a fração do espaço, cada variável revela uma 

técnica ou um conjunto de técnicas particulares. Pode-se, também, dizer 

que o funcionamento de cada uma dessas variáveis depende, exatamente, 

dessas técnicas. Tomando como referência a História mundial, cada 

técnica poderá ser localizada no tempo. Trata-se, também, na verdade, 

da história dos instrumentos e meios de trabalho postos à disposição do 

homem. Quando um novo instrumento ou meio ou forma de trabalho 

torna-se uma forma de ação, constitui-se uma espécie de certidão de 

nascimento ou data de origem. De tal maneira, seu emprego num 

determinado lugar — emprego imediato ou posterior — atribui a esse 

lugar, ao menos para o mencionado instrumento, condições técnicas do 

momento em que, pela primeira vez, esse instrumento de trabalho se 

incorporou à História. Mas o tempo do lugar, o conjunto de 

temporalidades próprias a cada ponto do espaço, não é dado por uma 

técnica, tomada isoladamente, mas pelo conjunto de técnicas existentes 

naquele ponto do espaço. (SANTOS, 1994, p. 30) 

 

 Este agrupamento de técnicas, nunca isoladas, forma um sistema, que Santos (2006) 

denomina de sistemas de objetos, quando a técnica passa a fazer parte do território e que 

exige um conjunto de operações, que formariam um sistema de ações; constituindo assim, 

um espaço dotado de um sistema de objetos e sistema de ações. Lembramos as 

considerações de Ortega y Gasset (1991), de que os atos técnicos se referem às 

transformações dos elementos naturais a fim de diminuir os esforços gastos na satisfação 

de suas necessidades. Ou seja, as ações técnicas se referem em fazer menos esforço para 
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suprir suas necessidades: alimentar-se, vestir-se, comer e se aquecer, proporcionando 

conforto. 

 Nesse sentido, as técnicas estão no território a partir da intermediação da política, 

bem como da implantação de empresas transnacionais no espaço, no sentido de ser 

invasora (SANTOS, 2007). Há, assim, uma disputa pela técnica, pela velocidade e pela 

ciência. 

 De acordo com Lévy: 

 
A inovação técnica gera fenômenos de crescimento, de atualização das 

virtualidades latentes. Contribui também para a criação de novos planos 

de existência. Complexifica a estratificação dos espaços estéticos, 

práticos e sociais. O que não significa, contudo, que não provoque 

desaparecimentos. Não há ferreiros em cada cidade, nem excrementos de 

cavalo nas ruas das cidades. Alguma coisa se perdeu (LÉVY, 2010, p. 

224). 

 

 Vemos assim um processo de produção e reprodução do espaço geográfico. Os 

objetos que antes eram tidos como elementares e comuns, estão escassos; o que antes eram 

necessários, hoje são futilidades; o que antes detinha valor, hoje se perdeu. Assim,  

 
[...] essas técnicas criam novas condições e possibilitam ocasiões 

inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, mas 

que elas não determinam automaticamente nem as trevas nem a 

iluminação para o futuro humano (LÉVY, 2010, p. 17-18). 

 

 Santos (1994) afirma que a técnica comanda a vida das pessoas, sendo ela quem 

determina as relações entre o homem e o que há em seu entorno. É isto que determina a 

existência da técnica, por mais banal que seja, escravizando o homem. Entretanto, por si 

só, a técnica não existe; ela necessita do homem. Ou seja, há uma relação profunda entre os 

dois elementos, quando um condiciona a existência e o outro possibilita a essência. No 

caso das telecomunicações, o homem condiciona a existência das técnicas de comunicação; 

estas por sua vez, condicionam que o homem possa se comunicar independente da 

distância física
5
. Assim, Castells (2006, p. 43) afirma que o resultado final é uma interação 

entre os elementos: “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem suas ferramentas tecnológicas”. 

                                                 
5
 Entendemos por distância física aquela caracterizada pela distância tempo, que mede o tempo, em 

horas, necessário para percorrer uma distância entre dois pontos, seja pelos meios de transporte ou 

de comunicação. 
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 Já Lévy (2010) considera que não há um determinismo da técnica sobre a 

sociedade, mas sim, um condicionamento. Assim,  

 
[...] dizer que a técnica condiciona significa dizer que abre algumas 

possibilidades, que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser 

pensadas a sério sem sua presença. Mas muitas possibilidades são 

abertas, e nem todas serão aproveitadas. As mesmas técnicas podem 

integrar-se a conjuntos culturais bastante diferentes (LÉVY, 2010, p. 25-

26). 

 

 E para Santos (2006, p. 24), a técnica é considerada como sendo o próprio meio, 

pois nesse momento ela é determinada pelo espaço, ou seja, “o espaço que determina os 

objetos: o espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e 

utilizados (acionados) segundo uma lógica”. São no espaço que se extraem as técnicas; 

logo, a técnica também é intrínseca ao espaço; faz parte dele; é ele. Lembremos novamente 

de Ortega y Gasset (1991), que afirmam que a técnica e o homem são elementos que 

nascem juntos, usadas para que este possa se dedicar a si mesmo. Logo para nós, o espaço 

é constituído pela ação do homem, pois o objeto por si mesmo não provoca mudanças, 

sendo que é imprescindível esta interação. 

 No entanto, a técnica gerou um dos maiores problemas globais do homem: as 

desigualdades sociais. Segundo Ianni (2007, p. 196), este processo permitiu a 

intensificação e a “reprodução do capital e, simultaneamente, contribuir para a acumulação 

e a centralização do capital”, quando há, segundo Santos (2006, p. 26), uma “propagação 

desigual das técnicas”, fruto das ações hegemônicas no espaço. Assim,  

 

[...] ao longo da história, as técnicas se dão como sistemas, 

diferentemente caracterizados. Os sistemas técnicos criados 

recentemente se tornaram mundiais, mesmo que sua distribuição 

geográfica seja, como antes, irregular e o seu uso social seja, como 

antes, hierárquico (SANTOS, 1994, p. 19). 

 

 Bernardes (1995) considera que o progresso técnico no espaço é resultado das 

forças produtivas. Assim, as técnicas de hoje são resultados das técnicas implantadas 

ontem, de acordo com as condições históricas e econômicas daquele espaço, com a 

vinculação da técnica, da produção e do conhecimento (PINTO, 2005a). 

Desta forma, os espaços se tornam diferenciados, de acordo com as combinações 

técnicas e as ações impostas sobre eles (SANTOS, 2008, p. 193). Carlos (2007b) considera 
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que o Estado é o agente que mais manipula o espaço e a técnica, visando a produção e o 

desenvolvimento da acumulação. Ianni (2007), citando Marx, considera que,  

 
A técnica é uma poderosa força produtiva, concretizando e dinamizando 

as potencialidades da ciência. A tecnologia, sob todas as suas formas, 

desde a eletrônica à sociologia, pode ser uma força decisiva na 

potenciação da força de trabalho (IANNI, 2007, p. 193). 

  

Para Lévy (2010) é uma ilusão acreditar na disponibilização total da técnica e seu 

uso homogêneo.  

 

Muitas vezes, enquanto discutimos sobre os possíveis usos de uma dada 

tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram. Antes de nossa 

conscientização, a dinâmica coletiva escavou seus atores. Quando 

finalmente prestamos atenção, é demasiado tarde [...] enquanto ainda 

questionamos, outras tecnologias emergem na fronteira nebulosa onde 

são inventadas as ideias, as coisas e as práticas. Elas ainda estão 

invisíveis, talvez prestes a desaparecer, talvez fadadas ao sucesso 

(LÉVY, 2010, p. 26-27). 

 

 Diante disso, Benakouche (2007) afirma que entender a técnica  

 

[...] é uma tarefa essencialmente política, na medida em que uma clareza 

sobre a questão é fundamental tanto na tomada de decisões a respeito do 

seu desenvolvimento, como no planejamento da sua adoção ou uso, seja 

por indivíduos, unidades familiares ou organizações (BENAKOUCHE, 

2007, p. 80). 

 

 Ou seja, os investimentos em técnicas, em sentido político e econômico, referem-se 

à competição, com espaços cada vez mais integrados e com técnicas que agregam cada vez 

mais valor (KLAGSBRUNN, s/d). Assim, “ampliam-se e diversificam-se as escolhas, 

desde que se possam combinar adequadamente técnica e política. Aumentam a 

previsibilidade e a eficácia das ações” (SANTOS, 2007, p. 171-172).  

Para Pinto (2005a), a expansão da conquista exige que haja o progresso da técnica, 

desde o domínio dos recursos naturais aos recursos tecnológicos mais avançados, como os 

transportes e as comunicações, garantindo grande espaço de domínio no sistema 

imperialista. Quanto maior o desenvolvimento técnico maior poder de dominação. 

 Portanto, a técnica é uma das bases para a produção e acumulação, propiciando 

fluidez ao capital e maior expansão das redes e fluxos, num aparente “encolhimento do 

mundo”, proporcionado pelas redes de telecomunicações e dos transportes (CARLOS, 

2007a), sendo de suma importância na constituição do espaço geográfico. 
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1.2. As técnicas nas redes e as redes técnicas: circulação de fluxos e de capital 

 

 A partir desse progresso da técnica no espaço, a disputa pela hegemonia e controle 

tecnológico vem ampliando intensamente, com quantidades incalculáveis de capital 

investidos no desenvolvimento das técnicas. Diante disso, redes são formadas a fim de 

ampliar estes investimentos e proporcionar maior fluidez de capital. Consideramos assim, 

que técnicas e redes são dois elementos intrínsecos no espaço geográfico, e de suma 

importância para o estudo das telecomunicações, não somente para comunicar, mas para 

gerar e circular capital. 

 Para tanto, pautaremos essa discussão nos textos de Dias (1995; 2007), Castells 

(2003; 2006), Lévy (2001), Forget e Polycarpe (1997), Videira (2009), Santos (2006; 

2008), Randolph (2007), Silva Junior (2004; 2009), Musso (2005), Raffestin (1993), entre 

outros. 

Historicamente, na antiguidade, a rede era usada para caça e pesca de pequenos 

animais, e na medicina de Hipócrates era feito uma analogia com o organismo e suas veias. 

Na mitologia era analisada no imaginário da tecelagem e do labirinto (MUSSO, 2005). 

De acordo com Dias (2007), a origem etimológica provém do latim retis, usada na 

tecelagem para indicar a constituição de entrelaçados, de linhas, nós e fios, no século XII. 

Na França, segundo Musso (2005), era utilizado o termo réseau, ao se referir à malhagem 

têxtil, às redes de caça ou pesca. Os fios que se entrelaçavam formavam um emaranhado 

de rede que possibilitava a formação do tecido. 

Segundo Costa e Ueda (2007) até este período a rede ainda não era uma 

materialidade técnica; baseava-se somente em metáforas. Com a aceleração dos fluxos de 

informação, pessoas e mercadorias, o termo rede ganha novos significados, emergindo com 

mais força (SILVA JUNIOR, 2004). 

A princípio, segundo Massey (2008, p. 102), antes das redes, “comunidades locais 

tinham suas localidades, culturas tinham suas regiões, e, naturalmente, nações tinham seus 

Estados-nações”. Com as primeiras implantações da rede, diversos caminhos foram 

formados, ligando os agrupamentos humanos, na troca constante de mercadorias. 

As cidades passaram a ser interligadas com a implantação das redes ferroviárias, 

com a conexão em trilhos; enquanto aquelas não conectadas eram cada vez mais afastadas 

(LÉVY, 1996). Este processo possibilitou a formação de nós, que para Dias (1995) são os 

lugares de conexões, de poder e de referência. Assim, para que a rede se realize enquanto 

técnica e seja como elemento de suma importância para o espaço geográfico, é necessário 
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“haver um ótimo de custos, de velocidade, de conforto, de acessibilidade, de frequência, de 

seguridade, de descrição e de eficiência” (Dias, 1995, p. 46). 

Nesse sentido, a rede passa de natural para artificial, ao sair da analogia do corpo e 

se tornar numa relação com o espaço. 

 

Essa genealogia da rede pode ser interpretada como a história de um 

processo de desmaterialização, conduzindo de uma observação de uma 

forma em rede na natureza, principalmente no corpo humano, para sua 

transformação em artefato, graças ao domínio da ordem que ela 

representa (MUSSO, 2005, p. 20-21). 

 

Uma rede, para Castells (2003, p. 7) “é um conjunto de nós interconectados”. É 

uma prática antiga, que tem ganhado formas diferenciadas com as redes de informação, de 

comunicação e de transporte.  

A princípio, era controlada pelo feudo, numa hierarquia da vida privada. 

Atualmente, sua característica é a flexibilidade e adaptabilidade, proporcionada pelas redes 

técnicas de comunicações, constituindo hoje, variadas formas, como afirma Dias (1995, p. 

146): “redes estratégias, redes de solidariedade, redes de ONGs, redes de Universidades, 

redes de energia, redes de informação – BITNET
6
, INTERNET [...]”, estando por toda 

parte, com funções heterogêneas, descontínuas e dinâmicas, ligando diversos aspectos 

econômicos e sociais, trazida como um conceito-chave dos pensamentos do filósofo 

francês Saint-Simon
7
. 

Com esta variedade de conexões, surgem também as redes em escala, podendo ser 

local, regional, nacional ou global. Para Dias (1995): 

 
à escala planetária ou nacional, as redes são portadoras de ordem – 

através delas grandes corporações se articulam, reduzindo o tempo de 

circulação em todas as escalas nas quais elas operam; o ponto crucial é a 

                                                 
6
 Because It’s Time Network – Bitnet – é uma rede educacional internacional que liga 

computadores sem usar o protocolo da Internet (TCP/IP), mas pode enviar mensagens de correio 

eletrônico; sistema muito usado até o início da década de 1990. Definição disponível em: < 

http://www.hospedenet.com.br/info/Bitnet.html>. Acesso em: 02/09/2013. 
 
7
 Segundo Dias (2007), as ideias de Saint-Simon se fundamentam na relação do corpo humano com 

seu sistema sanguíneo. Quando a circulação sanguínea cessa, o corpo morre. Assim, defendia o 

pressuposto de que a França poderia melhorar seu território, quando estabelecesse as bases 

necessárias para a configuração da rede em seu território; assim ele não morreria, pois diversos 

fluxos se formariam “em seu corpo”, possibilitando novas condições de vida à população, 

incluindo as classes mais baixas da população. Musso (2005) considera que esta definição de rede é 

aplicada a partir do século XVII, empregada por médicos, usando tanto a rede sanguínea como a 

rede de fibras. 
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busca de um ritmo, mundial ou nacional, beneficiando-se de escalas 

gerais de produtividade, de circulação e de trocas. Na escala local, estas 

mesmas redes são muitas vezes portadoras de desordem – numa 

velocidade sem precedentes engendram processos de exclusão social, 

marginalizam centros urbanos que tirava a força dos laços de 

proximidade geográfica e alteram mercados de trabalho (DIAS, 1995, p. 

154). 

 

Ou seja, a rede “tanto liga como une, isto é, constitui uma totalidade a partir da qual 

cada elemento pode ter significado na sua relação com esta totalidade” (FORGET e 

POLYCARPE, 1997, p. 18). Consideramos que esta característica dinâmica da conexão em 

rede
8
 produz espaço, a partir da circulação e trocas de objetos e informações no cotidiano 

da vida humana, bem como na produção e distribuição de técnicas e objetos. Correa (1989, 

p. 8) já afirmava que a rede é o reflexo do território, na demonstração de suas 

características sociais e econômicas, ou seja, “uma dimensão sócio espacial da sociedade”. 

O território é considerado então como um campo com diversas redes, como aponta 

Silva Junior (2004): redes urbanas, técnicas, corporativas e não corporativas. Assim, para 

Videira (2009), a rede é formada por objetos concretos que permitem a circulação de 

fluxos materiais ou imateriais. Estes objetos são postos no espaço, algumas vezes de forma 

estratégica, outras, não. O que é levado em consideração é a importância histórica de cada 

espaço selecionado. Entretanto, para Santos (2006) os fixos e fluxos das redes são 

interdependentes, pois as redes, mesmo tendo pontos fixos, sendo estáveis, também são 

dinâmicas, tendo como princípio o movimento social. 

Lévy (2010) considera que a rede pode expandir outras redes constantemente, 

emitindo novas informações, reorganizando outras conectividades de forma imprevisível. 

No entanto, Haesbaert (2004, p. 283) afirmava que esta expansão se dava no tempo e no 

espaço, sem preenchê-los.   

 Diante desta afirmação, consideramos que as redes são formadas com o objetivo de 

reduzir distâncias, selecionando algumas áreas do mundo. Isso acontece, segundo Silva 

Junior (2009, p. 230) “por meio de uma capilaridade sincrônica, efetivada a partir das 

técnicas e viabilizada por normas que se estruturam para assegurar a racionalidade 

dominante, ‘sôfrega’ por velocidade”.  

 No entanto, o movimento e a circulação são processos oriundos da rede material. 

Assim, “no seio da rede, os móveis se interpertecem num mesmo pacto vital baseado no 

                                                 
8
 De acordo com os autores, “estabelecer uma conexão, é ligar duas zonas de malhagens de maneira 

que o espaço assim traçado produza um movimento de conjunto homogêneo, constituído deste 

modo um mesmo espaço de reversibilidade” (FORGET e POLYCARPE, 1997, p. 104). 
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intercâmbio reversível: os móveis devem poder circular nela de ponto a ponto” (FORGET 

e POLYCARPE, 1997, p. 25). A partir disso, vemos que qualquer interferência ou barreira 

imposta na rede pode causar sérios danos ao processo de circular, diminuindo a eficiência 

do movimento rápido. 

 Como a rede trata de objetos específicos, proporcionando mudanças técnicas e 

culturais no espaço, também possui consequências sociais. 

 

As redes técnicas implicam em ilusões de extra-corporalidade, 

envolvendo promessas de acesso ao saber, à competência e à ubiquidade. 

Constituem, assim, caminhos para a reificação das relações sociais, dada 

sua natureza aparentemente leve e plástica. Como um molde, aparecem, 

primeiramente, como um tecido técnico incrustrado no tecido social 

historicamente constituído. Neste sentido, as redes enredam, no mesmo 

momento em que surgem como potencialidades, modificando a ação 

social, em articulação com expectativas sociais e valores, e a substância 

do poder. Trata-se do poder da técnica e da nova técnica do poder, ou 

seja, da natureza do sistema de ação que valoriza a ação sistêmica, 

associada ao teor competitivo das relações societárias (RIBEIRO, 2000, 

p. 19). 

 

 Para Dias (2007) a rede é uma construção social, pois conecta pessoas em espaços 

diferentes. Forma-se a partir da inter-relação entre o material e o social. Num primeiro 

momento, refere-se à infraestrutura, sua forma concreta e material. No segundo plano, são 

os fluxos das redes, sejam pessoas, mensagens ou valores (SANTOS, 2006). A rede 

também é um processo e um dado real; ou seja,  

 

[...] as redes são formadas por troços, instalados em diversos momentos, 

diferentemente datados, muitos dos quais já não estão presentes na 

configuração atual e cuja substituição no território também se deu em 

momentos diversos. Mas essa sucessão não é aleatória. Cada movimento 

se opera na data adequada, isto é, quando o movimento social exige uma 

mudança morfológica e técnica. A reconstituição dessa história é, pois, 

complexa, mas igualmente ela é fundamental, se queremos entender 

como uma totalidade a evolução de um lugar (SANTOS, 2006, p. 177). 

 

 Mesmo sendo social, também é constituída por elementos técnicos, que se 

desenvolveram ao longo da história, de acordo com a demanda social local. Assim, “com a 

ferrovia, a rodovia, a telegrafia, a telefonia e finalmente a teleinformática, a redução do 

lapso de tempo permitiu instalar uma ponte entre lugares distantes” (DIAS, 1995, p. 141). 

Assim sendo, 
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[...] é possível olhar para trás e definir ‘eras’ do desenvolvimento 

capitalista, que correspondem aproximadamente às ferrovias, navios a 

vapor, indústria do carvão e do aço e telégrafo; ao automóvel, petróleo, 

indústrias de borracha e plástico e rádio; ao motor a jato, geladeiras, 

condicionadores de ar, indústrias de metais leves (alumínio) e TV; e ao 

chip de computador e nova indústria eletrônica, que sustentou a ‘nova 

economia’ da década de 1990 (HARVEY, 2011, p. 84). 

 

 Portanto, a princípio, a rede era um meio de trocas limitado. Não havia competição, 

nem lutas pelo poder e hegemonia da rede. Vivia-se o tempo lento (SANTOS, 2006) e o 

meio natural possibilitava a supremacia da rede local. 

 Com a Revolução Industrial e a inovação da máquina a vapor e dos primeiros meios 

de transportes mecanizados no século XVIII, a rede apresenta nova configuração. Embora 

o progresso e a utilização da técnica ainda sejam moderados, o comércio é expandido
9
, 

possibilitando os primeiros indícios de uma rede mundial com o comércio mercantil, entre 

metrópoles e colônias. No entanto, segundo Santos (2006), havia restrições, pois a rede era 

comandada pelo Estado e a fronteira “fechada”. Diante disso, Silva Junior (2009; 2011) 

afirma que, no século XIX, as redes técnicas, aliadas às formas de circulação, confirmam a 

modernidade.   

Nesse momento, a rede deixa de ser apenas um elemento desenvolvido pelo homem 

para assegurar sua vida material e relacional, e concordamos com Forget e Polycarpe 

(1997), ao afirmarem que assim se torna uma atividade social e industrial, com 

fundamentos estratégicos.  

 Mais tarde Musso (2005) afirma que o valor da rede é controlar e fazer circular. 

Para a concretização da comunicação e da circulação, o controle é imprescindível quando 

consideramos que a rede possui a característica de ser móvel e inacabada, num sentido de 

que está longe de ser concluída. 

 É com a união entre a ciência e a técnica, no final do século XX e início do XXI, 

que a rede se torna mais densa e mais rápida, quando há a mundialização do capital
10

, 

                                                 
9
 Por comércio, consideramos a noção de Arrighi (1996, p. 182), que conceitua como “o 

deslocamento de mercadorias no espaço e no tempo”, desde sua extração na natureza e a 

transformação de sua forma e substância. Esta transformação, o autor conceitua como sendo a 

produção. Neste sentido, comércio e produção são postos como dois fenômenos intrínsecos. 

Chesnais (1996) aponta que é na produção que a riqueza é produzida, devido à combinação das 

formas de trabalho e das diferentes qualificações. 

 
10

 Massey (2008) afirma que neste período uma nova era espacial é evocada, quando há a 

integração mundial, dando a noção de instantaneidade, de espaço livre, de limites acabados. Ianni 

(2007, p. 13) propõe que esta integração possibilitou que o mundo deixasse de ser pensado como 

uma figura astronômica, “para adquirir mais plenamente sua significação histórica”. 
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proporcionada pela instantaneidade das informações e dos grandes avanços das 

telecomunicações (CASTELLS, 2006; VIDEIRA, 2009). Configura-se uma nova 

sociedade, denominada por Castells (2003, p. 8) de “sociedade de rede”, proporcionando, 

de igual forma, uma nova economia. Segundo Santos (2003, p. 138-139), o homem deixa 

de ser local “para se tornar um ‘homem mundial’”, possibilitado pelo progresso da técnica 

e das relações econômicas. Formam-se assim, “redes produtivas, de comércio, de 

transporte, de informação” (SANTOS, 2006, p. 182). 

 Nesse momento, há a multiplicação e diversificação das redes e dos modos de 

realizá-las no território. Aderimos às considerações de Benakouche (1995), que afirma que 

houve uma união entre as redes viárias já existentes, como a elétrica, telefônica e redes 

viárias, com as novas redes de informática. Nesse sistema de integração e circulação, 

 

a rede orienta, guia e canaliza móveis que, confiando nela, obedecem aos 

seus sinais, códigos e ligações para chegarem a bom porto, efetuando o 

seu trabalho e regressarem à sua fonte. De acordo com o fornecimento 

de claras e boas informações, a rede acolhe os móveis num espaço mais 

ou menos transparente que impele ou trava o seu movimento (FORGET 

e POLYCARPE, 1997, p. 27). 

 

 Portanto, quando se questiona sobre a rede, pensa-se sobre os fluxos que circulam 

pelas suas malhas. Dias (2007) afirma que há pelo menos quatro tipos de fluxos nas redes, 

que constituem a dinâmica do espaço geográfico: 

 

Os movimentos de pessoas ou fluxos migratórios; os movimentos 

comerciais ou fluxo de mercadorias; os movimentos de informação ou 

fluxos informacionais; e os movimentos de capitais ou fluxos monetários 

e financeiros (DIAS, 2007, p. 11). 

 

 Consideramos que num primeiro momento, estes fluxos se davam em espaço locais, 

dentro do território nacional ou regional. Com o desenvolvimento da técnica e da ciência, 

os fluxos atravessam as fronteiras, se tornam voláteis e de difícil controle, como as redes 

formadas pela informação. 

 Estes fluxos que circulam no espaço global produzem redes desiguais. Estas, 

formadas em escalas diversas, proporcionam características diferentes, manipuladas por 

agentes hegemônicos, pondo fim na ideia de aldeia global
11

. Santos (1994) afirma que os 

                                                                                                                                                    
 
11

 A aldeia global, segundo Santos (2007), se refere à ideia de que o mundo seria apenas um, com a 

integração da técnica, da ciência a partir das redes. Porém, isto se tornou fábula, quando o oposto 
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espaços que formam o todo é o espaço banal, que destina o uso para todos de igual forma. 

Este espaço se contrapõe às redes, que selecionam os espaços de acordo com as ações 

hegemônicas, visando produção, consumo e lucro.  

Assim,  

 

[...] as redes constituem uma realidade nova que, de alguma maneira, 

justifica a expressão verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, 

apesar das redes, depois das redes, com as redes, há o espaço banal, o 

espaço de todos, todo o espaço, porque as redes constituem apenas uma 

parte do espaço e o espaço de alguns (SANTOS, 2008, p. 139). 

 

 Consequentemente, no início do século XXI, para Ribeiro (2000), a rede é formada 

pelas interferências entre a materialidade e a ação social, processo que intensifica as 

relações sociais nas variadas esferas, níveis e instâncias. Para Herscovici (2004) a rede tem 

dupla natureza contraditória: uma composta pela concorrência e apropriação de 

determinadas informações e, outra, caracterizada pelos processos de privatização e 

concentração econômica das redes fechadas ou semifechadas.  

Em ambas as naturezas, as formas das redes se diversificam, numa variedade 

composta por “malhagens, nervosuras, estrelas, quadrículas, paralelas ou secantes” 

(FORGET e POLYCARPE, 1997, p. 15), ligando pontos isolados no espaço geográfico. 

Para Castells (2003, p. 171), cada nó de interconexão da rede, liga a “uma miríade de rotas 

possíveis”, ligando pontos independentemente da distância, partindo do local para o global, 

possibilitando a existência, segundo Dias (2007), de diferentes escalas de ações sociais. 

 

Exteriormente a estes, reinam o vazio, o desconhecido ou o hostil; e até 

no interior da rede se pode sentir um esforço permanente para impedir o 

regresso do desconhecido, o jorro do imprevisto. Portanto, a rede surge, 

em primeiro lugar, como possibilidade de comunicação entre pontos 

pertencentes a espaços heterogêneos (CASTELLS, 2003, p. 15). 

 

 De acordo com Ferreira (2003, p. 447), o Brasil se insere na rede de 

telecomunicações, permitindo que suas técnicas fossem instaladas no território e 

promovendo transformações na sociedade e no espaço. Portanto, “as redes caracterizam-se, 

assim, em suporte para o desenvolvimento, mas, também, em mais um agente 

                                                                                                                                                    
se torna real. Ianni (2007, p. 16) define o conceito como uma “comunidade mundial, concretizada 

com as realizações e as possibilidades de comunicação, prevalecendo a mídia eletrônica. 

Informação e fabulação abertas pela eletrônica”. Seria a articulação entre “províncias, nações, 

regiões, culturas e civilizações”. 
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intensificador da desigualdade”. Iozzi (2005) também abordou este processo, ao afirmar 

que a rede implantada no Brasil, tanto a rede de circulação imaterial, quanto material, 

ocasionou na ação seletiva do espaço. Concordamos com Castillo (2001) que já 

apresentava que este processo é ocasionado pela distribuição seletiva dos objetos técnicos 

pelo território, ocasionada pelas ações do Estado e das empresas hegemônicas. 

 A rede global, nesse sentido, de acordo com Carlos (2007b), foi possível a partir da 

reprodução do capital e do poder
12

. Este processo possibilitou que houvesse a expansão do 

capitalismo entre os espaços locais, transcendendo as barreiras físicas, ampliando o 

comércio e, por fim, o aumento da divisão social e espacial do trabalho. O objetivo nesse 

momento é a acumulação, com a aplicação da ciência e da técnica na produção material, 

visando a supremacia e o controle de uma classe, que denote poder
13

. 

 

Paralelamente a essa centralização ou à expropriação de muitos outros 

capitalistas por poucos desenvolve-se a forma cooperativa do processo 

de trabalho em escala sempre crescente, a aplicação técnica consciente 

da ciência, a exploração planejada da terra, a transformação dos meios 

de trabalho em meios de trabalho utilizáveis apenas coletivamente, a 

economia de todos os meios de produção mediante uso como meios de 

produção de um trabalho social combinado, o entrelaçamento de todos 

os povos na rede do mercado mundial e, com isso, o caráter 

internacional do regime capitalista. Com a diminuição constante do 

número dos magnatas do capital, os quais usurpam e monopolizam todas 

as vantagens desse processo de transformação, aumenta a extensão da 

miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas 

também a revolta da classe trabalhadora, sempre numerosa, educada, 

unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção 

capitalista (MARX, 2011, p. 380-381). 

 

 Neste sentido, a burguesia, apoiada pela provisão do Estado, estabelece as bases 

para este processo de acumulação do capital, com o intuito de atender seus próprios 

interesses (VIDEIRA, 2009), beneficiando apenas as localidades escolhidas, possibilitando 

que nem tudo seja rede (SANTOS, 2006). São grandes os espaços deixados em vazios e se 

escapam da interconexão técnica, constituindo “zonas de baixa intensidade”. Por mais que 

o tempo tenha se tornado mais veloz, não há conexão total dos territórios e da sociedade. 

                                                 
12

 Segundo Marx (1981), o capital está em constante transformação; logo, alteram-se também as 

formas. Quando o capital adquire autonomia, há a divisão do trabalho, possibilitando que haja a 

alteração do capital-mercadoria em capital comercial. O capital impregnado nas redes proporciona 

a intensidade dos fluxos, alteração do espaço, bem como manipulam as redes. 

 
13

 De acordo com Lojkine (1997, p. 57) “o poder nasce de situações de incerteza: dispõe de ‘poder’ 

o indivíduo ou o grupo que controla uma fonte de incerteza, seja por sua perícia tecnológica, seja 

por aceder a informações privilegiadas”. 
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Sendo assim, como não há homogeneidade do espaço, as redes também são heterogêneas. 

Em outras palavras, 

 
significa que há formas de apropriação dos espaços por diferentes 

atividades, para diferentes usos e por diferentes sujeitos sociais, dos 

indivíduos aos grandes conglomerados, a uma divisão social e territorial 

do trabalho (SPOSITO, 2008, p. 15). 

 

 Nem mesmo na configuração da rede há homogeneidades, nem uniformidades. “A 

rede é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em interação, e cuja 

variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento” (MUSSO, 2005, p. 31). Santos 

(2006) as divide em redes principais, redes afluentes ou tributárias, constelações de pontos 

e traçados de linhas.  

 Consideramos que isso ocorre porque os diversos atores, ao longo da história, em 

diferentes lugares, com objetivos particulares, constituíram esta malhagem. Ribeiro (2000, 

p. 20) considera que são “instrumentos de sistematização da vida coletiva pela ação 

hegemônica”. Sendo assim, constata-se a presença de atores que atuam munidos de poder. 

 

É conveniente, pois, decifrar as redes por meio de sua história e do 

território no qual estão instaladas, por meio dos modos de produção que 

permitiram a sua instalação e das técnicas que lhes deram forma. As 

redes não são somente a exibição do poder, mas são ainda feitas à 

imagem do poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 209). 

 

 Nesse sentido, o autor considera que os fluxos emitidos ao longo das redes técnicas 

possuem estreita relação com o poder, que ligam e desligam as técnicas, a circulação e até 

mesmo a própria rede, de acordo com seu interesse. Como modo de impor este poder, 

Moreira (1982) considerava que os monopólios trabalham com a rede, partindo dos 

espaços locais aos mundiais, implantando os meios para a acumulação capitalista. Este 

processo, ressalta Videira (2009), tem transformado significativamente o território, 

constituindo um território em redes, com variados fluxos, resultado das ações e expressões 

de poder.  

 Para Santos (1994): 

 

[...] um fato, todavia, parece certo: o processo de unificação se faz por 

intermédio do que se chama de redes. Seria, portanto, pela unificação 

que adviria o fracionamento. As redes são vetores de modernidade e 

também de entropia. Mundiais, veiculam um princípio de ordem, uma 

regulação a serviço dos atores hegemônicos na escala planetária. Locais, 

essas mesmas redes são portadoras de desordem. A informação 



45 

 

especializada e específica que elas transmitem serve à afirmação local 

dos atores hegemônicos. Se, para estes, ela é negentrópica [integração e 

organização], para os demais atores é entrópica [desordem] (SANTOS, 

1994, p. 28). 

 

 Segundo Benakouche (1995), os investimentos realizados na expansão e 

modernização das redes, realizadas tanto por empresas privadas ou pelo Estado (se 

houveram), não atingiram diretamente a sociedade brasileira, sendo um dos principais 

fatores, a desigualdade socioeconômica. Desta forma, segundo Dias (2007), a rede é um 

meio de integrar os agentes mais importantes, resultando numa integração desigual dos 

territórios, devido às atividades econômicas. 

 

[...] esta ‘acumulação de movimento’, inicialmente quantitativa, gera um 

salto qualitativo inédito, no sentido em que os sistemas sociopolíticos e 

os polos de poder que agiam até agora nestas redes tendem a tornar-se 

[...] também eles, redes (FORGET E POLYCARPE, 1997, p. 102). 

 

 Santos (2006) afirma que a rede, em alguns aspectos, torna-se como fluxos, quando 

as bases técnicas, como oleodutos, aeroportos ou canais passam a transmitir valor, 

circulando capital
14

. Os fluxos são elementos que geram poder, força militar e qualificam a 

vida da população que se integram nessa rede. 

 

[...] se interrompermos, retardarmos ou, pior, suspendermos o fluxo, 

deparamo-nos com uma crise do capitalismo em que o cotidiano não 

pode mais continuar no estilo a que estamos acostumados (HARVEY, 

2011, p. 7). 

 

Ou seja, qualquer interrupção dos fluxos, resulta em perdas; por isso, este processo 

é muito importante, pois quanto mais intensa e mais veloz a circulação dos fluxos, maiores 

serão os lucros e mais intenso o desenvolvimento das inovações, pois vivemos num 

“mundo da rapidez e da fluidez”
15

 (SANTOS, 2007, p. 83). 

                                                 
14

 Para Harvey (2011, p. 7) “o capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as 

sociedades que chamamos de capitalistas, espalhando-se, às vezes como um filete e outras vezes 

como uma inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado”. 

 
15

 Segundo o autor, “o mundo da rapidez e da fluidez somente se entende a partir de um processo 

conjunto no qual participam de um lado as técnicas atuais e, de outro, a política atual, sendo que 

esta é empreendida tanto pelas instituições públicas, nacionais, intranacionais e internacionais, 

como pelas empresas privadas”. (SANTOS, 2007, p. 83-84) 
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 Estas redes têm se tornado cada vez mais velozes e tem proporcionado novas 

oportunidades, que vêm unindo diversos atores econômicos em alianças para produzir e 

circular mais capital, à espreita de captar mais lucros e poder material. Forget e Polycarpe 

(1997) consideram que quem tem o poder sobre as técnicas e sobre os fluxos, também tem 

o poder sobre as redes a partir das normas. 

Esta é a razão de não haver uma integração total, pois concordamos com Massey 

(2008, p. 129) ao considerar que “o próprio fato de que alguns estão se empenhando tanto 

em fazê-lo é prova de que o projeto está incompleto”. Há, portanto, uma multiplicidade do 

espaço, com o desenvolvimento e revoluções tecnológicas, como as comunicações e o 

ciberespaço
16

. 

 Hobsbawm (2009) afirma que esta rede mundial, além de ligar áreas 

geograficamente distantes, proporciona maior velocidade na interação, comandada pela 

demanda por rapidez, como também um aumento da repercussão dos fluxos. No entanto, 

não é possível que este sistema englobe tudo e utilizamos a afirmação de Raffestin (1993) 

de que o poder vem de todos os lados. Ou seja, o poder é manifestado quando há a relação, 

troca ou comunicação entre dois pontos que se ligam ou se confrontam. Assim, para 

Arrighi (1996), as redes são subordinadas ao poder, enquanto Santos (2006) considera que 

as redes e o poder são inseparáveis. 

 Consideramos, assim, que o poder é o elemento que rege os fluxos da rede e sua 

configuração. São as relações de poder que proporcionam a existência de cada ponto, de 

cada segmento e de cada movimento da rede, pois 

 

[...] à medida que as redes de acumulação se expandiram de modo a 

abranger todo o globo, elas se tornaram cada vez mais autônomas e 

dominantes em relação às redes de poder. Como resultado, surgiu uma 

situação em que, para ter êxito na busca de poder, os governos tem que 

ser líderes não apenas nos processos de gestão do Estado e da guerra, 

mas também nos de acumulação de capital (ARRIGHI, 1996, p. 88). 

 

É nesse momento que as redes técnicas permitem que haja seletividade dos 

territórios, enquanto são geradas conexões, interatividade, sociabilidade e competitividade. 

Nesta intensa competitividade, os pontos de partida das redes técnicas são diversos, 

                                                 
16

 Segundo Lévy (2010, p. 17), o ciberespaço “é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material 

da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 
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enquanto os pontos de chegada dirigem-se para espaços escolhidos do território 

(MATTELART, 1994). Esta seletividade ocorre por duas razões:  

 

[...] por um lado, pelas motivações de ordem geopolíticas, que se acham, 

inclusive, na origem da implantação e expansão das redes de 

telecomunicações em geral, no país, na década de 60 (mesmo se 

atualmente tais motivações parecem ter perdido um pouco sua 

importância, elas não foram de todo descartadas); por outro lado, na 

medida em que a economia nacional está cada vez mais integrada à 

economia mundial, a continuidade deste processo exige novos 

territórios, tais como as chamadas regiões de fronteiras, onde se 

desenvolvem os grandes projetos hidrelétricos, agropecuários, de 

exploração mineral etc (BENAKOUCHE, 1995, p. 231). 

 

 Assim, para Santos (2006) a rede técnica se configura a partir da competitividade, 

na busca de mais velocidade e circulação, que gera a inserção de novas técnicas mais 

eficazes. Isto possibilita também a formação de diferentes territórios, com funcionalidades 

diferentes (SANTOS, 2008). Desta forma,  

 
[...] um novo espaço-tempo se constrói, o dos territórios, dos impérios e 

da história. Uma primeira tendência à conexão, ao agrupamento ou à 

comunicação intensa inverte, assim, o movimento precedente de 

dispersão. No entanto, esse processo permanece numa escala regional, e, 

apesar das (fortemente mantidas) relações comerciais a longa distância 

que conectam as regiões afastadas do mundo antigo, a humanidade 

permanece fragmentada (LÉVY, 2011, p. 19). 

 

Nesse sentido, “a fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um 

resultado” (LÉVY, 2001, p. 185), ou seja, a fluidez é o motor da competitividade que 

possibilitou a ascensão da rede técnica no espaço geográfico. Mattelart (2005, p. 21) 

considera que “redes e circuitos, troca, interação, mobilidade são expressões da energia 

vital; redes e circuitos ‘vitalizam’ o território”. 

 Para Lévy (2001), é a técnica que viabiliza a mobilidade, sendo as cidades, os 

espaços com múltiplas velocidades, proporcionada pela inter-relação entre a rede e o 

território. O espaço se torna um produto das inter-relações e das interações em diferentes 

escalas espaciais (MASSEY, 2008) e se torna produzido, quando estas redes ligam as 

práticas socioespaciais (HARVEY, 2011). Portanto, hoje,  

 
o conceito de rede tornou-se uma espécie de chave-mestra ideológica, 

porque recobre três níveis misturados de significações: em seu ser, ela é 

uma estrutura composta de elementos em interação; em sua dinâmica, 

ela é uma estrutura de interconexão instável e transitória; e em sua 

relação com um sistema complexo, ela é uma estrutura escondida cuja 
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dinâmica supõe-se explicar o funcionamento do sistema visível 

(MUSSO, 2005, p. 32). 

 

1.3. As redes técnicas de telecomunicações  

 

A fluidez da comunicação, que se apoia na estruturação física das redes, 

é o aspecto dinâmico que só pode se desenvolver com a existência de 

pontos conectados entre si. A conexão dos elementos constituintes das 

redes geográficas implica a necessidade constante de aumentar a 

velocidade na transmissão e na recepção das informações, o que só 

ocorre com a incorporação de novas tecnologias que ampliem essa 

velocidade, com a utilização de equipamentos mais modernos e 

adequados, tanto para a qualidade (empresarial, pessoal etc.) quanto para 

a quantidade da informação (pode ser “medida” pelo número de bites 

transmitidos por segundo) (SPOSITO, 2008, p. 81). 

 

 No final do século XX e início do século XXI, uma rede técnica se sobressai 

comparada às demais: as redes de telecomunicações, devido à sua capacidade de desenhar 

“a infraestrutura invisível de uma sociedade” (DIAS, 2007, p. 18). No entanto, o ato de 

comunicar remete aos tempos antigos, quando era realizado somente de forma gutural. A 

voz era a única técnica de comunicação. 

 Com o progresso técnico, as formas de comunicar também se diversificaram, bem 

como possibilitou que uma extensa e emaranhada rede se configurasse.  

 Sendo assim, a partir dos textos de Lévy (2001; 2010); Castells (2003; 2006); 

Mattelart (1994; 2000; 2005); Dantas (2002); Harvey (2005; 2011); Santos (2008); Dias 

(1995; 2007); Brunhes (1956); Pinto (2005a; 2005b); Benakouche (1995; 2007); Sposito 

(2008); Raffestin (1993); Ueda (2007); Randolph (2007); Ianni (2007); Salgado e Antas Jr. 

(2011), consideraremos os fundamentos e desenvolvimento das redes de telecomunicações, 

enquanto técnicas que integram o espaço geográfico, como sistema de objetos e sistemas 

de ações. 

 Ao longo dos anos, formações socioespaciais tem possibilitado que determinadas 

configurações de comunicação sejam constituídas. Assim, de acordo com Mattelart (1994, 

p. 10) “esta configuração com os seus diversos níveis (econômico, social, técnico e mental) 

e as suas diferentes escalas (local, nacional, regional ou internacional) produz um conceito 

de comunicação hegemônica”.  

 Harvey (2011) considera que ao longo da história, muito esforço tem sido 

empregado a fim reduzir distâncias e obstáculos à circulação. Primeiramente, são as 

inovações nos transportes e, consequentemente, nas comunicações. Assim, “as 
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configurações do espaço e do tempo da vida social são periodicamente revolucionadas. [...] 

o movimento torna-se cada vez mais rápido e as relações no espaço cada vez mais 

estreitas” (HARVEY, 2011, p. 43). 

 No período natural, a comunicação instantânea era a técnica predominante. Sua 

transmissão era de pequeno alcance, possibilitando que a transmissão encontrasse 

barreiras. Por isso, para Pinto (2005b), o homem nunca existiu sem a comunicação, mesmo 

que não constituísse de grandes aparatos técnicos. 

Com a introdução de técnicas mecânicas e elétricas, no período técnico, a 

comunicação se torna mais capilar. Surge o telégrafo, em anexo à ferrovia, pois, segundo 

Mattelart (1994), a comunicação estava associada ao comércio. A telefonia analógica é 

implantada, configurando uma pequena rede, ligando as áreas mais importantes da 

economia e da política (ALMEIDA, 1994). Segundo Dias (1995), as redes de 

telecomunicações e as de transporte possibilitaram uma nova configuração global no 

século XIX.  

Nesse contexto de implantação, afirma-se a promessa de que a rede de 

comunicações seria o símbolo de um mundo melhor. De acordo com Mattelart (2000), o 

mundo seria mais solidário, o que de fato não aconteceu. 

Segundo Almeida (1994), na transição deste período para o próximo, da Segunda 

para a Terceira Revolução Industrial, houve uma profunda reestruturação das 

telecomunicações, ou seja, a utilização do prefixo “tele” (à distância) com o aumento 

extraordinário da densidade de informação destes sistemas, possibilitaram a difusão de um 

novo paradigma eletrônico, da passagem do eletromecânico para o microeletrônico
17

; da 

passagem de uma sociedade industrial, o qual a indústria automobilística era o símbolo, 

para uma sociedade informacional, comandada pelas redes de telecomunicações 

(LARANJEIRA, 2003). 

Para Dantas (2002), essa expansão dos serviços e técnicas de telecomunicações 

possibilitou que houvesse maior interação à rede. Um exemplo citado pelo autor como 

símbolo de um grande avanço social e econômico, foi quando enorme contingente de 

pessoas passou a ter acesso à telefonia celular, contribuindo de diversas formas para o 

fluxo do capital. 

                                                 
17

 De acordo com Benakouche (1995, p. 228) este processo de digitalização das redes de 

telecomunicações possibilitou múltiplas vantagens, como o aumento da capacidade e velocidade 

das transmissões, qualidade técnica e maior uso das redes. “Com efeito, uma vez digitalizados, 

podem circular indistintamente pelas mesmas redes todos os tipos de sinais: vozes, sons, imagens e 

dados”. 
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 Assim, no período técnico-científico-informacional há a grande diversificação das 

técnicas e redes de telecomunicações. Desenvolvem-se a telefonia digital e celular, e a rede 

se intensifica com a implantação e desenvolvimento da Internet e da fibra óptica
18

. Com 

isso, novas interações foram possíveis, devido à instantaneidade e simultaneidade das redes 

(DIAS, 1995). Miranda e Mendonça (2005) consideram que com estas técnicas, as relações 

se intensificam a tal ponto, relacionando o concreto e o virtual, o real e o atual, expandindo 

para uma rede transnacional. Assim, esta integração vai além das fronteiras espaciais, 

quando há a integração com o espaço virtual, a partir das redes de internet; forma-se assim, 

um espaço “tomado como o real” (RANDOLPH, 2007, p. 140). Portanto,  

 

[...] imagina-se o surgimento de uma ‘nova’ realidade ou espaço, onde a 

Internet não mais figura como instrumento, mas como suporte físico-

material que permite que se ‘incremente as relações dos seres humanos 

com a tecnologia e com outros seres humanos através da tecnologia’
19

 

(RANDOLPH, 2007, p. 138-139). 

 

 Lévy (2001) considera que pela primeira vez, o fim das fronteiras pode ser 

observado por todos, deixando de ser um princípio abstrato ou utopia, para se tornar real. O 

processo de planetarização se torna concreto, a partir da aproximação das pessoas e do 

alargamento de suas perspectivas, ocasionadas pelo adensamento das redes de 

comunicação e de transporte. Consideramos que as redes e as técnicas apenas tornaram as 

fronteiras mais flexíveis e porosas, não as eliminando de fato. 

Para Castells (2003, p. 8), este período da história é comandado por um mundo 

novo da comunicação: “A Galáxia da Internet”. Este é o período em que se evidencia a 

internet, assim como a eletricidade na Era Industrial
20

.  

                                                 
 
18

 A fibra óptica se destaca como condutora de novos elementos e de alta velocidade na circulação 

de dados. Segundo Ferreira (2003, p. 441), as fibras ópticas realizam diversas ligações em tempo 

real, sendo consideradas como importante capital na sociedade que valoriza “o ter em detrimento 

do ser”. É uma técnica que transmite os dados via feixes de luz, por um cabo que conecta dois 

pontos distintos, constituído por um revestimento de plástico, fibra de fortalecimento, revestimento 

interno, camada de refração e núcleo. Mais informações em “Como funciona a fibra óptica”, 

disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/infografico/9862-como-funciona-a-fibra-otica-

infografico-.htm>. Acesso em: 21/10/2013. 

 
19

 Randolph (2007) aplica o conceito de virtualidade para explicar a formação deste espaço virtual, 

denominado ciberespaço. A palavra virtual vem do latim medieval – virtualis. Por sua vez, deriva 

de virtus, que significa força ou potência. Sobre virtualidade e virtualização ver Lévy (1996).  

 
20

 O autor aponta que discursos são feitos afirmando que o período da implantação da internet 

possibilitou o fim da Geografia, pois esta tem uma Geografia própria, constituída de redes e nós 
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Neste espaço dinâmico e conectado, surgiu a integração das economias e da 

política, exigindo, portanto, a globalização dos serviços e a reestruturação na liberação dos 

mercados e na privatização. Assim, segundo Laranjeira (2003), as telecomunicações 

passaram a ser fornecedora de uma matéria-prima altamente lucrativa: a comunicação, com 

a transição da telefonia fixa para a celular, e do suporte de tráfego de voz, para o tráfego de 

voz (dados). 

Esta configuração das telecomunicações em rede possibilitou que fosse formado um 

novo paradigma econômico e tecnológico. Castells (2003) considera que este processo foi 

ocasionado a partir de cinco características do sistema de informação: 1) a consolidação da 

informação como matéria-prima das redes; 2) a tecnologia passa a moldar a vida da 

sociedade, pois esta faz parte de toda atividade humana; 3) a rede se configura como base 

para as relações sociais e, neste momento, passa a ser organizada a partir das novas 

tecnologias da informação; 4) as comunicações são melhoradas, pois o sistema de redes 

não foi constituído somente para comunicar, mas para ganhar territórios; e 5) por fim, as 

tecnologias são postas como um sistema que funciona de forma integrado, neste caso, nos 

sistemas de informação. 

Ianni (2007, p. 119-120) considera que esta rede possibilitou que houvesse a efetiva 

internacionalização do capital, pois os meios de comunicação “rompem ou ultrapassam 

fronteiras, culturas, idiomas, religiões, regimes políticos, diversidades e desigualdades 

socioeconômicas e hierarquias raciais, de sexo e idade”.  

 A partir deste período, Salgado e Antas Jr. (2011) consideram que as tecnologias da 

informação e da comunicação se tornam ubíquas e coexistentes, aplicando uma 

simultaneidade do espaço-tempo, explorado na acumulação de capitais, como também 

alterando a compreensão do que seria o espaço. Nesse sentido 

 

[...] para alguns, o espaço se assemelha ao desenho dos territórios, com a 

consolidação da internet, a formação reticular (em rede) se tornou a base 

da superposição (em um plano) mais a justaposição (em um plano 

superior) das estruturas tanto nas empresas quanto entre as empresas e os 

usuários individualizados (SPOSITO, 2008, p. 56). 

  

 Afirmamos que há uma revolução com a implantação e disseminação das redes de 

comunicações, alterando as relações entre os homens a partir da interação espacial, sendo a 

                                                                                                                                                    
que permitem o fluxo e circulação em diversos lugares. Entretanto, embora as distâncias sejam 

redefinidas, não significa que haja o fim da Geografia, pois a infraestrutura de cada rede é o 

suporte, posto no espaço (CASTELLS, 2003). 
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técnica e a rede, o elo. Benakouche (2007) aponta que estas interações e as práticas sociais, 

são caracterizadas, atualmente, pela presença, cada vez mais constante, da tecnologia. Para 

Pinto (2005b, p. 503) “a tecnologia de que uma sociedade dispõe constitui um fator de sua 

estrutura [...] para o eventual surto de novos fatores de transformação”. Quanto mais as 

técnicas foram sendo desenvolvidas, as telecomunicações puderam ser constituídas em 

redes, integrando espaços e sociedades, tornando-se no “império da velocidade” (VIRÍLIO, 

1996, p. 95). Lévy (1996) aponta que neste processo não há mais limites, pois tempos e 

lugares se misturam. 

 

Em suma, o projeto comum era um projeto de integração territorial, 

integração e mercados regionais, pela quebra de barreiras físicas, 

obstáculos à circulação de mercadorias, de matérias-primas, mas 

também de capitais (DIAS, 1995, p. 145-146). 

 

 Mattelart (2005) considera que com as redes de comunicação, a sociedade tornou-se 

cada vez mais coerente e integrada, e espaços mais interdependentes. A comunicação 

configura-se assim como componente de distribuição e de regulação
21

. Consideramos que, 

no âmbito da distribuição, permite a circulação da informação e da comunicação no 

espaço; e regulação, pois é a partir desta que o poder é exercido sobre o território
22

, 

possibilitando que o Estado e as corporações disponibilizem a infraestrutura de acordo com 

seus interesses econômicos e políticos. 

 Para Sposito (2008, p. 15), as localidades “se articulam entre si por sistemas de 

transportes, fluxos de telecomunicações e trajetos realizados pelos pedestres, entre outros 

meios”. Ou seja, “é o lugar integrando-se, pouco a pouco, às redes globais de 

comunicação, mesmo que culturalmente esteja atrasado” (SPOSITO, 2008, p. 40-41). 

 Mesmo que sua ideologia seja a conexão e a intermediação entre os espaços e os 

homens, este processo possibilita um desenvolvimento desigual, combinado e 

contraditório, já que as técnicas e as redes de comunicação são distribuídas de acordo com 

interesse hegemônico para a acumulação de capital. 

                                                 
21

 No âmbito do Direito, a regulação é uma ação do Estado sobre as atividades econômicas, seja 

intervindo na concessão de serviços públicos ou no exercício do poder administrativo (SALOMÃO 

FILHO, 2001). 

 
22

 Para Raffestin (1993), é a partir das relações que o poder é manifestado; é quando há troca ou 

comunicação e dois polos distintos se confrontam. Este processo, assim, é multidimensional, a 

partir da manipulação dos fluxos que ligam ou desligam as relações. 
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 Dantas (2006) também considera esta dinâmica, ao escrever que os serviços mais 

avançados de telecomunicações no Brasil, como o ADSL
23

 ou as redes de fibras ópticas, 

são concentrados nas regiões mais ricas do país. Em contrapartida, em lugares onde o 

poder aquisitivo da população é mais baixo, a rede torna-se ociosa, pois há o desinteresse 

cultural da comunidade
24

. 

 Consideramos isso, pois desde os primeiros indícios da implantação das 

telecomunicações remontam aos espaços com maior concentração de trabalho vivo e 

morto, espaços com maiores investimentos, enquanto outros são raramente incentivados 

pela política de desenvolvimento, num processo que atenuam os desequilíbrios técnico-

espaciais
25

. 

 Ferreira (2003, p. 442) também considera este discurso, pois a implantação e 

disseminação das telecomunicações ocorreram de maneira lenta, obedecendo aos 

comandos do interesse público (Estado) e do privado, “dotando áreas cores da economia 

com serviços de melhor qualidade, estendendo, para o resto do país, os serviços já 

obsoletos”. 

 Além destes atores, Ueda (2007, p. 165), com base em Bassand (2003), aponta que 

há pelo menos cinco tipos de agentes que influenciam as redes: os agentes econômicos, 

políticos, profissionais que auxiliaram na construção da rede, os usuários e aqueles ligados 

aos movimentos reivindicativos. De maneira geral, “os cincos agentes intervêm da mesma 

maneira, cada qual pensando e agindo movido por seus próprios interesses”, formando 

vínculos e acordos a fim de seguir objetivos comuns. 

 Concordamos com Almeida (1994) ao considera que a rede de telecomunicações é 

um poderoso instrumento de competição para as estratégias empresarias. As empresas que 

possuem maior inserção e participação na rede de telecomunicações, maiores serão os 

                                                 
23

 O ADSL é um padrão de comunicação digital que utiliza linha telefônica comum como meio de 

transmissão, que pode ser de 6 a 9 Megabits por segundo. Definição disponível em: < 

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialadsltec/pagina_2.asp>. Acesso em: 02/09/2013. 

 
24

 Ou seja, estas classes sociais mais baixas usam as linhas sem gerar lucro para as operadoras. 

Assim, para Dantas (2002, p. 19) “a malha telefônica avançou por dentro dos bairros de periferia 

urbana e povoados do interior, produzindo uma importante mudança no perfil do usuário telefônico 

no Brasil, antes quase exclusivamente constituído pelas classes de renda mais altas”. Entretanto, “a 

universalização está muito longe de ter sido atingida!” (Idem, p. 26). 

 
25

 Milton Santos e Maria Laura Silveira (2003) falam do território brasileiro constituído como um 

arquipélago, a partir da mecanização incompleta, privilegiando a Região Concentrada do país, 

numa integração territorial na região Sudeste e Sul. 
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lucros obtidos e a circulação de informação e de capital. Portanto, a rede é seletiva e estar 

inserido na rede, não significa estar integrado.  

Segundo Corrêa (1995b), estamos inseridos em alguma rede e excluídos de outras, 

pois as redes não apresentam qualquer materialidade social, mas sim tem características e 

configurações desiguais.  

 Assim, Czajkowski Junior (2007) conclui que este processo é oriundo da 

globalização, quando as infraestruturas são postas estrategicamente a favor da 

competitividade. Até a gestão das corporações foram alteradas com o advento das 

comunicações, provocando profundas mudanças, passando de uma estrutura hierarquizada 

para uma estrutura crescentemente em rede, a fim de acelerar a circulação de capital
26

 

(SALGADO e ANTAS JR., 2011). 

 Para Harvey (2011), o capital é o elemento que domina, a partir de sua relação com 

o espaço e com o tempo. Como as técnicas e as redes de telecomunicações também estão 

estreitamente ligadas ao espaço e ao tempo, o capital é vinculado, acelerando 

significativamente os fluxos e circulação da comunicação. 

 Com base em Chesnais e em Dantas, Cavalcante (2011) considera que 

  

[...] as telecomunicações constituem, nos dias de hoje, um setor 

fundamental das economias nacionais e do sistema produtivo 

mundializado, pois fornecem a base necessária sobre a qual se sustenta a 

circulação de informações para a acumulação de capital. [...] No entanto, 

essas mesmas tecnologias podem ser dirigidas a finalidades distintas 

daquelas estabelecidas pelo mercado e seus usos coletivos podem 

escapar aos mecanismos de controle que buscam auferir ganhos às 

companhias do setor. Reside aí uma contradição inerente ao 

desenvolvimento das telecomunicações, que incide sobre os programas 

do Estado e na sua relação com as empresas (CAVALCANTE, 2011, p. 

3). 

 

 Até mesmo Fernando Henrique Cardoso declarou em “Mãos à obra, Brasil: 

proposta de governo”, em 2008, sobre a importância das telecomunicações como peça 

fundamental para o desenvolvimento da economia e, até mesmo, da sociedade. No entanto, 

                                                 
26

 No sentido da circulação, Harvey (2005, p. 49) considera que há dois aspectos para ser 

considerado: “o movimento físico real de mercadorias do lugar de produção ao lugar e consumo, e 

o custo real ou implícito ligado ao tempo consumido e às medições sociais”. Citando Marx, o autor 

afirma que o primeiro aspecto gera valor e, o segundo, seria o custo necessário para a circulação, 

não gerando valor. No caso das telecomunicações, podemos considerar que os acessos aos sistemas 

e técnicas de comunicação são os meios que circula capital, enquanto a disponibilização das 

infraestruturas, como as antenas repetidoras de sinal, são os meios necessários para a circulação, 

não gerando valor. 
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Philippe Quéau (1998) considera que, mesmo que as telecomunicações estejam postas a 

serviço do poder político, não significa que trarão soluções prontas e milagrosas para os 

problemas sociais, como instabilidades econômicas e financeiras, desigualdades sociais e 

desemprego crescente.   

 Nesse sentido, Sposito (2008, p. 79) considera que esta formação em rede, 

selecionando territórios, reflete na qualidade do emprego, colocando de um lado, 

profissional altamente qualificado e, de outro, empregos sem qualificação, sendo os 

“excluídos na divisão internacional do trabalho”. Pastoriza (1995) já considerava que 

 

[...] esse movimento é particularmente visível nos países desenvolvidos. 

Nos países subdesenvolvidos, entretanto, o desafio é muito maior, visto 

que esses países utilizam redes de telecomunicações apoiadas em 

tecnologias obsoletas e inadequadas à intensidade e diversidade do novo 

fluxo de informações
27

 (PASTORIZA, 1995, p. 43). 

 

Nesse sentido, cai por terra a utopia de uma sociedade homogênea, com “uma 

ideologia redentora da comunicação” (MATTELART, 1994, p. 113). Portanto, mesmo que 

redes de telecomunicações promovam grandes mudanças econômicas, políticas e sociais, 

reestruturando o espaço geográfico, segundo Ferreira (2003, p. 448), “algumas áreas do 

planeta ainda não participem da chamada globalização econômica”.  

Mattelart (2005, p. 115), citando Wiener, afirma que o sistema que deveria 

contribuir para integrar primeiramente a sociedade, se tornou no sistema gerido pela classe 

hegemônica, que visa somente o poder e o dinheiro. O autor propõe que há uma integração 

mundial, porém com trocas desiguais. Portanto, o mapa das redes de comunicações 

“constituem parte essencial, manifesta essa configuração centrípeta do mundo, com suas 

hierarquias e a coexistência de modos de produção diferentes”. 

A partir das redes de telecomunicações, consideramos o espaço geográfico como  

 

[...] a esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido 

da pluralidade contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias 

coexistem; como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade. 

Sem espaço não há multiplicidade; sem multiplicidade, não há espaço. 

Se espaço é, sem dúvida, o produto de inter-relações, então, deve estar 

baseado na existência da pluralidade (MASSEY, 2008, p. 29). 

 

                                                 
27

 De acordo com Quéau (1998, p. 201), estas diferenças são ocasionadas pela “vantagem da 

indústria local e das grandes economias em escala”. 
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 Assim, a partir desta consideração de Massey, consideramos o espaço intrínseco às 

diferenças e à multiplicidade, sem, portanto, desconsiderar a ação dos agentes 

hegemônicos sobre as técnicas e as redes, pois “as redes são mistas, elas incluem 

materialidade e ação” (SANTOS, 2008, p. 168). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

_____________________________ 

CAPÍTULO 2 

_____________________________ 

 

 

AS NORMAS E A REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO E DA 

TÉCNICA 

 

 

A norma é parte constituinte do espaço geográfico — sem ela não seria 

possível compreendê-lo como instância social. As formas geográficas 

contingenciam práticas sociais segundo a natureza das várias 

materialidades. Por vezes a materialidade é obstáculo para a ação; 

noutras, ela é o elemento que a viabiliza. Em qualquer dos casos, porque 

foi organizada coerentemente pela inteligência ou porque naturalmente 

exerce esses efeitos sobre o homem (ANTAS JUNIOR, 2003, p. 1). 

 

 

2.1. As normas e as técnicas no processo de regulação socioespacial 

 

Assim como as redes técnicas são elementos geográficos fundamentais para 

compreender os sistemas de objetos e sistemas de ações, as discussões referentes às normas 

são necessárias, pois constituem uma parte considerável do espaço geográfico e das 

relações sociais, já que as técnicas e as normas se vinculam às ações. Como afirma Santos 

(1994, p. 44) que “os sistemas de objetos não funcionam e não têm realidade filosófica, 

isto é, não nos permitem conhecimentos, se os vemos separados dos sistemas de ações. Os 

sistemas de ações também não se dão sem os sistemas de objetos”. 

No meio natural, as ações humanas eram mais influenciadas pela natureza. A 

agricultura e a pecuária eram as técnicas deste sistema. Com o desenvolvimento técnico é 

proporcionada uma relação dialética entre a sociedade e o espaço, pois,  

 
[...] falar em objetos técnicos é revelar a intencionalidade humana neles 

contida; é, portanto, revelar a regulação dos comportamentos por uma 

materialidade previamente concebida pela inteligência humana. Assim, o 

acaso nas sociedades hodiernas torna-se cada vez mais um mito 

(ANTAS JR., 2003, p. 1). 
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 Portanto, dedicamos este capítulo às considerações teóricas referentes às normas, 

como elemento intrínseco às redes e às técnicas, pois vivemos num mundo onde há a 

exigência de discursos das ações e dos objetos, necessários aos usos e à legitimação, já que 

“ontem, a técnica era submetida. Hoje, conduzida pelos grandes atores da economia e da 

política, é ela que submete” (SANTOS, 1994, p. 9). 

 Segundo Silva Junior (2009, p. 240), a norma se faz cada vez mais necessária em 

meio à intensa reprodução da mais-valia e a ampliação do ecúmeno. Assim, “a norma, para 

a geografia, pode ser vista como o resultado da tensão e/ou da harmonia entre objetos e 

ações que constituem o espaço geográfico”. Para que a norma seja estabelecida é 

necessário enfrentar interesses contraditórios (CHESNAIS, 1996). 

Como discutido no capítulo anterior, não há a constituição, formação e 

desenvolvimento das redes sem a ação; ou seja, os objetos necessitam de normas que 

coloquem em evidência sua importância e regulem suas práticas diárias. Santos (1994) 

considera que os objetos tem se tornado cada vez mais objetos técnicos com finalidades 

peculiares e, as ações, são postas com finalidades que dizem respeito às grandes 

corporações, ao Estado e ao capital
28

. 

A norma se faz necessária e presente. Segundo Chesnais (1996) a partir da inter-

relação entre as diferentes formas de tecnologias, nas mais variadas escalas. 

 No capítulo 4 do livro “Território Brasileiro – usos e abusos”, Antas Junior (2003) 

dedica uma reflexão referente as normas e a técnica como elementos que constituem o 

espaço geográfico. Para ele, haveriam diferentes sistemas normativos, com destaque para 

três deles que seriam importantes para compreender a dinâmica socioespacial: as normas 

morais, jurídicas e sociais. As primeiras existem a partir da convicção individual, como 

forma de regular a própria vida; a segunda é imposta, de forma externa, seja por agentes 

políticos ou econômicos, como o Estado e as corporações; a última é oriunda do convívio 

                                                 
28 Entendemos o Estado a partir da concepção de Jean Lojkine (1997, p. 106). Para o autor, o 

Estado não é um instrumento da classe dominante, nem representante político de seus interesses 

econômicos. O Estado é um representante de interesses políticos, pois é “produto de uma relação 

social”. Configura-se, assim, o Estado Capitalista, responsável pela normatização da sociedade, das 

técnicas e do capital. Harvey (2005) aponta que, para Marx, o Estado é independente e surge da 

contradição dos interesses individuais e coletivos e assim, Engels vê o Estado como produto social. 

Nesse sentido o autor aponta que o Estado é independente e detentor de poder, por meio do qual 

pode dominar tanto os indivíduos quanto os grupos. Assim, “os seres humanos criam, na forma do 

Estado, um instrumento para a sua própria dominação” (HARVEY, 2005, p. 80). Com relação ao 

capital, Marx (2004, p. 103) considera como “uma relação entre as pessoas, relação esta que se 

estabelece por intermédio das coisas”. Assim, a sociedade tem aberto mão de si mesma, para 

acumular capital, acumular coisas, como a propriedade do solo, mesmo que esteja sendo 

desprovida pela produção capitalista. 
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social, como prática cotidiana. Silva Junior (2009) acrescenta a estas as normas técnicas, 

sendo as regras e procedimentos das informações. 

Com relação à rede técnica, a norma é inerente, como afirma Tozi (2005, p. 63) 

“todo objeto carrega consigo uma norma e toda norma [...] se materializa em objetos”. Por 

si só a técnica não existe e não se impõe. Não há relação entre técnica e sociedade sem a 

norma. Sendo assim, a rede técnica de comunicação não é real sem a norma; não há 

circulação e fluxo de informação sem a norma. Portanto, a partir dessa relação entre a 

técnica e a norma é possível a circulação (SILVA JUNIOR, 2009). 

 Consideramos a norma como um meio de regular o fluxo e a circulação. Antas Jr. 

(2003) afirma que é um elemento que regula a relação dos indivíduos com as coisas. No 

discurso sobre “A natureza do espaço”, Santos (2006) nos demonstra que  

 

[...] em tais condições, no período atual, a ‘organização’ das ‘coisas’ 

passa a ser um dado fundamental. Daí a necessidade de adoção, de um 

lado, de objetos susceptíveis de participar dessa ordem e, de outro lado, 

de regras de ação e de comportamento a que se subordinem todos os 

domínios da ação instrumental (SANTOS, 2006, p. 152). 

 

 Ou seja, a partir da relação entre normas, objetos e sociedade é constituído um 

espaço organizado, dinâmico e regularizado. Neste espaço, seriam possíveis as relações 

mais diversificadas, em escalas variadas, intensificadas pelo processo de normatização. De 

acordo com Santos (2006) a técnica está presente em todo aspecto social, possibilitando 

cada vez mais a existência e aplicação das normas. 

 

[...] sendo histórico, o território é condição e produto do trabalho social, 

ao mesmo tempo em que é formado por um contínuo intercâmbio entre o 

trabalho morto e o trabalho vivo. Nesse processo as normas e as regras 

inscrevem-se na materialidade, orientando a cultura imaterial (CATAIA, 

2011, p. 122). 

 

 A rede e a técnica carregam a ação e a norma, da mesma forma que estas estão 

constantemente atualizando aquelas, no sentido de sempre aplicar novos elementos e usos. 

Décadas atrás, o telégrafo era o meio que conectava os fluxos; com o desenvolvimento 

técnico e a atualização dos meios, o telefone passa a ser o motor da rede de circulação. 

Cada período histórico, influenciado pelas ações e pelas normas, proporcionou que novas 

técnicas e novos objetos fossem aplicados à rede, não como substituto, mas como principal 

meio de interconexão e transporte de informação.  
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 O meio passa a ser interligado, dando a impressão de um encurtamento, devido à 

grande concentração de objetos, ou fixos, e de ações, ou fluxos, que permeiam em suas 

dimensões (SANTOS, 1994). Para Santos (2006) esta dinâmica proporciona maior 

imposição da regulação da economia e do território, pois a produção se torna fragmentada 

e distribuída de forma desigual sobre o espaço. Assim, para que o fluxo se torne eficaz, 

surge esta necessidade de acompanhá-la e vigiá-la.  

 Antas Jr. (2003, p. 1) considera que “todo esse processo é intrínseco à produção e 

ao uso do território”. Ou seja, diferentes setores da economia e da política passam a tomar 

e ocupar o território, como agentes que manipulam este sistema, seja público ou privado, 

constituindo o uso corporativo do território.  

 Para Charaudean (2008, p. 17) “toda ação é finalizada em função de um objetivo e 

se estrutura em um espaço fechado irreversível, que faz com que o responsável, o agente, 

seja um decisor que deve se dar os meios de atingir seus fins”.  

 Estes fins apresentados pelo autor distinguem-se de acordo com os agentes, 

embora, teoricamente, tanto agentes privados como públicos, visam o direito de acesso e 

igual distribuição das redes técnicas. Entretanto, na prática, as grandes corporações 

empregam normas no sentido de regular a produção a fim de acumular e circular capital
29

. 

O Estado, por sua vez, emprega as agências reguladoras de aplicar normas, visando à 

competição de empresas e diversificação de técnicas e serviços. No ramo das 

telecomunicações, a Anatel é criada com o objetivo de  

 

[...] promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de modo 

a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, 

capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a 

preços justos, em todo o território nacional
30

. 

 

 A partir do conceito de “normas organizacionais” de Silveira (1997), Tozi (2005) 

afirma que estas são responsáveis pela regulação das técnicas e objetos das empresas, que 

                                                 
29 Segundo Chesnais (1996, p. 14-15) “o estilo de acumulação é dado pelas novas formas de 

centralização de gigantescos capitais financeiros (os fundos mútuos e fundos de pensão), cuja 

função é frutificar principalmente no interior da esfera financeira”. Para Marx (2004, p. 11) “a 

acumulação capitalista supõe a existência da mais-valia, e esta, a da produção capitalista que, por 

sua vez, não se pode realizar enquanto não se encontram acumuladas, nas mãos dos produtores-

vendedores, massas consideráveis de capitais e de forças operárias”. 

 
30 Sobre a Anatel - Missão da Anatel, disponível em: <http://www.anatel.gov.br/Portal 

/exibirPortalInternet.do>. Acesso em: 17/03/2013. 
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ocasiona na imposição hegemônica corporativa, influenciando na tomada de decisões de 

outros agentes sociais, bem como adaptando permanentemente as formas. Neste sentido,  

 

[...] essas normas são criadas em diversos níveis geográficos e políticos, 

mas, dada a competitividade mundial, as normas globais, induzidas por 

organismos supranacionais e pelo mercado, tendem a configurar as 

outras. Uma vez mais, todos os subespaços mostram essa presença 

simultânea de horizontalidades e verticalidades (SANTOS, 1994, p. 27).  

 

 Segundo Tozi (2005), as normas estão no território, visando atender os objetivos de 

seus agentes, que visam a reprodução do capital. De acordo com Ribeiro (2005), este 

processo ocasiona a alienação do território
31

: de um lado, há um território aberto à ação 

hegemônica, sem fronteiras e ampliação da produção; de outro lado, há um território 

fragmentado, marcado por significativas diferenças. Isto se dá pela privatização e 

implantação de grandes corporações, ligada com a geopolítica dos Estados, tornando estas 

áreas dependentes de técnicas. Há a troca do território e da cultura pela competição de 

corporações e desenvolvimento técnico. 

 

2.2. As normas e o Estado 

 

 Consideremos a afirmação de Lázaro (2007): 

 

O Estado delega às empresas privadas a direção, administração e 

prestação de serviços de telecomunicações, reservando-se a regulação e 

supervisão. Neste contexto, surgem os organismos reguladores ou 

supervisores, com o objetivo de fiscalizar que a prestação deste serviço 

em mãos privadas, se realize assegurando a qualidade do serviço, a 

igualdade na conexão e a fixação de tarifas justas. Em alguns casos, os 

organismos reguladores contraem também a labor de resolver os 

reclamos que apresentam os usuários destes serviços (LÁZARO, 2007, 

p. 2). 

 

 A partir do fragmento do texto extraído de sua Dissertação de Mestrado, o autor 

apresenta o papel do Estado e das agências reguladoras frente ao processo de privatização 

dos meios de comunicação na América Latina, com enfoque à telefonia fixa. Assim, o 

papel representado por esses seria de “incentivar, supervisionar e regular a livre 

                                                 
31

 Cataia (2003, p. 8) conceitua alienação do território ao se referir “àqueles lugares que preparam 

seu território com todo um conjunto de obras de infraestrutura e isenções fiscais no intuito de atrair 

investimentos, mas acabam por se transformar em reféns da política das empresas em função do 

poder econômico que as empresas transnacionais possuem”.  
 



62 

 

concorrência entre os prestadores de serviços e a despolitização do mercado nacional das 

telecomunicações” (LÁZARO, 2007, p. 2), no contexto do neoliberalismo e do processo de 

privatização de vários setores da economia, não somente das telecomunicações. 

 O Estado passa a tarefa de administração às corporações e se posicionando frente à 

implantação de uma política normativa, que prevê não a eliminação do Estado, mas sua 

participação junto às corporações nas negociações, implantações e disseminações das 

técnicas e serviços. Este processo, segundo Carnoy (1988), é significativo entre o final do 

século XX e início do século XXI, onde a ação do Estado se volta ao meio econômico, 

através da produção, financiamentos e distribuição, bem como na área ideológica, como na 

educação e nos meios de comunicação, e nas forças armadas, mesmo que neste processo, o 

desenvolvimento capitalista e o Estado sempre estiveram interligados.  

 

No século XIX, porém, o papel do Estado nas sociedades capitalistas, 

embora significativo, era em geral relativamente limitado. Isso era, em 

parte, uma reação ao poderoso Estado mercantilista que antecedeu a 

revolução industrial, mas era também resultado do grande dinamismo do 

capitalismo privado (CARNOY, 1988, p. 9).  

 

 Esta relação proporcionada entre os aspectos econômicos e político, proporciona 

uma ação diferenciada do Estado. Harvey (2005) aponta que Gramsci analisa este 

processo, afirmando que a classe dominante domina o Estado por meio de um sistema 

político de forma indireta; abre mão de alguns princípios econômicos para garantir sua 

hegemonia política. Assim, o autor aborda que esse fato se resolve se há o envolvimento 

ativo do Estado a partir da aceitação das classes inferiores. Por isso, o Estado passa a 

influenciar a educação para controlar os fluxos de informações e ideias. Diante disso, “o 

Estado deveria ser visto, como o capital, como uma relação” (HARVEY, 2005, p. 90). 

 Lojkine (1997) atesta que o Estado é produto da relação social, pois não é 

instrumento de uma classe dominante e de seus interesses econômicos, mas sim 

representante de interesses “políticos”. Assim,  

 

[...] quase todas as referências a uma teoria marxista do Estado remetem 

ao que se poderia chamar uma abordagem ‘externa’ do aparelho estatal: 

o Estado intervém ‘na periferia’ da relação capital/trabalho, ‘fora’ da 

empresa como lugar de extorsão da mais-valia, para ‘regulamentar’ no 

nível nacional, no nível do conjunto da formação social, a reprodução 

dessa extorsão (LOJKINE, 1997, p. 106-107). 
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 Costa (2010, p. 47) considera que o Estado tem por natureza um sistema 

fragmentário. A unidade seria possível apenas com a formação de uma unidade territorial, 

em harmonia com os habitantes, o solo e o próprio Estado. Consideramos também esta 

harmonia juntamente com as empresas privadas, que manipulam os sistemas de produção e 

circulação. O Estado passa a ser visto como uma “forma essencialmente geográfica da vida 

social”, já que para Lojkine (1997, p. 116), o Estado regula o ramo industrial, bem como o 

conjunto da sociedade. Este processo possibilita a identificação do Estado “como um dos 

agentes econômicos, fazendo dele um elemento da infraestrutura econômica”. 

 No entanto, Harvey (2005), pautado nas ideias de Marx e Engels, apresenta que a 

classe mais rica passa a usar o Estado como instrumento de dominação, exercendo seu 

poder para o próprio interesse de classe, enquanto afirma que as ações são impostas para o 

coletivo.  

 

Trata-se de políticas em que o território é tomado como um a priori, 

uma base, um suporte sobre o qual elas se desenvolverão. No segundo, 

ao contrário, trata-se de apreensão do território como elemento 

fundamental que exige do Estado e do povo relações de domínio (Costa, 

2010, p. 37).  

 

 Lázaro (2007, p. 61) considera que este é o princípio de Estado-regulador, que 

“implica que o governo abandone seu caráter de produtor e se concentre em gerar e 

garantir as regras de jogo que a sociedade acordou como regime de convivência”. 

Entretanto, embora seja “um aparato ideológico” dando suporte às corporações, 

legitimando sua hegemonia
32

, o Estado faz parte dela (CARNOY, 1988).  

 Enfoquemos o termo regulação. De acordo com Stark (2004), é quando o Estado 

modifica a conduta ou a estrutura de alguma empresa com o objetivo de qualificar as 

técnicas e serviços, bem como diminuir os gastos econômicos da produção e distribuição. 

Para Sundfeld (2007), a regulação é a ação do Estado. Assim, por meio das agências 

reguladoras o Estado passa a ser o regulador, enquanto as corporações exploram os 

serviços e técnicas nas redes, a partir da competição. 

                                                 
32

 Sobre hegemonia, pautamos nas ideias de Arrighi (1996, p. 27-28) sobre a “hegemonia 

mundial”, quando afirma que se refere “à capacidade de um Estado exercer funções de liderança e 

governo sobre um sistema de nações soberanas”. Esta é a capacidade do Estado em aplicar e 

exercer poder e dominação, a partir da “liderança intelectual e moral”. Assim, hegemonia é o poder 

de dominar sobre os demais, a partir da aplicação de planos, normas e regulações. 
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 Para Carlos (2007a, p. 28), o Estado é o agente que proporciona a regulação e 

ordenação do território. Este processo amplia as divergências entre centro e periferia, nas 

mais variadas escalas, desde o local até ao global. Este domínio se estabelece em âmbito 

“organizacional administrativo, jurídico, fiscal e político”, impondo normas à sociedade a 

partir de planos e programas. Assim, consideramos que o território torna-se meio de 

controle, de dominação e de poder. Já as corporações, agem no território em escala 

planetária, possibilitando interações, regulações e negociações. 

 De acordo com Harvey (2005), as políticas de Estado afetam direta ou 

indiretamente, praticamente quase todos os aspectos da produção e do consumo. Kurz 

(1995) agrupa em cinco setores, as atividades realizadas pelo Estado, como meio de 

regular as ações e as técnicas no desenvolvimento econômico do mercado: primeiramente, 

é jurídico, aplicando leis e regras; segundo, há a implantação de sistemas econômicos no 

lugar de sistemas sociais, para desenvolver o capital; terceiro, a construção e 

desenvolvimento de infraestruturas, ou seja, as técnicas, no sentido de reprodução social; 

quarto, o nascimento do Estado capitalista
33

, quando há a privatização dos setores da 

economia mais rentáveis; e, finalmente, as políticas de subsídio e protecionismo, apoiando 

o desenvolvimento de empresas privadas no seu território. 

 Para Arrighi (1996, p. 29), vemos assim um Estado hegemônico, liderando o 

sistema a fim de satisfazer um interesse geral. Sendo assim, “é esse tipo de liderança que 

torna hegemônico o Estado dominante. Mas um Estado dominante também pode liderar no 

sentido de atrair os demais para sua própria via de desenvolvimento”. Assim, há a 

formação do Estado pautado em duas estratégias contratantes: capitalismo e territorialismo. 

 

Na estratégia territorialista, o controle do território e da população é o 

objetivo da gestão do Estado e da guerra, enquanto o controle do capital 

circulante é o meio. Na estratégia capitalista, a relação entre os meios e 

os fins se inverte: o controle do capital circulante é o objetivo, enquanto 

o controle do território e da população é o meio (ARRIGHI, 1996, p. 

34). 

 

                                                 
33 Segundo Lojkine (1997, p. 114-115), o Estado capitalista nasce da produção capitalista e da 

contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a natureza destas relações de 

produção, caracterizadas pelos produtores, meios de produção e exploração da mão-de-obra. 

Assim, o Estado deixa de ser um meio abstrato representado pelos idealistas, “para tornar-se uma 

forma social histórica intimamente ligada ao modo de produção que a gerou”. 
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 Dantas (2006) considera que a normatização se faz necessária no sentido de 

fiscalizar os monopólios, deixando em segundo plano o mercado e priorizando o 

atendimento às classes inferiores da sociedade, embora não seja esta a realidade visível. 

 Carlos (2007b) afirma que o Estado domina a sociedade a partir das normas, 

impostas através de leis e de agências reguladoras. Segundo a autora, este processo se 

configura como forma de dominação, produzindo contradições sociais e territoriais. Assim,  

 

[...] é evidente que o processo de mundialização que assistimos hoje, 

vem implodindo as fronteiras entre Estados e superando-as, fato que 

permite ao capital fluir com incrível rapidez, da mesma forma que 

permite às atividades se articularem no espaço global unidas pelo 

mercado mundial, onde as técnicas modernas tornam difícil o controle 

dos fluxos entre as nações (CARLOS, 2007b, p. 70). 

 

 Consideramos a concepção de Raffestin (1993), que o Estado não é o único a gerar 

poder, como também o território não pode ser considerado apenas palco das ações sociais, 

ao oposto de Ratzel, que via o Estado como o único detentor de poder
34

. Seriam 

necessários, por conseguinte, outras formas de poder para agirem juntamente com ele. 

Assim, a partir do processo de internacionalização do capital, é exigida a estrutura de um 

Estado territorial, voltado às questões normativas e infraestruturais que garantam 

investimentos e aplicações de intensos capitais. Observemos a citação a seguir:  

 

[...] por seus próprios investimentos o Estado participa de uma divisão 

de atividades que atribui aos grandes capitais pequenos riscos, 

assegurando assim a continuidade e reprodução da divisão desigual de 

riquezas, e, finalmente, o Estado assume papel mistificador, criador da 

ideologia da paz social e da ilusão da ascensão social (CATAIA, 2011, 

p. 119). 

 

 Para Carlos (2007b) isto é extensão do poder do Estado, possível de alterar as 

práticas espaço-temporal. Acrescentamos a isso, o socioespacial, pois sua ação reproduz 

desigualdades técnicas, sociais e espaciais, no que tange aos investimentos e aplicações no 

espaço. Consequentemente há também os interesses privados, que se envolvem em 

diferentes setores econômicos e sociais, reproduzindo no espaço a infraestrutura e as 

técnicas necessárias ao desenvolvimento, produção e circulação do capital.  

                                                 
34 Costa (2010) sintetiza as ideias e conceitos de Ratzel, a partir do contexto histórico da Alemanha 

e sua unificação. Assim, para ele, o Estado seria fortemente ligado ao espaço. Daí surge a 

necessidade do poder político, embora, o Estado seja concebido através das ideias de organismo 

(conceito extraído da Biogeografia), sendo estabelecido a partir das leis que regem a vida, 

possibilitando seu nascimento, desenvolvimento e morte. 
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 Arrighi (1996) descreve que o Estado, por meio do governo, é organizado pensado 

no poder; os interesses privados, ou seja, as empresas comerciais, são organizadas voltadas 

ao lucro, por meio de sistemas de produção e distribuição. 

Portanto, como descreve Raffestin (1993), não vemos o Estado, mas percebemos 

suas ações e normas nestas práticas, desde as questões fronteiriças, de capital, de 

hierarquias e de redes de circulação. Estas vias de circulação, segundo Mattelart (1994, p. 

262) são os fatores de “crescimento do Estado”. 

 Este processo configura, assim, o espaço geográfico, a partir das interações 

possibilitadas entre as técnicas e as normas: 

 
[...] uma ação supõe a existência de um ou mais agentes imbuídos de 

finalidade, e o agente pode ser um indivíduo ou um conjunto de 

indivíduos agrupados na forma de empresa, instituição, movimento 

social ou qualquer outra configuração que apresente uma divisão interna 

do trabalho para, através da organização lógica e racional, empreender 

uma inferência específica sobre a realidade (ANTAS JR., 2003, p. 3). 

 

 Devido a isso, Sposito (2008, p. 25) instiga a observação das ações no teritório, 

porque cada agente “procura estabelecer estratégias de ação diferenciadas no tempo e no 

espaço” e o Estado, em particular, têm suas ações marcadas por interesses conflitantes, 

devido sua diversidade, como também pelas alianças estabelecidas entre eles. Estas ações 

diferenciadas provocam uma distribuição de técnicas e sistemas pelo território de forma 

seletiva (CASTILLO, 2001). 

Segundo Santos (1997) 

 

a translação do poder do Estado para as empresas tem consequências 

extraordinárias, já que se espera do Estado e dos municípios que façam 

um mínimo de política, voltando-se para o bem-estar comum. Da 

empresa, não: a empresa vangloria-se de dar um salário àquele que 

trabalha, mas ela não tem preocupações gerais. Suas preocupações são 

obrigatoriamente particularistas, o que tem a ver com a própria natureza 

do fenômeno empresarial, sobretudo no mundo da competitividade 

(SANTOS, 1997, p. 19). 
 
 

 Estas ações normativas proporcionam uma desigualdade espacial, quando permitem 

a constituição técnica e em rede de melhores qualidades e com infraestrutura bem 

desenvolvidas nos grandes centros urbanos, onde há a maior concentração de serviço e de 

capital, restando para as outras áreas, extensões técnicas precárias ou integrando-as àquelas 

quando estes serviços se tornam obsoletos. Chesnais (1996, p. 18) aborda que esta 
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seletividade é ocasionada pelo capital. Para o autor, o capital disponibiliza a “possibilidade 

de escolher, em total liberdade, quais os países e camadas sociais que tem interesse para 

ele”. Assim, o capital não se interessa pelo total, mas somente partes do mundo, com a 

finalidade de lucrar, pois segundo Iozzi (2005) os agentes privados não se preocupam com 

os lugares e com a ética. Santos (2007, p. 79) considera que “os atores mais poderosos se 

reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros” (SANTOS, 

2007, p. 79). 

 Concordamos com Castells (2006, p. 136), quando afirma que “as empresas estão 

motivadas não pela produtividade, e sim, pela lucratividade e pelo aumento do valor de 

suas ações” e também com Antas Jr. (2003) ao afirmar que estas desigualdades são 

impostas pelo conjunto das normas, que deixa mais clara a divisão social e espacial do 

trabalho. Assim, devido ao vulto intenso da implantação técnica, as normas se tornam mais 

rígidas, organizando territórios conforme os interesses das corporações. 

A partir disso, consideramos a afirmação de Pinto (2005a) que 

 

o capital, o Estado, a tecnologia são coisas, objetos com as quais os 

homens se defrontam, são entidades que trazem em si sua própria 

vontade de ação, dificilmente podendo ser modificadas pela conduta 

humana (PINTO, 2005a, p. 437). 

 

 É nesse processo que se observa a disputa pelo território e a normatização técnica, 

quando mais de um elemento se encontra disponível. Em contrapartida, a sociedade fica 

submersa às ações do Estado e do capital, tendo de optar ou ceder seus interesses de acordo 

com o que são estabelecidos por eles, detentores do poder, “relações que são processo e 

estruturas de dominação política e apropriação econômica em âmbito global [...]” (IANNI, 

2007, p. 40). 

 Interpretadas por Santos (1994), estas ações são tomadas racionalmente, no sentido 

de promover a técnica, e negada a explicação geral, possibilitando a compreensão apenas 

aos agentes dominadores, embora não seja isolada, dando-se em sistemas. Portanto, Antas 

Jr. (2003) considera que as ações se realizam por meio da técnica e da norma, quando há 

complexidade e estando divididas por objetos técnicos e, detalhadamente, por normas. Há 

uma intensa divisão do trabalho e grande quantidade de indivíduos regidos por normas. 

Santos (2006) afirma que 

  

[...] as normas das empresas são, hoje, uma das locomotivas do seu 

desempenho e de sua rentabilidade. Tais normas tanto podem ser 
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internas, relativas ao seu funcionamento técnico, como externas, 

relativas ao seu comportamento político, nas suas relações com o poder 

público e nas suas relações, regulares ou não, com outras firmas, sejam 

essas relações de cooperação ou de concorrência. Tais denominações, 

aliás, consideram a empresa num dado momento de sua atividade. Uma 

análise do seu dinamismo mostrará que as normas de ordem técnica são 

também políticas. As normas ditas internas atingem o entorno da 

empresa, já que suas pausas e seus horários de funcionamento, seus 

custos e preços, seus impostos e suas isenções atingem, direta ou 

indiretamente, o universo social e geográfico em que estão inseridas 

ativamente (SANTOS, 2006, p. 153). 

 

 Portanto, assim como as normas estabelecidas pelo Estado influenciam na 

constituição das corporações privadas, estas com suas normas manipulam o sistema de 

produção, interferindo interna e externamente ao seu domínio. Ou seja, o espaço ao seu 

entorno e a sociedade existente nesse espaço é atingida pelas implicações normativas das 

empresas, impondo seus interesses acima dos interesses coletivos. Assim, o direito de 

propriedade, muitas vezes, se extingue, já que, de acordo com Marx (2004), as empresas 

passam a dominar grande parte do capital nacional. 

O discurso de Harvey (2005, p. 83) é de que o Estado capitalista “deve, 

necessariamente, amparar e aplicar um sistema legal que abrange conceitos de propriedade, 

indivíduo, igualdade, liberdade e direito, correspondente às relações sociais de troca sob o 

capitalismo”. Ou seja, estas seriam as funções mínimas do Estado e que deveriam ser 

cumpridas. Entretanto, suas ações estão mais voltadas para satisfazer os interesses do modo 

de produção capitalista e, assim, mantém, muitas vezes, posição neutra, para não ir contra a 

ideologia e contra as exigências capitalistas. 

Assim,  

 
[...] o Estado capitalista também tem de funcionar como veículo pelo 

qual os interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os 

campos da produção, da circulação e da troca. Ele desempenha um papel 

importante na regulação da competição, na regulação da exploração do 

trabalho [...] E, geralmente, estabelecendo um piso sob os processos de 

exploração e acumulação capitalista. O Estado também deve 

desempenhar um papel importante no provimento de ‘bens públicos’ e 

infraestruturas sociais e físicas; pré-requisitos necessários para a 

produção e troca capitalista, mas os quais nenhum capitalista individual 

acharia possível prover com lucro. Além disso, o Estado, 

inevitavelmente, envolve-se na administração de crises e age contra a 

tendência de queda da margem de lucro. Em todos estes aspectos, a 

intervenção do Estado é necessária, pois um sistema com base no 

interesse próprio e na competição não é capaz de expressar o interesse de 

classe coletivo (HARVEY, 2005, p. 85). 
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 Para Chesnais (1996, p. 25) “é preciso que a sociedade se adapte [...] às novas 

exigências e obrigações, e sobretudo que descarte qualquer ideia de procurar orientar, 

dominar, controlar, canalizar esse novo processo”. 

Citando Lipietz (1978), Santos (2006) afirma que este processo é ocasionado 

através de uma mediação jurídica e uma mediação técnica. Esta seria constituída pelos 

sistemas de transportes e de telecomunicações, sendo complementar às jurídicas. 

Entretanto, segundo Silva Junior (2009), estes sistemas que são voltados para a circulação 

não são satisfatórios para atender o alvo das corporações.  

Nesse sentido, faz-se necessário a atuação do Estado, como instituidor de normas e 

de infraestruturas necessárias para que as corporações possam obter mais êxito, pois como 

aponta Iozzi (2005, p. 5) “assim, para se concretizarem nos lugares as ações verticais não 

dependem apenas do progresso da ciência e da técnica, mas também da ação de um Estado 

que autoriza ou freia tal processo”. 

 Configura-se uma “produção do espaço em movimento” (SILVA JUNIOR, 2009, p. 

160), quando há a inter-relação entre os sistemas técnicos, a circulação e as normas, sendo 

as normas “controladoras fundamentais dos fluxos” (SILVA JUNIOR, 2009, p. 263). 

Forget e Polycarpe (1997) adicionam o tempo à produção do espaço, como meio que 

estabelece a harmonia dos movimentos, principalmente no que tange os serviços e técnicas 

de telecomunicações. 

 

2.3. As normas e as técnicas de telecomunicações  

 

A abrangência pelas telecomunicações no país, como se subentende, não 

ocorreu de maneira rápida e homogênea, mas obedecendo a fatores 

locacionais e de interesse público (Estado) e do privado, dotando áreas 

cores da economia com serviços de melhor qualidade, estendendo, para 

o resto do país, os serviços já obsoletos (FERREIRA, 2003, p. 442). 

 

 A partir do fragmento do texto de Sandra Ferreira, partimos para as discussões 

referentes às normas aplicadas às técnicas de telecomunicações, seu sistema e seus 

serviços. O Estado é o agente que estabiliza e promove o desenvolvimento das 

telecomunicações, de acordo com seus interesses, bem como interferindo e aplicando as 

transformações necessárias nos sistemas já existentes (FERREIRA, 2003). 

 As corporações assumem certa postura frente a estas ações, ocasionando disputas 

entre poderes, às vezes distintos, às vezes não. Assim, segunda a autora “o Estado 
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apresenta-se como agente que tanto pode sufocar o desenvolvimento tecnológico como o 

estimular, dando novos papéis para a indústria, ganhando mercados, expandindo 

ideologias” (FERREIRA, 2003, p. 449, grifos nossos).  

Um exemplo desta intervenção e conflitos gerados sobre o desenvolvimento 

tecnológico pode ser observado na “Conferência Mundial sobre Telecomunicações 

Internacionais da ONU”, realizado em Dubai, a partir do dia 3 de dezembro de 2012. Esta 

reunião, que contava com a participação de 193 países inclusive o Brasil, e previa a 

censura da internet no mundo, em oposição ao movimento de uma internet aberta 

defendida pelos EUA, União Europeia e a multinacional Google
35

. O Brasil, diante disso, 

apresentou uma proposta de política de inclusão, embora na prática, este discurso esteja 

longe de se cumprir, como veremos mais adiante
36

.  

 Em agosto de 2012 foram comemorados os 50 anos do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), data que serviu também para a apresentação da Campanha para 

“Expressar a Liberdade”, a fim de lançar uma nova política de regulação do setor, 

contrabalanceando a influência dos grandes grupos que dominam as telecomunicações. 

Assim, segundo a Coluna de Ouvidoria da Agência do Brasil – Empresa Brasil de 

Comunicação, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) aplica 

quatro razões para a marcação deste fato: 

 

1) a ausência de pluralidade e diversidade na mídia atual, que esvazia a 

dimensão pública dos meios de comunicação e exige medidas 

afirmativas para ser contraposta; 2) a defasagem da legislação brasileira 

no setor das comunicações, que não está adequada aos padrões 

internacionais de liberdade de expressão e não contempla questões 

atuais, como as inovações tecnológicas e a convergência de mídias; 3) a 

fragmentação da legislação atual, que é composta por várias leis que não 

dialogam umas com as outras e não guardam coerência entre elas; 4) a 

carência da regulamentação da maioria dos artigos dedicados ao setor de 

comunicação (artigos 220, 221 e 223) da Constituição Federal de 1988, 

que deixa temas importantes como a restrição aos monopólios e 

                                                 
35 Nesta conferência foram discutidas questões referentes à internet livre e aberta, no que tange aos 

acessos e à política. O objetivo é aumentar a censura e regular os conteúdos e acessos na internet, 

com intuito de controlar o que pode e não pode ser acessado pelos usuários. Assim, quarenta e dois 

países aprovam esta prática, filtrando conteúdo na internet, desde discursos até o corte do acesso, 

limitando a informação. Disponível em: <http://www.rocknbeats.com.br/2012/12/04/saiba-como-a-

nova-conferencia-mundial-sobre-telecomunicacoes-internacionais-da-onu-pode-censurar-a-

internet/>. Acesso em: 08/04/2013.  

 
36 Jornal do Senado disponível em: <https://www12.senado.gov.br/notícias/jornal 

/edicoes/2012/12/05/brasil-faz-propostas-na-conferencia-mundial-de-telecomunicacoes>. Acesso 

em: 08/04/2013. 
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oligopólios e a regionalização da produção sem nenhuma referência 

legal, mesmo após 23 anos de aprovação
37

. 

 

 Fabio Tozi (2005) em sua Dissertação de Mestrado aborda a questão da 

viabilização do território como recurso a partir das privatizações dos serviços de 

telecomunicações. Na implicação do uso do território corporativo entre Estado e empresas 

privadas, o autor afirma que  

 

As empresas de telecomunicações se destacam porque passam a mediar, 

com suas redes e normas, um dos elementos fundamentais da reprodução 

da vida e do capital: a informação, assumida como a característica 

principal deste período histórico. O Estado brasileiro também 

requalificou suas funções principais. A psicoesfera criada acerca da 

ineficiência do Estado colaborou para a concretização de projetos 

fundamentados na mercantilização dos bens e serviços públicos, pondo 

ainda mais ao lado as questões sociais (TOZI, 2005, p. 1). 

 

 De acordo com Lévy (2010), o desenvolvimento destes sistemas, chamados por ele 

de cibertecnologias, é um dos meios que mais tem gerado competição econômica em nível 

mundial, entre firmas de eletrônica, de software e grandes grupos geopolíticos. Também há 

certa competição entre os usuários, que procuram se inserir na rede deste sistema. Há, 

então, uma formação tríade da competição ocasionada pelo Estado, pela sociedade e pelas 

grandes corporações privadas. 

 O Estado visa a soberania territorial e hegemônica que beneficie e satisfaça seus 

interesses. As grandes corporações visam o consumo, tendo o ciberespaço como 

“supermercado planetário” (LÉVY, 2010, p. 205), a partir das trocas e fluxos de 

informações e técnicas. Os usuários, por fim, visam a sua participação e sua inserção na 

rede. 

 Neste caso, a Vivo, por exemplo, deseja ampliar sua participação no mercado do 

ciberespaço. A empresa lançou em novembro de 2012, uma plataforma global, apoiada nos 

serviços online em nuvem, a chamada Smart Center
38

. Com isso, a Vivo, tem como 

                                                 
37

 Texto extraído de: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-03/coluna-da-ouvidoria-os-

caminhos-da-reforma-do-cbt>. Acesso em: 08/04/2013. 

 
38

 A computação em nuvem (ou cloud computing, em inglês), é uma tecnologia que permite a 

realização de tarefas na internet, como a criação de documentos de textos, planilhas ou fazer edição 

de imagens. Além disso, os arquivos podem ser acessados de qualquer computador ou dispositivo 

móvel, pois tudo é salvo em servidores remotos online. Definição disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/o-que-e-computacao-na-nuvem-conheca-os-

principais-servicos-gratis.html>. Acesso em: 05/12/2013. 
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objetivo oferecer conexão, impulsionar os negócios, e claro, dobrar a sua participação no 

mercado
39

. 

 Outras corporações vêm exigindo do Governo Federal que sejam aplicadas metas 

universais de banda larga no Brasil, como previsto no Plano Nacional de banda Larga – 

PNBL. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) afirma que as 

corporações têm diversos problemas referentes à internet, como cobertura, oferta de 

serviços e qualidade no atendimento
40

. 

 E ao que se refere à sociedade apresentam alto índice de insatisfação aos serviços 

de telecomunicações no Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pela Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM), 71,9% dos brasileiros tem alguma reclamação sobre os 

serviços de telecomunicações
41

. Assim, 

 

[...] é possível então afirmar que as questões e os conflitos de interesses 

surgem das relações sociais e se territorializam, ou seja, materializam-se 

em disputas entre esses grupos e classes sociais para organizar o 

território da maneira mais adequada aos objetivos de cada um, ou seja, 

do modo mais adequado aos seus interesses (CASTRO, 2005, p. 41). 

 

 Ao se territorializarem, estas disputas geram a distribuição desigual dos serviços e 

técnicas de telecomunicações, ocasionando numa rede fragmentada e numa circulação 

irregular, configurando o espaço geográfico. Em reportagem especial à “Câmara dos 

Deputados” foi afirmado que um terço da população brasileira já dispunha de internet com 

alta velocidade; no entanto, metade da população nacional não tem contato com a 

internet
42

.  

                                                 
39

 Vivo quer dobrar participação. Disponível em: <http://www.dci.com.br/especial/vivo-quer-

dobrar-participacao-id322015.html>. Acesso em: 08/04/2013.  

 
40

 Setor corporativo quer metas universais de banda larga no Brasil. Disponível em: 

<http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI6214113-EI12879,00-Setor+corporativo+pede 

+que+Brasil+estabeleca+metas+de+banda+larga.html>. Acesso em: 15/04/2013. 

 
41

 Insatisfação com setor de telecomunicações atinge 72%. Disponível em: 

http://atarde.uol.com.br/economia/materias/1459284-insatisfacao-com-setor-de-telecomunicacoes-

atinge-72. Acesso em: 15/04/2013. 

 
42 “Telecomunicações - o acesso à internet de alta velocidade - Bloco 3”, por Lara Haje, disponível 

em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/431030-TELECOMUNICACOES---O-ACESSO-A-INTERNET-DE-ALTA-

VELOCIDADE-BLOCO-3.html>. Acesso em: 08/04/2013. 
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 Nesta incessante disputa pelo território e poder, algumas indústrias estatais 

passaram a ser administradas pelo capital privado (HARVEY, 2011). Entre elas, destaca-se 

o ramo das telecomunicações. Segundo o autor,  

 

[...] em alguns casos pode ter havido ganhos de eficiência, mas em 

outros não. O que se tornou evidente, no entanto, foi que os empresários 

que compraram esses bens públicos, em geral com bons descontos, 

rapidamente se tornaram bilionários (HARVEY, 2011, p. 32)
43

. 

 

 Quanto às questões socioespaciais e as normas impostas no território, Lojkine 

(1997, p. 280) afirma que o Estado possui “flexibilidade de adaptação do contexto 

capitalista”, implicando processos de regulação dos monopólios nas relações de circulação 

e na produção da mais-valia. Tanto as formas privadas quanto as públicas “são ligadas ao 

movimento de conjunto do capital” (LOJKINE, 1997, p. 122). Assim, as redes de 

telecomunicações são um sistema que possibilita grande desenvolvimento da acumulação 

capitalista, a partir da produção de técnicas e serviços. 

 Harvey (2011) considera que esta concorrência é o principal meio que proporciona 

o controle regulatório.  

 

Em geral, isso produz um fluxo permanente de inovações em tecnologias 

e formas de organização simplesmente porque os capitalistas com os 

processos de trabalho mais eficientes, eficazes e produtivos obtêm lucros 

mais elevados do que o resto (HARVEY, 2011, p. 79). 

 

 Assim, quanto mais inovações forem aplicadas e desenvolvidas, maiores serão os 

lucros obtidos pelas corporações. Algumas destas inovações são produzidas de forma 

abrupta, com altas qualidades, possibilitando que os capitalistas organizem ideias de que a 

sociedade não pode viver sem estas técnicas manipuladas pelo seu comando. Algumas 

delas, às vezes, provocam impactos extremamente intensos, que levam às tentativas de 

controlar a produção ou até extingui-las. 

 Um dos meios que possibilitou uma revolução tecnológica foi a implantação e 

disseminação da tecnologia 3G
44

, as conexões via celular, smartphones e M2M
45

. Este 

                                                 
43 Um exemplo que o autor apresenta é de Carlos Slim Helú, que comprou uma estatal mexicana de 

telecomunicações e foi classificado pela Forbes em 2009, como o terceiro homem mais rico do 

mundo. 
44 Sistema celular de terceira Geração, com possibilidade de oferecer serviços de dados sem 

necessidade de estabelecimento de uma conexão (conexão permanente) e taxas de 2 megabits por 
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processo aumentou o número de acessos banda larga
46

, porém não a quantidade efetiva de 

pessoas inseridas na rede. Relaciona-se a isso, por exemplo, os acontecimentos referentes 

às telecomunicações no Piauí, em novembro de 2012, quando o senador Wellington Dias 

(PT) promete melhorar os sistemas e cumprir as legislações impostas sobre as corporações 

privadas
47

. 

 No entanto, segundo Harvey (2011, p. 80) não é somente a concorrência entre 

corporações que se destaca. “Existem outras instâncias de decisão que desempenham um 

papel decisivo na promoção da inovação, das quais a mais importante é o aparelho de 

Estado”. No momento em que todos estes poderes se unem, as mudanças tecnológicas se 

acentuam, ocasionando profundas alterações no tempo e no espaço, bem como nos modos 

de produção. Estes fatos, por conseguinte, prejudicam os fluxos e as relações sociais, pois 

resultam no descartamento de técnicas que há pouco foram implantadas e disseminadas 

pelo espaço. 

 Há assim, uma variedade de produtos, ampliando o comércio de acordo com o seu 

ramo de especialização. Em diferentes escalas ocorrem diversas integrações de mercado, 

desafiando a lógica de regulação do governo e até mesmo das empresas. Ocorre, portanto 

uma integração entre as atividades governamentais e empresariais, a fim de contar com a 

cooperação de outras organizações para obter lucros, técnicas variadas e preços baixos ou 

variados. Sem estas integrações, a obtenção de benefícios seria incomparável se fossem 

obtidos individualmente. 

 De acordo com Chesnais (1996), as empresas procuram estas interações a fim de 

assegurar sua expansão internacional e organizar suas funções. Afirmamos que estas 

                                                                                                                                                    
segundo. Definição disponível em: < 

http://www.teleco.com.br/glossario.asp?termo=3G&Submit=OK>. Acesso em: 04/09/2013. 

 
45

 Sistema de comunicação Máquina-para-Máquina ou Móvel-para-Máquina, se refere à 

comunicação entre as máquinas. É a transferência (através de redes celulares) e utilização de dados 

provindos de múltiplas máquinas remotas, distribuídas em uma área geográfica, para o seu 

monitoramento, medição e controle. Em síntese, é a Conexão possibilitada por chips de conexão 

máquina-máquina ou por nuvem. Definição disponível em: 

<http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialm2mI/pagina_2.asp>. Acesso em: 04/09/2013. 

 
46 Banda larga tem aumento de 53% nos últimos 12 meses no país. Jornal do Brasil. Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2012/11/21/banda-larga-tem-aumento-de-53-

nos-ultimos-12-meses-no-pais/>. Acesso em: 08/04/2013. 

 
47“W. Dias diz que brigará no Senado por melhoria da telecomunicação no Piauí”. Disponível em: 

<http://www.cidadeverde.com/w-dias-afirma-que-vai-brigar-pela-melhoria-das-telecomunicacoes-

no-pi-118427>. Acesso em: 08/04/2013. 
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interações, aliadas aos processos de regulamentação, foram os fatores que de fato, 

proporcionaram o desenvolvimento da globalização. 

 Portanto, pensemos esta integração por meio da circulação obtida pelos meios de 

comunicação. Segundo Silveira (2011),  

 

[...] a circulação em uma forma mais totalizadora, capaz de conectar, 

através das relações sociais, o homem com o meio, sendo a ação 

fundamental do movimento rumo ao desenvolvimento. A circulação 

deixa de forma explicita sua marca no espaço geográfico (técnicas, ações 

e normas em perfeitas combinações) e, para isso, tem, como atributos 

menores, os transportes e a logística (SILVEIRA, 2011, p. 22). 

 

 Consideramos assim que as maiores integrações econômicas e políticas são 

realizadas visando o desenvolvimento de técnicas que proporcionem a circulação, como as 

telecomunicações e os transportes, que, por conseguinte, possibilitam maior fluxo de 

capital, produzindo e reproduzindo espaço para esse movimento. 

 Silveira (2011) considera também que as comunicações são atributos fundamentais 

para entender este processo, pois necessita dos fixos, ou infraestruturas, para poder circular 

as informações e as comunicações imateriais e assim, contribuir para a circulação do 

capital
48

. 

 Todos estes fatores ordenados levaram a necessidade e a aplicação de outro 

processo necessário à circulação do capital: a liberalização e a desregulamentação. De 

acordo com Chesnais (1996, p. 25), isto proporciona maior liberdade de movimento das 

empresas, bem como da sociedade em geral, contanto que estejam “submetidos à 

valorização do capital privado”. De acordo com Tozi (2005), o processo de privatização foi 

influenciado por ações do Estado, que preparou com antecedência o território, oferecendo 

técnicas e normas que serviram de base para a hegemonia das grandes corporações. Assim, 

 

A liberalização e a desregulamentação, combinadas com as 

possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias de comunicação 

decuplicaram a capacidade intrínseca do capital produtivo de se 

comprometer e descomprometer, de investir e desinvestir; numa palavra, 

sua propensão à mobilidade. Agora o capital está à vontade para pôr em 

concorrência as diferenças no preço da força de trabalho entre um país – 

e, se for o caso, uma parte do mundo - outro. Para isso, o capital 

                                                 
48 Na constituição deste cenário, Silveira (2011, p. 25) considera o estudo dos fluxos das 

comunicações de suma importância para o estudo da Geografia, dedicando assim, um ramo 

específico da ciência denominado de “Geografia das Comunicações”. 
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concentrado pode atuar, seja pela via do investimento, seja pela da 

terceirização (TOZI, 2005, p. 28). 

 

 Este processo foi extremamente significativo para as telecomunicações, segundo 

Chesnais (1996), devido ao sistema de interconexão global e atual, passando a ideia de 

mundialização desempenhado pela telemática
49

. Segundo Benakouche (1995), estas novas 

redes são as responsáveis por reproduzir e aprofundar as desigualdades sociais, pois antes 

da desregulamentação, o Estado tomava medidas variadas a fim de intervir tanto na oferta, 

quanto na demanda, ou em ambos ao mesmo tempo; depois disso, as corporações instalam 

as técnicas em que há maior concentração de trabalho e procura pelos serviços. 

 De acordo com Santos (1997), 

 

[...] a grande empresa se instala e chega com suas normas. E todas elas 

são extremamente rígidas. Essas normas rígidas da empresa são 

duplicadas porque as técnicas também são normas. Cada técnica propõe 

uma maneira particular de comportamento. Cada técnica envolve 

normas, regulamentações e, por conseguinte, traz para os lugares novos 

tipos de normas, incluindo as normas políticas da empresa que são suas 

formas de relacionamento com outras empresas, alterando, destarte, as 

condições de relacionamento dentro de cada comunidade (SANTOS, 

1997, p. 18). 

 

 Assim, “o movimento de fusões e aquisições que toca todos os setores da economia 

exprime o retraimento do espaço comum” (LÉVY, 2001, p. 25), ou seja, as corporações 

têm ultrapassado fronteiras nacionais e fazendo interconexão em diversas escalas, 

possibilitando grandes movimentos entre empresas, deixando “escapar do controle dos 

Estados as estratégias das grandes empresas mundiais” (LÉVY, 2001, p. 24), havendo uma 

“interação dos espaços, da criação, da produção e da comercialização” (MATTELART, 

2000, p. 126). 

 Assistimos, então, uma guerra globalizada entre as empresas de telecomunicações, 

a fim de conseguir maiores acumulações e circulação de capital. Há a concentração de 

capital em polos e a rede se intensifica neste sentido; enquanto se formam espaços menos 

favorecidos e que são expostos ao processo de rarefação técnica, aplicando a existência de 

velocidades distintas na constituição do fluxo e da informação. De acordo com Mattelart 

                                                 
49 A telemática, segundo Silva Junior (2009, p. 162) refere-se aos fluxos imateriais que dependem 

de estruturas materiais “como satélites, servidores, computadores, redes de fibras ópticas, redes de 

cabos contendo fios de cobre etc.”. 
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(2000), esta concorrência dispõe o território em conflitos, produzindo desigualdades entre 

eles e entre as formas de apropriação da técnica e do espaço. Neste sentido,  

 

[...] em meio à organização do espaço econômico e à luta pela utilização 

optimal dos diferentes territórios, existem duas tendências contraditórias 

postas em ação: de um lado, um processo de 

deslocalização/relocalização em direção às zonas de mão-de-obra de 

baixo custo [...] de outro, um processo de metropolização ou de 

concentração das implantações sobre territórios inovadores, com 

competências diversificadas e de alta densidade tecnológica 

(MATTELART, 2000, p. 151). 

 

 De acordo com Castells (2006), este processo de interconexão entre empresas e a 

constituição de um mercado privado possibilitaram que vários segmentos econômicos e 

sociais de diferentes territórios pudessem ser conectados, ampliando a mobilidade do 

capital, tornando os setores produtivos cada vez mais competitivos pela busca do poder e 

da lucratividade. No entanto, este fator resultou num intenso processo de exclusão, tanto de 

pessoas, quanto de empresas de pequeno ou médio porte, que necessitam da 

disponibilidade de tecnologias para se integrar na rede. 

 Diante do observado, vê-se a extrema necessidade da intervenção estatal, no sentido 

de aplicar normas e regulamentar o processo de produção, a fim de melhorar e qualificar as 

técnicas e as redes já existentes, bem como melhorar a oferta dos serviços. Uma boa 

medida adotada foi no dia 29 de novembro de 2012, quando a Anatel publicou a Resolução 

nº 604, de 27 de novembro de 2012 no diário Oficial da União (DOU) uma alteração no 

serviço móvel pessoal, visando à chamada sucessiva realizada de celular para um mesmo 

número considerado como única ligação, feita dentro de 120 segundos
50

. 

 Assim, afirma Lévy (2001) que 

 
generalizemos ousadamente: quanto mais um regime político, uma 

cultura, uma forma econômica ou um estilo de organização tem 

afinidade com o adensamento das interconexões, mais sobreviverá e 

brilhará o ambiente contemporâneo. A melhor maneira de manter e 

desenvolver uma coletividade não é mais erguer, manter ou estender 

fronteiras, mas alimentar a quantidade e melhorar a qualidade das 

relações em seu próprio interior, assim como com as outras coletividades 

(LÉVY, 2001, p. 28). 

 

 Segundo Marx (2004), 

                                                 
50 Alteração no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP disponível em: 

<http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/433-resolucao-604>. Acesso em: 08/04/2013. 
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[...] esta expropriação se realiza pela ação das leis iminentes da produção 

capitalista, as quais acabam pela concentração dos capitais. 

Correlativamente a esta centralização, à expropriação do grande número 

de capitalistas por um pequeno número, desenvolveu-se também em uma 

escala cada vez mais crescente a aplicação da ciência à técnica; a 

exploração da terra com método e em conjunto, a transformação da 

ferramenta em potentes instrumentos somente para uso comum, 

dirigindo-se a economia dos meios de produção para o entrelaçamento 

de todos os povos na trama do mercado universal, e daí o caráter 

internacional impresso ao regime capitalista. À medida que diminui o 

número dos detentores do capital, à medida que eles usurpam e 

monopolizam todas as vantagens deste período de evolução social, 

cresce a miséria, a opressão, a escravidão, a exploração, mas, também, a 

resistência da classe operária, sempre crescente e cada vez mais 

disciplinada, unida e organizada pelo próprio mecanismo da produção 

capitalista (MARX, 2004, p. 97-98). 

 

 A fim de explorar o capital, acumular lucros e acentuar os fluxos de informação, as 

corporações moldam os sistemas de objetos e sistemas de ações a sua imagem, a partir de 

implantações de técnicas e de serviços, selecionando os territórios considerados mais 

importantes, e, assim, “no interesse do que lhe agrada chamar a riqueza da nação, busca 

artifícios para assegurar a pobreza do povo” (MARX, 2004, p. 102). 

 Com a grande expansão das telecomunicações e com a má qualidade nos serviços 

no Brasil, a Anatel, em novembro de 2012, aprovou o Plano Geral de Metas de 

Competição, com o objetivo de regular o mercado de telecomunicações, abrindo espaços 

para mais competição e redução do preço das tarifas. Em reportagem publicada no Correio 

Popular de Rondônia
51

, o advogado e gerente de marketing do Grupo Avanzi, Dane 

Avanzi, afirma que hoje, os sistemas de telecomunicações se encontram em decadência. 

Embora algumas empresas até ofereçam “tarifa zero”, a qualidade acompanha o slogan. 

Com a internet, o dilema se repete. Apenas 20% da capacidade da banda larga vendida 

apresenta qualidade, sendo uma das internet mais cara do mundo
52

.  

 Com a aprovação deste plano, as empresas entraram na justiça a fim de minimizar o 

impacto da regulação estatal. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, as 

                                                 
51 A má qualidade nos serviços de telecomunicação no Brasil. Disponível em: 

<http://www.correiopopular.net/LKN/headlin.php?n_id=20474&titulo=A%20m%C3%A1%20qual

idade%20nos%20servi%C3%A7os%20de%20telecomunica%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil

>. Acesso em: 15/04/2013. 

 
52

 Comparando o preço da banda larga brasileira ao dos países desenvolvidos. Disponível em: 

<http://www.hardware.com.br/artigos/precos-banda-larga/>. Acesso em: 15/04/2013. 
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telecomunicações precisam vencer os serviços e acatar as normas impostas pela Anatel; em 

suas palavras: “Eu até brinquei outro dia em uma reunião com empresas de 

telecomunicações que elas têm muito advogado e pouco engenheiro [...] Eles têm que fazer 

dar conta do serviço e não ficar entrando com ação” 
53

. Isto resultou também em outras 

propostas, como a possibilidade de regulação por parte do Comitê Geral de Internet (CGI), 

proposta barrada, pois segundo Paulo Bernardes, o CGI não é uma entidade de Estado, de 

caráter público, cabendo unicamente à Anatel exercer esta função
54

. 

 Vemos a extrema necessidade de normatização e regulação dos sistemas de 

telecomunicações, pois, segundo Harvey (2011), as pressões exercidas pelo Estado afetam 

diretamente a dinâmica capitalista de exploração. Ou como afirma Santos (2003, p. 153), 

“a modernização da economia exige do Estado o alargamento e a sofisticação de seu 

aparelho burocrático”. Há esta necessidade de intervenção, a fim de controlar os meios de 

produção e, principalmente o capital, bem como possibilitar maiores acessos à população. 

Embora,  

 

[...] a normatização das tecnologias de informação e comunicações 

tornou-se um processo extremamente complexo, em termos de 

procedimentos e organização. Sabe-se que as implicações estratégicas da 

normatização, em matéria das tecnologias de informação, são 

consideráveis: elas determinarão o futuro dos grupos como tais, terão 

incidência sobre as vantagens concorrenciais dos países e influenciarão 

até o desenvolvimento de tecnologias inteiras e sua difusão 

(CHESNAIS, 1996, p. 177). 

 

 A fim de propor e exigir das empresas maiores investimentos em telecomunicações, 

em novembro de 2012 foi firmado um decreto para regrar as desonerações em 

investimentos. Com a sanção deste decreto, as empresas devem planejar e aplicar seus 

investimentos em 2013, embora estas desonerações valham até 2016
55

.  

                                                 
53

 Teles precisam dar conta do serviço e não questionar plano, diz ministro. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/11/teles-precisam-dar-conta-do-servico-e-nao-

questionar-plano-diz-ministro.html>. Acesso em: 15/04/2013. 
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 Cabe à Anatel regular neutralidade das redes, diz Bernardo. Disponível em: 

<http://estadao.br.msn.com/economia/cabe-%C3%A0-anatel-regular-neutralidade-das-redes-diz-

bernardo>. Acesso em: 15/04/2013.  

 
55

 Ministro assina decreto que desonera redes de telecomunicações. Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/noticias/mercado/ministro-assina-decreto-que-desonera-redes-de-

telecomunicacoes-08112012-17.shl>. Acesso em: 15/04/2013. 
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No entanto, estas intervenções estatais geraram uma queda de R$ 61,6 bilhões na 

Bolsa para as empresas de telecomunicações, como também o setor elétrico e bancário. 

Isto gerou duas perspectivas: para os especialistas, este processo causa prejuízos aos 

negócios do país e minimizam os investimentos. Em contrapartida, o governo vê estas 

medidas como essencial para mudar a economia brasileira
56

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Empresas perdem R$ 61 bilhões na Bolsa com intervenções. Disponível em: 

<http://economia.ig.com.br/mercados/2012-11-11/empresas-perdem-r-61-bilhoes-na-bolsa-com-

intervencoes.html>. Acesso em: 15/04/2013. 
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_____________________________ 

CAPÍTULO 3 

_____________________________ 

 

 

BREVE HISTÓRICO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO 

TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 

 

 As técnicas possibilitaram muitas mudanças no território brasileiro nos últimos 

anos do século XX. Fala-se de um espaço composto por um “conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações” (SANTOS, 2006, p. 12), um espaço onde há a 

intensa relação entre técnica, ação, objetos e normas. No interior deste sistema encontram-

se as telecomunicações: técnica antiga com intensa modernização.  

 

[...] o maravilhar-se atual do antigo e que agora o homem se maravilha 

não diante da natureza, mas diante de suas próprias obras [...] pois 

jamais o homem realizou tão triunfante seu domínio sobre as forças 

naturais e criou artefatos tão espantosos [...] tudo isso assegurando-lhe 

condições surpreendente de conforto, segurança e dominação (PINTO, 

2005a, p. 35). 

 

 Assim, foram desenvolvidas as técnicas, com o papel de reduzir as distâncias, por 

meio da organização da vida cotidiana (FRIEDMANN, 1968), embora sempre estivessem 

presente, porém com ápice nos séculos XIV e XV, na transição de uma economia feudal 

para uma economia capitalista (PIRENNE, 1966). 

Silva Junior (2009) considera que, ao longo da história, as comunicações foram 

técnicas responsáveis pelas interações espaciais mais significativas entre os homens, 

possibilitando maiores ocupações no espaço, troca de mercadorias e fluxos de pessoas, ou 

seja, a partir do processo de circulação. A implantação dos meios de comunicação foi 

possível a partir do Iluminismo e do Liberalismo. O primeiro propõe o comércio como 

gerador de valores, a partir da formação de um mercado interno por meio das estradas e 

dos canais. O segundo propõe que: 
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a comunicação conjuga-se com divisão do trabalho. Indispensável para 

organizar as operações internas de uma fábrica do melhor modo possível, 

ela tem a mesma importância na organização do ateliê mundial 

(MATTELART, 2000, p. 22). 

   

 De acordo com Mattelart (2005), as comunicações contribuíram no século XVIII 

para a organização do trabalho dentro das fábricas, bem como na estruturação dos espaços 

econômicos.  

 

Na cosmópolis comercial do laissez-faire, a divisão do trabalho e os 

meios de comunicação (vias fluviais, marítimas e terrestres) rimam com 

opulência e crescimento. A Inglaterra já efetuou sua ‘revolução da 

circulação’, que começa a integrar-se naturalmente à nova paisagem da 

revolução industrial em andamento (MATTELART, 2005, p. 14). 

 

 Mattelart (1994) apresenta autores que colaboraram para o desenvolvimento acerca 

das comunicações. Em 1794, Marie Jean Antoine de Condorcet almejava uma língua 

universal, para que a desigualdade pudesse ser combatida, desenvolvida pela ciência. 

Adam Smith constrói um sistema científico, baseado na divisão do trabalho, afirmando que 

as comunicações são agentes essenciais para a extensão dos mercados e para a 

complexificação progressiva da divisão do trabalho. Para Smith, a comunicação contribui 

para a organização do trabalho coletivo e para a organização da civilização. 

 Citando as ideias de Marx, Mattelart (1994) afirma que a comunicação é 

inseparável do mercado mundial moderno, quando a transformação de qualquer capital em 

capital industrial causa a circulação de capitais. Assim, as técnicas de comunicação se 

relacionam com todas as formas de relação de trabalho, de troca e de relações entre 

indivíduos. 

Assim, no atual período, as comunicações passam a serem aliadas da circulação, 

com o objetivo de controlar o espaço geográfico, quando passam a selecionar partes do 

território e articulá-las, integrando as que mais produzem, de acordo com os interesses dos 

agentes hegemônicos (TREVISAN, 2007). Ou seja, as técnicas de comunicação passam a 

ser peça fundamental na conquista e manutenção do poder hegemônico, pois em cada 

período vemos a ação do Estado, seja imperial, democrático ou militar.  

O que tinha sido planejado como meio de interligar lugares e pessoas passa a ser 

objeto de acumulação e circulação de capital. Nas palavras de Ianni (2007, p. 137) os 

meios de comunicação controlados pela elite hegemônica são responsáveis pela formação e 
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transformação de opiniões públicas, características psicológicas, podendo “transfigurar o 

real em virtual, da mesma maneira que o virtual em real”. 

Além disso, segundo Baumann (1996), as comunicações, aliadas aos transportes, 

permitiram grande redução de custos, a inovação e ampliação das operações financeiras e 

uma nova organização do processo produtivo. As transações financeiras se tornaram mais 

complexas e ampliadas. 

Concordamos com Dias (1992) ao afirmar que o setor financeiro é o maior usuário 

das redes de telecomunicações, pois  

 

[...] ao reduzir o tempo de circulação da informação, os grandes bancos 

visam, antes de tudo, unir seus estalões de tempo nos estalões da 

economia nacional, e mesmo internacional, beneficiando-se assim das 

escalas gerais de produtividade, de circulação e de troca (DIAS, 1992, p. 

43). 

 

De acordo com Mattelart (2000), este processo realizado em tempo real possibilitou 

a efetivação do processo de globalização. Para Santos (2007), este é o ápice do processo de 

internacionalização do capital, quando há a fusão da técnica com a ciência, possibilitando, 

segundo Dias (2007), a passagem do telégrafo ao telefone e, posteriormente, à internet. 

Diante disso, a técnica possibilita, a cada desenvolvimento, “uma nova etapa 

histórica” (SANTOS, 2001, p. 24). Da máquina a vapor à eletricidade; do trem ao 

automóvel; dos meios de comunicação, antes eletrônicos, agora digitais; sem falar na 

ocupação e domínio do território. 

Ou seja, os sistemas virtuais da informação tornaram a circulação mais rápida, 

diversificando as relações sociais, dando a visão de um mundo sem fronteiras. No entanto, 

este processo além de impulsionar a homogeneização, também provoca uma fragmentação, 

num processo que aproxima e distancia ao mesmo tempo (IANNI, 2007). Santos (2007) 

afirma que esta fragmentação é resultado da intensa velocidade técnica, desenvolvida no 

compasso de um relógio, que apresenta no cotidiano a impossibilidade da grande maioria 

da sociedade de posse tecnológica, principalmente os que habitam os países 

subdesenvolvidos
57

. Assim, há um precipício entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos no que tange as técnicas de comunicação. 

                                                 
57

 Conforme Santos (2007), as atividades just-in-time são aquelas que trabalham no ritmo de um 

relógio universal, que tem como força a mais valia universal, e juntamente constituem a vida 

cotidiana. 
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De acordo com Silveira (2011, p. 46), as comunicações contribuem para a 

circulação do capital, por ser realizada de forma imaterial e estas em todas as fases da 

produção, “desde a montante até a jusante das relações sociais e econômicas”. Assim, ao 

longo dos anos, estes sistemas possibilitaram grande articulação no território (LÉVY, 

2001). 

 Para Harvey (2005) estes sistemas são produtores de valor, quando há a produção e 

circulação dos elementos materiais e imateriais da comunicação e pelo consumo ao mesmo 

tempo do seu uso. Entendemos com isto, que a acumulação de técnicas e sistemas de hoje é 

resultado de outras técnicas e sistemas de antes, promovidas a partir das relações sociais.  

 Como resultado disto, temos o abandono do homem local para um homem mundial 

(SANTOS, 2003), que visa o desprendimento do espaço local e da área limitada até então 

essenciais para a reprodução da vida, com base nos elementos da natureza. Ou na 

perspectiva de Paul Virílio (1997), afirmando que há o encurtamento das distâncias-tempo. 

Isto “representou uma mudança irreversível nas formas de apropriação e transformação da 

natureza e de organização das relações sociais de produção” (SPOSITO, 2008, p. 21).  

 Assim, no atual período, denominado por Santos e Silveira (2003) como técnico-

científico-informacional, com início a partir da década de 1970, as telecomunicações 

formam redes, que visam sempre o aumento de velocidade de transmissão dos dados e 

informações, elevando a espessura dos sistemas de objetos por meio da progressiva 

inovação técnica. Assim, tem-se a ideia de que contribuíram grandemente para o 

desenvolvimento mundial, embora estejam distribuídas de forma desigual no território, 

tanto em densidade quanto em qualidade dos sistemas. 

 Para entender o processo de circulação imaterial e formação das redes de 

comunicações, é necessário analisar o processo histórico de implantação da técnica e sua 

rápida repercussão, bem como sua distribuição desigual, formando os espaços opacos e 

espaços luminosos, tratados por Santos e Silveira (2003). 

 Propomos uma periodização a fim de analisar o uso corporativo do território, 

considerando os seguintes períodos da história das telecomunicações: Paradigma 

experimental (da implantação das técnicas de comunicação no Brasil, durante o Segundo 

Império, em 1808, até a criação da CTB em 1888); Paradigma eletrotécnico (da criação da 

CTB em 1888 até 1965 com a criação da Embratel); Paradigma técnico-científico (da 

criação da Embratel em 1965 até 1972 com a criação da Telebras); Paradigma estatal 
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(período da criação da Telebras em 1972 até a criação da Anatel em 1997)
58

; Paradigma de 

regulação híbrida (criação da Anatel em 1997 até a criação do PNBL em 2010); Paradigma 

corporativo (a partir da criação do PNBL). 

 Assim, 

  

[...] a ruptura do paradigma tecnológico também é um determinante da 

globalização, ou seja, a forma como o homem trabalha sempre 

diferenciou uma época histórica de outra (VIDEIRA, 2006, p. 45). 

 

 Para isso levamos em consideração os objetos técnicos, as ações do Estado e das 

empresas privadas, sendo que em cada período um sistema se destaca e possibilita a 

existência e desenvolvimento do outro, sem anular o passado, como também há a união de 

mais de um sistema em um único período.   

 
3.1. Paradigma Experimental 

 

Isto começa pelo homem ‘local’, senhor e prisioneiro de uma área 

limitada. Na aurora dos tempos históricos, o homem dependia 

diretamente do espaço circundante para a reprodução de sua vida. Era 

necessário conhecer seus segredos para sobreviver. Desta forma, as 

primeiras técnicas – invenção do próprio homem local – foram 

elaboradas no contato íntimo com a natureza (SANTOS, 2003, p. 137) 

 

Destacamos este ponto para apresentar o processo de implantação das técnicas de 

comunicação no Brasil, durante o Segundo Império. Temos como ponto de partida a 

implantação do telégrafo em 1808, com término em 1888, com a criação da Companhia 

Telefônica Brasileira – CTB. 

Salientamos que este período é marcado pela lentidão, pois foram poucos os 

investimentos em termos de velocidade, tanto nos sistemas de comunicação, como de 

transporte. A ferrovia e o telégrafo foram a princípio as únicas técnicas que efetivaram o 

movimento de mercadorias, pessoas e informações em território brasileiro. Os recursos 

eram escassos e as técnicas rudimentares, resultando numa comunicação regional. 

Segundo Magalhães (1994), em 1794 foi inventado o telégrafo semafórico (óptico) 

na França, pelo engenheiro Claude Chappe. Ao longo do século XIX, os trabalhadores 

pioneiros do italiano Alessandro Volta, conseguem materializar as transmissões de 
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 O Estado está envolvido desde o início da implantação das técnicas de comunicação no Brasil, 

mas a ênfase no Paradigma Estatal deve-se à ampliação e centralização do Estado Nacional. Haja 

visto o fato de várias redes regionais terem se proliferado antes do referido período. 



86 

 

informação elétrica codificada no telégrafo elétrico. A primeira linha aérea de telégrafo foi 

conectada na Alemanha em 1833 e, em 1844, foi desenvolvido o código binário pelo físico 

Samuel Morse, que permitiu o desenvolvimento do sistema.  

De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT) da Organização 

das Nações Unidas (ONU), este fato possibilita a inauguração da era das telecomunicações. 

Após dez anos da criação de Morse, o telégrafo era muito utilizado, porém suas linhas não 

ultrapassavam as fronteiras nacionais, o que possibilitou que cada país desenvolvesse seu 

sistema de transcrição, que deveria ser traduzida antes de ser transmitida pela rede 

telegráfica do país vizinho. 

Esse processo dificultava a comunicação, o que levou os países a estabelecer 

acordos. A primeira reunião contou com 20 Estados que visavam formar um acordo-marco 

de interconexão internacional, além de estabelecer regras de funcionamento que deveriam 

ser cumpridas e respeitadas pelos países. Assim, em 17 de maio de 1865 é assinada em 

Paris a Convenção Internacional do Telégrafo, na qual foi criada a União Internacional do 

Telégrafo. Algum tempo depois, passa a se chamar União Internacional de 

Telecomunicações
59

. 

No Brasil, as comunicações foram planejadas ainda no Estado Imperial, com Dom 

Pedro II, quando havia dificuldade em se comunicar entre as províncias, pois o território é 

expandido pelo interior e se vê a necessidade de integração. Segundo Trindade e Trindade 

(s/d), Dom Pedro II queria mostrar uma imagem de império que acompanhava os avanços 

científicos e tecnológicos, principalmente as técnicas modernas: telégrafo e ferrovia. 

Diante disso,  

 

[...] é diretamente na corrida rumo ao poder, poder econômico e 

comercial, poder científico, poder técnico, poder cultural, poder político, 

que se enraíza o movimento de interconexão. Ele não vem de um plano 

divino, exterior ao futuro das sociedades humanas, ele emerge do 

interior, ele é endógeno: ele busca e exprime o maior poderio. É porque 

nossa espécie tende a ir em direção ao poder que ela se interconecta e se 

reúne a si mesma sempre com mais intensidade (LÉVY, 2001, p. 24). 

 

                                                 
59

 A UIT faz parte da ONU e é destinada a tratar temas relacionados às Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), coordenando o uso global compartilhado de sistemas e técnicas, como a 

radiofrequência e os satélites orbitais, além de estabelecer normas mundiais para promover a 

interconexão entre vários sistemas de comunicação. Disponível em: <http://www.onu.org.br/onu-

no-brasil/uit/>. Acesso em: 07/10/2013. 
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A partir de 1808, são formadas as tropas militares para construírem as estradas de 

ferro, a fim de anunciar a chegada das embarcações. O primeiro sistema de telégrafo é 

implantado em 1852, pelo Barão Guilherme Capanema. Entre 1866 e 1886, havia 10.969 

km de linhas telegráficas conectadas (MACIEL, 1998; 2001), concretizando 19 mil 

quilômetros no final da monarquia (MAGALHÃES, 1994). 

No ano de 1866, a rede telegráfica conecta a Europa à América, enquanto no Brasil 

era interligado o Rio de Janeiro a Porto Alegre. O Brasil só é conectado à Europa em 1872, 

quando Visconde de Mauá idealiza a conexão via cabo telegráfico entre o Brasil e a 

Europa. Porém, como o capital não cobria as despesas, uma empresa inglesa assumiu os 

serviços, integrando Recife a Lisboa (TRINDADE E TRINDADE, s/d). Em 1870, a rede 

telegráfica chega ao Paraná, quando é concedido ao engenheiro britânico Charles Tilston 

Bright uma concessão para ligar via cabo submarino Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santos, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão (SILVA, 2011). 

Desta forma, o Estado Imperial é o primeiro agente a pensar a necessidade de 

conexão no Brasil, no sentido de proteção territorial, comunicação e exploração natural. 

São os primeiros indícios da circulação de capital, via redes de comunicação, visando uma 

exposição exibicionista do Brasil
60

, pois como afirma Lévy (2010, p. 24), que “por trás das 

técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias 

de poder, toda gama dos jogos dos homens em sociedade”. 

 O telefone também foi uma técnica desenvolvida durante o Segundo Império 

brasileiro. Em 1854, o engenheiro Charles Bourseul teve a ideia da tecnologia, mas não 

obteve apoio do seu governo. Enquanto isso, na Alemanha, o professor de física Philipp 

Reis apresentou publicamente seu sistema, chamado de “telefone”, mas também não 

obteve êxito, por ser considerado de baixa confiabilidade. Em 1876, Alexandre Graham 

Bell conseguiu a patente que levaria seu nome como inventor do telefone nos EUA 

(MAGALHÃES, 1994). 

 Assim, Dom Pedro II visita os EUA, onde conhece Graham Bell e o telefone, na 

Exposição do Centenário da Independência dos Estados Unidos, evento ocorrido na 

Filadélfia, em 1876, com o objetivo de divulgar a mais nova técnica: o telefone. Segundo 

Ueda (2000), Dom Pedro II, ao experimentar o aparelho, exclama: “Meu Deus, isto fala!”.  

                                                 
60

 D. Pedro II pretendia mostrar para a Europa, que o Brasil acompanhava o avanço das técnicas de 

comunicação. 
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No próximo ano, inicia-se o segundo passo da integração territorial via 

comunicação, quando é ordenada a instalação de linhas telefônicas entre o Palácio da 

Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e as residências dos ministros de Estados. É a 

inauguração da telefonia no Brasil, bem como o comércio e a industrialização desta 

técnica
61

 (UEDA, 1999). 

No entanto, segundo Magalhães (1994), os telefones eram instalados somente para 

comunicação entre as repartições do governo, órgãos militares e corpo de bombeiros. 

Posteriormente, foram conectadas as lojas e armazéns comerciais ao porto do Rio de 

Janeiro. 

O Decreto nº 7.539 de 15 de novembro de 1879, concede a Charles Paul Mackie a 

permissão para construir e explorar as linhas de telefones entre o Rio de Janeiro e seus 

bairros e na cidade de Niterói, via cabo submarino, por si mesmo ou por empresa, com a 

permissão do Senador do Império, Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. Segundo Magalhães 

(1994), esta concessão permitiu a formação posterior do Telephone Company of Brazil, 

associada à Bell, com sede em Nova York. No mesmo ano, o Decreto nº 7.461 é lançado 

concedendo a Frederico Allen Gower o privilégio de introduzir no Império o telefone, por 

um período de dez anos. 

Em 1881 é concedida à Telephone Company do Brasil, com sede em Nova York, a 

permissão para atuar no Rio de Janeiro e em Niterói, quando são interligadas via cabo 

submarino, a partir do Decreto nº 8.065. Mesas são montadas em uma sala, com o objetivo 

de controlar as ligações, dando início à telefonia comercial. 

No ano seguinte, o Império lança o Decreto nº 8.453-A, estabelecendo as bases para 

a concessão de linhas telefônicas. Nesse sentido, as linhas telegráficas e telefônicas 

poderiam ser implantadas no território, contanto que não passassem por cima das redes do 

Estado, a fim de evitar cortes e rupturas. Caso as empresas não cumprissem os 

regulamentos do Império, deveriam arcar com uma multa no valor de 200$ a 1000$
62

. 

Assim, o Governo estaria fiscalizando os serviços, redes e técnicas de comunicação, além 
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 Histórico da Implantação da Telefonia no Brasil. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/html/tema/lista_epocas?tema=Hist%C3%B3ria%20da%2

0Inova%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 03/01/13. 

 
62

 Essa multa era paga em Réis. O Estado aplicava esta multa devido às irregularidades dos serviços 

de comunicação. Segundo Magalhães (1994), haviam linhas telegráficas conectadas a seu bel-

prazer, com licença do Estado. Muitos abusos começaram a ser registrado com as linhas 

telefônicas, desde a invasão e danos de domicílios até a interferência com outros serviços públicos. 

Registra-se, assim, a primeira intervenção do Estado na história do telefone no Brasil. 
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de permitir a implantação de redes telefônicas ao Norte e Sul do Brasil, privilegiando 

empresas nacionais e estrangeiras. 

De acordo com Magalhães (1994), as ferrovias foram as primeiras a se interessar 

pelos serviços interurbanos de telefonia para fins operacionais. No entanto, a telefonia 

requeria maiores investimentos, se comparada com o telégrafo, o que resultou em baixo 

desenvolvimento nesse período, com 5 mil assinantes no Brasil, enquanto os EUA possuía 

150 mil, em 1887. 

No Paraná, a telefonia chega somente em 1882, quando Morris N. Kohn, 

engenheiro da Corte, recebe a permissão de implantar as linhas telefônicas em Curitiba, a 

partir do Decreto 8.460. Em 1887 é instalada a primeira linha telefônica, ligando o Palácio 

da Presidência com a Secretaria de Polícia e a Estação de Estrada de Ferro. Esta, por sua 

vez, contribuiu de forma significativa para a disseminação da técnica no território
63

. 

Para a concessão e colocação de novas linhas telefônicas, o Império lança o Decreto 

nº 8.935, aumentando a rede de comunicação no Brasil. Outra empresa instala seus serviços 

e redes no Rio de Janeiro em 1887, a Rodde & Chaves, interligando a empresa ao quartel 

do Corpo de Bombeiros
64

. 

Vê-se que as comunicações 

 
[...] são fundamentais para a evolução do capitalismo através do 

complexo processo de circulação de capital [...] está em todas as fases, 

ou seja, desde a montante até a jusante das relações sociais e econômicas 

(SILVEIRA, 2011, p. 46). 

 

 Assim, desde o Período Imperial, as técnicas de comunicação já previam o processo 

de circulação e acumulação de capital, pois “o domínio dos espaços e tempos é um 

elemento crucial na busca do lucro” (HARVEY, 2011, p. 207), ou seja, nas palavras de 

Santos (2003, p. 151): “o objetivo final, em toda parte, é o aumento do lucro e a extração 

de uma taxa máxima de excedente”.  
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 Dados sintetizados pela Telepar e publicados nos Relatórios da Administração e do Jornal do 

Museu da Telesp. Breve história sobre o desenvolvimento das telecomunicações no Paraná, 

paralelamente ao mundial. Disponível em: 

<http://www.geocities.ws/ResearchTriangle/System/3851/telefonia.htm>. Acesso em: 04/05/2012. 
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 Histórico: Implantação da telefonia. Seção: Tutoriais Operação. Em: Teleco Consultoria. 

Disponível em: <http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialeletronica/pagina_2.asp>. Acesso em: 

06/01/13. 
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 Neste período, segundo Mattelart (2000) a ferrovia, a locomotiva e a telegrafia não 

puderam revelar o potencial de estruturação espacial. Mas diferente do Brasil, ainda neste 

período surgem na Europa agências de comunicação, entre 1830 e 1850, a cultura de 

massa, o cinema e a música, a partir de 1875; enquanto no Brasil, o rádio chega somente 

em 1893. 

 

3.2. Paradigma Eletrotécnico 

 

 O segundo paradigma tecnológico refere-se ao período da criação da CTB, em 

1888, quando as primeiras redes de telecomunicações são formadas, até a criação da 

Embratel, em 1965, com o fim da era CTB. De acordo com Salgado e Antas Junior (2011), 

as tecnologias da informação e da comunicação possibilitaram que o espaço fosse 

constituído de elementos inéditos que possibilitaram uma maior acumulação de capital. 

Assim, o espaço ganha elementos como o rádio e a TV que possibilitam uma grande 

revolução nas técnicas de comunicação. 

 Para que a economia fosse viabilizada com sucesso, atraindo capital e 

investimentos, era necessário um sistema de telecomunicações eficiente. Este sistema, 

segundo Videira (2006), também foi responsável por dar suporte às atividades bancárias do 

Brasil que, consequentemente, auxiliaria no desenvolvimento tecnológico. 

 Para Magalhães (1994), a telefonia foi objeto de disputas entre empresas 

estrangeiras. Em 1889, a empresa alemã Brasilianishe Elektricitätsgesellschaft, com sede 

em Berlim, adquire as ações da Telephone Company of Brazil. Posteriormente, em 1907, a 

Telephone Company, empresa estadunidense adquire a empresa alemã e se associa a Light 

– Rio de Janeiros Tramway, Light and Power Company. Assim, é estabelecido neste 

período o livre comércio, que segundo Mattelart (2000), vale tanto para a informação como 

para os meios de transporte. 

No início da Primeira República no Brasil, o vulto tecnológico se intensifica. Em 

fevereiro de 1890 o General Manoel Deodoro da Fonseca, decreta sob o nº 199, que a 

administração municipal da capital federal deverá prover os serviços referentes à telefonia. 

Neste mesmo ano é implantada uma rede ligando Manaus a Belém e o Rio de Janeiro a São 

Paulo. No ano seguinte, a rede telefônica chega à Bahia, sob a concessão de Eduardo 

Pellew Wilson, a partir do Decreto nº 216. 

George (1991) afirma que: 
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[...] o desenvolvimento das técnicas e, paralelamente, o aumento das 

necessidades contribuíram para a ampliação do mercado interior e 

criando, ao mesmo tempo, novas formas e possibilidades de expansão 

(GEORGE, 1991, p. 36). 

 

A nova Constituição de 1891 deu autorização para que cada Estado construísse suas 

próprias linhas telegráficas e telefônicas (MAGALHÃES, 1994). Assim, inicia-se no 

Paraná a instalação dos telefones públicos a partir de iniciativa particular. No entanto, 

somente em 1907, é instalada a primeira Companhia Telefônica no Paraná, em Ponta 

Grossa, no governo de João Cândido Ferreira e Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva. 

No Governo de Floriano Peixoto, sob o Decreto nº 1.393, em 1893, Ferdinand 

Rodde e Antônio José Ferreira Martins Filho recebem a autorização para fundarem no Rio 

de Janeiro a primeira estação telefônica. Neste período, também é realizada a primeira 

ligação telegráfica sem fio em São Paulo, numa transmissão da Avenida Paulista para o 

Alto de Santana. 

 Desta forma, segundo Brunhes (1956), quando há este envolvimento da política 

com a economia, mais os meios de circulação se multiplicam, maior a exploração intensiva 

da terra e mais variada serão as técnicas. Videira (2009) considera que o território 

brasileiro começa a se integrar, quando as telecomunicações possibilitaram o encurtamento 

das distâncias. 

 Neste mesmo ano, chega ao Brasil, por meio de pioneirismo do padre Roberto 

Landell de Moura, a primeira transmissão eletromagnética à distância realizada em São 

Paulo, o que seria a base para o desenvolvimento do rádio. Antes da invenção da 

radiodifusão comercial, o meio para transmissão de músicas, anúncios e notícias chegaram 

a ser realizadas via telefonia. Assim, é feita uma transmissão eletromagnética entre o Alto 

de Santana e o que seria mais tarde a Avenida Paulista, em São Paulo. 

 Este desenvolvimento foi rápido. Enquanto Landell realizava suas transmissões no 

Brasil, em 1901, o físico Guglielmo Marconi cruzava o Atlântico com ondas sem fios e, 

em 1906, o norte-americano Lee De Forest criou a válvula eletrônica tríodo, que 

possibilitou a amplificação de sinais, em 1912 (MAGALHÃES, 1994). 

Mattelart (1994) afirma que o desenvolvimento das redes de comunicação, de vias 

férreas e viárias alterou a dinâmica das guerras, no sentido de mobilização das tropas. 

Assim, com a aproximação da Primeira Guerra Mundial, foram desenvolvidas armas novas 

e técnicas de transmissão à distância, ligando as diferentes frações do exército. 
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Em 1915, no Governo de Venceslau Brás é concedida a autorização à Rio de 

Janeiro e São Paulo Telephone Company para atuar na República, contanto que cumprisse 

as normas impostas pela legislação, sob o Decreto nº 11.500, com início das operações em 

1914, sendo considerada a principal empresa telefônica no país, com atuação em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

Durante o governo de Arthur Bernardes, o nome foi mudado para 

Brazilian Telephone Company (1923), sendo já na Era Vargas chamada 

de Companhia Telefônica Brasileira, a popular, CTB, embora ainda fosse 

de capital canadense (MAGALHÃES, 1994, p. 321). 

 

 Entretanto, a nacionalização da CTB seria possível somente em 1956, quando 

houve a transferência da sede de Toronto para o Rio de Janeiro. Neste momento houve 

uma estagnação da demanda de telefones, primeiramente, pela falta de investimento 

durante a Segunda Guerra Mundial e depois, devido ao baixo valor das tarifas telefônicas, 

deteriorando rapidamente o sistema e sua manutenção, situação sentida diretamente pelos 

usuários. 

Segundo Magalhães (1994), no Centenário da Independência, em 1922, o Brasil 

recebeu a primeira central local automática com tecnologia eletromecânica em Porto 

Alegre, sendo a quinta cidade do mundo a receber essa nova tecnologia. Em São Paulo, 

haviam nesse ano, 22 mil telefones em serviço e no Rio de Janeiro, 30 mil. Neste período 

também, há a estreia do rádio, com a criação da Agência Nacional e o programa “A Hora 

do Brasil”. 

 

No início, as estações de rádio serviram-se das faixas médias e curta de 

frequência para a propagação. As ondas curtas se tornaram especialmente 

usadas no período da Segunda Guerra Mundial, em virtude do incremento 

de potência e do número de estações irradiantes das estações em guerra 

(MAGALHÃES, 1994, p. 324). 

 

 Em abril de 1922 foi realizada a primeira estação de telefonia automática no Brasil 

e, em maio, iniciam-se os serviços de telegrafia e telefonia via rádio entre Rio de Janeiro, 

Nova York, Roma, Paris, Londres e Berlim pela Radiobras – Companhia Radiotelegráfica 

Brasileira. 

 Enquanto isso, em 1923, no mandato de Caetano Munhoz da Rocha inicia o serviço 

telefônico em Curitiba. Somente em 1927 é criada a Companhia Telefônica Paranaense, 

primeiramente instalada na Rua Monsenhor Celso e, posteriormente, transferida para a 

Travessa Marumbi, em Curitiba. 
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A partir da segunda metade da década de 1930, no governo de Manuel Ribas, os 

serviços de ligação local e interurbanos eram ofertados nas cidades de Curitiba, Paranaguá, 

Antonina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Castro, mostrando uma concentração do 

serviço na região de Curitiba. Somente na segunda metade da década posterior, as ligações 

dos serviços chegam ao Norte do Estado, entretanto, ligando Maringá e Londrina na rede 

de telefonia de São Paulo. Neste sentido, São Paulo passa a interferir na distribuição das 

telecomunicações ao Norte do Paraná. 

 O rádio, por conseguinte, chega ao Paraná em 1924, com a criação da Rádio Clube 

Paranaense, terceira emissora criada no Brasil. Nessa emissora foi feita a primeira 

transmissão de futebol do país e uma das primeiras radionovelas, adaptando a obra de Júlio 

Dantas “A ceia dos cardeais”. A primeira transmissão aconteceu na residência do ervateiro 

Francisco Fido Fontana (1884-1947), nomeado então, presidente da emissora. 

 As primeiras transmissões foram realizadas na casa do radioamador Lívio Gomes 

Moreira. A potência de transmissão era de apenas 3 watts, com Ondas Médias. Somente na 

década de 1940 é que são adquiridas Ondas Curtas de 49 e 25 metros. Os horários de 

transmissão eram das 8:30 às 9:30 horas, nas quartas e sextas-feiras, e nos domingo, das 14 

às 15 horas, com programação baseada em música clássica. Entretanto, eram poucas as 

pessoas que possuíam aparelhos de rádio. 

 A emissora, além disso, possuía apresentações ao vivo, com a presença de 

voluntários que se apresentavam no estúdio para cantar. Somente na década de 1940 que 

surgem os programas de auditório. 

 Um dos programas mais populares da rádio paranaense foi a “Revista Matinal”, 

criada em 1946, por Arthur de Souza, que se manteve no ar por 29 anos, com elevada 

audiência, confirmando o pioneirismo informativo
65

. 

 Já os serviços de telefonia interestaduais e internacionais são explorados a partir da 

publicação do Decreto nº 19.883 de 17 de Abril de 1931, pelo Poder Executivo. Em 

dezembro do mesmo ano é criado o Departamento dos Correios e Telégrafos, com a fusão 

da Repartição Geral dos Telégrafos e da Diretoria Geral dos Correios, a partir do Decreto 

nº 20.859. 

Nesse período, as estradas estavam se enchendo de fios telefônicos, embora, 

segundo Magalhães (1994), o telefone se desenvolvia mais lentamente que o telégrafo, pois 
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esta técnica mostrava o esforço em interiorizar e ocupar o território nacional, como 

também questões de conflitos de fronteira, como a Questão do Acre, em 1903. 

 

Durante décadas em que o serviço telefônico como um todo foi 

insatisfatório, os fios do telégrafo é que responderam por boa parcela das 

comunicações e do progresso nacional. Houve mesmo uma época em que 

ser telegrafista era sinônimo de um bom emprego (MAGALHÃES, 1994, 

p. 319-320). 

 

Em 1940, eram no mínimo 47 sociedades inseridas nas redes de caminho-de-ferro, 

quando o Estado compra estas redes: o São Paulo Railway, o Leopoldina Railway, o Great 

Western of Brazil Railwy, entre outras (MATTELART, 1994). 

Em 1942, é lançado o Decreto nº 5.144 que concede poder de legislar ao Estado 

sobre os serviços e técnicas de comunicação. Assim, nenhuma concessão poderia ser 

outorgada. Este processo remete a ação de agentes hegemônicos sobre o espaço, a partir da 

criação de “novos sistemas técnicos e normativos que permitam uma ação precisa sobre os 

territórios” (TREVISAN, 2007, p. 1). 

 A Constituição de 1946 possibilitou à União a exploração dos serviços de telefonia 

interestaduais e internacionais. Os Estados e Municípios fiscalizavam os serviços locais. 

Assim,  

 
o papel do governo central era basicamente normativo e de supervisão 

das atividades, enquanto as instâncias regionais tinham o papel efetivo 

na regulamentação da telefonia em seus respectivos territórios. Essa 

situação era colocada como um dos principais entraves para a 

implantação das políticas de integração do país de uma forma 

centralizada e global para o setor (PEREIRA FILHO, 2002, p. 34). 

 

 Segundo Trindade e Trindade (s/d), até a metade dos anos de 1950, os serviços de 

telecomunicações eram muito precários no Brasil. Então, Juscelino Kubitschek lança em 

seu governo o slogan: “Crescer cinquenta anos em cinco”, desenvolvendo políticas que 

agilizariam os serviços e técnicas de comunicação no país, pois segundo Kestelman (2002), 

este período é marcado pela crise nos serviços postais e telegráficos, superado somente em 

1969, quando é criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

 De acordo com Shima (2007, p. 2), neste período “o governo brasileiro buscou 

melhorar a rede de telecomunicações por meio da unificação, enquanto ao mesmo tempo 

implementava a estratégia de industrialização por meio da substituição de importações”, 

pois até os anos 50, todos os equipamentos de telecomunicações eram importados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek


95 

 

 No processo de importação, JK concede isenção de direitos para importação de 

peças e materiais destinados à fabricação de centrais telefônicas automáticas para serviços 

públicos, sob a Lei nº 3.683/1959. A partir dessa Lei, por um período de cinco anos, havia 

isenção dos impostos de importação para as empresas industriais instaladas no Brasil (Cap. 

1, art. 1º). 

 Segundo Magalhães (1994), neste período começam a serem explorados os serviços 

via TV. Em 1950, a TV Tupi inicia com a emissão de programas regulares de televisão. A 

disseminação no Brasil foi rápida, devido a presença de multinacionais como Philips, 

Philco e Telefunken, como também, o surgimento de algumas indústrias nacionais, como 

Colorado, Strauss, Bandeirante e Semp. As transmissões eram realizadas na faixa VHF
66

 

nas principais cidades do país.  

Segundo Costa (2004), este avanço tecnológico no Brasil foi marcado pelo desejo 

de acompanhar o desenvolvimento de países desenvolvidos. Embora tenha sido implantada 

de forma precária, contribuiu para a formação do mercado consumidor. E no Paraná, não 

foi diferente. A implantação foi marcada pela inexperiência e por grandes dificuldades 

financeiras das empresas, com a ausência de profissionais qualificados para dirigir as 

programações. 

 Segundo a autora, em 1954, foram colocados dois receptores na loja Tarobá, com 

iniciativa dos empresários Nagib Chede, Raul Vaz e Amador Aguiar para instalar a TV no 

Paraná. No dia 17 de julho do mesmo ano, foi transmitido um show promocional no sétimo 

andar desse edifício, em um estúdio improvisado, a primeira transmissão televisa 

paranaense, com a presença de artistas locais e profissionais da TV Tupi. 

 Algumas semanas depois, a transmissão foi realizada de Ponta Grossa, num estúdio 

instalado na Rádio clube Pontagrossense e, poucos meses depois, em Palmeira, com a 

ajuda do prefeito Benjamim Malucelli que comprou algumas ações da Rádio e Televisão 

Paraná S. A.  

 Com relação à telefonia, somente em 1957 é feita a primeira rede telefônica 

interurbana, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Neste ano, houve um processo de 

modernização das telecomunicações com a invenção do transistor, nos laboratório da Bell 
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Telephone, em Nova Jersey, por William Shockley (1910-1989), John Bardeen (1908-

1991) e Walter Brattain (1902-1987)
67

. Um ano depois, iniciam-se as ligações via DDD.  

 Assim, os grandes investimentos realizados no ramo das telecomunicações, 

possibilitaram que houvesse um grande salto nesse setor a partir dos anos de 1960 

(PEREIRA FILHO, 2002, p. 33). Até este período, segundo Kestelman (2002, p. 357), o 

setor das telecomunicações se caracterizava pela liberação do mercado, sem política 

desenvolvimentista. Devido a isso e ao desenvolvimento tecnológico, a estatização das 

telecomunicações se faz necessária, formando um “monopólio natural”. Para Santos 

(2001), este é o período que houve a implantação das tecnologias de informação em 

lugares jamais antes tocados ou alcançados. 

 No início da década de 1960, o Brasil tinha 1 milhão e 200 mil terminais 

telefônicos. O telégrafo e os correios se tornaram símbolos da obsolescência. Entretanto, as 

ligações telefônicas interurbanas eram ineficientes, sendo necessária à espera de horas para 

completar a ligação. Havia, segundo Magalhães (1994), 2 telefones por 100 habitantes. 

 Dessas estimativas, a CTB era responsável por 70% do tráfego telefônico brasileiro. 

Centenas de companhias de âmbito municipal se responsabilizavam pelos outros 30%. 

Estas empresas eram dependentes de equipamentos e projetos importados, não havia 

engenheiros, a falta de material era crônica e a manutenção era precária. A CTB, por sua 

vez, centralizava seus funcionários de planejamento no Rio de Janeiro. Estas divergências, 

segundo Magalhães (1994), resultavam em serviços de qualidade irregular, devido à 

ausência de um sistema normativo padronizado. 

 Assim, Jânio Quadro decreta em 1961 a criação do Conselho de Telecomunicações, 

com o objetivo de implantar políticas de telecomunicações, assessorando o Presidente da 

República nas conexões nacionais e internacionais, a partir do Decreto nº 50.666. 

Em 1962 houve uma grave crise nos sistemas de telecomunicações no Brasil, o que 

motiva o Poder Executivo a estabelecer o Decreto nº 640, caracterizando os serviços do 

setor como indústria básica, ou seja, de interesse para a economia do país. Nesse momento, 

o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico passa a atuar na indústria de 

telecomunicações no Brasil, adquirindo títulos ou ações de empresas concessionárias, 

financiamentos e investimentos, possível a partir do Decreto nº 640. 
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 Sendo assim, ainda em 1962, é lançado o Decreto nº 790 que visa disciplina e 

melhorias dos serviços telefônicos interestaduais. No artigo 1º são considerados 

interestaduais os serviços que se realizam entre dois ou mais Estados e operados por uma 

mesma empresa. 

Neste mesmo ano, no Governo de João Goulart, é lançado o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, sob a Lei nº 4.117, representando o primeiro marco regulatório no 

setor. No artigo nº 4, é definido pela primeira vez no Brasil os serviços de 

telecomunicações: 

 

Para os efeitos desta lei, constituem serviços de telecomunicações a 

transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, 

escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, 

rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação destinado à 

transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais. Telefonia é o 

processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada 

ou de sons
68

. 

 

 Neste sentido, são definidos também as áreas de regulação brasileira, os tipos de 

serviços e as formas de conexões às redes. Para Pereira Filho (2002), este processo tornou 

o sistema de telecomunicações numa política monopolista nas mãos da União. A CTB 

passa a receber intervenção federal, devido à precariedade dos serviços de telefonia na 

capital. 

 Segundo Kestelman (2002), em 1962 também entra em operação o primeiro satélite 

mundial de telecomunicações, criado pelos Laboratórios Bell, de suma importância para 

aumentar a velocidade de transmissão dos sinais. 

 Em 1963, é aprovada a ementa sobre o Plano Nacional de Telecomunicações que 

tem por objetivo regular os serviços de telecomunicações, no sentido de implantar técnicas 

e ampliar o Sistema Nacional de Telecomunicações (Cap. 1, art. 1º), estabelecendo maior 

rapidez, serviços eficientes, econômicos e seguros (art. 2º, do Decreto 52.859/1963). No 

mesmo ano, é aprovado o regulamento do Fundo Nacional de Telecomunicações – FNT, 

sob o Decreto nº 53.352, com objetivo de arrecadar recursos a partir de tarifas, juros dos 

depósitos bancários de recursos do próprio Fundo e rendas eventuais, como donativos, para 

colocar à disposição e serem aplicados de acordo com o Plano Nacional de 
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Telecomunicações, e o Conselho Nacional de Telecomunicações – Contel, para coordenar, 

supervisionar e regulamentar o setor de telecomunicações, com enfoque no rádio, 

televisão, telefonia e telegrafia. 

 De acordo com Dias (2008), em 1964 o governo militar implantou uma reforma 

financeira e uma política de telecomunicações. Foi imposto um modelo brasileiro de 

desenvolvimento, com projetos de alta tecnologia com intenção de acompanhar o mercado 

internacional. 

 Segundo Magalhães (1994), no governo do Mal. Castelo Branco é criada a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel) em 1965, dando fim a exploração dos serviços 

telefônico brasileiros pela CTB e por companhias estrangeiras. 

Enquanto isso, no Paraná, no primeiro mandato de Ney Braga, em 1963, a Telepar 

foi criada, empresa constituída por capital público e privado, que fornecia serviços locais e 

interurbanos de telefonia que até então eram operados de forma bastante precária por 

pequenas companhias, sendo que algumas dispunham apenas de serviços locais. Além 

disso, este processo possibilitou que o Paraná fosse pioneiro nos serviços interurbanos com 

DDD – Discagem Direta à Distância. 

Segundo Machado-da-Silva e Nogueira (2001), a trajetória da Telepar caminha 

estreitamente com a história das telecomunicações no Brasil, marcada pelas ações do 

Estado.  

Neste período, o Paraná contava com 21 mil telefones, responsáveis por ligar 4,5 

milhões de pessoas
69

. No ano seguinte, a Telepar já estava liberada para prestar serviços 

interurbanos no Estado do Paraná. Em apenas três anos estava adquirindo as empresas 

menores do interior do Estado que operavam os serviços precariamente. No ano de 1975, a 

Telepar a fim de atender aos interesses políticos, é incorporada ao sistema Telebras quando 

o Governo intervém de forma mais direta nas ofertas de serviços. 

 

3.3. Paradigma técnico-científico 

 

 O terceiro período proposto abrange desde 1965 com a criação da Embratel e se 

estende até 1972 com a criação da Telebras. Pereira Filho (2002) afirma que somente com 
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a Ditadura Militar as telecomunicações passaram a ser questão de estratégia e segurança 

nacional. Para Shima (2007), este período é marcado pelo interesse público nas iniciativas 

em ciência e tecnologia.  

 Nesta década não havia uma única empresa que atuasse em todo o território 

brasileiro. No Rio Grande do Sul e no Paraná atuava a Companhia Telefônica Nacional – 

CTN, subsidiária norte-americana da ITTC (International Telephone and Telegraph 

Corporation) e a CTB que detinha 80% da telefonia do país com operações na região 

economicamente mais desenvolvida do Brasil. De acordo com Pereira Filho (2002, p. 34), 

“esse quadro fazia que o setor tivesse um perfil concentrado em duas companhias e fosse, 

ao mesmo tempo, pulverizado em outras centenas de empresas de caráter municipal, 

estadual e regional”. 

 Com a criação e aplicação do FNT, do Contel e do Plano Nacional de 

Telecomunicações houve muitas mudanças no ramo das telecomunicações. Assim, em 

1965, nasce a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, “como parte de um 

projeto maior de implantar o Sistema Nacional de Telecomunicações” (PEREIRA FILHO, 

2002, p. 41). No ano seguinte, ela compra as ações da CTB, assinando seu primeiro 

contrato em 1967, pois até então haviam cerca de 800 empresas atuando nos serviços 

telefônicos no Brasil, formadas por capitais estrangeiros, entre elas, se destacam a CTN e a 

CTB (PEREIRA FILHO, 2002). 

 No ano do nascimento da Embratel, o Brasil possuía 1.326.000 telefones, três 

sistemas de micro-ondas, interligando o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas, outro do 

Rio de Janeiro à Belo Horizonte e outro entre o Rio de Janeiro e Brasília. Havia também 

alguns circuitos de rádio que ligavam a capital brasileira às capitais dos Estados e 39 

circuitos de voz e alguns canais telegráficos que ligavam o Brasil nas comunicações 

internacionais
70

. 

No sentido de regulação, em 1966, no Governo de Castelo Branco é aprovado o 

Decreto nº 57.611 referente ao regulamento dos serviços de telefonia e lançado os serviços 

de fibras ópticas nos sistemas de telecomunicações (KESTELMAN, 2002).  

 

As redes de fibra óptica destacam-se como condutora de novos 

elementos e vigor à comunicação em alta velocidade, condição de 
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extrema importância na atualidade. Devidos às relações, principalmente 

internacionais, essas redes propiciam a constante atualização da 

conhecida expressão tempo é dinheiro com a realização de transações 

diversas em tempo real (FERREIRA, 2003, p. 441). 

 

No ano seguinte é lançado pelo Poder Executivo um Decreto-Lei referente à 

exploração dos serviços de telecomunicações. Nesse sentido, a União passa a ser a 

responsável por autorizar e fazer concessões aos serviços do setor. Então, o poder que 

antes era atribuído aos municípios e aos Estados, passa a ser jurisdição da União. 

Em fevereiro de 1967, é organizada uma reforma administrativa do Governo 

Federal sob o Decreto-Lei nº 200. No âmbito desta reforma são criadas as empresas 

estaduais de telecomunicações e o Ministério das Comunicações, sendo nomeado o 

Coronel Higino Cosetti como ministro (KESTELMAN, 2002). 

De acordo com Magalhães (1994), o Ministério das Comunicações abrangeu todos 

os serviços de telecomunicações e dos correios. Diante disso, as principais tarefas eram: 

 
a) obter a integração nacional em termos de comunicação e possibilitar a 

Discagem Direta a Distância (DDD), tarefa que seria a principal 

responsabilidade da Embratel; b) reestruturar a maior concessionária de 

telefonia no país, cabendo à antiga CTB a responsabilidade pelo Estado 

do Rio de Janeiro, e à Telesp, a do Estado de São Paulo; c) executar em 

prazo recorde a instalação de um milhão de telefones nos estados do Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo (MAGALHÃES, 

1994, p. 326). 

 

 Sendo assim, em março de 1967, é criado o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações (Fistel), a partir do Decreto nº 60.430, com o objetivo de prover 

recursos para as despesas feitas pelo Governo Federal, no processo de fiscalização das 

telecomunicações. Nesse momento, iniciam-se as cobranças de impostos sobre a instalação 

e manutenção das redes de comunicação. Os recursos, segundo o art. 13, seriam destinados 

aos custos de manutenção e aperfeiçoamento da fiscalização, aquisição de material 

especializado e investido na fiscalização. Os serviços de telecomunicações da Embratel, do 

Departamento dos Correios e Telégrafos e das Forças Armadas teriam isenção de taxas e 

os realizados pelos Governos Estaduais e Municipais teriam redução de 50%. 

 No mesmo ano, porém no Governo de Costa e Silva é publicado o Decreto nº 

61.229, o qual estabelece o Brasil em uma rede de comunicação mundial, a partir de um 

sistema de comunicações por satélite, em regime provisório. Assim, o Brasil recebe a 

primeira estação de comunicação via satélite, em uma rede interligando o Rio de Janeiro 

com Porto Alegre, e São Paulo e Curitiba por micro-ondas, em 1969. 
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 Pereira Filho (2002) afirma que este período foi de intenso conflito político e 

ideológico: a Guerra Fria afetava o mundo como um todo. No Brasil, este conflito 

proporcionou a intensificação das discussões referentes à atuação do Estado na telefonia. 

De um lado, haviam os que defendiam o sistema estatal afirmando que as empresas 

estrangeiras procuravam apenas o lucro e a exploração a serviço do imperialismo; de outro 

lado, estavam as empresas privadas alegando que as ações do Estado violavam os 

princípios da livre empresa e da propriedade privada, associando isso ao sistema soviético. 

Diante disso, via-se a necessidade de disponibilizar a técnica para a população urbana e 

garantir o direito de acesso. 

 Nos anos de 1969 a 1971, no Governo de Médici, a maioria dos Estados brasileiros 

receberam os serviços de telefonia pública, ligando as áreas urbanas de grande parte dos 

municípios. A prioridade do seu governo era interligar os espaços vazios através das 

telecomunicações e de estradas com as áreas centrais e mais desenvolvidas 

(KESTELMAN, 2002). 

 Em 1969, a Embratel passa a exercer o controle sobre todos os equipamentos e 

operações das telecomunicações interestaduais e internacionais do Brasil. Neste ano é 

inaugurada a primeira Estação Terrena de Comunicações via Satélite – Tanguá e o Tronco 

Sul, rede que conectava Curitiba a Porto Alegre. Ainda nesse ano, a Embratel possibilitou 

o DDD entre São Paulo e Porto Alegre. 

 Nesse período desenvolveu-se também a Rede Telex, órgão responsável por operar 

os sistemas de comutação telegráfica
71

 no Brasil antes da Embratel.  

  

A rede empregava como equipamentos terminais os consagrados 

aparelhos teleimpressores, chamados à época de "teletipo" função da 

marca americana teletype que associou seu nome a este produto. A Rede 

Telex Nacional possuía centrais nos prédios dos Correios nos principais 

pontos do país e integrava-se com a rede Telex mundial. 

(KESTELMAN, 2002, p. 291-292). 

 

 O Brasil estava atrasado nos avanços tecnológicos, se comparado com outros 

países. Diante disso, as telecomunicações foram colocadas no mercado através da indústria 

nacional, a central de comutação “Trópico” e os equipamentos desenvolvidos pelo Centro 

                                                 
71

 Técnica utilizada para conectar temporariamente dois ou mais pontos para transmitir sinais 

telegráficos. 

 



102 

 

de Pesquisa e Desenvolvimento – CPqD (KESTELMAN, 2002). Para Leal (2000), o setor 

de telecomunicações no Brasil nesse período é considerado como “monopólio natural”. 

 

3.4. Paradigma Estatal 

 

 O Paradigma Estatal abrange o período entre 1972, com a criação da Telebras e 

1997, com a criação da Anatel. O marco inicial se refere a um dos períodos mais 

importantes para as telecomunicações no Brasil, quando é instituída a Lei nº 5.792 de 11 de 

julho de 1972, proposta pelo ministro Hygino Corsetti, que autoriza a criação da empresa 

“Telecomunicações Brasileiras S.A.” (Telebras), quando a “União passa a garantir e 

controlar o permanente funcionamento dos serviços de telecomunicações” (art. 1, 

parágrafo único). As demais empresas concessionárias que ofertavam os serviços, a partir 

desse momento, passaram a ser subsidiárias ou associadas da Telebras.  

No entanto, de acordo com Andrade (2001), algumas empresas preferiram ficar 

independentes da Telebras, como a CRT (Companhia Rio-grandense de 

Telecomunicações), a CERTEP (Centrais Telefônicos de Ribeirão Preto) e a Sercomtel 

(Serviços de Telecomunicações de Londrina), mas mesmo assim ficaram vinculadas 

tecnicamente ao sistema brasileiro de telecomunicações. 

De acordo com Magalhães (1994), o capital da empresa foi assinado pelo governo 

federal pelo Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDE e por 

empresas federais, como a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, Petrobras, Companhia 

Siderúrgica Nacional – CSN e Eletrobras. 

 

Nessa época, ainda existiam no país mais de 800 pequenas companhias 

telefônicas, cuja adesão ao Plano Nacional de Comunicações se fazia de 

forma lenta e desordenada, alegando que o desestímulo resultava da baixa 

taxa de remuneração, ainda limitada por lei a 12% sobre o capital 

investido. Para combater isso, foram feitas desapropriações e fusões, 

restringindo-se as concessionárias a uma por Estado. [...] Na 

consolidação, iriam ter papel destacado a Telesp, CTB, CRT (Rio Grande 

do Sul) e especialmente a Telepar, pelo nível e pioneirismo de seus 

serviços (MAGALHÃES, 1994, p. 327). 

 

Para Kestelman (2002), este é o período mais importante na história das 

telecomunicações no Brasil, pois são estabelecidos os fundamentos da instituição do setor, 

bem como se tem a utopia de que haveria a integração da telefonia nacional (FERREIRA, 
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2003). Simultaneamente, é criado o Plano Nacional de Telefonia, com o objetivo de 

aumentar a média de usuários da telefonia, com a implantação de 10 milhões de terminais. 

No ano de 1974, a Telebras foi considerada “concessionária geral” para todo o 

território brasileiro e, durante a primeira década, os números de acessos subiram de 1,4 

milhões para 5,8 milhões de telefones, de 2,2 mil localidade para 6,1 mil
72

. 

 Assim, com a criação do Ministério das Comunicações e da Telebras, a política de 

telecomunicações no Brasil se centraliza nas mãos do Estado. O Sistema Brasileiro de 

Telecomunicações, composto por estas duas grandes empresas, integrava 24 companhias 

que ofereciam seus serviços do ramo em território brasileiro, pela Embratel que realizava a 

comunicação interestadual e internacional e o CPqD (LARANJEIRA, 2003). 

 

Ao Ministério das Comunicações coube a função normativa, enquanto a 

Telebras consolidar-se-ia como o órgão executor da nova diretriz. A 

reestruturação da política das telecomunicações pôs fim às inúmeras 

concessionárias espalhadas pelo território nacional e possibilitou a 

viabilização de um sistema abrangente e ágil (PEREIRA FILHO, 2002, 

p. 41). 

 

 O CPqD foi criado em 1976 com o objetivo de possibilitar a pesquisa e o 

desenvolvimento das telecomunicações no país. No ano seguinte, foi criado pelo CPqD o 

primeiro protótipo do multiplexador digital
73

 para transmissão entre as centrais de telex, 

desenvolvido no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de São José dos Campos.  

 No decorrer das décadas de 1970 e 1980, a Telepar já incorporada à Telebras, 

expande sua infraestrutura no Paraná, onde tinha concessão exclusiva de atuação e 

aplicação de serviços. De acordo com Andrade (2001, p. 75), “é desta época a construção e 

instalação da rede, a fase de operação, a expansão da infraestrutura e da planta para o 

interior do Estado”.  

Ainda no governo de Médici, a Embratel lança a primeira estação de comunicação 

destinada à rede internacional, em Tanguá – RJ, no ano de 1974, quando também é 
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 Telebras – endividada e quase extinta, Telebras é reativada para implantar o PNBL. Dados 

disponíveis em: <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/banda-

larga/telebras.aspx>. Acesso em: 25/09/2013. 

 
73

 O multiplexador digital é um dispositivo técnico que reúne todas as informações de dados num 

único canal. Ou seja, ele combina várias entradas em um único terminal de dados. A multiplexação 

de sinais é a transmissão simultânea de dois ou mais elementos, sinais de informação utilizando o 

mesmo meio de transmissão (TELECO, 2013). 
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implantado o Sistema Brasileiro de Telecomunicações Via Satélite (SBTS). Um ano após, 

o Brasil passa a ser ligado aos EUA.  

Além da Embratel e da Telebras, surgiram empresas interessadas em prover as 

telecomunicações e as informações no país, tais como a Computadores e Sistemas 

Brasileiros S.A. (Cobra) e a Empresa Digital Brasileira (Digibras), em 1974. O sistema 

básico de telecomunicação inclui também uma Rede Nacional de Radiomonitoragem 

(Renar), uma Rede Nacional de Estações Costeiras (RNEC) e uma Rede Nacional de 

Televisão (SANTOS, 2001). 

 Ernesto Geisel possibilita a popularização do telefone, ampliando as implantações 

de serviços DDD, ocasionando num aumento súbito de acessos à telefonia. Em apenas três 

anos, 377 novas localidades foram inseridas na rede, possibilitando um aumento de 18 mil 

telefones públicos disponíveis. Em 1975, o Brasil é integrado no DDI – Discagem Direta 

Internacional (KESTELMAN, 2002).  

 Em 1979, o CPqD implanta o projeto Rede Experimental de Pacotes (Rexpac), que 

mais tarde se tornaria na Rede Nacional de Pacotes (Renpac). De acordo com o IBICT 

(1984), a Rexpac foi criada em parceria com o Centro de Estudos em Telecomunicações 

(CETUC/PUC-RJ), com o objetivo de desenvolver uma central de comunicação de 

pacotes, conversores de protocolos e concentradores de redes de dados. 

 No entanto, o desenvolvimento do sistema telefônico brasileiro foi bastante 

complexo na década de 1970, já que a indústria brasileira de telecomunicações era 

rudimentar. Além dessa incapacidade industrial, havia também a indisponibilidade 

financeira da Telebras. Diante disso, a Telebras passou a exigir das multinacionais que 

estavam presente em território brasileiro que elaborassem e executassem projetos a fim de 

gerar tecnologia nacional e receber o “Padrão Telebras”
74

.  

 A base industrial continuava sem planejamento, sendo ineficiente e fragmentária. 

Isto começa a mudar quando a Telebras passa a investir 10 bilhões nas telecomunicações, 

por um período de oito anos (1976-1983), aumentando o número de terminais de telex de 

mil para 43 mil e o índice de 8 telefones por 100 habitantes (MAGALHÃES, 1994). 

                                                 
74

 No governo JK, foi almejado instalar um parque industrial de telecomunicações no Brasil, a 

partir da isenção de impostos. Esse processo atraiu algumas empresas para atuar no país entre 1955 

a 1965, como a Ericsson e a Standart Elétrica, para montar equipamentos importados. Em seguida, 

vieram a NEC, a Siemens, a Plessey e a Philips, que fabricavam centrais com tecnologia 

eletromecânica, com política de laissez-faire, tornando o Brasil dependente tecnologicamente. Com 

o Padrão Telebras, as multinacionais se viram obrigadas a fabricar tecnologias de acordo com as 

diretrizes impostas pela Telebras, processo que beneficiou a engenharia nacional (MAGALHÃES, 

1994). 
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Ao final da década de 1970, as três grandes multinacionais restantes já 

desenvolviam exatamente a tecnologia preconizada pela Telebras, das 

quais uma, a Siemens, chegou a desenvolver uma série de produtos 

complementares independentemente de sua matriz. A engenharia 

brasileira estava então em condições de projetar, construir, instalar e 

operar sistemas complexos de tecnologia digital. Seu sucesso a levou 

inclusive a exportar conhecimentos para outros países do Terceiro 

Mundo, como a Nigéria, onde atuaram centenas de engenheiros 

brasileiros por intermédio das empresas Promom e Hidroservice 

(MAGALHÃES, 1994, p. 332). 

 

De acordo com Santos (2001), nos anos de 1980, as grandes metrópoles 

brasileiras já dispunham de bases materiais para o desenvolvimento e evolução dos 

sistemas de telecomunicações desde fins do século XIX e início do século XX, propiciando 

uma comunicação mais rápida com o estrangeiro.  

No início dessa década, o CPqD inaugura sua sede em Campinas e lança o 

primeiro modelo de central telefônica digital, projetado para suportar até 192 assinantes. 

Segundo MAGALHÃES (1994), tudo começa em 1973, com a contratação do 

desenvolvimento do Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

(Siscom), uma Central de Programas Armazenados (CPA), constituindo a base da 

microeletrônica. 

Há também o lançamento do ECO-1, o primeiro sistema de fibras ópticas 

brasileira, sendo operado no Rio de Janeiro com equipamentos desenvolvidos pela CPqD 

em parceria com universidades
75

. Diante disso, foram desenvolvidos os principais 

programas do CPqD: 

 

a) uma família de centrais telefônicas digitais (“Trópico”); b) rádio e 

multiplexadores digitais; c) comutação de pacotes de dados e telex capaz 

de substituir a Rede Nacional de Pacotes (Renpac), que opera com 

equipamentos importados; d) comunicações ópticas (fibras de vidro, 

equipamentos de transmissão e interfaces); e) estações terrestres de baixo 

custo para comunicação por satélite; f) circuitos híbridos e circuitos 

integrados, cujo uso pode ser estendido à informática em geral, em 

associação com o Laboratório de Microeletrônica (LME) da Escola 

Politécnica da USP; g) materiais para redes telefônicas externas, como 

cabos, resinas e periféricos (MAGALHÃES, 1994, p. 335). 
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 “Um pouco de história... Alguns fatos relevantes dos 35 anos da vida do CPqD”. Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yeNHg5jDbCgJ:www.telebrasil.org.br/ 

component/docman/doc_download/193-linha-do-tempo-dos-35-anos-do-

cpqd%3FItemid%3D+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a>. Acesso em: 

23/09/2013. 
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Magalhães (1994) afirma que o Brasil foi o único país de Terceiro Mundo a 

implantar e desenvolver um sistema de fibras ópticas com tecnologia a laser. Isto 

contribuiu muito para a economia nacional já que a matéria-prima para desenvolver as 

fibras é o quartzo, e as reservas brasileiras estão entre as maiores do mundo e até então, o 

país exportava o quartzo e importava o material manufaturado. Em suma, todas as ações do 

CPqD foram decisivos para que o Brasil tivesse um salto tecnológico se comparado com os 

períodos anteriores. 

Os anos que se seguem de 1980 possibilitaram também que houvesse uma 

integração no ramo das finanças, que dependiam de uma base tecnológica. Assim, os 

satélites e as redes de computadores permitiram que fossem realizadas as operações em 

tempo real em todo o mundo (MAGNOLLI, 2004). 

 Em 1981, o Brasil recebe a rede Transdata – Rede Nacional de Comunicação de 

Dados
76

. Dias (2008) afirma que esta rede possibilitou um crescimento extraordinário das 

telecomunicações no Brasil, por ser constituído de um conjunto de circuitos ponto a ponto 

e multiponto. Com isso, as corporações industriais e financeiras puderam acelerar os 

processos de produção e circulação (FERREIRA, 2003), sendo o setor bancário seu 

principal usuário (VIDEIRA, 2006). 

 Magalhães (1994, p. 337-338) considera que esta relação entre as telecomunicações 

e a informática possibilitou a criação da telemática. “Para apoiar a tecnologia brasileira de 

‘banco 24 horas’, bem como os terminais de saque/consulta e de caixas das agências foi 

necessário transmitir grandes pacotes de dados em alta velocidade”.  

 Dias (1992) afirma que este passo só foi possível pela demanda dos bancos, que 

fizeram investimentos no ramo da teleinformática, tornando-se produtores. A autora cita o 

caso do Bradesco, que adquire a totalidade do capital em 1983, numa política de 

investimentos nas empresas de equipamentos de informática e de telecomunicações
77

. 
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 Foi o primeiro serviço de comunicação de dados oferecido pela Embratel para as empresas 

instaladas no Brasil. Era constituída por uma rede de circuitos privados do tipo ponto-a-ponto, ou 

seja, não eram comutados. Estes circuitos eram alugados e seus preços eram calculados com base 

na distância entre a Embratel e a empresa e a capacidade de transmissão. Definição disponível em: 

<http://dc.exa.unrc.edu.ar/história/node/142>. Acesso em: 29/08/2013. 

 
77

 Dias (1992) alega que, posteriormente, em 1989, o Bradesco detinha 9,4% das receitas da 

Embratel. 
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 No Governo de João Figueiredo, o Presidente do Senado Federal, Jarbas 

Passarinho, promulgou o decreto que aceitava o acordo estabelecido entre a Argentina, o 

Uruguai e o Brasil, para a constituição da rede de serviço móvel marítima, na capital 

Uruguaia Montevidéu, em 1982. 

 Já a Internet só chega ao Brasil no final de década de 1980, embora os primeiros 

provedores passem a operar somente em 1994, quando as empresas e as pessoas físicas 

puderam acessar a rede. 

 No ano de 1984, o presidente da República decreta o imposto sobre os serviços de 

comunicações, visando gerar e prestar os serviços destinados ao uso público. Nesse 

sentido, os únicos serviços que estariam isento destas taxas seriam as chamadas locais 

efetuadas de telefones públicos e em localidade que teriam apenas os serviços públicos 

com até 500 terminais (Decreto-Lei nº 2.186, art. 1). 

 Há, então, uma expansão e incrementação das telecomunicações com os sistemas 

de satélite Brasilsat I e II. Segundo Ferreira (2003), os sistemas analógicos são substituídos 

por sistemas digitais e há a grande expansão dos cabos de fibras ópticas. 

 Enquanto isso no Paraná, são ofertados os primeiros serviços de fibras ópticas, 

quando São José dos Pinhais e Curitiba são ligados por meio dos cabos, embora a 

configuração da rede tenha se iniciado na década de 1970, quando a Copel – Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica, implanta os sistemas Carrier de comunicação
78

, via linhas 

de alta tensão para operar a transmissão de energia e sistemas VHF, fixos e portáteis, para 

fins administrativos e operacionais
79

. 

 Assim, a rede de fibras ópticas é formada a partir do Sistema de PowerLine 

Communications (PCL), ou seja, a transmitir os sinais de telecomunicações com os mesmo 

condutores usados na distribuição de energia elétrica, bem como controla os serviços 

ofertados pela Sercomtel
80

. Na década seguinte, os sistemas e técnicas se ampliam com as 

construções das usinas hidrelétricas no Paraná. Era preciso um sistema que operasse com 

                                                 
78

 Sistema que consiste a transmissão de informações por ondas portadoras de linhas de alta tensão 

como meio de comunicação. 

 
79

 Histórico da Copel Telecom. Disponível em: <http://www.copel.com/hpcopel/ 

telecom/nivel2.jsp? 

endereco=%2Fhpcopel%2Ftelecom%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2FCF0F4B89AAF49B2E0

3257419006F83E8>. Acesso em: 04/01/2013. 

 
80

 Disponível em: <http://www.teletime.com.br/12/2009/ftth-eletrico/tt/167749/revista.aspx>. 

Acesso em: 06/08/2012. 
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capacidade alta e confiabilidade e que não era encontrado nos serviços de comunicação 

oferecidos por outras empresas. 

  Nos anos iniciais de 1990, marca o período de instalação dos cabos para-raios 

Ópticos – OPGW
81

, substituindo os sistemas de micro-ondas até então utilizado. Estes 

cabos foram instalados em torres de transmissão de energia e na implantação de Sistemas 

SDH de alta capacidade de transmissão
82

. 

 Os serviços de telefonia móvel são reais quando as primeiras ERBs são implantadas 

em Londrina e Tamarana em 1993, pela Sercomtel, localizadas na Mesorregião Norte 

Central do Paraná. No ano seguinte, a telefonia celular móvel chega em Cambira, 

Mandaguari, Rolândia, Sarandi, Cambé, Arapongas, Apucarana e Maringá, por meio de 

implantações da Tim; e por meio da Vivo, em Mandaguari, Rolândia, Sarandi, Apucarana 

e Maringá. Em 1995, a Vivo implantou suas ERBs em Ibiporá, Marialva, Matinhos, 

Paranaguá, Araucária, São José dos Pinhais e Curitiba. Por sua vez, a Tim, implantou seus 

serviços em Ibiporã, Marialva, Matinhos, Paranaguá, Araucária, Guaratuba, São José dos 

Pinhais, Cascavel e Curitiba
83

. Em 1996, eram 100 mil acessos móveis, com grandes 

investimentos em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Nas comunidades 

rurais, neste período, a telefonia fixa concentrava 28 mil acessos
84

. 

 A partir dos anos de 1990, a Telepar começa a enfrentar algumas mudanças que 

geraram sua privatização em 1998, como a  

 

[...] reforma do Estado, com base em modelo gerencial de gestão 

governamental; redução dos investimentos e dos gastos públicos; 

tendência à privatização de empresas estatais; abertura do mercado à 

competição, com participação de investidores internacionais; mercado e 

clientes mais exigentes; emergência de novos patamares de capacitação 

tecnológica; enfim, toda uma série de transformações contextuais 

decorrentes do esgotamento da capacidade de investimento e ação 
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 Cabos que protegem a rede de descargas elétricas atmosféricas e curto-circuito, devido as suas 

partes metálicas. Disponível em: <http://www.e-nti.com.br/j-stuff/news/21-noticias/68-cabos-

opgw>. Acesso em: 31/12/2012. 

 
82

 Conjunto de equipamentos e meios físicos de transmissão que compõem um sistema digital 

síncrono de transporte de informação. Este sistema fornece infraestrutura para as rede de dados e 

voz, além de ser utilizado em muitas empresas que prestam serviços de telecomunicações. 

Disponível em: <http://www.teleco.com.br/tutoriais/ tutorialrsdh/pagina_1.asp>. Acesso em: 

31/12/2012. 
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 Dados da Anatel. 

 
84

 Dados publicados na Gazeta do Povo, em 31/10/1996. 
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empresarial do Estado e da crescente inserção do Brasil na economia 

global (MACHADO-DA-SILVA e NOGUEIRA, 2001, p. 9). 

 

 Estes fatos transformaram diretamente as ações da Telepar, levando a empresa, que 

teve uma longa história de presidentes efetivos, a ter quatro presidentes no período de 1992 

a 1994. Esse fato causou uma falha política profunda na administração, abalando todo o 

sistema gerencial e operacional quando o número de acessos da telefonia fixa aumentava, 

enquanto diminuía o número de empregados (ANDRADE, 2001). 

 Referente à União, a Constituição de 1988 proporcionou que empresas privadas 

pudessem atuar no ramo das telecomunicações no Brasil, sobretudo estrangeiras, 

fragmentando os serviços de telecomunicações, como também consolidou o monopólio 

público (LEAL, 2000). 

 Collor de Mello em seu novo governo em 1990, tomou algumas medidas para 

mudar o sistema das telecomunicações implantado no governo militar. Segundo Magalhães 

(1994), o Ministério das Comunicações foi absorvido pelo Ministério da Infraestrutura; 

foram agrupadas as concessionárias, ficando uma por região do país e não mais uma por 

Estado como era no sistema Telebras; e finalmente, em novembro de 1990, Collor emite 

autorizações para a entrada da iniciativa privada na telefonia móvel para a liberação da 

produção e comercialização de linhas telefônicas. 

 

O Brasil aderiu à economia global mais ou menos na época em que o ex-

presidente Fernando Collor de Mello anunciava o fim da economia 

protecionista brasileira. Portanto, é na década de 1990 que o tema 

globalização passou a ocupar uma posição central no debate brasileiro. A 

isso, seguiram-se privatizações, desregulamentação e um acesso 

facilitado à rede de comunicações global (VIDEIRA, 2006, p. 38). 

 

 Estas mudanças afetaram a Telepar, no sentido de encaminhar para a privatização, 

principalmente a partir de 1992, com a implantação do Programa de Qualidade Total e do 

Programa de Círculo de Controle de Qualidade, que visavam uma melhoria e qualificação 

das técnicas e serviços de telefonia. Além disso, outros programas auxiliaram 

posteriormente na privatização, como no final de 1995, com a implantação do Sistema de 

Gestão Empresarial – SGE, que tinha como objetivo ajustar a Telepar às novas condições 

do setor, e, em 1997, com a certificação ISSO 9002, que garantia a qualidade do setor 

(ANDRADE, 2001). 

Em 1993, a União, na presidência de Itamar Franco, se torna fiadora da Telebras, 

quando o Senador Federal Humberto Lucena, autoriza esse processo quando a Telebras 
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realiza uma operação de crédito externo, no valor de US$ 45.546.242,00 junto ao Instituto 

Centrale per Il Crédito a Médio Termine-Médio-crédito Centrale, com juros de 1,75% 

a.a
85

.  

 Com a promulgação da Lei 9.295 (Lei Mínima) é instituído os serviços de telefonia 

móvel no Brasil
86

. A Telebras, então, fica autorizada a explorar estes serviços, juntamente 

com as empresas associadas ou subsidiadas (art.5). Com a disponibilização dessa nova 

técnica, foram possíveis que as redes fossem ampliadas, quando a utilização dos serviços 

poderia ser realizada fora de sua área de origem. Grandes investimentos foram 

requisitados, resultando num mercado mais competitivo, com fusões, parcerias e 

aquisições de empresas (LARAJEIRA, 2003). 

 De acordo com Kestelman (2002), em 1995, o governo elevou os preços dos 

serviços de telecomunicações em cinco vezes a assinatura residencial e 80% o valor das 

chamadas locais. 

 Em 1996, a Telebras estava entre os 20 maiores operadores mundiais de 

telecomunicações, com receita operacional de US$ 12,7 bilhões, 98 mil funcionários e 15,9 

milhões de clientes. No entanto, a recessão, a inflação, a crise da dívida externa e a crise 

fiscal dos anos 80 dificultaram os investimentos no Sistema Telebras. O país recorria a 

empréstimos do Fundo Monetário Internacional – FMI. 

Neste mesmo ano, a Embratel, desliga seus cabos submarinos analógicos que 

ligavam o Brasil, a Espanha e os EUA, para entrar no ramo das fibras ópticas. Em rede 

internacional, foram conectados cabos submarinos de fibras ópticas, e no Brasil, a primeira 

rede foi conectando Florianópolis à Fortaleza. No ano seguinte, a rede conecta Porto 

Alegre e cria uma rede conectando Belo Horizonte, Brasília e Goiânia
87

.  
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 O Brasil realizou este empréstimo do banco europeu, a favor da Telebras, para financiar 

parcialmente o Projeto de Telefonia Rural do Estado de Mato Grosso, assinado em 17 de outubro 

de 1989 pela República Federativa do Brasil e pela República Italiana. Resolução nº 111 de 1993. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/busca/?wicket: interface=:0:15:::>. Acesso em: 

07/01/13. 
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 A Lei Mínima foi promulgada com o objetivo de regular a organização de determinados serviços 

de telecomunicações, como os serviços de telefonia móvel e transmissão de sinais por satélite. Com 

isso, o Ministério das Comunicações iniciou os procedimentos para abrir o mercado para que as 

empresas privadas operassem os serviços de telefonia móvel em território brasileiro. Disponível 

em: <http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialleg/pagina_1.asp>. Acesso em: 29/08/2013. 
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 De cabos submarinos analógicos aos de fibras óptica. Disponível em: <http://www. 

embratel.com.br/Embratel02/cda/portal/0,2997,PO_P_17,00.html#5>. Acesso em: 07/01/13. 
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 Segundo Ferreira (2003), a Embratel tem a maior rede de fibras ópticas do Brasil, 

interligando 49 cidades em 5 mil km de cabos. Em seguida, a AT&T, empresa americana 

que investe no Brasil, tem a rede implantada em sete cidades do país. Em vinte cidades, a 

Engeredes tem investido na instalação dos primeiros anéis, no valor de US$ 75 milhões. A 

Impsat, empresa argentina, também tem contribuído para esta expansão, com 

investimentos de US$ 160 milhões. Assim, a rede nacional de fibras óticas tem como 

núcleo central a cidade de São Paulo, enquanto Fortaleza é o centro da rede internacional. 

 No Paraná, em 1996, a Copel passa a implantar o anel de fibra óptica de Curitiba, 

disseminando a base técnica para outras localidades do Estado, finalizando em 1997, toda a 

infraestrutura do Backbone
88

 de fibras ópticas do Estado do Paraná (Figura 1).  
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 Backbone se refere à espinha dorsal, ou seja, a rede principal pela qual passam os dados de 

internet entre as cidades brasileiras ou fora do território nacional. Além disso, o backbone utiliza o 

sistema “dividir para conquistar”, dividindo a grande espinha dorsal em várias redes menores para 

que a velocidade de transmissão não seja lenta. Definição de backbone disponível em: < 
http://www.tecmundo.com.br/conexao/1713-o-que-e-backbone-.htm>. Acesso em: 29/08/13. 
 



112 

 

 



113 

 

Ferreira (2003, p. 447) afirma que o Paraná tem recebido diversos investimentos 

modernos no ramo das fibras ópticas de empresas nacionais e estrangeiras. Assim, estas 

empresas possibilitam a transmissão de dados com maior rapidez, fortalecendo a 

economia, a partir da inovação técnica e permitindo maior acesso da população. 

 

3.5. Paradigma de regulação híbrida 

 

O quinto período que propomos refere-se aos anos de 1997 a 2010, ou seja, tem 

início com a criação da Anatel e término com a criação do PNBL. É o período de regulação 

híbrida do território, com a presença de grandes corporações privadas atuando nos serviços 

de telecomunicações com o auxílio regulatório do Estado. 

No ano de 1997, todo o sistema de telecomunicações até então existente no Brasil é 

alterado. Sob a Lei 9.472 é criado um órgão responsável por regular os serviços, técnicas e 

redes de telecomunicações no país. Nasce assim, a Lei Geral de Telecomunicações e a 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), criada a partir do Art. 8º, Livro II. A 

Anatel é criada como o órgão regulador, sendo integrante à Administração Pública Federal, 

estando vinculada ao Ministério das Comunicações, cabendo implementar a política 

nacional de telecomunicações (Art. 19). 

A partir desse órgão, todo brasileiro, segundo o Art. 3, tem o direito de acessos aos 

serviços de telecomunicações, com qualidade e regularidade; poder escolher a prestadora 

dos serviços; receber informações sobre serviços, tarifas e preços; receber respostas à suas 

reclamações; ter privacidade e caso ter danos pela violação de seus direitos, receber 

reparação. 

 Neste mesmo ano, a empresa espanhola Telefônica Sistemas S. A. recebe 

autorização do Governo Federal para instalar uma filial no país, com o objetivo de investir 

em infraestruturas
89

 e sistemas de comunicação, realizar projetos e comercializar, com 

capital de R$ 222.900.000 para o desempenho das suas atividades em território nacional, a 

partir do Decreto de 30 de maio de 1997. 

 De acordo com Laranjeira (2003), as telecomunicações até nesse momento tinham a 

forma de monopólios, quando o mercado nacional era protegido e os serviços e atividades 

comerciais eram restritas, com a disponibilização de serviços de transmissão de voz. 

                                                 
89

 Segundo Benakouche (1995; 1999), as infraestruturas são os aparatos técnicos, que dão suporte 

aos serviços.  
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Segundo Kestelman (2002), a liberação comercial e a privatização transformaram as 

telecomunicações em mercadorias, geradoras de lucros e diversificando as técnicas e 

serviços, pois nesse ano, as tarifas locais ficaram mais caras e as chamadas internacionais e 

interurbanas mais baratas. 

 Enquanto isso, no Paraná, o grande enfoque era sobre as fibras ópticas, quando, em 

1997, a Copel planeja conectar 60 municípios no sistema SDH
90

, e em 1998, a Anatel 

concede a licença para a Copel fornecer os serviços de telecomunicações, tornando-se a 

primeira empresa de energia elétrica brasileira a operar neste setor. Em 1999, há a conexão 

entre a Copel e seu primeiro cliente. 

 Em 1998, a Telebras é leiloada, possibilitando a incorporação de novos agentes no 

ramo das telecomunicações no Brasil. Diante disso, consideramos que:  

 

O Estado já não é um ator solitário a manifestar poder. Novos atores 

passam a exercer funções que produzem território, sejam aqueles com 

grande capacidade de racionalidade e funcionalidade territorial, como o 

caso de grandes corporações, ou de outros ‘menos expressivos’ enquanto 

manifestação de poder, como cooperativas e movimentos sociais 

(COSTA e UEDA, 2007, p. 133). 

 

 O Estado era visto como “mau gestor”, tendo como única salvação a privatização, 

pois as empresas privadas poderiam garantir que os serviços fossem operados com mais 

qualidade. O discurso do governo era de que as vendas das telecomunicações reduziriam a 

dívida brasileira, bem como reduziria a dívida interna, já que o setor privado ficaria 

responsável pelos investimentos e reduziria a dívida do setor público, com o dinheiro 

arrecado com a venda das empresas (BIONDI, 2003), ocasionada pelo alto índice da 

inflação do governo de Collor, como já mencionou Kestelman (2002).  

Assim, o Estado deixa o controle das técnicas e das redes de comunicação, embora 

não tenha deixado de atuar na disponibilização de infraestruturas. Costa e Ueda (2007) 

consideram que a partir disso não houve um completo processo de privatização, pois o 

Estado continuou atuando nos setores de produção e circulação. 

Magalhães (1994) considera que o processo de privatização se deu devido à grave 

recessão econômica. A Telebras até chegou a ser considerada eficiente e modelo 

                                                 
90

 Este sistema é formado por uma rede, constituída por um conjunto de equipamentos e meios 

físicos de transmissão que compõem um sistema digital para transporte de informações. É utilizado 

por muitas empresas que prestam serviços de telecomunicações, fornecendo uma infraestrutura 

para as redes de dados e voz. Tem a fibra óptica como principal meio de transmissão, com altas 

taxas de bits (BERNAL FILHO, 2003).  



115 

 

empresarial, mas a falta de investimentos e degeneração do sistema levou à privatização, 

quando “o setor viu cair vertiginosamente a qualidade, junto com o valor das tarifas e dos 

planos de compra de telefones” (MAGALHÃES, 1994, p. 340). 

Fernando Henrique Cardoso (2008) escreveu que 

 

a tecnologia da informação tornou-se a peça fundamental do 

desenvolvimento da economia e da própria sociedade. Isto significa que 

o atraso relativo do nosso país deverá ser necessariamente superado, 

como condição para retomar o processo de desenvolvimento. Não se 

trata apenas de alcançar uma maior difusão de um serviço já existente, 

por uma questão de equidade e justiça. Trata-se de investir pesadamente 

em comunicações, para construir uma infraestrutura forte, essencial para 

gerar as riquezas de que o país necessita para investir nas áreas sociais. 

O setor das telecomunicações é hoje, sem dúvida, um dos mais atraentes 

e lucrativos para o investimento privado, em nível internacional. Trata-se 

de um dos setores líderes da nova onda de expansão econômica, que se 

formou a partir da chamada terceira revolução industrial. Pode-se contar 

que não faltarão investidores interessados em expandir esta atividade no 

mundo, em geral, e num país com as dimensões e o potencial do Brasil, 

em particular. O problema, que não é só do Brasil, é encontrar uma 

fórmula para a organização institucional do setor de telecomunicações 

que, ao mesmo tempo em que promova fortemente os investimentos 

privados, reforce o papel regulador do Estado e reserve ao setor público 

a atuação em segmentos estratégicos do ponto de vista social ou do 

interesse nacional. A organização institucional do setor de 

telecomunicações está sendo objeto de grande debate e transformação 

em todo o mundo. Por razões técnicas, o segmento da telefonia a cabo 

ainda pode ser considerado um monopólio natural, como ocorre com 

outros serviços públicos urbanos. Assim, o monopólio territorial deve 

estar submetido à regulamentação por parte de uma autoridade pública 

capaz de resguardar o interesse público diante do concessionário, seja ele 

estatal ou privado. Na telefonia celular a concorrência é viável e em 

geral os países têm permitido a presença de pelo menos dois 

concessionários em cada área de abrangência. Nas comunicações 

nacionais de longa distância, a concorrência também é possível, e o 

modelo adotado no mundo está evoluindo do monopólio estatal puro 

para a concorrência entre vários agentes. Neste último caso pode ocorrer 

a presença do Estado na montagem e operação da infraestrutura para o 

sistema. Nas comunicações internacionais de longa distância, os 

monopólios que se estabeleceram foram superados na prática, 

principalmente devido às discrepâncias entre as políticas tarifárias dos 

países (CARDOSO, 2008, p. 23). 

 

 Biondi (2003, p. 7-8) afirma que este processo resultou em “‘negócios da China’ 

para os ‘compradores’, mas péssimos para o Brasil”, pois antes da privatização, foram 

investidos 21 bilhões de reais nas telecomunicações. As vendas tiveram uma entrada no 

valor de 8,8 bilhões de reais, sendo que a metade disso foi financiada para grupos 

brasileiros. Ou seja, de acordo com o autor, o Estado financiou a compra no leilão e os 
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investimentos no setor que as empresas compradoras precisariam fazer, perdoa “dívidas 

bilionárias, demite funcionários, investe maciçamente e até aumenta tarifas e preços antes 

da privatização”. 

 Um exemplo disso foi a venda da Embratel. Seu patrimônio estava na ordem dos 

US$ 4,78 bilhões. A empresa americana MCI comprou-a por R$ 2,65 bilhões, ou seja, 

27,1% de seu valor (KESTELMAN, 2002). Trevisan afirma que  

 

o controle e o uso dos modernos sistemas de circulação e comunicação 

pelas grandes empresas, somados a um conjunto de normas e acordos 

políticos que no período atual também são condizentes com os interesses 

corporativos (via de regra), possibilitam aos agentes hegemônicos 

utilizar e reorganizar constantemente o espaço geográfico segundo seu 

proveito. Podemos dizer, então, que os sistemas de circulação e 

comunicação podem a um só tempo compreender vetores de ordem e 

desordem no espaço geográfico, pois ao passo que engendram uma 

lógica racional, capitalista, ignoram os anseios gerais da sociedade; cria-

se assim um território reticulado e um conjunto variado de tensões 

naqueles lugares que se submetem a interesses extravertidos 

(TREVISAN, 2007, p. 8). 

 

 Pereira Filho (2002) afirma que o processo da privatização das telecomunicações 

fazia parte de outro programa que visava a alteração do domínio do Estado na economia. 

Além disso, incluía a liberalização do comércio externo e do sistema previdenciário. 

 Atualmente, segundo Santos (2008), o Estado prepara todas as condições para que 

as empresas se apropriem da mais-valia social local, levem para fora ou utilizem como 

meio de aumentar seus ativos e subir, assim, a própria mais-valia, desvalorizando os 

recursos deixados nas mãos do Estado e supervalorizando os recursos disponíveis nas mãos 

das empresas, sobretudo estrangeiras. Diante disso, há o empobrecimento do Estado, 

refletindo na organização do espaço e na divisão do trabalho. 

 

A cada nova divisão do trabalho ou a cada um novo momento decisivo 

seu, a sociedade conhece um movimento importante, assinalado pela 

aparição de um novo elenco de funções e, paralelamente, pela alteração 

qualitativa e quantitativa das antigas funções. A sociedade se exprime 

através de processos que, por sua vez, desdobram-se através de funções, 

enquanto estas se realizam mediante formas (SANTOS, 2008, p. 59). 

 

 Com este processo, três operadoras ficaram responsáveis pelos serviços de telefonia 

fixa: a Telemar, a Brasil Telecom e a Telefônica da Espanha. Os serviços de longa 

distância ficaram a cabo da Embratel. 
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O modelo brasileiro de privatização estruturou-se em termos de 

duopólio: a) as empresas concessionárias originárias do Sistema 

Telebras operam como serviço público e são obrigadas a cumprir metas 

de universalização, continuidade e qualidade impostas pela agência 

reguladora, Anatel; e b) as empresas competidoras (“empresas-espelho”, 

cujo ingresso no mercado foi liberado em dezembro de 1999), não 

estando sujeitas às metas impostas às concessionárias, operam com 

tarifas liberadas (LARANJEIRA, 2004, p. 91). 

 

 Cavalcante (2011) sintetiza os três grandes processos que ocasionaram essas 

transformações: 1º) a quebra do monopólio estatal; 2º) a inauguração da Lei Mínima; e 3º) 

a aprovação da LGT, substituindo o Código de 1962. 

Consequentemente, a Telepar também é privatizada em julho de 1998, mas foi 

mantido seu nome até março de 2000. No mês seguinte foi criado uma holding, a Brasil 

Telecom Participações e a operadora que leva o mesmo nome. No entanto, este processo 

não foi restrito e, sim, dinâmico. 

 

Inicialmente foi contratada uma consultoria de renome internacional para 

efetuar o diagnóstico das empresas que acabavam de ser adquiridas pelo 

mesmo grupo. A tendência era que se transformasse numa única 

organização, centralizando as principais decisões na matriz e enxugando 

a estrutura nas filiais (ANDRADE, 2001, p. 80). 

 

Até o início do ano 2000, no Paraná, haviam 30 Calls Centers, após esta 

reestruturação apenas quatro ficaram em operação, sendo duas Centrais de Informação e 

duas Centrais de Atendimento; a manutenção das infraestruturas passou a ser terceirizada e 

as empresas passaram a ser integradas, no sentido de uniformização e padronização dos 

procedimentos (ANDRADE, 2001). 

Em 2000, FHC lança a lei que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (Fust), com o objetivo de “proporcionar recursos destinados a cobrir 

parcelas de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de 

universalização de serviços de telecomunicações” (Art. 1º). Nesse sentido, o Ministério das 

Comunicações fica incumbido de formular políticas, diretrizes e orientações das aplicações 

do Fust e a Anatel em fiscalizar os programas e atividades, sob a Lei nº 9.998. 

Nesse ano ainda, há investimentos de US$ 4,2 bilhões em cabos de fibras ópticas, 

possibilitando a circulação de dados em velocidade de 300 mil kbps por segundo nas 

maiores cidades do país, onde o consumo é mais intenso. No ano seguinte, quatro anéis 

submarinos ligaram o Brasil na rede internacional de fibras ópticas, como também houve a 

expansão da rede interna (FERREIRA, 2003). 
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 No Paraná, em 2002 haviam 60 cidades conectadas na rede de fibras ópticas. Entre 

2003 e 2007, a Copel passa a investir na construção do Backbone das fibras ópticas, 

visando conectar o maior número de cidades e atender as políticas públicas estaduais e 

federais, como o Programa Paraná Digital que tem como objetivo levar acesso à internet 

nas escolas estaduais públicas do Paraná. 

A partir deste desenvolvimento tecnológico, o Backbone é concluído, interligando 

as principais cidades do Paraná. Esta rede é responsável por levar a tecnologia IP (Internet 

Protocolo)
91

 para as principais cidades do Estado, interligando centros empresariais, 

escolas, espaços públicos e pessoas físicas à central em Curitiba. Sendo assim, para Dias 

(2007), as telecomunicações formam redes, com o objetivo de acelerar a velocidade da 

circulação, sendo utilizadas pelas grandes organizações econômicas, a partir da dominação 

da técnica e do espaço.  

 Visando ampliar a rede de comunicação no Brasil, em 2003, no Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, é lançado o Decreto nº 4.733 sobre as políticas públicas de 

telecomunicações, com a finalidade de atender ao cidadão, promover a inclusão social, a 

universalização
92

, modernizar os programas do Governo, prestar serviços públicos, integrar 

o setor de telecomunicações com outros setores econômicos, estimular o desenvolvimento 

industrial desse setor e as pesquisas e desenvolvimento tecnológico, melhorar a mão-de-

obra e aumentar a competição entre as empresas de telecomunicações. Assim, o cidadão 

brasileiro poderia ter acesso há pelo menos uma técnica de comunicação. 

 Estas diferentes formas de produção que foram surgindo no espaço, possibilitaram 

que novas formas geográficas surgissem carregadas de inovação e de novas 

intencionalidades. Esta divisão internacional do trabalho, bem como a divisão interna do 

trabalho, possibilitou que novos movimentos da sociedade fossem revelados, bem como a 

criação e necessidade de novas funções. Segundo Santos (2008), são criadas em todo 

                                                 
91

 De acordo com Assis (2004) a rede IP é formada por roteadores que recebem e enviam dados, 

como também tem a capacidade de armazenar dados no próprio roteador, arquivados em tabelas 

que se ajustam automaticamente em qualquer mudança da rede. É um protocolo com tecnologia 

com capacidade de interconexão à longa distância, podendo agregar os mais variados padrões de 

conexão.  

 
92

 De acordo com Kestelman (2002) a universalização, constituída por um conjunto de acordos 

entre as empresas e o governo, tinha por objetivo garantir a todos os cidadãos acesso aos serviços 

básicos do setor de telecomunicações, principalmente a população mais carente e localidades mais 

distantes dos grandes centros urbanos. Sendo assim, os preços deveriam ser abaixados. Para isso, o 

FUST proporcionaria financiamentos às empresas. 
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momento, novas formas para atender a necessidades da população e, ao mesmo tempo, 

velhas formas mudam de função. 

 

Quando uma atividade nova se cria em um lugar, ou quando uma 

atividade já existente aí se estabelece, o ‘valor’ de todos os lugares 

também muda, pois o lugar atingido fica em condições de exercer uma 

função que outros não dispõem e, através desse fato, ganha uma 

exclusividade que é sinônimo de dominação; ou modificando a sua 

própria maneira de exercer uma atividade preexistente, cria, no conjunto 

das localidades que também a exercem, um desequilíbrio quantitativo e 

qualitativo que leva a uma nova hierarquia ou, em todo caso, a uma nova 

significação para cada uma e para todos os lugares (SANTOS, 2008, p. 

66)  

 

 Da mesma forma, há a relação entre o sistema financeiro e as comunicações, 

apontada por Videira (2006), sendo que aquelas correspondem a 21% dos investimentos 

em tecnologias, movimentando 3 bilhões de reais no ano de 2005. Assim,  

 

[...] o setor bancário é de longe o maior usuário dessas redes 

eletrônicas, evidenciando, portanto, o papel que as mesmas 

desempenham na sua organização territorial. Por isso, o 

desenvolvimento do sistema de telecomunicações no Brasil teve 

importante papel para a eficiência do sistema bancário (VIDEIRA, 

2006, p. 50). 

 

 De acordo com Nascimento (2008), em 2006, foram aprovados alguns instrumentos 

normativos, como a norma de Informações sobre a Prestação do Serviço Móvel Pessoal 

(SMP) e o regulamento sobre a remuneração pelo uso de redes de prestadoras de serviço 

móvel pessoal quando alguma prestadora de serviços de telecomunicações usa a rede de 

interesse coletivo. 

De acordo com Dantas (2006), os anos que se seguiram após a privatização 

representam para a sociedade um grande vulto nas redes de comunicação, na utopia de que 

este processo foi um êxito do Governo FHC. Porém, camadas extensas do território estão 

fragmentadas, resultado da má distribuição de renda entre as camadas sociais, embora seja 

a primeira vez que a telefonia chegou às classes baixas da sociedade. 

 Já Ferreira (2003, p. 442) afirma que essa disseminação e abrangência do espaço 

pelas telecomunicações não foi de forma rápida e tornou o território fragmentado, pois este 

processo obedeceu aos interesses públicos, nesse caso o Estado, e dos interesses privados, 

“dotando áreas cores da economia com serviços de melhor qualidade, estendendo, para o 

resto do país, os serviços já obsoletos”. 
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 Já na visão de Salgado e Antas Junior (2011), esta relação entre o agente público e 

o agente privado foi o fator que possibilitou a circulação, maiores investimentos nos 

sistemas de engenharia, a partir da fusão da ciência e da técnica. Assim, novas regulações 

foram possíveis a partir deste processo de simultaneidade. Como também, Santos (2008) 

considera que o comportamento do Estado em cada segmento e contexto, possibilita um 

resultado diferente no que se refere à organização do espaço nacional. 

 

3.6. Paradigma Corporativo 

 

 Por fim, o Paradigma Corporativo tem início com a criação do PNBL no Governo 

Lula, com ações normativas que visam oferecer os serviços e técnicas de comunicação em 

diferentes regiões do país, a partir do oferecimento de internet gratuita e/ou de baixo custo. 

 Segundo Cavalcante (2011), em 2010, Lula propõe a criação do PNBL e a 

reativação da Telebras. O PNBL foi criado com o objetivo de acelerar o desenvolvimento 

econômico e social do país, a partir da promoção da inclusão digital, reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais, expandindo as infraestruturas e os serviços de 

telecomunicações. Além disso, promove geração de emprego e renda, amplia os serviços 

de governo eletrônico e capacita a população para o uso das tecnologias de informação. O 

PNBL integra o Programa Brasil Conectado, implantado a partir do Decreto nº 7.175, de 

12 de maio de 2010, que visa a disseminação da rede de internet banda larga
93

. 

 Segundo o Ministério das Comunicações, o programa visa proporcionar o acesso à 

banda larga a 40 milhões de famílias brasileiras até 2014, com velocidade de no mínimo 1 

Mbps. Para isso, o programa conta com algumas ações: 

 

1) Outorga de espectro para banda larga: oferta de banda larga móvel, com 

velocidade 4G e de 450 MHz, para ampliação do atendimento de áreas rurais, na 

telefonia e internet banda larga; 

                                                 
93

 Banda Larga é um meio de transmissão de dados, com velocidade limite inferior de 256 Kbps, 

com tecnologias diversas, como o DSL, Banda Larga a Cabo, fibra óptica, via satélite, via rádio ou 

wi-fi. De acordo com a “Velocidade Internet”, a velocidade banda larga dessas tecnologias são 

diferentes: a DSL possui diversos padrões bem diferentes, desenvolvidos ao longo dos anos; a fibra 

óptica pode ser considerada uma nova forma de internet a cabo que permite uma velocidade da 

internet superior; as tecnologias via rádio e satélite não são as mais eficientes em termos de custos, 

mas permitem a transmissão de sinal para regiões rurais; o wi-fi tem grande capacidade para 

transmissões de dados locais, inviável para transmitir sinal a muitas distâncias. Definição 

disponível em: <http://www.velocidade-internet.net/banda-larga>. Acesso em: 24/09/13. 
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2) Desoneração tributária para estímulo ao investimento em redes – REPNBL: 

projetos de implantação, ampliação ou modernização de redes de telecomunicações 

para acesso de internet banda larga; 

3) Ampliação do acesso à banda larga – terminais e serviços: redução das alíquotas 

de PIS/Confins para terminais de acesso, com intuito de incentivar à 

universalização da banda larga; 

4) Revisão do marco legal de implantação de infraestruturas de 

telecomunicações: construção de meios regulatórios, como a Lei Geral de 

Instalação de Infraestruturas de Telecomunicações e Decreto de Implantação 

Conjunta de Infraestrutura e Direito de Passagem. 

5) Saídas internacionais de dados – anel sul americano e cabos submarinos: 

projeto que visa a integração cultural dos países membros da União de Nações Sul-

Americanas (Unasul) e promover benefícios econômicos. 

6) Política de atração de conteúdos para o Brasil – data centers: com base na 

política de criação de cabos submarinos, o Brasil pretende criar um centro de 

conteúdos digitais, a nível mundial, nos próximos anos
94

. 

 

Já a Telebras foi reativada com o objetivo de operar a internet banda larga do 

PNBL, em 4 de maio de 2010 na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Lula teria 

afirmado que precisavam de uma empresa estatal para ajudar os brasileiros a ter banda 

larga mais barata, além de recuperar a capacidade do governo de administrar o setor
95

. 

De acordo com o Art. 4º do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, cabe a 

Telebras:  

 

I – implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal; 

II – prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para 

universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros 

comunitários e outros pontos de interesse público; 
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III – prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por 

empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e 

IV – prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão 

somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços. 

  

No início de 2012, a Telebras firmou convênio com a PUC-RS para construir 

laboratórios de testes do PNBL. O orçamento previsto é de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 1 

milhão do Ministério das Comunicações e R$ 2,2 milhões da Telebras. A PUC-RS entrou 

com o espaço e com o corpo de pesquisadores. O objetivo é medir o desempenho e teste 

para toda a infraestrutura de rede utilizada no PNBL
96

. 

 Em São Paulo, o PNBL chegou em março de 2012, quando a Telebras firma 

parceria com a Algar Telecom, empresa de telecomunicações do Grupo Algar. No final 

deste mês, foi assinado o documento firmando acordo entre a Cemig Telecom e a Telebras, 

para fechar o Anel Sudeste de fibras ópticas para atender o PNBL. Com este acordo, a rede 

poderá ser ampliada futuramente, já que a Cemig Telecom pertence à Companhia 

Energética de Minas Gerais, que também dispõe de fibras ópticas no interior do Estado. 

Além disso, a Telebras usufrui de infraestruturas cedidas pelo Furnas, que pertence ao 

Grupo Eletrobras, e pela Petrobras. 

 A Telebras, também propôs em março de 2012 a construção da rede banda larga no 

Norte do Brasil, com previsão de instalação de 56 estações de telecomunicações a partir do 

PNBL, sendo 24 no Pará, onze em Rondônia, três no Acre, duas no Amapá, sete no 

Amazonas, uma em Roraima e, além disso, contempla Mato Grosso com oito estações. No 

ano anterior, as construções de infraestruturas do PNBL concluíram no Tocantins onze 

estações de telecomunicações. O objetivo é que sejam conectados à Rede Norte, 347 

municípios.  

 Em dois anos de investimentos e implementações do PNBL, houve um crescimento 

do acesso à internet no Brasil, passando de 27 milhões para 70 milhões, entre acessos fixos 

e móveis. Em maio de 2012, eram 697 cidades conectadas e a previsão é de conectar 4.283 

municípios até 2014. As regiões de difícil alcance serão conectadas via satélite, a partir do 

lançamento de um satélite geoestacionário para atender demandas de banda larga e defesa 
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nacional, projeto coordenado pela Telebras. Esta técnica permitirá que 1.282 cidades sejam 

atendidas
97

. 

 Segundo o Ministério das Comunicações, a Telebras construiu mais de 25 mil 

quilômetros de redes de telecomunicações. Ao chegar aos municípios, pequenos 

provedores captam o sinal e levam a conexão até os domicílios, com velocidade de 1 Mbps 

por segundo a R$ 35,00 (com impostos). Em agosto de 2013 estavam conectados 3.214 

municípios em 25 Estados brasileiros, além do Distrito Federal
98

. 

 Além disso, o Ministério das Comunicações desenvolveu o Programa de Inclusão 

Digital, com o objetivo de promover o uso da internet, ampliando a disponibilidade de 

acessos às TICs a partir da oferta de infraestruturas como equipamentos e disponibilização 

de sinal e internet. Para tanto, foi desenvolvido e posto em execução os programas de 

Inclusão Digital, apoiados nos telecentros, nas cidades digitais e nos centros de 

recondicionamento de computadores, bem como na articulação de políticas que envolvem 

a integridade das ações de inclusão digital do governo federal, vinculando com as políticas 

sociais.  

 Por sua vez, os telecentros são espaços sem fins lucrativos, que possibilitam o 

acesso público e gratuito da internet, disponíveis para diversos usos. Os Centros de 

Recondicionamento de Computadores são espaços que promovem oficinas de recuperação 

de equipamentos, com o objetivo de reaproveitar as tecnologias para gestão de telecentros 

e escolas. Por fim, as Cidades Digitais tem como objetivo a modernização da gestão e o 

acesso aos serviços públicos nos municípios brasileiros. Para isso, o Estado, juntamente 

com empresas privadas, constroem redes de fibras ópticas que possibilitam a conexão entre 

os órgãos públicos, a população e os espaços de uso da internet. São construídos pontos de 

acesso à internet gratuita como praças, parques e rodoviárias. Para a implantação e 

desenvolvimento deste programa, o Ministério das Comunicações conta com a parceria do 

Ministério do Planejamento, da Telebras, do Inmetro e do BNDES
99

. 
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  O programa das Cidades Digitais foi incluído no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do governo federal. Assim, o governo disponibilizará, em 2013, R$ 

100 milhões de recursos para investimentos nos municípios brasileiros
100

. Segundo o 

Ministério das Comunicações, em abril de 2013, 1.901 municípios se inscreveram no 

programa a partir do encaminhamento de propostas de implantação das Cidades Digitais. 

 No Paraná, a Copel firmou acordo com a Telebras em 2011 para atender o PNBL. 

Em entrevista com Luís Osvaldo Grossmann da UOL, o presidente da Copel, Lindolfo 

Zimmer afirmou que a empresa poderia ser uma representante da Telebras no Paraná, já 

que dispõe de uma rede completa de fibras ópticas para conectar escolas estaduais e, 

posteriormente, escolas municipais e secretarias do governo
101

. A Oi também opera a rede 

de banda larga no Paraná a partir do PBNL, a partir do plano Oi Velox, com velocidade de 

1 Mbps, com planos de R$ 35 mensais
102

. Na Figura 2, estão representados os municípios 

paranaenses que estão conectados na rede de banda larga por meio do projeto do PNBL e 

suas respectivas concessionárias. 
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 Percebemos assim, que a Sercomtel é responsável por operar o PNBL nos 

municípios de Londrina e Tamarana, enquanto a Oi tem participação em 396 municípios e 

a Telebras, em parceria com outras empresas, atua em Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz 

do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Telêmaco Borba, Toledo e Umuarama. Somente o 

município de Foz do Jordão, localizado na região Centro-Oeste do Estado não está ainda 

conectado ao PNBL
103

. 

A partir da Copel Telecom, foi criado o projeto BEL – Plano Estadual de Banda 

Larga. Segundo Pessoa (2008), o Projeto BEL visa disponibilizar os serviços antes 

prestados para empresas corporativas para pessoas físicas, além de abrir as portas para 

parcerias estratégicas e terceirizações de tele atendimento e pós-venda. Assim, a Copel 

pretende fornecer internet com velocidade de 20 a 100 Mbps a partir de R$ 15,00. 

 O Estado do Paraná, em 2012, contava com 70 Cidades Digitais, resultado dos 

investimentos em novas políticas de tecnologia em informação e comunicação. Entre essas 

cidades, 25 dispõe internet gratuita para a população e telecentros, como Perobal, 

Esperança Nova e Xambrê, municípios que possuem menos de 10 mil habitantes. Além 

dessas, destacam-se Antonina, São José dos Pinhais, Guaratuba, Carambeí, Castro e 

Bituruna. Esta última é o único município da região Sudeste paranaense inserido no 

programa. 

 A implantação do projeto Cidades Digitais, custará, por exemplo, em Arapongas, 

em torno de R$ 6,9 milhões para o Governo Federal, visando o oferecimento de sinal de 

internet gratuita e um modelo de conexão entre as unidades do governo e o cidadão. 

 No entanto, para que a população tenha acesso à internet por meio do programa, 

deve seguir algumas normas impostas pelo município, como estar em dia com o IPTU e 

com o atestado de vacinação em Ribeirão Claro, município paranaense localizado na 

região Norte Pioneiro. 

 Além disso, há também a oferta de internet por meio do Programa Cidade Digital a 

partir da via rádio, como em Araruna, Assaí, Boa Esperança, Corumbataí do Sul, Cruzeiro 

do Sul, Engenheiro Beltrão, Francisco Beltrão, Bandeirantes e Marmeleiro e, Wi-Fi, como 

em Bom Sucesso do Sul, Toledo, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibiporã, Santa Teresinha de 

Itaipu, Santana do Itararé, Tibagi, Santa Cecília do Pavão, Carlópolis e Matelândia. 
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 Em Candói, município localizado no Centro-Sul do Paraná, a tecnologia adotada 

pela prefeitura para operar a internet é o sistema WiMesh
104

, tecnologia que proporciona 

acesso rápido e sem congestionamento na rede. Por fim, Curitiba, capital do Paraná se 

destaca no Brasil por ofertar diversos serviços de internet para a população, como o 

sistema de monitoramento de câmeras, painéis digitais com informações de trânsito 

espalhados nas ruas, ônibus acoplado com GPS, sinal Wi-Fi em praças e parques, entre 

outros serviços
105

. 

 Apesar desse aumento dos recursos e oferta de serviços, as metas que foram 

levantadas não foram efetivamente cumpridas pelas corporações, em nenhum dos pontos 

abordados: competição, universalização e qualidade dos serviços; pois, há vários 

problemas de competição e serviços no setor de telecomunicações atuais, resultado do 

processo de privatização em 1998
106

. Ainda hoje, no século XXI, erros referentes à 

implantação de técnicas e expansão dos serviços se repetem. Em abril de 2013, a 

Telefônica afirmou que irá implantar os serviços 4G no Brasil, embora não haja antenas 

suficientes. Ou seja, mais um serviço será implantado com deficiência no território, que, 

provavelmente, mostrará grande deficiência no futuro
107

. 

 Dessa forma, 

 

[...] presenciamos a era da sociedade informacional, em que as 

telecomunicações e a informática transformam a sociedade e a 

economia, superando muitos dos ousados programas de integração e 

estruturação territorial que permearam a história política, econômica e 

do planejamento no país, e as infraestruturas e avanços tecnológicos, até 

então implantados, foram e são primordiais para fluidez dos 

investimentos atuais e a disseminação das novas formas de produção e 

consumo (FERREIRA, 2003, p. 443). 
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 A partir do estudo das telecomunicações no território brasileiro e a apresentação 

desta proposta de periodização, demonstramos na Figura 3 os marcos que possibilitaram a 

formação e desenvolvimento de cada período. 

 

Figura 3: Paradigmas Tecnológicos paralelos Brasil – Paraná 

 
Organização e elaboração: Letícia Król Santos (2013). 
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Nesse processo vimos uma evolução da implantação das técnicas de comunicações, 

que vai do telégrafo ao telefone e ao telex, do fax e do computador ao satélite, à fibra 

óptica e à Internet. Da tecnologia eletromecânica para a tecnologia analógica, e depois para 

a tecnologia digital.  A incorporação das fibras ópticas que permitem ligações 

extremamente longas sem estações de regeneração de sinais, ampliou a participação do 

Brasil na globalização das telecomunicações. 

 Além dos projetos e programas vinculados ao Estado, as empresas privadas tiveram 

grande lucro nesse período proposto. Segundo o Anuário Telecom (2010), em 2010, o 

mercado das telecomunicações encerrou com receita líquida de US$ 80,1 bilhões, 

crescendo 16,53% em relação ao ano de 2009. Isso ocorreu devido à desvalorização do 

dólar de 12,53% em 2010. 

 Com o PNBL, as empresas privadas baixaram os preços, possibilitando, mesmo 

assim, grande lucro. Do total de empresas, 75% obtiveram lucros e 68% tiveram êxito 

sobre as vendas líquidas de até 20%. Neste caso, a Oi obteve lucros de US$ 855 milhões, 

devido à comercialização de produtos para banda larga. Isso demonstra que o lucro obtido 

vai além dos investimentos em telefonia fixa e implantação de ERBs. A Nokia Siemens, no 

Brasil, por exemplo, teve 60% do faturamento oriundo de valor agregado, incluindo 

software, aplicativos, operação e manutenção. 

 Segundo o Anuário Telecom (2010), outras empresas também apresentaram 

grandes lucros, como a Tivit, empresa brasileira de prestação de serviços, que alcançou em 

2010, US$ 603 milhões, a partir da terceirização e da computação em nuvem. Outra 

empresa destacada é a Alcatel-Lucent, empresa francesa, com lucro de US$ 406 milhões, 

embora com prejuízo de US$ 26 milhões em 2009. 

 O CPqD também foi destaque em 2010, segundo o Anuário Telecom (2010). Sua 

receita líquida chegou em US$ 126 milhões. Isto se deve às vendas de sistemas de 

supervisão e a adoção pelas concessionárias de energia elétrica da rede inteligente (smart 

grid). No início de 2011, o CPqD possibilitou o gerenciamento de 3,5 milhões de alunos, 

montou o maior laboratório para aplicações de RFID – Radio-Fraquency IDentification
108

 

da América Latina e é a segunda colocada entre as instituições não acadêmicas atrás 

apenas da Embrapa. 
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 O Anuário também apresenta que este período não foi bom para todos. Os 

fornecedores de tecnologia foram os mais afetados. A chegada dos Smartphones no 

mercado ocasionou um aumento da demanda, porém as operadoras não estavam preparadas 

para esta expansão, pois o SMP é um dos piores serviços públicos brasileiros, devido a 

limitação de capacidade da rede e infraestrutura degradada. 

 Com esta crescente disseminação da banda larga, a Telcon, fabricante de fios e 

cabos, uma joint-venturi entre a Mastercom e a holandesa Draka, classifica-se como a 

empresa com maior portfólio de produtos de cabos ópticos, obtendo receita líquida de US$ 

129,59 milhões em 2010. Além do Brasil, a empresa opera no Chile, na Argentina e no 

Paraguai, representando 20% do volume total. 

 No ramo da telefonia fixa, a GVT foi destaque em 2010, com expansão para o 

Nordeste do Brasil e obtenção de receita líquida de US$ 1,365 bilhão, crescendo 62,1% em 

relação com 2009. 

 A banda larga interferiu também na busca pela eficiência das empresas. A 

Telefônica, como exemplo, teve resultados de 15,2% de rentabilidade em 2010, com 

investimentos em rede e, sobretudo, na infraestrutura de banda larga, com investimentos de 

R$ 1 bilhão a fim de aumentar a capacidade de fluxo. 

 No ramo da telefonia móvel a Tim Brasil foi destaque do ano de 2010, devido aos 

investimentos na expansão da base de usuários, oferecimento de tarifas diferenciadas como 

exemplo o tráfego das operadoras fixas e a comunicação de dados, que apresentou 

crescimento de 33% ao ano nas receitas dessa área. 

 A Bimetel, empresa de equipamentos de infraestruturas fechou parceria com as 

principais empresas de telefonia móvel do Brasil, fornecendo materiais e serviços, bem 

como foi vencedora no leilão para fornecimento para a Telebras do PNBL, obtendo 

rentabilidade sobre vendas de 24,6%. 
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_____________________________ 

CAPÍTULO 4 

_____________________________ 

 

 

OS SISTEMAS E REDES TÉCNICAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES NO PARANÁ 

 

  

As redes técnicas se tornam, em grau cada vez mais elevado de 

importância, um instrumento de ação de grandes empresas, um elemento 

eficaz para exercício de poder no território [...] Nesse aspecto, no 

território organizado em redes, alguns atores atuam com maior força que 

outros. Os atores que produzem e controlam as redes técnicas fazem com 

o objetivo de tornar a rede um instrumento de poder no território. Assim, 

os atores que têm o poder de construir e controlar as redes técnicas 

também passam a ter a possibilidade de controlar territórios (COSTA e 

UEDA, 2007, p. 137-138). 

 

De acordo com Friedmann (1968), as técnicas modificam significativamente a 

sociedade e o território, quando há a troca contínua por técnicas cada vez mais modernas e 

que possam circular de forma mais rápida o capital e a informação.  

 

A questão do desenvolvimento é definida como um processo de difusão 

da ‘inovação’. A meta das estratégias de persuasão é de ‘fazer evoluir’ as 

atitudes das populações em estado de ‘subdesenvolvimento’, ou seja, de 

fazê-las passar de uma cultura e de uma sociedade ditas tradicionais para 

uma cultura e uma sociedade ditas modernas (MATTELART, 2000, p. 

95). 

 

 Lévy (2001, p. 11) considera que este desenvolvimento é proporcionado pelo 

“movimento de aperfeiçoamento dinâmico”, que resulta na formação de um mundo 

completo e “perfeito”. Com isso, o autor considera que nunca houve um mundo com tantos 

aparatos técnicos como nos últimos anos, resultado da incessante busca por inovação e 

desenvolvimento que gera, acumula e circula capital; porém, não de forma prefeita. 

 Esta revolução tecnológica, na concepção de Castells (2006, p. 39), possibilitou que 

houvesse uma remodelação da base social, além de proporcionar uma “relação entre a 

economia, o Estado e a sociedade em um sistema de geometria variável”, sendo o papel do 
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Estado o “fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças 

sociais dominantes em um espaço e uma época determinados” (CASTELLS, 2006, p. 49). 

As redes de telecomunicações proporcionaram, segundo Dias (2008), uma 

aceleração em diversos ramos da economia no século XX. A cada invenção, uma nova 

técnica aparecia no mundo. De acordo com Migliorini (2006), o Estado do Paraná se 

encontra numa integração econômica, atrelada à economia nacional, devido ao avanço da 

indústria e da produção que se iniciou na década de 1960. Consideramos que a telefonia foi 

de suma importância na constituição de um território fluido no Paraná, proporcionado pela 

regulação estatal e aplicação capitalista de grandes corporações. 

A partir das considerações conceituais referentes às técnicas e às normas, bem 

como o processo histórico de implantação e desenvolvimento das telecomunicações no 

Brasil, consideramos neste capítulo as telecomunicações no Estado do Paraná, remetendo 

ao período que antecede à privatização e os anos que se seguem a partir do uso corporativo 

do território. Apresentamos alguns dados referentes à telefonia fixa e móvel e à fibra 

óptica, em concordância com os conceitos de privatização, normas e Estado. 

 

4.1. Da estatização à privatização: a telefonia no Paraná e o papel do Estado na 

constituição da fluidez territorial 

 

 Raffestin (1993) afirma que o Estado se manifesta em diferentes formas espaciais, 

logo, não podemos vê-lo, mas podemos perceber suas ações através das redes de 

circulação. Incluímos que as redes são aspectos materiais de uma variedade de normas. E 

as redes só possuem existência em virtude das normas que são feitas e refeitas pelos 

agentes hegemônicos. Nessa direção, analisamos a dinâmica do Estado como regulador dos 

serviços de telecomunicações.  

A Anatel, criada como um órgão integrante da Administração Pública Federal 

indireta é vinculado ao Ministério das Comunicações. Como suposto ente regulador das 

telecomunicações no Brasil, a Anatel tem como objetivo fiscalizar os serviços e controlar o 

cumprimento das obrigações colocadas às empresas de telecomunicações de forma 

sistêmica e dinâmica. 

De acordo com Guerreiro (2001), ex-presidente da Anatel, o órgão possui como 

princípios dos direitos dos usuários o acesso aos serviços de interesse coletivo, liberdade 

de escolha de seu provedor de serviço, a não discriminação e a inviolabilidade e segredo da 

sua comunicação, embora a Anatel não cumpra o que tenha proposto. Assim, quando as 
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telecomunicações eram operadas pela empresa estatal não era possível a liberdade de 

escolha, levando os usuários a serem submissos ao sistema implantado. Com a 

privatização, houve a evolução do mercado cedendo a eles essa liberdade de escolha. 

Mudam-se também os agentes que operam os serviços. A Anatel passa a ser o 

agente regulador; o ente legislativo e executivo passa a formular as políticas de 

telecomunicações; e os operadores se tornam as empresas privadas. 

 Ao longo dos anos, a Anatel desenvolveu políticas de regulação dos serviços e das 

técnicas disponíveis no território, como a aprovação da “Universalização”, ou seja, o 

direito de acessos aos serviços a toda população, indiferentemente da localização e 

condição socioeconômica
109

. Assim, quando uma empresa passa a prestar serviços de 

telecomunicações no território brasileiro, é estabelecido um decreto presidencial, contendo 

normas estabelecidas pelo contrato de concessão. Neste âmbito, desenvolvem-se as 

possibilidades de maior inclusão social, ou uma inclusão de fato. 

A privatização das telecomunicações fragmentou o território numa clara 

transposição da própria ideia de globalização, pois embora tenha apresentado expressivos e 

incontestáveis avanços para a diversificação das técnicas e estabelecimento de mais 

trabalho morto na forma de infraestruturas voltadas a existência das TICs (parte dos 

sistemas de movimento e de engenharia), também resultou na concentração de trabalho no 

qual a circulação de capital é mais intensa.  

De acordo com Cesar e Machado-da-Silva (2002), a intervenção do Estado nos 

anos de 1980 foi o que deteriorou o Sistema Telebras e, consequentemente, a Telepar. No 

caso específico da Telepar, no final do ano de 1995, foi implantado o SGE, como 

mencionado no capítulo anterior. 

Novaes (2000) também apresenta este argumento, pois o Governo Federal intervia 

nas tarifas e autofinanciamento para expandir a rede de telefonia, desconsiderando as 

diferenças entre as operadoras do Sistema. Nos anos de 1990, o setor foi preparado para a 

privatização com a melhora da produtividade, redução dos custos e do quadro de 

funcionários. 

Isso pode ser analisado no Gráfico 1, onde representamos o total de telefones fixos 

em serviço
110

 no Brasil no período de 1994 a 2012. Há assim, um grande avanço na 

                                                 
109

 O direito a Universalização foi lançado pela Anatel, a partir do Art. 79 da Lei nº 9.472/97 da Lei 

Geral de Telecomunicações.  

 
110

 De acordo com a Teleco Consultoria, os acessos de telefonia fixa são classificados em acessos 

instalados e acessos em serviço. Os primeiros referem-se ao conjunto formado por todos os acessos 
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disseminação da técnica, proporcionado, principalmente a partir de 1999 e 2000. Em 1994, 

havia 13,3 milhões de telefones fixos instalados e 13,3 milhões em serviço, com 8,3 

acessos em serviço a cada 100 habitantes. No ano da privatização, em 1998, os acessos 

concentram-se em 22,1 milhões de acessos instalados e 20 milhões em serviço, com 12 

acessos em serviço a cada 100 habitantes. No ano de 2004, estes valores dobram, passando 

para 50 milhões de acessos instalados e 39,6 milhões em serviço, com 21,7 acessos em 

serviço a cada 100 habitantes. Em 2011, eram 64,7 milhões de acessos instalados e 44,3 

milhões em serviço, com 22 acessos em serviço a cada 100 habitantes. No ano de 2012, os 

acessos em serviço concentram-se em 44,3 milhões, sendo 22,5 a cada 100 habitantes. Do 

total nacional, o Paraná participou com 1.660 (milhares) em acessos em serviço, com 

densidade de 15,1 acessos a cada 100 habitantes
111

. 

 

Gráfico 1: Total de Telefone Fixo no Brasil (1994 a 2012) 

 

Fonte: Teleco Consultoria (fevereiro/2013). Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

 Consideramos que este grande avanço foi possível a partir dos investimentos em 

serviços fixos. O país passou por grandes processos de implantação de infraestruturas 

durante o período estatal, que possibilitou que as empresas privadas tivessem os meios 

necessários para operar os serviços adequadamente nos anos que se seguem pós-

                                                                                                                                                    
fixos que disponham de todas as facilidades necessárias para estar em serviço. Os segundo são os 

acessos instalados que estão colocados à disposição do usuário, inclusive os terminais de uso 

público (TUP) – orelhões. Informações disponíveis em: http://www.teleco.com.br/ntfix.asp. Acesso 

em: 01/05/2013. 

 
111

 No ano de 2012 não estavam disponibilizados os acessos instalados. Dados disponíveis em: 

<http://www.teleco.com.br/ntfix.asp>. Acesso em: 09/05/2013. 
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privatização. No entanto, nos últimos anos, houve uma estabilidade de acessos fixos, 

resultado do surgimento de novas técnicas de comunicação que proporciona conforto e 

praticidade ao usuário. Diante disso, observamos que mesmo assim, há um grande avanço 

em investimentos em infraestruturas, fruto do oferecimento de pacotes de serviços, como 

internet, TV a cabo e telefonia por um preço mais viável. 

 Este investimento em telefonia fixa tem suprido às necessidades dos usuários dos 

serviços, diferentemente da telefonia móvel, que apresenta grande avanço em acessos 

(Gráfico 2), porém com baixa qualidade de sinal. 

De acordo com dados repassados pela Anatel, antes da privatização, a Telepar tinha 

estabelecido o compromisso de oferecer 29.170 telefones de uso público (TUP), embora 

tenha realizado a implantação de 29.173, em 1998. No ramo da telefonia, o compromisso 

estabelecido foi de 1.258.530 acessos fixos instalados e 1.115.067 acessos fixos em 

serviço. Entretanto, a empresa possibilitou a implantação de 1.266.715 acessos fixos 

instalados e 1.131.828 em serviço
112

.  

  

Gráfico 2: Evolução da Telefonia Fixa no Paraná (1994-2005) 

 
Fonte: Anatel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 

 

 Diante dos dados apresentados, de 1994 a 1998, ano da privatização, houve um 

aumento de 535.900 telefones fixos no Paraná. Os anos que sucedem à privatização 

correspondem a um aumento de 2.012.300 telefones fixos, ou seja, 375% a mais do que no 

período estatal. 
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 Arquivo em pdf. enviado pela Anatel, em agosto de 2012. 
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 Este aumento dos números de acessos deve-se a alguns atributos da Telepar, que 

Cesar e Machado-da-Silva (2002) vão caracterizar como “centrais”. Ou seja, a Telepar era 

uma empresa estatal que se preocupava com a prestação dos serviços à sociedade, dando 

ênfase à prestação de serviços públicos.  

 

A Telepar definia-se como uma empresa estatal preocupada com a 

construção das telecomunicações no país e começava a dar atenção às 

questões como: atender o cliente, no sentido de ofertar-lhe o serviço 

telefônico que era muito procurado; e buscar excelência em suas 

atividades (CESAR e MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 7). 

 

 O cliente era o foco da Telepar antes da privatização. A partir de pesquisas de 

dados primários e secundários, os autores apresentam os principais componentes e fatores 

da estatal: 

 

1. Missão: facilitar a aproximação das pessoas; 

2. Visão empresarial e estratégica: consideram a visão do cliente, da tecnologia e 

dos fatores econômico-financeira; 

3. Objetivos: acompanhar o desenvolvimento das empresas de telecomunicações 

mundiais e aumentar e garantir maior participação no mercado; 

4. Os valores: focados no cliente, na competitividade, qualidade e orientação 

estratégica. 

 

Estes fatores e componentes foram possíveis durante o período estatal devido ao 

status da empresa perante o território nacional. A Telepar era uma das melhores operadoras 

da Telebras, atuava restritamente no Paraná, possuía mercado exigente e era uma 

operadora autônoma (embora fizesse parte do Sistema Telebras).  

Ainda em 1963, a Telepar disponibilizava 21 mil telefones para 4,5 milhões de 

habitantes. Em 1997, a empresa tinha investido cerca de R$ 409,5 milhões em 

equipamentos e serviços a fim de melhorar o sistema de telecomunicações no Paraná. 

Neste período, a Telepar estava em 26º lugar no ranking em volume de vendas entre as 

empresas estatais brasileiras e o 4º entre as operadoras do Sistema Telebras, possuindo em 

média, um milhão de acessos instalados. 

A Telepar até então, possuía a cobertura de 386 municípios, oferecendo seus 

serviços para 9 milhões de habitantes, sendo 150 mil empresas e estabelecimentos 
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industriais, comerciais e de serviços
113

. Além disso, o “foco no cliente” preparou o terreno 

para a futura privatização. 

 

Os indicadores do foco no cliente foram a satisfação e a excelência no 

relacionamento. Para atingir a satisfação do cliente a empresa buscou 

atendê-lo da melhor maneira, agregar valor, colocar velocidade na 

prestação de serviços, e o atendimento era feito por centrais telefônicas e 

por lojas. Na busca de excelência no relacionamento com o cliente, a 

Telepar começou a preocupar-se em compreender quem era o cliente, em 

fidelizá-lo e conferir-lhe confiança, em se antecipar às demandas do 

público, em direcionar investimentos e estratégias ligadas a ele (CESAR 

e MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 8). 

 

Considera-se, além disso, a competitividade que abriu as portas para a entrada no 

mercado de padrão de concorrência; questões estratégias que exigiam uma ação da 

empresa independente do imposto pela Telebras; e a capacitação profissional devido à 

demanda e desenvolvimento tecnológico; tudo isso levou a Telepar a apresentar um 

posicionamento no contexto, destacando-se pela sua liberdade e facilidade de acesso para 

manutenção de redes oriundas de suas características regionais. 

 
Percebe-se que a missão da Telepar passou a ser a missão do grupo Brasil 

Telecom, que agora indica a preocupação em unir as pessoas e 

desenvolver o país. A natureza do negócio ainda está em 

telecomunicações; agora como uma empresa privada, preocupada com 

seus resultados, mas também com o caráter social da prestação de 

serviços públicos. O negócio deixou de ser construção e desenvolvimento 

de telecomunicações e passou a ser prestação de serviços em 

telecomunicações. A tecnologia está voltada à prestação de serviços 

(CESAR e MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 10). 

 

Assim, com a privatização segundo os autores, os objetivos, missão e visão da 

Telepar sofrem algumas mudanças: 

 

1. Missão: unir as pessoas por meio da inovação em serviço de telecomunicações; 

2. Visão empresarial e estratégica: a empresa pretende ser a melhor do Brasil; 

3. Objetivos: antecipar o atendimento das Metas da Anatel, atuando no Brasil 

inteiro; 

4. Os valores: focado no cliente, na competitividade e na pró-atividade. 
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 Ver nota 69. 
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Houve alterações ideológicas, principalmente no que tange a competitividade.  

Após a privatização há a intensidade competitiva, exigências em termos de alcançar 

desempenho, há a preocupação com os valores das ações da Brasil Telecom, elementos 

importantes para que a empresa possa se expandir e concorrer com outros mercados. 

 

O papel da Telepar no contexto se alterou significativamente; o próprio 

contexto se alterou com a transformação do papel do Estado nas 

telecomunicações de prestador dos serviços passou a regulador do setor. 

O mercado agora é competitivo e regulamentado, perdeu-se a condição de 

monopólio. A Telepar de operadora do Sistema Telebras passou a ser 

filial da Brasil Telecom, perdendo muito da sua autonomia na tomada de 

decisões. Contudo a Telepar ainda tem força dentro do grupo Brasil 

Telecom, tem bastante influência junto à holding em termos de 

participação na reestruturação, na formulação das estratégias, dos 

processos. A Telepar saiu de um modelo de autonomia para um modelo 

centralizado na matriz. A área de atuação da Telepar como Brasil 

Telecom foi ampliada (CESAR e MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 13). 

 

 No entanto, com a privatização, o Paraná apresentou maior crescimento que o 

Brasil, em relação à densidade de telefonia fixa. No Gráfico 3, estão representados os 

valores referentes à densidade de telefonia fixa a cada 100 habitantes, comparando o 

crescimento no Brasil e no Paraná, simultaneamente. 

 

Gráfico 3: Densidade de telefonia fixa Brasil e Paraná (1994-2005) 

 
Fonte: Anatel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 
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 Diante disso, no período que antecede à privatização, o Brasil apresentou maior 

crescimento com média de 2,08 acessos a cada 100 habitantes entre 1994 e 1998. Em 

contrapartida, o Paraná apresentou média de 1,86 acessos. Já no período posterior à 

privatização, o Paraná teve uma média de 22,3 acessos e o Brasil, 21,3 acessos a cada 100 

habitantes. 

 Assim, para Silveira (2011, p. 46), os espaços passam por um processo de 

tecnificação a partir da introdução e disseminação dos fixos e “exigem circulação de 

pessoas, de mercadorias, de informação e de capitais e, por conseguinte, demandam mais 

sistemas especializados de movimento”. Ou seja, como afirma Silva Junior (2011, p. 71) “a 

circulação é uma ação capaz de proporcionar mudanças de valor no espaço [...] através das 

técnicas e das normas inerentes a ela”, já que a circulação possibilita que o espaço seja 

produzido em movimento. Assim,  

 

[...] os fluxos imateriais dependem cada vez mais de estruturas materiais 

como satélites, servidores, computadores, redes de fibras ópticas, redes de 

cabos contendo fios de cobre, etc., ou seja, em outras palavras, da 

telemática. Os principais conteúdos movimentados são o conhecimento e 

a informação, além de dados que substituem imensas quantidades de 

papéis e de espaço físico em escritórios e em outras repartições. Ondas 

eletromagnéticas são realizadas por intermédio de antenas e de satélites e 

compõem este conjunto de fluxos. Os fluxos imateriais dependem muito 

mais das inovações tecnológicas que os fluxos materiais (SILVA 

JUNIOR, 2011, p. 72). 

 

 Ao que se refere à telefonia móvel, a Anatel publicou os dados referentes à 

implantação de novas habilitações e desenvolvimento dos serviços no Brasil
114

. Em 2000, 

o Brasil possuía 17,8 milhões de habilitações para os serviços de telefonia móvel. Em 

2005, os números apresentam um total de 73,7 milhões de habilitações. E, em 2012, eram 

254,9 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, com teledensidade de 129,93 acessos 

por 100 habitantes. Dentre estas linhas, os terminais 3G contribuíram com 56,3 milhões de 

acessos (Gráfico 4)
115

. 

 

                                                 
114

 Brasil chega a 254,95 milhões de linhas móveis em maio, diz Anatel. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/06/brasil-chega-25495-milhoes-de-linhas-moveis-

em-maio-diz-anatel.html>. Acesso em: 20/07/2012. 

 
115

 Anatel Dados. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial 

.do?acao=&codItemCanal=1593&codigoVisao=$visao.codigo&nomeVisao=$visao.descricao&no

meCanal=Gloss%E1rio%20e%20Links%20%DAteis&nomeItemCanal=Sobre%20Anatel%20Dado

s&codCanal=402>. Acesso em: 30/10/2012. 
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Gráfico 4: Número de habilitações de telefonia móvel no Brasil (2000-2012) 

 
Fonte: Anatel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

No período que antecede a privatização, os números eram bastante baixos de acesso 

móveis. Porém não consideramos que a privatização tenha sido o marco divisor, mas sim 

as inovações tecnológicas, barateamento e manutenção da técnica tenham sido as 

responsáveis por este avanço tecnológico. Apresentamos no Gráfico 5 o número destes 

acessos, fazendo um paralelo entre o Brasil e o Paraná. 

 

Gráfico 5: Acessos móveis – paralelo Brasil e Paraná (1994-1999) 

 
Fonte: Anatel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2013). 
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Segundo a Anatel (2012), em 1994, o Brasil possui 755.200 acessos, enquanto o 

Paraná, 49.300, o equivalente a 6,5% do total nacional. No ano seguinte, os acessos 

duplicam no Brasil, chegando a 1.416.500, consequentemente havendo uma queda para 

5,2% no Paraná, com 74.500 acessos.  

O ano de 1996 apresenta grande crescimento, chegando a 2.744.500 acessos no 

Brasil e 131.700 no Paraná, porém a participação do Paraná cai para 4,7%. Em 1997, os 

valores também apresentam grande crescimento, com um total de acessos móveis no Brasil 

de 4.550.200 e no Paraná, 226.200 acessos, aumentando para 4,9% a participação 

paranaense. O ano da privatização apresentou 7.368.200 acessos no Brasil e 359.300 no 

Paraná, com representação de 4,8%. O ano que segue após este grande fato histórico 

apresentam 15.032.700 acessos móveis no Brasil e 734.900 no Paraná, mantendo-se nos 

4,8%. 

Do total da telefonia móvel de 2012, a região Sudeste do Brasil apresenta os 

maiores índices de concentração, com 114,5 milhões de acessos em operação, 

representando 44,9% do total nacional, com densidade de 129,93 acessos por 100 

habitantes. Em seguida, com 62,2 milhões de acessos está a região Nordeste do país, com 

112,64 acessos por 100 habitantes, representando 24,4% do total de acessos em operação. 

A região Sul do Brasil concentra 36,8 milhões de acessos, com densidade de 130,29 

acessos por 100 habitantes, ou seja, 14,4% do total nacional. Com 22,5 milhões de acessos 

e densidade de 155,83 acessos por 100 habitantes, a região Centro-Oeste concentrou 8,8% 

do total nacional. E, por fim, a região Norte possui, em 2012, 18,6 milhões de acessos em 

operação, com 115,86 acessos por 100 habitantes, representando 7,2% do total de acessos 

móveis no Brasil (Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Total de acessos móveis em operação por região brasileira – 2012  

 
Fonte: Anatel (dezembro/2012). Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

O Estado de São Paulo concentra 200.712 acessos em operação a mais do que a 

região Nordeste inteira, sendo responsável por 54,5% do total da região Sudeste do Brasil, 

seguido por Minas Gerais, com 24,8 milhões de acessos e 121,21 acessos por 100 

habitantes.  

Em contrapartida, os Estados brasileiros com menor quantidade de acessos em 

operação são Roraima, com 497.364 acessos, sendo 109,89 acessos por 100 habitantes, ou 

seja, 0,19% do total nacional, em 2012; Amapá apresenta 903.873 acessos móveis, com 

134,05 acessos a cada 100 habitantes; e o Acre, com 904.849 acessos em operação e 

123,51 acessos por 100 habitantes. 

 O Gráfico 7 representa o total de ERBs por operadora em território brasileiro. A 

Claro e a Vivo são as empresas que possuem a maior quantidade de infraestruturas de 

ERBs disponível no Brasil, com 14.410 e 14.061 respectivamente; e a Sercomtel a empresa 

com a menor quantidade: 50 ERBs
116

. 
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 Dados disponíveis em: <http:// www.teleco.com.br>. Acesso em: 17/12/2012. 
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Gráfico 7: Total de ERBs no Brasil por operadora – 2012  

 
Fonte: Teleco Consultoria (dezembro/2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 

 

Com relação à implantação de Estações de Rádio Base (ERBs), percebemos que há 

uma restrição no Paraná. O ano que ocorre a privatização das telecomunicações foi o 

período de maior índice de implantações (Gráfico 8). Assim, as implantações se iniciam 

em 1993 em duas cidades paranaenses; no ano seguinte, oito novas implantações 

acontecem seguidas de mais nove em 1995. Em 1996, não há a implantação no território, 

seguindo em 1997, com quatro implantações, finalizando este período com mais 19 em 

1998. 

 

Gráfico 8: Implantação de ERBs entre 1990 e 1998 no Paraná 

 
Fonte: Anatel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 
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Entretanto, em escala nacional, no período anterior à privatização, a maior 

concentração telefônica realizava-se em São Paulo e Rio de Janeiro, quando os acessos
117

 

balanceavam entre 10 a 20 a cada 100 habitantes. Esta densidade atinge o território 

nacional de forma mais abrangente somente em 1999, enquanto estes Estados passam a 

abranger de 20 a 30 acessos.  

Diante disso, a Telepar contribuiu para a economia paranaense, quando, por 

exemplo, no ano de 1995, gerou o equivalente a R$ 590,2 milhões. Para pagamento de 

impostos, destinou R$ 178,3 milhões e, para a contribuição para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, repassou ao CPqD, R$ 5 milhões (ver nota 120). 

Esse processo demonstra estratégias espaciais no sentido de controle do território, 

assegurando o que Lévy (2001, p. 28) atesta que “o poder e a identidade de um grupo 

dependem mais da qualidade e da intensidade de sua conexão consigo próprio que de sua 

resistência em se comunicar com seu entorno” (grifos nossos). 

Prova de que a acumulação de capital é o que manipula este sistema é que o 

processo de privatização entre 1990 e 1996 de doze empresas, o que proporcionou um 

aumento de 20 para 25 bilhões de dólares em investimentos internos e estrangeiros
118

. No 

Brasil, o processo de privatização na década de 1980 possibilitou a arrecadação de US$ 

780 milhões com a “reprivatização” 
119

 de 38 empresas. No início dos anos de 1990, com a 

criação do PND – Plano Nacional de Desenvolvimento (Lei 8.031/90) há a inclusão de 68 

empresas e desestatização de 18 empresas dos setores de siderurgia, de fertilizantes e de 

petroquímica com arrecadação de US$ 4 bilhões
120

. 

                                                 
117

 Segundo a Teleco Consultoria, os acessos podem designar tanto os acessos instalados, quanto os 

acessos em serviços. Os primeiros fazem referência ao conjunto de infraestruturas disponíveis para 

que o serviço seja realizado. Os segundos, por sua vez, são os serviços que estão colocados à 

disposição dos usuários, como os telefones públicos (TUP). 

 
118

 Informações disponíveis em: <http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do>. Acesso 

em: 05/08/12. 

 
119

 Estas empresas “reprivatizadas” são aquelas que foram absorvidas pelo Estado devido às 

dificuldades financeiras. Eram empresas de pequeno porte que foram privatizadas com o objetivo 

de evitar a presença do governo em setores produtivos. 
 
120

 Informações disponíveis em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucion 

al/BNDES_Transparente/Privatizacao/historico.html>. Acesso em: 10/04/13. 
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Sobre o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
121

, apresentamos os dados referentes ao 

período de 2003 a 2006 no Brasil e a receita operacional líquida proporcionada por cada 

serviço, em milhões de reais no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Serviço Móvel Pessoal (SMP) no Brasil 

 
Fonte: Teleco Consultoria (dezembro/2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 

 

No período apresentado os serviços de interconexão entre telefonia móvel e fixa 

foram os que geraram maior receita, com total de R$ 32.153 milhões, sendo o maior índice 

em 2006 com R$ 10.520 milhões. 

Em seguida, os maiores valores foram gerados pelos serviços de telefonia celular 

pós-pago, totalizando R$ 30.083 milhões entre o período apresentado. Em 2003, foram 

gerados R$ 4.945 milhões e em 2006, R$ 10.350 milhões em receita. Os serviços de 

telefonia celular pré-pago geraram uma receita de R$ 18.428 milhões entre 2003 e 2006, 

                                                 
121

 O Serviço Móvel Pessoal (SMP) engloba chamadas originadas em um telefone celular e 

destinadas a um telefone fixo ou celular localizado na mesma área local em que se encontra o 

celular que originou a chamada. No SMP as áreas locais são aquelas definidas pelo código de 

numeração fechada (DDD). Chamadas destinadas a telefones (fixos ou celulares) localizados fora 

da área local em que se encontra o telefone celular são chamadas de longa distância do STFC 

(TELEBRASIL, 2011, p. 9). Disponível em: Telebrasil – Associação Brasileira de 

Telecomunicações. O setor de Telecomunicações no Brasil – uma visão estruturada. 

Novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.telebrasil.org.br%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F234-

o-setor-de-telecomunicacoes-no-brasil-2011-out%3FItemid%3D&ei=Jt9tUaigIure0gGD9oCAB 

w&usg=AFQjCNEOIBvL75W7zAG1h9wFy54CApdQFQ&sig2=abu52pAtbsqcclZ9j6QhUw&bv

m=bv.45218183,d.dmQ>. Acesso em: 16/04/2013. 
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sendo os maiores valores em 2004, com R$ 6.122 milhões de receita. Assim sendo, as 

vendas de telefones celulares contribui com R$ 20.239 milhões para a receita, sendo o 

ápice em 2005 com R$ 6.223 milhões. 

Os serviços prestados pelas operadoras para seus clientes, como assinaturas e 

mudanças de titularidade, geraram receita de R$ 11.150 milhões e os serviços de envio de 

mensagens, R$ 2.917 milhões. Os serviços adicionais que são cobrados, também 

contribuíram para a receita com R$ 1.958 milhões. 

Por fim, os serviços de roaming visitante (ligações fora da área de cobertura de 

registro do número do celular) geraram R$ 3.584 milhões e wireless internet, R$ 1.015 

milhões de receita operacional líquida. Todos os itens listados, neste período, contribuíram 

para a acumulação de capital a partir da receita de R$ 121.528 milhões. 

Diante desses valores, consideramos o que apontou Dias (2008, p. 129) que “tanto a 

capacidade competitiva das empresas, quanto seus investimento em telecomunicações 

variam fortemente segundo o setor de atividade e a escala de operação”. Raffestin (1993) 

já considerava que este é o poder exercido pela empresa que controla não somente o 

aparelho de produção, mas também controla a sociedade por meio de seu mercado e, 

quando há a concorrência, apresenta seu capital e tudo que adquiriu com o exercício de seu 

poder.  

Quanto aos serviços de telefonia fixa comutada
122

 houve receita operacional líquida 

total de R$ 147.710 milhões. O Gráfico 10 representa este valor distribuído entre os 

serviços operados. 
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 Segundo a Anatel, o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) é o serviço de 

telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação 

entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. São modalidades do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral o serviço local, o serviço de longa 

distância nacional e o serviço de longa distância internacional. Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1326&nomeVisao=Info

rma%E7%F5es%20T%E9cnicas&nomeCanal=Sat%E9lite&nomeItemCanal=Servi%E7o%20de%2

0Telefonia%20Fixa%20Comutada%20-%20STFC>. Acesso em: 09/05/2013. 
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Gráfico 10: Serviços de Telefonia Fixa Comutada (Brasil – 2003 a 2006)
123

 

 
Fonte: Teleco Consultoria (dezembro/2012). Organização: Letícia Król Santos (2012). 

 

O maior capital foi possível pelos serviços complementares de telefonia fixa, sejam 

as assinaturas ou mudança de titularidade, gerando R$ 43.403 milhões. A interconexão 

entre os serviços fixos e móveis também foi significativo, com R$ 30.990 milhões de 

receita. As chamadas interurbanas resultaram em R$ 27.072 milhões, as chamadas locais, 

R$ 22.107 milhões e as chamadas geradas em telefones públicos, R$ 6.514 milhões. 

O fornecimento de conexão para acesso à internet em banda larga possibilitou R$ 

6.411 milhões de receita; as chamadas internacionais contribuíram para a acumulação de 

R$ 4.196 milhões; os serviços 0800, com R$ 3.984 e os serviços suplementares e de valor 

adicionado, R$ 3.157 milhões de receita operacional líquida. Assim, estes valores reforçam 

o argumento de Lévy (1996) de que este sistema é a maior fonte de reprodução de riqueza. 

 No entanto, falta muito tempo para que haja uma modernização do país que 

beneficie a sociedade. Assim,  

 

[...] esse fenômeno de exclusão social coloca em risco a criação de 

sistemas de pesquisas e desenvolvimento e a modernização das 

telecomunicações, pois só a existência de uma demanda social efetiva 

justifica programas tecnológicos de custos muito elevados e cria as 

condições para o seu desenvolvimento (DIAS, 2008, p. 128). 

 

                                                 
123

 O Serviço de Telefonia Fixa é prestado no Brasil por detentores de concessão ou autorização de 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), definido como o serviço de telecomunicações que, por 

meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 

determinados, utilizando processos de telefonia (TELEBRASIL 2011, p. 6). 
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 Consideramos isso, pois, como afirma Silva Junior (2011, p. 78), “o 

desenvolvimento das comunicações à distância pari passu ao desenvolvimento dos 

transportes possibilitou aos agentes hegemônicos uma maior capacidade de articulação 

sobre os diversos territórios”. É esse o fenômeno que possibilita que haja esta 

disseminação pelo território, a fim de acumular e circular capital, visando lucros para as 

corporações, pois “no sistema capitalista o excedente toma a forma de lucro, é por isto que 

ele não pode ser redistribuído. Para que ele se torne um fundo social, importantes 

mudanças econômicas e políticas se impõem” (SANTOS, 2003, p. 157). 

 

4.2. Regulação e o uso corporativo do território no Paraná 

 

De acordo com Abascal e Bilbao (2010, p. 50), o governo federal tem criado 

instrumentos de regulação com o objetivo de alcançar um bom desenvolvimento local e 

regional. “Embora desigualdades sociais persistam, os esforços de alcançar um equilíbrio 

fundamentado na promoção de economias de escala local e regional compreendem 

políticas e ações voltadas à base da sociedade”. 

Entretanto, o que deveria ser aplicado para benefício da sociedade, em sua 

pluralidade, possibilitando a participação de todos a partir da regulação e estruturação em 

rede tem beneficiado, primeiramente, a acumulação e circulação de capital para as 

empresas, enquanto que a sociedade tem ficado em segundo plano. No Paraná não foi 

diferente.  

 

A incorporação do Paraná à divisão internacional do trabalho ocorreu de 

forma gradativa, diversa e envolvendo apenas algumas porções de seu 

território, por meio de uma seleção espacial que privilegiou a exploração 

das condições físico-ambientais, viabilizando diferentes níveis de 

incorporação da população, acumulando, concentrando e criando uma 

desigualdade espacialmente visível em termos inter e intrarregionais 

(IPARDES, 2006, p. 9). 

 

 Estas diferenças regionais possibilitaram a existência de espacialidades que são 

classificadas pelo Ipardes (2006) em três níveis: o primeiro espaço é chamado de “extrema 

relevância” e abrange a aglomeração de Curitiba pelo entorno de Ponta Grossa e 

Paranaguá. Esta região participa de atividades econômicas diversificadas, em nível 

nacional e internacional, dotando de grandes poderes políticos, econômicos e ideológicos. 
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Tais condições resultam na reprodução das características concentradoras 

decorrentes de sua localização privilegiada para o desempenho de 

atividades ligadas aos segmentos modernos da Indústria e dos Serviços. 

Como resultado, tem-se que a maior parte da produção e dos ativos 

institucionais paranaenses é agregada por esta espacialidade (IPARDES, 

2006, p.9). 

 

 Constituem como parte importante desta espacialidade de “elevada relevância”, 

outras duas regiões: as aglomerações de Londrina e Maringá, e à região Oeste do Paraná. 

Entretanto, ambas as regiões apresentam grandes distâncias econômicas da região de 

Curitiba. 

Outra espacialidade definida pela Ipardes (2006), denominada de “média 

relevância”, encontra-se a região Centro-Oriental do Paraná que se destaca na produção de 

atividade papeleira; a região Noroeste; do Sudoeste; e Centro-Sul. 

 Por fim, a terceira espacialidade, denominada de “mínima relevância”, encontra-se 

no Norte Pioneiro e nos municípios pertencente ao limite com o Estado de Santa Catarina, 

com destaque para a produção siderúrgica, porém com condições precárias, sendo que as 

atividades econômicas são insuficientes para melhorar as condições socioespaciais (Figura 

4). 
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Utilizamos estas espacialidades para comparar as regiões do Paraná no âmbito da 

telefonia fixa e móvel, pois foram meios usados neste sistema de relações entre o Estado e 

as empresas visando lucros.  

A espacialidade de extrema relevância é constituída pelas regiões do Estado que 

mais concentra população, acessos fixos e quantidade de ERBs. Segundo o Censo de 2010, 

a região Metropolitana de Curitiba possui uma população de 3.488.457 habitantes; e 

segundo a Anatel (2011), possui 1.293 ERBs e 682.197 acessos fixos, sendo que somente 

Curitiba é responsável por 53,7%, seguida de São José dos Pinhais com 7,3%. A menor 

concentração está em Doutor Ulysses, com 171 acessos, representando apenas 0,02% do 

total da região. O mesmo acontece com as ERBs; Curitiba concentra a maior quantidade, 

com 725 ERBs, que equivale a 56% do total regional, seguida por São José dos Pinhais, 

com 6,8% e a menor concentração em Doutor Ulysses, com apenas uma ERB da operadora 

Claro, que atende uma população de 5.734 habitantes. 

Da mesma forma, o Norte Central, região pertence a espacialidade de elevada 

relevância, apresenta altas concentrações populacionais, de acessos e de ERBs. Com 

população de 2.037.151, segundo o Censo de 2010, a região concentra 579 ERBs e 

372.059 acessos fixos. Consequentemente, Londrina e Maringá são os municípios com as 

maiores presença de acessos e de técnica. Londrina concentra 41,5% do total dos acessos 

fixos e Maringá 14,4%. As menores concentrações estão em Ariranha do Ivaí, com 134 

acessos fixos, o equivalente a 0,03% do total regional. Com relação às ERBs, Londrina 

concentra 165 ERBs, equivalente a 28,4% e Maringá, 113 ERBs, ou 19,5%. Da mesma 

forma, Ariranha do Ivaí possui apenas uma estação da Tim, atendendo uma população de 

2.453 habitantes. 

Definida como a espacialidade de relevância elevada, o Oeste do Paraná também é 

considerado de elevada importância para as telecomunicações. Com população estimada 

em 1.222.556 habitantes, há a presença de 374 ERBs e o total de acessos fixos de 158.979. 

As maiores concentrações de acessos fixos estão em Cascavel, 24,8% do total regional, 

seguido por Foz do Iguaçu, com 21,3%. Diamante do Sul possui os menores valores, com 

total de 103 acessos fixos, representando 0,06%. As ERBs estão mais concentradas em Foz 

do Iguaçu, sendo 111 estações, o equivalente à 29,6% do total regional; seguido por 

Cascavel com 85 ERBs ou 22,7%. Diamante do Sul, novamente, apresenta menor 

concentração de ERBs, sendo uma estação da Claro, que atende uma população de 3.510 

habitantes. 
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Definida pelo Ipardes como uma espacialidade de relevância média, temos as 

regiões Sudoeste, parte do Noroeste, Centro Oriental e as cidades no centro do Estado, 

Guarapuava, Prudentópolis e Irati. O município de Guarapuava concentra 25.040 acessos 

fixos e 46 ERBs para atender uma população de 167.463 habitantes. Prudentópolis possui 

3.353 acessos fixos e 7 ERBs disponível para 48.793 habitantes. Por fim, Irati apresenta 

um total de 8.675 acessos fixos e 11 ERBs para 56.288 habitantes.  

A fim de demonstração, selecionamos o Sudoeste do Estado para apresentar a 

disponibilidade das técnicas no território. Com total de 111 ERBs e 63.922 acessos fixos 

para atender uma população de 497.147 habitantes, a região apresenta baixos valores se 

comparada com as espacialidades de relevância extrema e elevada. O município de Pato 

Branco apresenta a maior quantidade de acessos fixos, concentrado em 23,4% dos acessos 

totais. Em seguida, Francisco Beltrão concentra 19,2%; e as menores concentrações estão 

em Manfrinópolis, com total de 86 acessos fixos, o equivalente à 0,13% do total regional. 

Pato Branco e Francisco Beltrão também possuem as maiores concentrações de ERBs, com 

16 estações cada, concentrando 28,8% do total regional. Manfrinópolis também apresenta 

baixa concentração de ERBs, sendo apenas uma estação da Oi para atender 3.127 

habitantes. 

A espacialidade mínima concentra o Norte Pioneiro, partes do Sudeste, do Centro-

Sul, do Sudoeste e da Metropolitana. Selecionamos para demonstração o Norte Pioneiro, 

que concentra 152 ERBs e 73.179 acessos fixos para atender 546.118 habitantes. Cornélio 

Procópio apresenta as maiores concentrações de ERBs e acessos fixos, sendo 11,8% do 

total de ERBs e 13,9% do total de acessos fixos. Jacarezinho vem em seguida com 10,5% 

dos acessos fixos e 3,9% de ERBs. Em contrapartida, Santana do Itararé concentra 216 

acessos fixos, ou seja, 0,2% do total regional, e uma estação de ERBs da Vivo para atender 

5.249 habitantes. 

Por fim, considerada como uma espacialidade socialmente crítica, parte do 

Noroeste, parte da região Metropolitana e as áreas centrais do Estado. Fazemos a 

demonstração dos dados referente à região Centro Ocidental. Com população de 334.254 

habitantes esta região é a que apresenta os maiores índices de rarefação técnica do Estado 

do Paraná, no que tange às telecomunicações, com total de 98 ERBs e 38.810 acessos 

fixos. Campo Mourão possui os maiores índices, com 35,5% do total de acessos fixos da 

região e 22,4% do total de ERBs. Em seguida, Goioerê apresenta 12,2% do total de acessos 

fixos e 6,1% do total de ERBs. O município de Farol possui apenas 170 acessos fixos, 

representando 0,4% do total e uma ERBs da Tim para atender 3.472 habitantes. 
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No ramo da telefonia fixa, a Oi e a Sercomtel oferecem os serviços e as técnicas no 

território paranaense. Em 2011, o Paraná apresentava 1.657.510 acessos fixos
124

, dos quais, 

191.246 eram acessos fixos instalados pela Sercomtel
125

. Este total de acessos fixos no 

Paraná é responsável por uma quantidade elevada de capital adquirido pelas empresas na 

oferta de serviços. Na tabela 1, representamos os valores dos serviços fixos cobrados pela 

Oi. 

 

Tabela 1: Planos e valores da Oi Fixo (2013) 

Planos Oi Fixo Valores (R$) 

Oi fixo ilimitado com DDD 38,90/mês 

Oi fixo ilimitado 28,90/mês 

Oi fixo ilimitado fim de semana 29,90/mês 

Oi fixo à vontade 39,90/mês 

Oi fixo ilimitado e navegue 59,90/mês 

Dados disponíveis em: <http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/oi-fixo/planos/conheca-os-planos>. 

Acesso em: 03/05/2013. Organização e adaptação: Letícia Król Santos (2013). 

 

 O primeiro plano possibilita a ligação ilimitada para fixos de todo o Brasil, 

utilizando o DDD 14, ligações ilimitadas para Oi fixo local, bônus ilimitado para os 

serviços pré-pagos da Oi e tarifas de fixo nas ligações para celular da Oi. Com o plano do 

“Oi fixo ilimitado” os usuários podem efetuar ligações ilimitadas para Oi fixo local, 

recebem bônus para pré-pago e tarifas de fixos nas ligações para celular. Com o plano 

voltado para os fins de semana, possibilita ligações com minutos ilimitados para qualquer 

Oi fixo local durante os fins de semana, feriados nacionais e horários reduzidos; nos 

horários normais, os clientes recebem 200 minutos para ligações de fixo para fixo. Com o 

“Oi fixo à vontade”, os clientes podem fazer ligações ilimitadas para qualquer fixo local, 

sem alterações no valor da conta mensal; já as ligações para celular, DDD e DDI serão 

realizadas via recargas. Por fim, o último plano possibilita ligações ilimitadas para Oi fixo 

local e internet discada ilimitada. 

 A Sercomtel, por sua vez, possibilita que os clientes façam ligação de fixo para 

fixo, em território nacional a partir de R$ 0,18 o minuto. Na Tabela 2, estão representados 

os valores dos serviços de telefonia fixa de longa distância da Sercomtel, referente ao ano 

                                                 
124

 Dados disponibilizados pela Anatel em: <http://sistemas.anatel.gov.br/sgmu/Localidade/Lista 

/frmConsulta.asp?SISQSmodulo=17509>. Acesso em: 03/02/2012. 

 
125

 Dados de acessos fixos da Sercomtel disponível em: <http://prodweb.sercomtel.com.br/sistemas 

/portalEmpresa/res/documentos/TabelaPGMU-janeirodezembro2011.pdf>. Acesso em: 

02/05/2013. 
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de 2013. Estes pacotes permitem a contratação de uma quantidade de minutos por mês, 

conforme o uso do cliente, sendo pago mensalmente. 

 

Tabela 2: Serviços e valores de ligações fixas da Sercomtel 

Pacotes Longa Distância Nacional - 43 Tarifa Única Nacional 

Quantidade de minutos/mês 

(franquia) 
Mensalidade (R$) 

Fixo x Fixo 

Valor do minuto (R$) 

CLIENTE RESIDENCIAL 

30 7,80 0,26 

50 12,50 0,25 

100 24,00 0,24 

150 34,50 0,23 

200 44,00 0,22 

CLIENTE CORPORATIVO 

300 78,00 0,26 

500 120,00 0,24 

800 176,00 0,22 

1.000 200,00 0,2 

2.000 360,00 0,18 

Dados disponíveis em: <http://www.sercomtel.com.br/portalSercomtel/fixa.LDNpacotes.do>. 

Acesso em: 03/05/2013. Organização e adaptação: Letícia Król Santos (2013). 

 

 Perante esta concentração e circulação de capital, as empresas visam a dispersão 

pelo território paranaense, visando a conquista de mais presença e mais capital, 

disponibilizando seus serviços e técnicas para clientes residenciais e corporativos. Na 

figura 5, está representado o total de acessos fixos nos municípios do Paraná em 2012. 
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 A maior quantidade de acessos se concentra nos grandes centros urbanos, como 

Curitiba, com 366.862 acessos fixos, seguido de Londrina com 154.654, Maringá com 

53.697 e São José dos Pinhais com 49.843 acessos fixos. Os municípios com o total de 

acessos fixos de menor quantidade localizam-se no interior do Estado, como 

Manfrinópolis, que possui 86 acessos fixos, Diamante do Sul com 103, Nova Aliança do 

Ivaí com 105 e Pinhal de São Bento com 111 acessos.  

 Nas regiões onde há maior acesso da telefonia são também as regiões consideradas 

economicamente relevantes pelo Ipardes (2006). Nestas regiões:  

 

[...] encontram-se as melhores condições de trabalho, em termos 

quantitativos e qualitativos, e de vida, além de que eles sediam 

importantes segmentos da matriz agropecuária e industrial brasileira, 

especialmente em porções que combinam condições naturais e 

infraestruturais para a sua existência. Porém, eles se integram 

diferentemente, segundo os ramos e/ou setores da produção estadual, às 

economias nacional e internacional (IPARDES, 2006, p. 9). 

 

 Até 2006 o Ipardes contabilizou o número de 114 aglomerados industriais no 

Estado do Paraná. A concentração das telecomunicações deve-se, em boa medida, pela 

presença destes centros. A região que compreende Curitiba, as áreas litorâneas e Ponta 

Grossa apresentam a maior concentração, com 25 aglomerações industriais. Logo, é a 

região que concentra o maior número de acessos de telefonia, pois segundo o Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (2006), a principal 

aglomeração das TICs encontra-se na região de Curitiba. A região Norte Central e Oeste 

do Paraná também possuem consideráveis centros industriais. No entanto, a região Central 

e Sul do Estado apresentam a menores concentrações, com seis aglomerações nas regiões 

que compreende Guarapuava e Irati. 

 

No Paraná, foram identificadas espacialidades socialmente críticas, sem 

indicadores econômicos de relevância, densidade ou concentração e com 

nítida precariedade social, na extensa porção central do Estado, no Vale 

do Ribeira/Guaraqueçaba e na fronteira noroeste do Paraná com o Estado 

do Mato Grosso do Sul. A defasagem no desenvolvimento dessas áreas é 

um processo que, permanecendo o quadro atual, tende a se perpetuar, de 

tal maneira que a desigualdade desses espaços em relação a outras áreas 

do Estado aumentará caso não ocorra uma intervenção intencional de 

política para ampliar suas condições socioeconômicas (IPARDES, 2006, 

p. 15). 

 

 Diante disso, o Ipardes (2006) considera que as regiões que possuem as melhores 

condições de vida e maior desenvolvimento tecnológico são também as que possuem as 
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empresas mais competitivas. Neste caso, destacamos as empresas de telecomunicações. As 

regiões com menores investimentos em infraestruturas são as que possuem baixo nível de 

desenvolvimento econômico, incompatível com os atuais padrões de concorrência 

empresarial. As regiões com os piores trechos de circulação rodoviária são também as 

piores em quantidade de acessos telefônicos. 

 

Os trechos mais inadequados à circulação no Estado estão nas regiões de 

menor desenvolvimento humano e econômico. Algumas são importantes 

elos de ligação intrarregional. Destacam-se por suas más condições ao 

tráfego a Estrada Boiadeira BR-463, que acarreta na subutilização do 

complexo de pontes de Porto Camargo e dificulta a ligação entre Campo 

Mourão e Umuarama, e a BR-153, que apresenta percursos considerados 

pelo DER como ruins ao longo do seu trecho sul, que liga União da 

Vitória à Irati, mas também na região do Norte Pioneiro, principalmente 

entre Ventania e a BR-376. A rodovia BR-466, que liga Guarapuava ao 

norte do Estado, também apresenta longos trechos em condições 

precárias, e o trajeto entre o rio Ivaí e Borrazópolis não é sequer 

asfaltado. Sua ligação com o Sul, pela PR-170, também encontra-se em 

condição precária (IPARDES, 2006, p. 20). 

 

 Ao que se refere à telefonia móvel, o Estado do Paraná passa a receber os primeiros 

serviços com a Sercomtel, em 1993, atuando nas cidades de Tamarana e Londrina, com as 

bandas A e Ext. em ambas as cidades
126

.  

Logo em seguida, a Tim passa a instalar seus primeiros ERBs (Estação de Rádio 

Base) em 1994, nas cidades de Apucarana, Arapongas, Cambé, Cambira, Mandaguari, 

Maringá, Rolândia e Sarandi. No ano de 1995, a rede é expandida às cidades de Araucária, 

Cascavel, Curitiba, Guaratuba, Ibiporã, Marialva, Matinhos, Paranaguá e São José dos 

Pinhais. Em 1997, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pontal do Paraná e Quatro Barras 

recebem a implantação de ERBs da Tim. Por fim, em 1998 são implantados em Campo 

Mourão, Cianorte, Goioerê, Loanda, Palotina e Umuarama.  

 Assim como a Tim e a Sercomtel, a Vivo também disseminou sua rede de ERBs no 

território paranaense no período que compreende a transição do sistema estatal ao privado 

de telecomunicações, sendo instaladas suas técnicas em 22 municípios em 1998. Na Figura 

                                                 
126

 As bandas de transmissão de sinal móvel referem-se às frequências de transmissão para os 

serviços de telefonia fixa. As bandas A e B possuem frequência de 850 MHz (Mega Hertz – um 

milhão de retz por segundo); as bandas D e E possuem frequência de 1700 e 1800 MHz; bandas 

Ext possuem frequência de 898 a 955 MHz. Os serviços GSM (Sistema Global para Comunicações 

Móveis) utilizam bandas de 900 MHz e os sistemas 3G, utilizam bandas de 1900 e 2100 MHz. 

Disponível em: <http://www.teleco.com.br/Bandac.asp>. Acesso em: 04/05/2013. 
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6 estão representadas as cidades do Paraná que possuíam ERBs da Tim e da Vivo referente 

ao período anterior à privatização, cobrindo 6,76% o território paranaense
127

.  

 

                                                 
127

 Dados disponíveis em: <http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Default.asp?SISQSmodulo= 

18228&SISQSsistema=172>. Acesso em: 20/07/2012. 
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A partir da privatização, a implantação de ERBs dissemina-se pelo Estado, 

totalizando, em 2012, 3.342 Estações Rádio Base a serviço das operadoras de telefonia 

móvel (Figura 7). No entanto, este aumento tornou o espaço fragmentado. 
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 De acordo com Ipardes (2010), as principais centralidades do Paraná são Curitiba, 

caracterizada como metrópole estadual; Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 

Cascavel, Guarapuava, Apucarana, Arapongas, Toledo e Paranaguá constituem centros 

estaduais; e Paranavaí, Pato Branco, Umuarama, Campo Mourão, Francisco Beltrão, União 

da Vitória, Cianorte, Cornélio Procópio, Medianeira, Rolândia, Castro e Telêmaco Borba 

estão no patamar intermediário. De acordo com esta classificação, podemos observar 

também que são os municípios de maior concentração de acessos, tanto fixo, como móveis.  

  

Com forte articulação espacial das atividades econômicas, tais arranjos 

caracterizam-se como áreas densamente urbanizadas, polarizadas pelas 

principais centralidades do Estado. Apresentam indicadores de elevado 

crescimento populacional; concentração da riqueza, medida na produção 

industrial, no comércio, nos serviços e no emprego gerado; densa rede de 

ativos científicos e tecnológicos e de infraestrutura; intrincados fluxos de 

pessoas e mercadorias; assim como ocupações e usos compondo, em 

alguns casos, manchas contínuas sobre mais de um município. 

As dinâmicas territoriais que operam na produção desses espaços de 

concentração resultam das lógicas do capital, em sua busca de condições 

vantajosas para reprodução e acumulação, favorecidas pela atuação do 

Estado a partir da formulação de políticas e adoção de estratégias de 

desenvolvimento, tendo nas cidades o seu elemento estruturador 

(IPARDES, 2010, p. 22). 

 

Analisemos os dados sobre as ERBs nas regiões paranaenses e suas respectivas 

cidades (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Total de Estações ERBs nas regiões do Estado do Paraná 

REGIÃO TOTAL DE CIDADES TOTAL DE ESTAÇÕES 

Noroeste 61 198 

Centro Ocidental 25 98 

Metropolitana de Curitiba 37 1293 

Sudeste 21 91 

Centro-Sul 29 122 

Sudoeste 37 111 

Oeste 50 374 

Centro Oriental 14 218 

Norte Pioneiro 46 152 

Norte Central 79 579 

Fonte: Anatel (dezembro/2012). Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

A região Metropolitana de Curitiba é a que mais concentra ERBs, sendo que 

Curitiba possui 725 antenas em serviço, São José dos Pinhais, 88 antenas e Guaratuba, 45. 
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Na região Norte Central, que possui um total de 579 ERBs, Londrina concentra 165 

estações, seguida de Maringá com 113, Apucarana com 34 e Arapongas com 25 ERBs. A 

região Oeste concentra 374 ERBs em serviços, sendo as maiores concentrações em Foz do 

Iguaçu, com 111, Cascavel com 85 e Toledo com 24 estações de repetição de sinal móvel.  

A região Centro Oriental, com 218 ERBs, possui as maiores concentrações em 

Ponta Grossa, com 102 estações, Telêmaco Borba, com 23, e Castro com 15 ERBs. Com 

198 ERBs em funcionamento, a região Noroeste do Paraná apresenta maior concentração 

em Umuarama, com 31 estações, Cianorte com 17, e Paranavaí com 15 estações. O Norte 

Pioneiro possui uma distribuição mais homogênea de ERBs entre seus municípios, sendo 

as maiores concentrações em Cornélio Procópio, com 18 ERBs e Santo Antônio da Platina 

com 7 estações. 

Na região Centro-Sul do Estado, as maiores concentrações são em Guarapuava com 

46 estações de transmissão e Palmas com 9 ERBs, do total de 122 ERBs em 

funcionamento. O Sudoeste do Paraná possui 111 ERBs em serviço, sendo que são 16 

estações em Pato Branco e mais 16 em Francisco Beltrão. No Centro Ocidental, a maior 

concentração é em Campo Mourão com 22 ERBs, do total de 98, sendo as demais 

espalhadas homogeneamente pelo território da região. Por fim, a região que apresenta as 

menores quantidades de ERBs em serviço é a Sudeste paranaense, com 91 ERBs, sendo 

que União da Vitória possui 15 estações, Irati possui 11, e São Mateus do Sul possui 10 

ERBs. 

 Ao que diz respeito às empresas de telefonia móvel, representamos nas Figuras 8 a 

13 a distribuição de cada operadora pelo território paranaense. 
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De acordo com a Anatel (2012), do total de 3.342 ERBs implantadas no Paraná, a 

Tim possui a maior quantidade, 910 estações de transmissão, seguida de 852 ERBs da 

Claro, 805 da Oi e 682 estações da Vivo.  

A Tim está presente em 269 municípios do Paraná; a Claro em 271; a Oi está 

presente em 271; e a Vivo, em 275 municípios paranaenses. Destes municípios, a Tim 

atende 181 com apenas uma ERBs em cada, como exemplo, Carambeí, Corbélia, Rio 

Negro e Ubiratã; a Claro atende 195 com apenas uma estação em cada município, como 

em Turvo, Céu Azul, Contenda, Laranjeiras do Sul e Nova Londrina; a Oi atende 205 com 

uma estação em cada, como em Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares e Imbituva; e a Vivo 

atende 210 município com apenas uma ERBs cada, como em Pitanga, Pinhão, Bituruna e 

Sarandi. 

 Em contrapartida, as maiores concentrações da Tim estão em Curitiba, com 206 

ERBs, Londrina com 41, Foz do Iguaçu com 35, Maringá com 34, Cascavel em 30 e Ponta 

Grossa com 30 ERBs. A Claro possui 185 ERBs em Curitiba, 45 em Londrina, 30 em 

Maringá e 29 em Foz do Iguaçu. A Oi possui 209 estações em Curitiba, 39 em Londrina, 

30 em Maringá, 29 em Ponta Grossa e 23 em Foz do Iguaçu. Por fim, a Vivo, possui 125 

ERBs em Curitiba, 43 em Londrina, 24 em Foz do Iguaçu, 19 em Maringá, e 19 estações 

em São José dos Pinhais. 

 A partir dos dados de disseminação da telefonia no Paraná, não fica difícil 

considerar o que Ipardes (2010) afirmou sobre a contribuição dos municípios na 

composição do PIB paranaense. Historicamente, poucos contribuíram para o PIB estadual. 

Em 2005, 60% do PIB paranaense era atingido por apenas 12 municípios, sendo que 

Curitiba correspondia a 23,5% nesse ano. Em 2010, Curitiba participava com 24,4%, o 

correspondente por mais de R$ 53 milhões. Seguido por São José dos Pinhais, com 6,3%, 

Araucária com 5,6%, Londrina com 4,5%, Maringá com 3,8%, Paranaguá com 3,3%, Foz 

do Iguaçu com 3,1%, Ponta Grossa com 2,7% e Cascavel com 2,3%. Juntos, estes 

municípios correspondem com o PIB de R$ 126.939.468, enquanto os outros municípios 

do Estado correspondem à R$ 90.350.207, totalizando, em 2010, o PIB de 217.289.677. 

Ou seja, os municípios que mais contribuem com o PIB paranaense são aqueles que 

possuem os maiores investimentos de infraestruturas e serviços de telecomunicações. 
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 Da mesma forma, relacionamos a concentração da telefonia fixa e móvel no Paraná 

com o Valor Adicionado Fiscal (VAF)
128

. De acordo com o Ipardes (2010), o VAF é 

identificado pelo emprego formal, ocupação e produção agropecuária, infraestruturas 

viárias e de serviços e pelas centralidades urbanas. No Paraná, em 2003, apenas 24 

municípios contribuíram com participação superior a 0,25%, sendo Curitiba e Paranaguá 

com participação de 63,17% do total estadual. Em seguida, Araucária, Curitiba e São José 

dos Pinhais somam 50% do total industrial. As empresas entre as 300 maiores do Paraná 

estão presentes apenas em 68 municípios, sendo que em 36 municípios há apenas uma 

empresa, em Curitiba concentram-se 69 (Tabela 4). Segundo o PDI (2006), Curitiba era 

responsável por 90,9% na participação no VAF estadual no setor de correio e 

telecomunicações, além de gerar 2.670 empregos no setor. 

 

Tabela 4: Valor Adicionado Fiscal (VAP) no Paraná (2002-2003) e classes de relevância 

econômica  

INDICADOR 

MUN. QUE SOMAM TOTAL MUN. RELEVANTES  

 50% DO INDICADOR (Part. >=0,25%) 

Faturamento empresas 2002 7 46 

Número de empresas 2002 4 68 

Emprego formal 2003 6 52 

VAF Total 2003 5 48 

VAF Indústria 2003 3 43 

VAF Serviços 2003 2 24 

Fonte: Ipardes (2010). Organização e adaptação: Letícia Król Santos (2013). 

 
 

 Vemos assim, o que Souza (2005) considera de geografias das desigualdades, 

devido a constituição de territórios diversos, oriundos da fragmentação do espaço, da 

técnica e do tempo. 

 

 

 

 

                                                 
128

 O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é o índice formado pelas informações dos contribuintes, 

relativo aos seus movimentos econômicos, que servirão de base para os repasses constitucionais 

sobre os valores das receitas de impostos recolhidos pelos Estados e pela União. Definição 

disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=vaf>. Acesso em: 

20/10/2013. 
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4.3. A rede de fibras ópticas e a participação do Estado na constituição da fluidez 

territorial 

 

 Em território brasileiro, a primeira rede de fibras ópticas conectada por backbone 

foi a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, criada em 1989 pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) a fim de implantar e desenvolver a infraestrutura da rede de 

internet nacional de âmbito acadêmico. 

 A internet comercial brasileira teve início em 1995 e, neste momento, a RNP lança 

seus serviços de acesso a todos os setores sociais, sendo de suma importância para a 

consolidação da internet comercial no Brasil. Com isso, diversas empresas de informática 

passam a dar suporte à rede RNP, como a Compaq, a Equitel, a IBM e a Philips, 

oferecendo equipamento, software e financiando atividades desenvolvidas pelo projeto. 

 De acordo com a revista “Online Magazine”, em 1995, a rede era conectada com 

velocidade de 2 Mbps entre as principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, e os demais polos eram conectados com 

velocidade máxima de 64 Kbps, como as capitais nordestinas e do norte do Brasil.  

Assim, as instituições de pesquisa nacionais foram as primeiras a se conectar nessa 

rede, como a Universidade de São Paulo – USP, Unicamp, Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro, Unesp, Universidade Federal de São Paulo, Universidade de Brasília, CNPq e o 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. 

Quanto ao Ministério da Fazenda, foram conectados à rede a Marinha do Brasil, 

Ministério da Administração, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das 

Comunicações, Ministério da Educação e do Desporto, Ministério do Exército, Ministério 

da Indústria, Comércio e Turismo, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência Social, Ministério das Relações 

Exteriores, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. Por fim, foram também 

inseridos na rede, pelo Poder Legislativo e Judiciário, o Senado Federal, o Tribunal de 

Contas da União e o Tribunal Superior do Trabalho
129

. 

Em 1997 há a implantação de redes locais de alta velocidade, que estariam 

usufruindo da infraestrutura disponibilizada pelas regiões metropolitanas. Neste ano, foi 

                                                 
129

 Revista Online Magazine, jun. 1996. Disponível em: <http://www.malagrino.com.br/online 

/olm3brap.html>. Acesso em: 17/05/2013. 
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lançado um projeto intitulado “Redes Metropolitanas de Alta Velocidade”, com 

financiamento do CNPq e do Comitê Gestor da Internet no Brasil
130

. 

 De acordo com Meira Junior (1999), uma rede metropolitana de alta velocidade 

refere-se a uma estrutura de redes de computadores, com conexão superior a 45 Mbps. 

Com isso, diversas instituições que estão instaladas na área metropolitana de alguma 

cidade podem ser conectadas na rede. Assim, foi realizada a primeira conexão entre 

Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, em maio de 1998. 

No ano seguinte, a conexão foi estabelecida entre Campinas, Florianópolis, Natal, Recife e 

Salvador. Uma terceira conexão foi estabelecida, ainda em 1999, entre Belo Horizonte, 

Brasília e João Pessoa-Campina Grande. 

 Segundo o autor, estas localidades compreendiam 79 instituições conectadas em 

rede, entre universidades, centros de pesquisa, entidades governamentais e empresas 

privadas. 

 Em 1999, foi assinado o Programa Interministerial de Implantação e Manutenção 

da Rede Nacional para Ensino e Pesquisa – PI-MEC/MCT, pelos ministérios da Ciência e 

Tecnologia e da Educação (MEC), a fim de melhorar a rede de internet acadêmica
131

. 

Assim, em 2000, o backbone da RNP2 foi oficialmente inaugurado
132

. 

 No ano de 2005, a RNP inaugura a “Rede Ipê”, a primeira rede de fibras ópticas 

acadêmica da América Latina. Neste contexto, o backbone apresenta uma infraestrutura 

com 27 Pontos de Presença (Pops), um em cada Estado brasileiro, que apresenta 

ramificações que atendem mais de 500 instituições de ensino e pesquisa, com 3,5 milhões 

de usuários no Brasil. 

 Finalmente, em 2010, a rede Ipê atinge a capacidade de transmissão de 233,2 Gbps. 

Estas velocidades multigigabits (acima de 1 Gbps) estão disponíveis para 24 dos 27 Pops. 

Este processo foi possível após um acordo firmado entre a RNP e a Oi, que dispõe de 

infraestrutura de transmissão em fibras ópticas para uso não comercial, além de participar 
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 Entendendo o Backbone, Backhaul e a Última milha. Disponível em: 

<http://www.portaladsl.com.br/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116496>. Acesso 

em: 12/05/2013. 
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 O Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional para Ensino e 

Pesquisa foi criado com objetivo de financiar a implantação e manutenção de uma rede Internet 

acadêmica avançada, mais conhecida como RNP2. O Programa previa investimentos conjuntos dos 

ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Educação (MEC) num total de R$ 215 milhões. 

Informações extraídas em: http://www.rnp.br/pimm/. Acesso em: 12/05/2013. 
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 História da RNP. Disponível em: <http://www.rnp.br/rnp/historico.html>. Acesso em: 

12/05/2013. 
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de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). A Figura 14 representa a rede Ipê e a 

interconexão entre os Pops da rede. 

 

Figura 14: Backbone de Fibras Ópticas – Rede Nacional 

 

 

De acordo com a figura, as maiores velocidades se concentram nos maiores centros 

urbanos do país, interligando, em seguida, o Sul e o Nordeste brasileiro. As áreas de 

maiores rarefações técnicas estão no Norte133. 
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 Rede Ipê de fibras ópticas da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP. Disponível em: 

<http://www.rnp.br/>. Acesso em: 10/08/12. 
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Segundo Ianni (2007, p. 179), “a dinâmica desse modo de produção cria e recria, 

continua e reiteradamente, as forças produtivas e as relações de produção, seja pelo 

desenvolvimento extensivo como pelo intensivo”, ao estabelecer as conexões entre os 

grandes centros urbanos do país. 

 Além desta rede, outras empresas disponibilizam suas redes de internet, com 

infraestruturas próprias, como a GVT
134

 que possui velocidade variável de 64 Kbps a 155 

Mbps
135

, com backbone nacional a partir da Geodex, empresa fornecedora de infraestrutura 

de telecomunicações incorporada ao GVT em 2007
136

. Esta rede conecta, principalmente, 

Porto Alegre a Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e 

Fortaleza.  

 Dentre as redes nacionais de fibras ópticas, destaca-se também a Rede de 

Comunicação Serpro que dispõe de infraestrutura e serviços de telecomunicações para o 

Governo Federal. Esta rede é constituída por 2.010 Pops e mais de 1.201 conexões, com 

velocidade total de 2,4 Gbps, integrado no Backbone do Serpro (Figura 15). Assim, a rede 

conecta 320 mil usuários, em 4.360 municípios. Para isso, disponibiliza-se de 1.463 pontos 

de acessos (Pops)
137

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134

 Global Village Telecom.  
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 Internet GVT. Disponível em: <http://www.gvt.com.br/PortalGVT/empresas/corporate/internet/ 

internet_isp>. Acesso em: 13/05/2013. 
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 Portal GVT. Disponível em: <http://www.geodex.com.br/>. Acesso em: 13/05/2013. 
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 Rede Serpro. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/conteudo-

tecnologia/infraestrutura/rede>. Acesso em: 17/05/2013. 
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Figura 15: Backbone de Fibras Ópticas da Serpro – 2012  

 

 

 Assim, em fevereiro de 2013, o Ministério das Comunicações publicou um decreto 

que prevê a desoneração dos investimentos em infraestruturas e em rede de banda larga no 

Brasil. As empresas que quisessem implantar os sistemas 3G e 4G ficariam isentas de 

pagamentos de impostos, contando que apresentassem projetos de implantação até dia 30 

de junho de 2013, dando preferência àquelas empresas que pretendessem compartilhar a 

infraestrutura com outra empresa. No caso das fibras ópticas, as empresas que queiram 

expandir sua rede no Sul e Sudeste do Brasil (região considerada como a mais rica em 



175 

 

infraestrutura em telecomunicações), deverá comprometer que irá realizar investimentos 

também nas demais regiões do país
138

. 

 Entretanto, um grande problema é encontrado na rede de fibras ópticas no Brasil. 

Segundo publicação na Gazeta do Povo em outubro de 2012, poucas cidades do país 

possuem cabeamento de fibras ópticas espalhado na área total municipal, sendo que a 

maioria se desloca até chegar aos armários de distribuição (ponto de conexão da rede 

primária). Após esta conexão, a internet é levada até ao cliente por cabos de metal ou fio 

de cobre, limitando a transferência de dados (ou seja, esta é a parte da rede que concentra a 

maior quantidade de problemas de conexão à internet). Assim, quanto mais longe o cliente 

estiver do armário de distribuição, menor será a velocidade e a qualidade dos serviços 

prestados
139

. 

 Devido a isso, a internet do Brasil é considerada uma das mais lentas do mundo, 

ficando em 35º numa lista de 45 países, num levantamento realizado pela empresa norte-

americana Akamai. Essa pesquisa apresentou que Curitiba é a cidade que possui a 

velocidade mais rápida, o que a colocaria, se fosse país, em 32º lugar no ranking de 

velocidade mundial. Vinculada a isso, a pesquisa mostra que 20% das conexões do Brasil 

tem velocidade inferior a 256 Kbps, que é a velocidade mínima estabelecida UIT para que 

a internet seja considerada banda larga
140

. 

 No que se refere ao Paraná, os serviços de fibras ópticas são ofertados pela Copel 

Telecomunicações, empresa subsidiária da Copel, que tem como objetivos, segundo o Art. 

1º do Estatuto Social: 1) explorar e prestar serviços de telecomunicações e de 

comunicações em geral, sob todas as formas legalmente permitidas, no âmbito do Estado 

do Paraná e em qualquer localidade onde houver interesse e possibilidade para a 

Sociedade; 2) elaborar estudos, pesquisas, projetos e planejamentos, por conta própria ou 

de terceiros, na área de telecomunicações, comunicações e naquelas conexas, correlatas, 

necessárias e/ou úteis à execução destas atividades; 3) prestar serviços compatíveis com 
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 Governo desonera teles para ampliar acesso à banda larga no país. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1232659-governo-desonera-teles-para-ampliar-acesso-a-

banda-larga-no-pais.shtml>. Acesso em: 19/05/2013. 
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 Internet de 1 GB. Quando chega? Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/ conteudo.phtml?id=1302431&tit=Internet-de-1-GB-

Quando-chega>. Acesso em: 19/05/2013. 
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 Web no Brasil está entre as mais lentas do mundo! Disponível em: <http://adrenaline. 

uol.com.br/mobile/noticias/4071/web-no-brasil-esta-entre-as-mais-lentas-do-mundo.html>. Acesso 

em: 19/05/2013. 
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aqueles inerentes à área de comunicações e telecomunicações, bem como aqueles que 

visem à otimização da infraestrutura, atividades necessárias à operação, manutenção, 

supervisão, direção de obra, construção, fornecimento de materiais e equipamentos, o 

aproveitamento das disponibilidades da Sociedade, ou mesmo em relação àquelas 

atividades que acrescentam, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o 

qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, 

apresentação, movimentação, recuperação de informações e qualquer outra atividade 

conexa ao disposto nos incisos anteriores
141

.  

A princípio, quando a Copel Telecomunicações foi criada, seu objetivo era prestar 

serviços à Copel, dando suporte ao sistema elétrico (PESSOA, 2008). Então, desde 1965, 

foi planejado equipar a empresa com um sistema de comunicação que fosse adequado ao 

seu porte. Os primeiros sistemas implantados foram através de linhas que serviam como 

antenas, que eram aplicadas paralelamente aos cabos de transmissão de energia. 

Posteriormente, em 1968, a empresa passa a investir nos equipamentos do Sistema 

Carrier, que consiste em transmitir informações por ondas portadoras de linhas de alta 

tensão como meio de comunicação. Esta estrutura permitia a interconexão das subestações 

da Copel. Nos anos de 1980, a rede era composta por 3 mil ramais internos, além das 

conexões de telefones direto nas agências da Copel, estendendo o atendimento para a 

população e empresas em território paranaense. 

Em 1995, o sistema de transmissão já era obsoleto, exigindo que a Copel investisse 

na instalação de cabos para-raios ópticos, sistema chamado popularmente por OPGW. 

Assim, em 1997, inicia-se a implantação do backbone de fibras ópticas no Paraná.  

No Gráfico 11 está representada a evolução da fibra óptica no Paraná. No ano de 

2002, apenas 15% das cidades eram cobertas pelos serviços, ou seja, 60 municípios; em 

2010 o número aumenta para 60% e 2012 para 81,3%. 
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 Texto extraído do Art 1º, do “Capítulo 1 – Da denominação, sede, fins e duração” do Estatuto 

Social da Copel Telecomunicações. Disponível em: <http://www.copel.com 

/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/estatutocte_port/$FILE/estatuto%20CTE_port.pdf>. 

Acesso em: 16/04/2013. 
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Gráfico 11: Evolução das fibras ópticas no Paraná 

 
Fonte: Copel (2012). Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

Em 2001, ainda era coberto apenas 12% dos municípios. Há, portanto, a formação 

inicial das redes secundárias de fibras ópticas no Estado do Paraná sendo conectadas ao 

Backbone. Em 2004, a disseminação se torna mais forte quando a Copel passa a oferecer 

os serviços para 35,3% dos municípios. Há a ocupação de boa parte dos territórios da 

região metropolitana, litorânea, norte e oeste do Paraná. 

Em 2009, os serviços são operados em 53,8% do território e, em 2012, 89,4% do 

Estado do Paraná já recebem os serviços oferecidos pela Copel. Assim, em 15 anos de 

desenvolvimento técnico, a Copel ocupou todos os municípios paranaenses em 2013, com 

cobertura digital e investimentos de 200 milhões de reais em infraestruturas, sendo o 

primeiro Estado brasileiro a oferecer os serviços em todo seu território
142

. 

No ano de 2011, o governador Beto Richa orienta a Copel Telecomunicações para 

que ofereça os serviços para todos os municípios do Paraná, dando o prazo de dois anos 

para a efetivação de toda a infraestrutura da rede e serviços
143

. Na figura 16, apresentamos 

um mapa processual do progresso de distribuição e ocupação territorial das fibras ópticas 

pela Copel. Assim, em 1998, ano que inicia esta disseminação, a Copel cobria 7% do 

território. Os municípios conectados à rede eram somente aqueles por onde o Backbone foi 

instalado. 
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 “Copel fecha 2012 com atendimento a 4 milhões de unidades consumidoras”. Disponível em: 

<http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=44941>. Acesso 

em: 30/04/2013. 
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 Breve histórico da Copel Telecomunicações descrito na revista “Copel Telecomunicações”, 

edição especial de 40 anos, março de 2011. Disponível em: 

<http://lp.ncdownloader.com/EBook1/?q=copel%20telecom%2040%20anos%20livro%20pdf>. 

Acesso em: 17/04/20113. 
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Figura 16: Mapa processual da presença das fibras ópticas no Paraná – 1998 a 2012 
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Em setembro de 2012, a Copel disponibilizou 8.397 km de cabos ópticos instalados 

no anel principal, além de 19.620 km de cabos ópticos autossustentados, atendendo além 

dos municípios paranaenses, Mafra e Garuva em Santa Catarina, e Chavantes em São 

Paulo, totalizando 2.477 clientes
144

. Portanto, o fechamento anual apresentou 9.211 km de 

cabos ópticos (Figura 17). 

Esta rede de fibras ópticas foi sendo construída tendo como base o Backbone da 

Copel, estabelecendo alguns municípios como polos de transmissão de sinais. A rede é 

conectada diretamente com o Backbone, que possui a capacidade de transmissão de dados 

em velocidade de 10 Gbps (Giga bits por segundo)
145

. Alguns anéis se destacam nessa 

rede: a interligação entre Curitiba, Ponta Grossa e Londrina; entre Curitiba, Guarapuava e 

Pato Branco; e entre Curitiba, Maringá e Cascavel; transportando dados com a velocidade 

de 10 Gbps. Neste caso, as cidades de menor porte são, geralmente, atendidas por anéis de 

1 Gbps que partem das cidades maiores, configurando as micro redes de fibras ópticas. Por 

exemplo, Cianorte está inserida em um anel que sai de Maringá e vai até Cascavel. 

A expansão da rede além das fronteiras do Estado do Paraná coloca a empresa no 

ramo competitivo, abrindo caminhos para empreendimentos e maior acumulação e 

circulação de capital em escala nacional. Assim, além da interconexão com as cidades 

catarinenses e paulistas, a Copel, em 2012, fechou contrato para dar suporte técnico à 

subestação Araraquara II, em São Paulo
146

. 
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 Dados disponíveis em Copel 58 anos. Informativo Trimestral – set./2012. Disponível em: 

<http://www.latibex.com/act/esp/resulta%5C2012/Rel0912%5B1.pdf>. Acesso em: 20/10/2012. 
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 Gbps refere-se a uma unidade de medida para a velocidade do fluxo da informação digital, o 

equivalente à um bilhão de bytes por segundo. Dicionário de Tecnologia. Disponível em: 

http://www.origiweb.com.br/dicionario-de-tecnologia/Gbps. Acesso em: 25/04/2013. 
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 “Copel telecom inicia atuação fora do Paraná e promete atuação nacional”. Disponível em: 

<http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=287766&codDep=28>. Acesso em: 

30/04/2013. 
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 Esta configuração da rede de fibras óticas proporciona a interligação entre diversas 

agências, setores e empresas, sejam elas públicas ou privadas, proporcionando o uso 

corporativo do território. Este processo pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18: Rede de Fibras Ópticas e o uso corporativo do território pela Copel e Celepar
147
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 Maiores detalhes da legenda disponível no Anexo I. 
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A Copel atende estas empresas e provedores de serviços no Paraná com seus 

produtos de telecomunicações. Estes produtos auxiliam as empresas em suas comunicações 

e informações corporativas, proporcionando maior agilidade na administração, no 

gerenciamento, no controle e nos processos empresariais. Entre elas, citamos como 

exemplo a Celepar – Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, 

a mais antiga empresa estatal na área das Tecnologias de Comunicação do Brasil. 

Com os serviços de fibras ópticas disponibilizadas pela Copel, a Celepar possibilita 

o acesso à internet de órgãos governamentais como as Secretarias de Estado, com 

capacidade total de 110 Mbps (Megabit por segundo). Dentre estes órgãos, citamos a 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB que atende as Centrais de 

Abastecimento do Paraná – Ceasa, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do 

Paraná – Codapar, a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

Emater, a Empresa Paranaense de Classificação de Produtos – Claspar, o Instituto 

Agronômico do Paraná – IAPAR, o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – 

CPRA, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – Cedraf, o 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola – Conderpa e o Conselho 

Estadual de Sanidade Agropecuária – Conesa. 

 Outro setor que está interligado a este sistema, por exemplo, é a Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, que conecta as faculdades e 

universidades paranaenses, como a UEM, UEL, UEPG, Unicentro, Unioeste, Escola 

Superior Sul Americana de Cinema e TV (CinetvPr), Institutos de Tecnologia do Paraná, 

Conselho de Dirigentes de Instituições de Ensino e Pesquisa, Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná, Faculdade de Artes do Paraná, Unespar, Faculdade de Ciências e Letras 

de Campo Mourão (Fecilcam), Faculdade estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, 

Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, Faculdade Estadual de Educação Física 

de Jacarezinho e Universidade Estadual do Norte do Paraná. 

 Também são conectadas a esta rede algumas prefeituras do Paraná: Apucarana, 

Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio 

Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, 

Marmeleiro, Matelândia, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Sarandi, São 

José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória
148

. 
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 Clientes da Celepar. Disponível em: <http://www.celepar.pr.gov.br/modules 

/conteudo/conteudo.php?conteudo=46>. Acesso em: 20/01/2013. 
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De acordo com Tozi (2009), o Estado promove a implantação das redes, bem como 

possibilita a criação de técnicas dispostas ao território que viabiliza maior integração, 

fluidez e competitividade do território. Simultaneamente, o Estado cria a regulação que vai 

orientar os processos e usos das técnicas e serviços, que direcionam para as demandas do 

mercado. 

Da mesma forma, a Copel integra em sua rede de fibras ópticas as empresas 

privadas (Figura 19). Este sistema de infraestrutura no modelo carrier to carrier
149

 é de 

suma importância para a economia do Copel Telecom na configuração do uso corporativo 

do território. De maneira geral, é muito difícil concentrar capital somente com a 

disponibilização de infraestrutura; porém a Copel Telecomunicações apresenta a vantagem 

de ter um pequeno número de concorrentes e de atuar em parceria com a Companhia 

Paranaense de Energia, sua principal acionista.  

 

Figura 19: Rede de fibras ópticas entre a Copel e a MPS Internet 

 

                                                 
149

 Este sistema de fornecer infraestrutura para outras empresas é chamado de perfil “carrier to 

carrier”, e se encontra em posição privilegiada no Brasil. No caso da Copel, ela disponibiliza a 

rede elétrica como suporte para instalação das fibras ópticas, diminuindo o gasto com a 

implantação de infraestruturas. Revista de Estudo Telecom 2012. Disponível em: 

<http://www.serieestudos.com.br/images/stories/publicacoes/TELECOM2012/03a-tl2012.pdf>. 

Acesso em: 30/04/2013. 
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 Com sede em Curitiba, a MPS Internet é uma empresa particular que trabalha no 

desenvolvimento de software, consultoria, gestão, suporte e provedora de serviços em 

internet. Dentre seus clientes, destacam-se empresas comerciais como a Sopetra e Abadir; 

no ramo financeiro, o Paraná Banco; em transportes e logísticas, a Rodomar e a Grieg; na 

indústria, a Triângulo e a indústria Leão Junior; em empresas de consórcios, como a 

Scania; educacional, com a PUC, Grupo Positivo e InterAmericano; no ramo de hospitalar 

e saúde, com o Hospital Universitário Cajuru e a Unimed; no ramo do poder judiciário, 

interligando à rede várias seções; empresas de grande porte, como a Suzuki Indústria, 

Nissan do Brasil, Rentauro e Unibrasil; e, por fim, empresas de gestão pública, como o 

Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e a prefeitura municipal de Ponta Grossa
150

. 

 Com a disponibilização das fibras ópticas pela Copel, empresas particulares 

adquirem a técnica e repassam aos seus clientes, cobrando de acordo com a velocidade de 

transmissão de dados. Consideremos a Clusters Telecom, empresa privada que 

disponibiliza serviços de conexão à internet banda larga em alguns municípios do Paraná, 

como Sertanópolis, Arapongas e Bela Vista do Paraíso. Nestes municípios, a conexão de 1 

Mega (Megabit por segundo), custa R$ 29,90; de 2 Megas, custa R$ 39,90; e de 4 Megas, 

custa R$ 59,90
151

. 

 Outro exemplo que podemos apresentar é a Intertower, empresa localizada em 

Curitiba, que oferece serviços de internet banda larga para a região metropolitana e para o 

litoral paranaense. Devido a concentração de trabalho e circulação de capital mais intenso 

nessas regiões, o valor cobrado pelos serviços de banda larga são maiores comparados com 

a Clusters Telecom como se observa na Tabela 5. 
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 Clientes da MPS Internet. Disponível em: <http://mps.com.br/clientes.aspx>. Acesso em: 

20/01/2013. 
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 Planos de conexão à internet da Clusters Telecom. Disponível em: 

<http://www.clusterstelecom.com.br/planos.html>. Acesso em: 20/01/2013. 

 



198 

 

Tabela 5: Valores e velocidades da conexão banda larga da Intertower. 

Velocidade Pago até o dia 1º Valor impresso no boleto 

Metropolitana Litoral Metropolitana Litoral Metropolitana Litoral 

10 Mbps    R$ 127,50   R$ 150,00   

5 Mbps 5 Mbps R$ 102,00 R$ 130,05 R$ 120,00 R$ 153,00 

4 Mbps 4 Mbps R$ 89,25 R$ 119,85 R$ 105,00 R$ 141,00 

3 Mbps 3 Mbps R$ 78,20 R$ 109,65 R$ 92,00 R$ 129,00 

2 Mbps 2 Mbps R$ 68,00 R$ 99,45 R$ 80,00 R$ 117,00 

1,5 Mbps 1,5 Mbps R$ 59,50 R$ 86,70 R$ 70,00 R$ 102,00 

1 Mbps 1 Mbps R$ 51,00 R$ 76,50 R$ 60,00 R$ 90,00 

800 Kbps 800 Kbps R$ 43,35 R$ 67,15 R$ 51,00 R$ 79,00 

600 Kbps 600 Kbps R$ 35,70 R$ 59,50 R$ 42,00 R$ 70,00 

400 Kbps 400 Kbps R$ 29,75 R$ 42,50 R$ 35,00 R$ 50,00 

200 Kbps 200 Kbps R$ 22,10 R$ 28,90 R$ 26,00 R$ 34,00 

Fonte: Intertower. Disponível em: http://www.intertower.com.br/precos.php. Acesso em: 

20/01/2013. Organização e adaptação: Letícia Król Santos (2013). 

 

 A Sercomtel, empresa paranaense de comunicação, oferece serviços de dados e 

internet, individualmente e em companhia com a Copel. A partir de 2009, a Anatel autoriza 

sua expansão para todo o Paraná para operação na telefonia fixa e banda larga, atuando em 

46 cidades paranaenses; em parceria com a Copel, atende 33 cidades com fibras ópticas e 

13 cidades são atendidas somente com seus aparatos técnicos; e na telefonia celular, atende 

duas cidades (FIGURA 20)
152

. 
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 Dados disponíveis em: <http://www.sercomtel.com.br/portalSercomtel/ 

empresa.localidadesAtendidas.do>. Acesso em: 02/05/2013. 
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Segundo a Gazeta do Povo (fev./2013), outras empresas são responsáveis por 

operar a fibra óptica no Paraná, além da Copel Telecom. A GVT, a Oi e a Net também 

oferecem os serviços, porém com menor intensidade e velocidades inferiores. A Copel 

Telecom possui a rede de fibras ópticas nos 399 municípios do Estado, embora esteja em 

processo de implantação dos serviços de banda-larga fixa, com velocidade de 35 Mbps, 

porém com restrições. A Net e a GVT também oferecem estas velocidades. A Net tem 

plano de 20 e de 100 Mbps e a GVT concentra seus serviços em 32 cidades e, em alguns 

casos, apenas em bairros com maior concentração de pessoas. Por fim, a Oi atuam em 397 

municípios, com velocidades de até 15 Mbps. 

Somente em outubro de 2013 que Jacarezinho contratou os serviços oferecidos pela 

Copel Telecom. Em entrevista com o secretário de planejamento do município, Vicente 

Estanislau, a Gazeta do Povo (out./2013) perguntou sobre este contrato com a Copel, já 

que ela não oferecia nem mesmo serviços de energia elétrica ao município. O secretário 

afirma que este contrato era viável para o município, devido ao baixo custo dos serviços 

em relação ao mercado, já que o compromisso é de que seja realizado o projeto de inclusão 

digital com a instalação de terminal de computadores em locais públicos como a estação 

rodoviária. 

Diante disso, Harvey (2005, p. 43) cita que Marx reconheceu que “a acumulação de 

capital ocorria num contexto geográfico”, aplicando a teoria da localização. Este processo 

de acumulação depende, primeiramente, da existência de um excedente de mão-de-obra, 

seguindo da existência de um mercado que ofereça os meios de produção e as técnicas e, 

por fim, um mercado adquira sua produção. 

 Assim, é formada a rede de fibras ópticas do Paraná, interligando empresas, órgãos 

administrativos do Estado, como também escolas públicas situadas em áreas carentes a 

partir de projetos sociais. Outra forma de uso corporativo é juntamente com a Sercomtel, 

na disponibilização de serviços de voz de dados de alta qualidade a custos menores para o 

mercado corporativo. 

Assim, toda esta configuração da rede de fibras ópticas no Paraná, levou a Copel a 

ampliar o acesso urbano. No Gráfico 12 está representado o progresso da rede de acesso 

urbano em quilômetros, sendo que os últimos anos representam os mais significativos em 

termos de expansão, havendo ampliação em 389% da rede, de 2004 a 2010. De acordo com 

Correa (1989, p. 5), a “via rede urbana e a crescente rede de comunicações a ela vinculada, 

distantes regiões puderam ser articuladas”, a partir da integração eletrônica. 
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Gráfico 12: Rede Óptica de Acesso Urbano – 2004 a 2010 

 
Fonte: Relatórios da Administração da Copel Telecom. Disponível em: 

<http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf

%2F5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e%2F31b99bc92b6ce7b9032574db004455e8>. Acesso 

em: 10/01/2013. Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

 A expansão desta rede exigiu que a Copel ampliasse seus investimentos em técnicas 

e serviços. O Gráfico 13 representa o total de investimentos anuais em milhões de reais.  

 

Gráfico 13: Investimentos na Rede de Fibras Ópticas da Copel – 2004 a 2010 

 
Fonte: Relatórios da Administração da Copel Telecom. Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

No ano de 2004, quando a Copel integrava a partir da rede de fibras ópticas 35,3% 

dos municípios paranaense foram investidos R$ 39,7 milhões. De 2005 a 2007, os 

investimentos se dão em menores proporções, aumentando em 2009 para R$ 38,4 milhões, 

com a integração de 53,8% do território. Em 2010, os investimentos chegam a R$ 74,6 

milhões, com a integração de 60% dos municípios. 

 Estes investimentos proporcionaram grande faturamento para a Copel. De acordo 

com a “Teletime”, a Copel fechou o ano de 2012 com receita de R$ 125,6 milhões. Houve 
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um alto crescimento, fruto do aumento do atendimento aos novos clientes que dobrou de 

2011 para 2012, passando de 1442 para 3141 clientes
153

. No Gráfico 14 representamos a 

receita operacional líquida da Copel Telecom. 

 

Gráfico 14: Receita Operacional Líquida da Copel Telecom  

 
Fonte: Relatórios da Administração da Copel Telecom. Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

 No ano de 2003, a receita líquida era de pouco mais de R$ 52 milhões. Deste total, 

apenas 32% era lucro bruto operacional. Um grande crescimento é apontado entre 2007 e 

2008, quando passa de R$ 78.651 milhões para R$ 94.299 milhões e o lucro bruto 

operacional passa de 27,4% para 33%. O ano seguinte fechou com receita líquida de R$ 

142.366 milhões, com 36% de lucro bruto operacional, caindo em 2010 para R$ 142.366 

milhões a receita líquida, porém aumentando para 47% o lucro bruto operacional.  

 Nos últimos anos, a Copel Telecom não acumulou prejuízos, embora tenha 

apresentado grandes valores em 2003 e 2004, com R$ 11.455 milhares e R$ 12.483 

milhares, respectivamente. Diante disso, apresentamos no Gráfico 15 o saldo total anual da 

Copel Telecom, que passa de R$ 110.003 milhares em 2003 para R$ 241.363 milhares em 

2010, representando grande crescimento entre 2005 e 2006, de R$ 114.724 milhares para 

R$ 184.287 milhares. 
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 “Copel Telecom registra receita de R$ 125,6 milhões em 2012”. Disponível em: 

<http://www.teletime.com.br/26/03/2013/copel-telecom-registra-receita-de-r-125-6-milhoes-em-

2012/tt/334117/news.aspx>. Acesso em: 30/04/2013. 
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Gráfico 15: Saldo total anual da Copel Telecom 

 
Fonte: Relatórios da Administração da Copel Telecom. Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

 Representamos no Gráfico 16 o total dos custos dos serviços prestados pela Copel 

Telecomunicações. Na lógica dos investimentos e faturamentos, os custos com os serviços 

também cresceram nos últimos anos, passando de R$ 35.116 para R$ 71.294 em sete anos. 

 

Gráfico 16: Custos dos serviços prestados pela Copel Telecomunicações – 2003 a 2010. 

 
Fonte: Relatórios da Administração da Copel Telecom. Organização: Letícia Król Santos (2013). 

 

 Ampliando as taxas de conexão a clientes corporativos, a Copel propõe o 

lançamento da Banda Extra Larga (BEL), na qual os usuários pagam pelo que consomem, 

assim como nas tarifas de energia elétrica. De acordo com Pessoa (2008, p. 22), o projeto 

BEL deverá ser expandido, primeiramente, por Curitiba e depois aos demais municípios 

paranaenses, interligando edifícios públicos estaduais, como “escolas, secretarias de 
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Estado, unidades administrativas, postos policiais e de saúde, hospitais públicos e unidades 

do Detran”, até 2014. Assim,  

 

[...] a proposta, no contexto do BEL, é que a COPEL Telecomunicações 

passe a oferecer conteúdos digitais, Serviços de Valor Adicionado (SVA) 

e comércio eletrônico para clientes residenciais (pessoas físicas). Isso, por 

si só, já implica uma mudança substancial e radical na sua estrutura, nos 

seus processos e na cultura da empresa (PESSOAS, 2008, p. 20)
154

. 

 

 Além disso, este projeto visa a integração da Copel Telecomunicações com a 

Universidade Federal do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar e a 

Federação das Indústrias do Paraná – Sistema FIEP, na consolidação do Paraná como um 

polo de inovação e desenvolvimento de técnicas para as redes de comunicação, com o 

objetivo de tornar Curitiba um grande polo digital para a Copa do Mundo de 2014. Assim, 

a Copel Telecomunicações, segundo Pessoa (2008), colabora com programas sociais e de 

governos, como o “Programa Paraná Digital”, que visa a inclusão digital de crianças e 

adolescentes em escolas públicas estaduais. 

 De acordo com o Jornal “Hoje Centro Sul”, depois de Curitiba, o município de Irati 

é o segundo a receber os serviços 100% em fibras óptica para a conexão à internet banda 

extralarga, com conexão de 20 a 100 Mbps. A cidade teve as primeiras implantações no dia 

27 de novembro de 2012, possuindo, em menos de uma semana, 15 contratos fechados 

com clientes e 50 pré cadastros. De acordo com a notícia, esta conexão de 20 Mbps custa o 

mesmo valor que uma de 5 Mbps oferecida por outras empresas
155

.  

                                                 
154

 De acordo com a Anatel, Os Serviços de Valor Adicionado (SVA) é uma atividade que 

acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte - e com o qual não se confunde - 

novas utilidades relacionadas ao acesso, ao armazenamento, à apresentação, à movimentação ou à 

recuperação de informações. O SVA não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se 

seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte. É assegurado aos 

interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação de serviços de valor 

adicionado. Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?acao&codItemCanal=1266&codig

oVisao=4&nomeVisao=Cidad>. Acesso em: 30/04/2013. 
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 Copel Telecom oferece internet em banda extralarga a Irati. Disponível em: 

<http://www.hojecentrosul.com.br/cidades/copel-telecom-oferece-internet-em-banda-extra-larga-a-

irati/>. Acesso em: 30/04/2013. 
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 Em maio de 2013, a Copel iniciou o oferecimento da técnica em Ponta Grossa e, no 

segundo semestre, em Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Telêmaco Borba
156

. 

 De acordo com notícia da “Gazeta do Povo”, o acesso residencial à esta rede vão de 

R$ 89,90 a R$ 349,90 mensais, dentro da conexão de 20 a 100 Mbps, com franquias de 

150 a 1000 minutos para ligações. O serviço residencial de conexão à banda extralarga é 

realizado na parceria entre a Copel Telecomunicações e a Sercomtel, parceria que visa, 

primeiramente, a atração de pequenas empresas, para depois a oferta ao mercado 

residencial, já que este exige uma oferta de valor agregado, como da associação de 

técnicas, como telefonia, internet e televisão
157

. 

 Diante disso, a Copel Telecom é de suma importância para a economia paranaense, 

bem como importante para a Copel. Na Figura 21, apresentamos um organograma com as 

participações societárias e a composição acionária das subsidiárias da Copel. 
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Figura 21: Organograma das Participações Societárias e Composição Acionária (2011) 

 
Fonte: Relatório Anual de Gestão e Sustentabilidade da Copel (2011). Disponível em: 

<http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/relatorio2011/$FILE/RelAnual11.

pdf>. Acesso em: 22/10/2013. Organização e adaptação: Letícia Król Santos (2013). 

 

 A partir disso, entendemos que a Copel Telecom é uma subsidiária integral da 

Copel, com 100% das ações, juntamente com a geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Outras empresas no ramo de energia contribuem para a economia da 

Copel, dentre departamentos públicos e privados, constituindo o uso corporativo do 

território e uma emaranhada rede técnica.  



207 

 

_____________________________ 

CONCLUSÕES 

_____________________________ 

 

 

 Chegamos às considerações finais da nossa pesquisa de mestrado, no entanto, 

muitas discussões permeiam ainda nesta temática, tendo como pressuposto a característica 

ilimitada do pensamento e das ideias. Apresentamos, neste momento, uma síntese do que 

foi proposto e do que apresentamos ao longo dos capítulos. 

  A rede de telecomunicações, constituída por um emaranhado de sistema de objetos 

e sistema de ações é mais um importante instrumento do capital, manipulado pelos agentes 

hegemônicos, seja a parceria entre o Estado e as corporações, constituindo o uso 

corporativo do território. Consideramos, assim, este processo de suma importância de 

análise geográfica, pois são partes constituintes do espaço geográfico a partir das 

infraestruturas, das ações e dos movimentos articulados. 

Diante disso, afirmamos que esta rede, criada primeiramente para ligar, conectar e 

comunicar se tornou propriedade da estratégia capitalista, no sentido de manipular o 

espaço e o tempo a seu favor, deixando em segundo plano as necessidades sociais de 

comunicação. Sendo assim, as redes de telecomunicações se caracterizam como extração 

de mais-valia das corporações. 

O Estado, por sua vez, constituído como agente que visa o bem-estar da sociedade, 

se torna o agente que normatiza o sistema de telecomunicações. Entretanto, suas ações 

beneficiam as corporações, pois 

 

[...] hoje, o que é federativo no nível mundial não é uma vontade de 

liberdade, mas de dominação, não é o desejo de cooperação mas de 

competição, tudo isso exigindo um rígido esquema de organização que 

atravessa todos os rincões da vida humana. Com tais desígnios, o que 

globaliza falsifica, corrompe, desequilibra, destrói (SANTOS, 1994, p. 

16). 

 

 Assim, regular os sistemas de comunicação em favor da acumulação e circulação 

de capital corporativo, caracteriza-se em dotar estas empresas de maior competitividade, 

tornando suas técnicas e serviços mais fortes frente ao mercado internacional. 
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Uma coisa é um sistema de relações, em benefício do maior número, 

baseado nas possibilidades reais de um momento histórico; outra coisa é 

um sistema de relações hierárquico, construído para perpetuar um 

subsistema de dominação sobre outros subsistemas, em benefício de 

alguns. É esta última coisa o que existe (SANTOS, 1994 p. 15). 

 

 Esta dinâmica ocasiona um uso desigual das técnicas e serviços de 

telecomunicações no território, como apresentado no capítulo 4, sobre as espacialidades 

sociais no Estado do Paraná. As áreas que possuem maior concentração de empresas e, 

logo, de capital, são também as que possuem os maiores investimentos em infraestruturas 

e, consequentemente, de acessos fixos e móveis. As áreas de baixas concentrações 

econômicas, em que a economia predominante é a agricultura e mercado local, são as que 

possuem as piores qualidades e os menores investimentos em infraestruturas técnicas. 

 Este processo desigual e contraditório foi intensificado com a privatização do setor 

em 1998. Os fluxos aumentaram, as técnicas e serviços diversificaram, mas o capital tem 

concentrado e circulado verticalmente entre as maiores empresas de telecomunicações. Por 

isso a importância das normas. Assim, de acordo com o estudo proposto, observamos que o 

Estado aplica a norma, em concordância com as ações corporativas. 

 Diante disso, consideramos que as redes de telecomunicações possibilitaram a 

constituição de um novo sistema político-econômico ao longo da história do Brasil, que foi 

modificado a partir da implantação de novas técnicas, competição, desenvolvimento e 

disseminação tecnológica. No primeiro período proposto, Paradigma Experimental, 

constitui como o período lento, sem um sistema normativo definido. A circulação se dava 

em espaços locais ou regionais e surgem os primeiros sistemas de telecomunicações. No 

Paradigma Eletrotécnico, a velocidade se acentua e as técnicas ganham novas roupagens. 

Há os primeiros indícios de uma possível expansão nacional, com a implantação da 

Embratel e posteriormente da Telebras no Paradigma técnico-científico. Assim, o Estado 

toma a frente no Paradigma Estatal, mantendo o monopólio até a privatização. Com a 

criação da Anatel, o território brasileiro é possuído por uma regulação híbrida, quando as 

corporações manipulam as técnicas e serviços, enquanto o Estado regula. Por fim, há a 

formação de um território dominado pelo paradigma corporativo, quando o Estado e as 

empresas trabalham juntos, disseminando técnicas e serviços, principalmente com a 

criação do PNBL. 

 No Estado do Paraná, a rede de telecomunicações é vinculada à rede nacional tanto 

na telefonia fixa e móvel, como pela rede de fibras ópticas. No setor da telefonia, as 

conexões são estabelecidas por empresas privadas: Vivo, Claro, Oi e Tim. A Sercomtel 



209 

 

também atua no Norte do Estado no ramo da telefonia, embora sua maior participação seja 

no ramo das fibras ópticas em parceria com a Copel Telecom. Esta por sua vez, é 

responsável por levar a conexão banda larga por meio das fibras ópticas para as principais 

entidades governamentais e públicas do Paraná, atuando também no oferecimento dos 

serviços para clientes corporativos e pessoas físicas.  

 Vemos assim como as empresas de telecomunicações usam o território paranaense. 

Na oferta de serviços, como no caso das fibras ópticas, há uma parceria entre a Sercomtel e 

a Copel Telecom. As corporações aplicam maiores investimentos em territórios onde já 

existe todo o suporte econômico, como as infraestruturas e concentração de capital, 

ocasionando numa maior concentração de acessos fixos e móveis. 

 Isto possibilita que o Paraná esteja integrado via rede nacional de 

telecomunicações, como na Rede Ipê e na Serpro, referente às fibras ópticas. O Paraná se 

encontra entre os Estados com maiores investimentos do setor, com altos índices de 

acessos fixos, móveis e de banda larga, devido à competição das corporações e do uso 

corporativo do território, estando assim, integrada à economia global de telecomunicações, 

tanto na disposição de serviços e infraestruturas. No entanto, se analisarmos somente o 

território paranaense, é possível definir grandes áreas de rarefação técnica. 

 Com relação às normas e como o governo estadual e federal normatizam os 

sistemas de telecomunicações, o Paraná está vinculado às ações federais, instituídas pela 

Anatel, no que tange à telefonia como a fibra óptica. Mas como a presença das corporações 

é marcante no território, a acumulação e circulação de capital são altas, se comparável com 

a Copel Telecom, que tem influência apenas no Paraná e em alguns municípios de Santa 

Catarina e São Paulo, como apresentado em nossa pesquisa. Ou seja, a privatização foi um 

processo que colocou o Paraná no mercado global, aumentando o acesso da sociedade 

depois da venda da Telepar, devido ao barateamento dos serviços e dos aparelhos. 

 O Estado apresenta-se como agente que auxilia esta acumulação de capital nas 

mãos das corporações, tanto em âmbito nacional quanto estadual, pois foi possível 

observar o quanto as corporações lucram, geram valor, aplicando seus serviços em 

território paranaense. 

 Tomamos como reflexão a afirmação de Milton Santos de que:  

 

[...] esses objetos não têm por si mesmos uma história, nem uma 

geografia. Tomados isoladamente em sua realidade corpórea, aparecem 

como portadores de diversas histórias individuais, a começar pela história 

de sua produção intelectual, fruto da imaginação científica do laboratório 
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ou da imaginação intuitiva da experiência. Mas sua existência histórica 

depende de sua inserção numa série de eventos - uma ordem vertical - e 

sua existência geográfica é dada pelas relações sociais a que o objeto 

se subordina, e que determinam as relações técnicas ou de vizinhança 

mantidas com outros objetos - uma ordem horizontal. Sua significação é 

sempre relativa (SANTOS, 2006, p. 66). 

 

Cabe diante disso, continuar os estudos e análises referentes à rede de 

telecomunicações a fim de compreender as várias Geografias por traz deste sistema, pois 

apresentamos apenas algumas considerações. Muitos elementos são possíveis de serem 

estudados e muitas hipóteses levantadas a fim de compreender o espaço geográfico. 
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_____________________________ 

ANEXO 

_____________________________ 

 

ANEXO I: Legenda da Figura 18: Rede de Fibras Ópticas e o uso corporativo do 

território pela Copel e Celepar  

 

Casa Civil 

Departamento de Imprensa Oficial do Estado – DIOE 

Escritório de Representação do Estado do Paraná em Brasília 

Casa Militar Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná 

Procuradoria Geral do Estado – PGE Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado  

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP Departamentos de Administração e Assistência. 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB Empresas e Centros Estaduais de Assistência Técnica, rural, agrícola e agricultura familiar. 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI Universidades e Faculdades estaduais e particulares do Paraná 

Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECS Agência Estadual de Notícias - AEN 

Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SECJ Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA  

Secretaria de Estado da Cultura – SEEC Museus e casas culturais  

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU 

Municípios do Paraná e Coordenação das regiões metropolitanas (Curitiba, Londrina, Cascavel e 

Maringá) 

Secretaria de Estado da Educação – SEED Colégios e escolas estaduais do Paraná, APM e Conselhos Estaduais de Educação 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA Receita Estadual, Bancos e Agências de Fomento. 

Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Mercosul – SEIM Conselhos Estaduais Empresariais e empresas paranaenses 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania- SEJU Conselhos Estaduais de Justiça e Coordenadorias de penitenciárias e defensoria pública do Paraná 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA IAP, Conselhos ambientais e Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 

Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP  

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL Ipardes, Conselhos Estaduais de Pesquisas e tecnologias. 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA  Conselho Estadual de Saúde do Paraná 

Secretaria de Estado da Segurança Pública- SESP Departamentos de polícia civil e militar, Conselhos de Segurança e Institutos Criminalistas. 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP Conselhos Estaduais de assistência social e trabalho 

Secretaria de Estado dos Transportes – SETR Conselhos Portuários, Ferroeste, Transporte Coletivo, Administração de Portos. 

Secretaria de Estado do Turismo – SETU Paraná Turismo, Centro de Convenções de Curitiba, Serviço Social Autônimo e Conselho de Turismo 

Secretário Especial para Assuntos Estratégicos   

Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral   

Secretário Especial de Relações com a Comunidade   

Secretaria Especial para a Coordenação de Projetos Sociais   

Prefeituras Municipais 

Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio 

Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, Marmeleiro, Paranaguá, Paranavaí, 

Pato Branco, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e 

União da Vitória. 

 


