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INTRODUÇÃO 

O período histórico em que vivemos, o da globalização, caracteriza-se pela difusão 

do meio técnico-científico-informacional, isto é, os nexos que hoje estão transformando o 

espaço geográfico tem intenso conteúdo de tecnociência e informação. As variáveis 

determinantes atualmente, aquelas com capacidade de comandar as demais variáveis 

impõe novas formas e maneiras de fazer e estão presentes direta ou indiretamente em 

todos os lugares fundamentando-se nas possibilidades concretas do mundo atual, isto é, 

pela coerência entre um certo sistema técnico e um certo sistema normativo que é datada 

deste início de século XXI (Silveira, 2004). 

 Segundo Santos (1997a) a informação constitui o motor do período, sua variável 

determinante. Porém, não se trata da informação banal, mas da informação estratégica ou 

informação produtiva, que circula nas redes telemáticas corporativas. Estas tornam-se o 

recorte geográfico das grandes empresas e fundamentam sua política territorial. Podemos 

dizer que vivemos hoje na ‘era da informação’, baseada “na combinação entre tecnologia 

digital, a política neoliberal e os mercados globais” (K. Morgan, 1992:314 apud Santos, 

1997a:147). 

 Desse modo, a informação pode comandar a lógica dos lugares, mas não 

obrigatoriamente se espalha em todas as instâncias da sociedade, nem mesmo está 

presente em todos os lugares, pois nem tudo que é possível no mundo se concretiza para 

determinados agentes, que não têm a capacidade de tomar para si grande parte das 

possibilidades atuais (Silveira, 2004). 

 Segundo Santos (1997a), a globalização, tem como base três unicidades: a da 

técnica, a do tempo e a do motor. A unicidade técnica é dada pela difusão de um único 

sistema técnico, que tende a padronizar todos os sistemas técnicos e interligar 

funcionalmente todos os lugares. É a base técnica da globalização. A unicidade do tempo, 

ou convergência dos momentos, é possível pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, que permitem a simultaneidade e a instantaneidade das informações. Hoje é 
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possível saber em tempo real de eventos que estão acontecendo em outra parte do mundo 

e em tempo real também pode-se agir sobre eles. Desse modo, essas novas tecnologias 

permitem a visão empírica da totalidade. A unicidade do motor ou motor único caracteriza-se 

pela mais valia universal e baseia-se em um conjunto de técnicas e um conjunto de 

organizações mundiais. Assim, grandes empresas globais utilizam-se do mundo todo em 

busca de lucro, aprofundando a divisão internacional do trabalho e a competitividade entre 

os territórios, “obrigando que estes participem, com suas existências coletivas, dos seus 

projetos individuais” (Tozi, 2004:12). 

 Do ponto de vista político, as idéias neoliberais tiveram papel importante na 

concretização desse movimento. Sua origem data do fim da Segunda Guerra Mundial e teve 

como berço a Europa e a América do Norte, onde imperava o sistema capitalista. O 

neoliberalismo foi uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-

estar. 

 Dois governos se destacaram pelo pioneirismo em aplicar a teoria neoliberal: o Chile 

de Pinochet (anos 1970) e a Inglaterra de Thatcher (anos 1980) e que serviram de modelo a 

outras experiências pelo mundo. Algumas ações do governo Thatcher, um dos mais puros 

governos neoliberais, foram: contrair a emissão monetária; elevar as taxas de juros; abaixar 

os impostos sobre os rendimentos altos; criar níveis de desemprego massivos; impor uma 

nova legislação anti-sindical; cortar os gastos sociais e implementar um amplo programa de 

privatização (Anderson, 1995). 

 A semente do neoliberalismo no Brasil foi plantada há décadas atrás, com o início da 

dilapidação do Estado brasileiro pela ditadura e continuou a ser cultivada nos governos 

posteriores. (Oliveira, 1995). Mas foi no governo que teve início na segunda metade da 

década de 1990 que a “agenda” neoliberal foi de fato regulamentada no Brasil. Um dos 

exemplos foram as privatizações, em que grande parte das infra-estruturas brasileiras 

passaram para as mãos de empresas privadas, muitas delas de capital internacional, num 

contexto em que os discursos dominantes pregavam a ineficiência do Estado e que a “única 

saída” era entregar à eficiência do mercado a regulação da economia do país. 

 É nesse momento das desestatizações que são criadas, no Brasil, as agências 

reguladoras, órgãos autônomos que tem função de conciliar os interesses do Estado, da 

população e das empresas no que tange a prestação de serviços antes estatais. Um dos 

exemplos de agência reguladora é a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que 

regula os serviços relacionados às telecomunicações brasileiras. 

 Em um contexto de simbiose entre as políticas dos estados e a política das 

empresas, procuramos neste trabalho, desvendar em que direção se dão as ações da 

Anatel. Para isso, propomos a análise do uso, da regulação e da organização do território 
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brasileiro3 a partir do viés das telecomunicações, enfatizando a discussão do papel 

regulador da Anatel. Esta análise parte do estudo das principais etapas do processo de 

transformações do modelo de telecomunicações brasileiro no Brasil para uma contribuição 

na compreensão da atual dinâmica territorial brasileira e objetiva esclarecer como o território 

nacional tem sido usado, organizado e regulado, geralmente em detrimento dos anseios da 

maior parte da população, essencialmente pela diferenciação de interesses. 

TELECOMUNICAÇÕES: TÉCNICA E NORMA 

 O debate em torno das telecomunicações vem ganhando grande importância, devido 

ao conteúdo comunicacional e informacional da atualidade e constituem importante 

elemento para a integração do território, influenciando, cada dia mais, o projeto das nações 

– suas políticas e ações nacionais e internacionais. 

As telecomunicações se enquadram naquilo que Santos (1997a) denominou de 

macrossistemas técnicos, suporte para o funcionamento dos demais sistemas técnicos. 

Desse modo, o estudo deste sistema mostra-se muito importante para interpretar o mundo 

atual, em que a informação é a variável chave do período. 

 O modelo brasileiro de telecomunicações vem passando por profundas 

transformações desde os anos 1950 e estas mudanças técnicas e políticas estão se dando 

de maneira cada vez mais acelerada, o que exige formas de regulação que acompanhem 

este movimento, característico do meio técnico-científico-informacional. 

 Segundo Sundfeld (2000), o direito das telecomunicações do Brasil apresenta cinco 

fases: implantação, estatização, flexibilização, privatização e pós-privatização. Tentaremos, 

a partir desta divisão, analisar as principais fases deste processo de mudança nas 

telecomunicações brasileiras. Nesta tentativa pretendemos não limitar nossa análise ao 

estudo das normas jurídicas, mas tratar da interação entre os diferentes tipos de normas4 e 

                                                 
3 Entendemos por organização do território a quantidade, a qualidade, a distribuição e o arranjo dos 
objetos (naturais e técnicos) no território e o conjunto de possibilidades de ação daí decorrente; deste 
conjunto de possibilidades, aquelas que efetivamente se realizam, como resultado de um jogo de 
forças sociais, política e econômicas, constituem o uso do território. A regulação do território, por sua 
vez, refere-se ao sistema normativo (institucional ou não) que legitima, garante, reproduzindo ou 
ajudando a transformar a organização e o uso do território (Castillo: 2002). Partimos do pressuposto 
de que a regulação do território sustenta-se, hoje, sobre o tripé: Estado (ação institucional), grandes 
empresas (ação corporativa) e sociedade civil organizada (Antas Junior, 2001; Hirst & Thompson, 
1998). 
 
4 “No que tange à normatização pelas ações, Milton Santos fala em território normado; no que 
concerne à configuração territorial produtora de normas, em território como norma. No território 
normado, o elemento repressivo sobrepõe-se aos demais; no território como norma, o elemento 
comunicacional fornece o referencial diretor. Em ambos os casos, que de fato compõem em par 
dialético, o elemento sistêmico está presente, primeiro organizacionalmente, depois, organicamente 
(Antas Junior, 2001: 33-34). 
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como estas produzem a materialidade condicionadora da vida social (Antas Júnior, 2001), 

enfim, desvendar algumas das possibilidades técnicas e políticas que estão transformando o 

objeto que priorizamos estudar. 

IMPLANTAÇÃO 

 Em sua origem, os serviços de telefonia eram da titularidade dos municípios, pois, 

nesse período, a comunicação por telefone não ultrapassava os limites territoriais locais. 

Esse quadro começa a mudar a partir da década de 1950 e o serviço telefônico começa a 

exigir estruturas de maior abrangência, o que levou à criação de empresas com porte 

regional e nacional e, posteriormente, até mundial (Sundfeld, 2000). 

 Nos anos 1950 para se estabelecer comunicação via telefone quase sempre era 

necessário o auxílio de telefonistas. Basicamente a comunicação era feita através da 

conexão manual de dois assinantes ligados à mesa de operação por um par metálico. 

Devido ao baixo nível de tecnologia, as cerca de mil companhias telefônicas existentes no 

Brasil, ao final da década de 1950, presenciavam grandes dificuldades operacionais, não 

gozavam de uma padronização e tampouco de interconexão. 

 Assim, havia apenas um milhão de terminais telefônicos instalados para uma 

população de aproximadamente 70 milhões de habitantes. Em um contexto de urbanização 

esse quadro representava um entrave para o desenvolvimento econômico e para a 

integração nacional (Neves, 2002). 

 Uma importante mudança tecnológica foi introduzida no país na década de 1960: 

as primeiras centrais eletromecânicas. Seu funcionamento dava-se a partir da transmissão 

de sinais (pulsos) elétricos que, reconhecidos por uma central, acionavam um seletor capaz 

de conectar dois assinantes do serviço, dispensando a ação de telefonistas. O uso da 

tecnologia de microondas para as chamadas de longa distância também data deste período 

e comunicavam apenas as cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia 

(Neves, 2002). 

 Segundo Sundfeld (2000), nesse período – que correspondeu ao da implantação da 

telefonia como base do setor de telecomunicações – a concessão de serviço público foi o 

instrumento jurídico fundamental. Os serviços de telefonia local ou intermunicipal eram 

prestados por empresas privadas concessionárias do município no primeiro caso ou do 

estado no segundo. A regulamentação, no que diz respeito ao modo de prestação dos 

serviços e aos direitos dos sujeitos envolvidos, quase não existia, resumindo-se esta às 

regras que integravam os contratos de concessão. 

 Considerando a importância estratégica para a integração nacional, o setor de 

telecomunicações teve sua primeira ação governamental com a Lei 4.117 de 1962, que 
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instituía o Código Brasileiro de Telecomunicações e disciplinava a prestação do serviço, 

colocando-o sob o controle federal, iniciando a fase de estatização. 

ESTATIZAÇÃO 

 Até os anos 1960, havia 1,2 mil companhias telefônicas operando no país, a 

maioria de pequeno e médio porte, que se relacionavam com extrema dificuldade, devido à 

falta de interconexão. Numa época em que Brasília ainda não exercia com força total sua 

centralidade política e o território brasileiro contava com denso povoamento nas áreas 

litorâneas e suas proximidades, os serviços telefônicos também se limitavam ao centro-sul 

do país (Panorama Setorial da Gazeta Mercantil, 1997b). 

 Após o ano de 1964, esse quadro transformou-se significativamente. Os governos 

militares, preocupados com a integração do território nacional, consideravam as 

telecomunicações como variável-chave na integração nacional. 

 A Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) foi constituída em 1964, 

com a finalidade de implementar o sistema de comunicações de longa distância. Em 1968 já 

realizava ligações interurbanas de alta capacidade em microondas, como entre São Paulo e 

Porto Alegre. A Embratel se expandia aceleradamente, tanto pelos altos investimentos em 

sua rede como pela aquisição do controle acionário de outras empresas. 

 Em 1967 foi criado o Ministério das Comunicações e a atuação estatal foi 

incrementada na Constituição de 1969, que estabelecia que “compete a União explorar, 

diretamente ou mediante autorização ou concessão, os serviços de telecomunicações” (art. 

8º, inc. XV, a).5

 Assim, durante a década de 1960, além de mais uma etapa na evolução 

tecnológica destacou-se a institucionalização da ação governamental, que se estruturou 

para organizar, por via de fiscalização, estatização, centralização e integração o serviço 

prestado. 

 No início dos anos 1970, surgiam no Brasil as centrais eletromecânicas 

automáticas que possibilitaram a interconexão das centrais urbanas. Tinha fim o antigo cabo 

físico que era substituído pelo sistema de dois pares de fio metálico que podiam transmitir 

24 canais de voz multiplexados. Essa evolução aumentava enormemente a capacidade de 

absorver usuários em cada uma das centrais (Neves, 2002) 

                                                 
5 “A Constituição de 1988 foi além nessa determinação, definindo que os serviços públicos de 
telecomunicações somente poderiam ser explorados pela União ou mediante concessões a empresas 
sob controle de capital estatal, condição modificada apenas na segunda metade da década de 90” 
(Neves, 2002:300) 
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 O uso de rádios transistorizados foi uma importante evolução para a comunicação 

de longas distâncias e substituía a tecnologia de microondas. Nesse quadro, os 

constrangimentos tecnológicos diminuíam e a possibilidade técnica para a popularização 

dos serviços estava dada. 

 Dando seqüência à política governamental iniciada em 1962 e visando equacionar 

os problemas relacionados às operadoras urbanas, o Ministério das Comunicações 

propunha uma nova estrutura para o setor com a criação de uma sociedade de economia 

mista denominada Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás). A Telebrás foi instituída em 

1972 com a finalidade de agir como holding de companhias operadoras adquiridas ou 

formadas por ela para fornecer serviços públicos de telecomunicações no Brasil e 

implementar as políticas do governo federal de modernização e expansão do Sistema 

Nacional de Telecomunicações. 

 Em 1976 foi implementado o CPqD (Centro de Pesquisa de Desenvolvimento em 

Telecomunicações). Considerando que a inovação tecnológica é uma das importantes 

vertentes do setor de telecomunicações, a criação do CPqD foi o instrumento nacional para 

reduzir a dependência tecnológica do Brasil em relação a outros países. O referido centro foi 

responsável por projetos que tiveram efeitos fundamentais para a ampliação da capacidade 

de atendimento das redes das operadoras, como, por exemplo: a transmissão por fibra 

óptica, a transmissão a longa distância por rádio, a tecnologia de comutação temporal que 

originou as centrais Trópico e os avanços nas comunicações por satélite (Neves, 2002). 

 Nessa época, a Telebrás teve um enorme crescimento e o território nacional, que 

possuía dois milhões de linhas fixas, em 1973, passou a contar com 12,4 milhões, vinte 

anos depois. No mesmo período, a densidade de terminais por 100 habitantes passou de 

1,9 para 8,1 (Panorama Setorial da Gazeta Mercantil, 1997b). 

FLEXIBILIZAÇÃO 

 Entre os anos de 1995 e 1997 dá-se início a um plano de reforma do sistema de 

exploração das telecomunicações, que pode ser resumida em duas proposições: a) as 

empresas estatais de prestação de serviços de telecomunicações deveriam ser transferidas 

à iniciativa privada; e b) não deve haver monopólio na exploração dos serviços, sendo 

necessário implantar a competição entre empresas distintas. 

 Essa reforma se iniciou com a fase da flexibilização das telecomunicações, que 

ocorreu entre os anos de 1995 e 1997. Nela, esboçou-se a abertura do mercado de 

telecomunicações. Seu grande marco foi a Emenda Constitucional 8/95, que autorizou a 

quebra do monopólio da Telebrás. 
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 Em paralelo a estas mudanças na legislação, o Ministério das Comunicações 

trabalhava na preparação das empresas do Sistema Telebrás para a privatização, 

basicamente com dois principais objetivos: a) corrigir as distorções da estrutura tarifária 

brasileira, aumentando as tarifas locais e reduzindo as de longa distância, especialmente as 

internacionais; b) modificar a sistemática da repartição das receitas de longa distância entre 

a Embratel e as empresas de telefonia local, quebrando assim, o sistema de subsídios 

cruzados (em que as elevadas tarifas de longa distância subsidiavam os serviços locais) 

(Novaes, 1999). 

 A tarifa telefônica no Brasil era a segunda menor do mundo nos meados da década 

de 1990. Apesar de se adquirir uma linha por um alto preço, pagava-se apenas R$ 0,44 pela 

assinatura residencial e R$ 0,02 por cada pulso excedente, já com os impostos incluídos. O 

primeiro ‘realinhamento tarifário’ ocorreu em dezembro de 1995, já no contexto de 

preparação da privatização da Telebrás, nesse momento a assinatura custava R$ 2,70 e 

pelo pulso pagava-se R$ 0,036. Em junho de 2000, a assinatura residencial foi reajustada 

para R$ 14,11 e o pulso em R$ 0,0662. No total, em apenas cinco anos, o assinante 

residencial arcou com um aumento em sua assinatura de 3.106,8%, enquanto o pulso subiu 

231% (Dantas, 2002). 

 O enorme aumento das tarifas nas contas residenciais, porém, não foi 

acompanhado por um aumento equivalente nas contas não-residenciais. Segundo Dantas 

(2002), nestas assinaturas, entre 1995 e 2001, o aumento foi de 320,8%. A diferença entre a 

assinatura residencial e não-residencial, em 1995, era de 1.086%; cinco anos depois esta 

diferença se reduziu a apenas 55%. 

 Neste período, tomou-se também a decisão política de recuperar a capacidade de 

investimentos da Telebrás. De 1994 a 1995 os investimentos da Telebrás passaram de US$ 

3,4 bilhões para US$ 4,7 bilhões (aumento de 38%). Entre 1995 e 1998, saltaram para US$ 

6,8 bilhões (47% a mais do que em 1995). Depois da privatização não houve aumento nos 

investimentos que superasse os valores estabelecidos pela telebrás na década de 1990 

(Dantas, 2002). 

 Assim, foi criada uma psicoesfera6 favorável à privatização. Com o discurso da 

inviabilidade técnica e econômica de continuidade de um modelo estatal e assim 

                                                 
6 Segundo Santos (1997a: 204), “ao mesmo tempo em que se instala uma tecnoesfera dependente da 
ciência e da técnica, cria-se, paralelamente, e com as mesmas bases, uma psicoesfera. A tecnoesfera 
se adapta aos mandamentos da produção e do intercâmbio e, desse modo, freqüentemente traduz 
interesses distantes; desde, porém, que se instala, substituindo o meio natural ou o meio técnico que 
a precedeu, constitui um dado local, aderindo ao lugar como uma prótese. A psicoesfera, reino das 
idéias, crenças, paixões e lugar da produção de um sentido, também faz parte desse meio ambiente, 
desse entorno da vida, fornecendo regras à racioalidade ou estimulando o imaginário. Ambas – 
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demonstrando as vantagens de um modelo privatizado e competitivo, onde a sociedade 

tiraria proveito da competição entre os agentes privados o que levaria a universalização dos 

serviços, custos mais baixos e serviços mais eficientes. Concomitantemente, com essa 

psicoesfera, também foi imposta uma tecnoesfera favorável à entrada de agentes privados 

nas telecomunicações brasileira, com um incremento nas tarifas e investimentos no setor, 

criava-se uma base para que a privatização acontecesse com o apoio da sociedade em 

geral e para facilitar e incentivar os projetos das empresas privadas, assim, uma base 

construída com investimentos públicos serviria aos agentes privados depois da privatização. 

PRIVATIZAÇÃO 

 Uma nova fase, muito diferente, começaria a seguir: a da privatização 

propriamente dita. O Estado decide retirar-se totalmente da operação no mercado de 

telecomunicações, implantar de imediato a competição nos vários serviços e criar uma 

agência reguladora independente. O grande marco jurídico dessa nova fase foi a Lei Geral 

de Telecomunicações (9.472, de 16.07.1997). 

 O conteúdo da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) é explicitado em quatro 

livros. O Livro I diz respeito aos princípios fundamentais: o princípio da universalização e o 

de competição na prestação de serviços; o Livro II aborda a criação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel); no Livro III consta a organização dos serviços de 

telecomunicações e o Livro IV trata da reestruturação e privatização do Sistema Telebrás. 

A privatização da Telebrás aconteceu após um complexo processo, pois “havia não 

só o desafio regulatório de evitar passar um monopólio estatal para as mãos do setor 

privado, mas também assegurar os direitos dos acionistas minoritários e garantir ao governo 

(e apenas ao governo) o recebimento de um prêmio pelo controle no momento da 

privatização” (Novaes, 1999:164). O modelo mais apropriado foi a cisão da Telebrás em 12 

holdings7. Após a aprovação da cisão da Telebrás em 12 companhias holdings em abril de 

1998, a data do leilão da venda de todas as 12 empresas foi marcada para 29 de julho de 

1998. As 12 empresas a serem privatizadas foram divididas em três grupos para o leilão. 

Apenas uma empresa em cada um dos grupos poderia ser adquirida pelo mesmo 

controlador. O governo não impôs qualquer restrição quanto à participação de estrangeiros 

no capital ou exigiu a presença de operadoras de telefonia nos consórcios que iriam 

comprar a Telebrás. O governo arrecadou US$ 19 bilhões pela venda de 19,26% do capital 

                                                                                                                                                         
tecnoesfera e psicoesfera – são locais, mas constituem o produto de uma sociedade bem mais ampla 
que o lugar. Sua inspiração e suas leis têm dimensões mais amplas e mais complexas”. 
7 “A telebrás foi dividida em três grandes empresas de telefonia local fixa (Tele Norte-Leste, Telesp e 
Tele Centro-Sul), oito empresas de telefonia celular correspondendo às áreas de concessão deste 
serviço definida pela Lei Mínima do Serviço Celular, de julho de 1996, e a Embratel, empresa 
operadora de longa distância”. (Novaes, 1999:167) 
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total das empresas, num processo de privatização que foi um dos maiores do mundo 

(Novaes, 1999:172). 

 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi criada pelo artigo 8° da Lei 

Geral de Telecomunicações e é o órgão responsável pela aplicação do regulamento de 

telecomunicações. Esta agência tem a característica de ser uma autarquia especial. A 

Anatel substitui o Ministério das Comunicações nas funções de fiscalização e outorga de 

serviços de comunicação e administração de radiofreqüências. Apenas as políticas 

nacionais de telecomunicações ficariam a cargo do Ministério. 

 Em termos legais foi estabelecida a designação “especial” para exprimir o grau de 

independência da autarquia Anatel (formalmente é um órgão ministerial), uma vez que a 

agência é administrativamente independente e financeiramente autônoma, não se subordina 

hierarquicamente a nenhum órgão de governo (suas decisões só podem ser contestadas 

judicialmente) e seus dirigentes têm mandato fixo e estabilidade. 

 As atividades de regulamentação são bastante amplas (em sua maior parte 

herdadas do Ministério das Comunicações), incluindo, entre outras, as seguintes 

responsabilidades: 

 estabelecer a estrutura tarifária de cada modalidade de serviço prestado em regime 

público; 

 elaborar/alterar as normas para prestação de serviços; 

 propor a instituição ou eliminação da prestação de modalidade de serviço no regime 

público; 

 propor o plano geral de outorgas (divisão do país em áreas, número de prestadoras 

em cada área, prazos de vigência e admissão de novas prestadoras); 

 propor o plano geral de metas para universalização dos serviços de 

telecomunicações; 

 compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de serviços de 

telecomunicações; 

 implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações; 

 representar o país nos órgãos internacionais de telecomunicações (Panorama 

Setorial da Gazeta Mercantil, 1997). 

 No que tange o serviço telefônico fixo comutado (STFC), a Anatel conta com cinco 

instrumentos fundamentais para exercer seu papel regulador, são eles: o Plano Geral de 
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Outorgas (PGO); o Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ); o Plano Geral de Metas de 

Universalização (PGMU); os contratos de concessão e os regulamentos de interconexão e 

de remuneração de redes (De Paula, 2003). 

 Cabe ressaltar que o Poder Executivo (em última instância a Presidência da 

República) ainda reteve importantes atribuições regulatórias, tais como: 

 nomear os cinco membros integrantes do Conselho Diretor; 

 aprovar o plano geral de outorgas; 

 aprovar o plano geral de metas para a universalização; 

 instituir as modalidades de prestação de serviços no regime público; 

 estabelecer os limites à participação estrangeira no capital dos operadores de 

telecomunicações; 

 autorizar a proposta orçamentária da Anatel; 

 autorizar empresas brasileiras a participar em consórcios intergovernamentais 

(Panorama Setorial da Gazeta Mercantil, 1997). 

 Quando a Anatel foi instalada, o Ministério perdeu a quase totalidade de suas 

atribuições de regulação, ficando com seu papel extremamente reduzido. Cabia-lhe apenas 

submeter à aprovação do Presidente da República propostas da própria Agência relativas à 

fixação da política do setor. É verdade que, até meados de 1998, o Ministério teve papel 

fundamental na formatação da venda da Telebrás. Mas, ocorrida esta, sua influência havia 

se reduzido consideravelmente. 

 O governo federal, por meio de um grupo de trabalho interministerial constituído 

pela Casa Civil, elaborou um documento8 a fim de “analisar, discutir a organização, e propor 

medidas para o aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras no 

âmbito do Poder Executivo Federal. A criação do Grupo de Trabalho expressou as 

preocupações não só do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, mas de todo o 

Governo Federal, com relação ao adequado controle social das agências e ao papel dessas 

entidades na atual estrutura do Estado brasileiro, em uma economia de mercado com 

preponderância de empresas privadas em importantes áreas de infra-estrutura” (Casa Civil, 

2003:4). A partir desse documento foram elaborados dois projetos de lei que tratam da 

reestruturação das agências reguladoras. 

                                                 
8 O documento consiste em um relatório de um Grupo de Trabalho Interministerial e seu título é: 
Análise e avaliação do papel das agências reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro e data 
de setembro de 2003. 
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 As principais proposições destes projetos foram: retirar alguns poderes das 

agências reguladoras, ter um maior controle sobre elas e assumir o comando das 

concessões e contratos de serviços públicos e privados. Pretende, também, que as 

agências solicitem pareceres dos órgãos de defesa da concorrência antes de adotar 

medidas que possam implicar ou levar a práticas anticoncorrenciais (Jornal Estado de S. 

Paulo de 24/09/03). 

 O Ministério das Comunicações passará, por exemplo, a ter a atribuição de 

homologar os contratos de concessão para a prestação dos serviços em regime público, 

entre eles aqueles firmados com as concessionárias de telefonia fixa. Um dos projetos 

modifica a LGT, retirando essas atribuições da Anatel. Porém, o texto permite que essas 

atribuições sejam delegadas às agências, a critério dos ministérios. 

 Os dois anteprojetos estrearam já sob duras críticas e a discussão em torno da 

regulação promete se estender até a aprovação. Um dos documentos9 mais importantes 

que discute as proposições do governo federal acerca da reestruturação das agências 

reguladoras foi elaborado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e defende a 

manutenção do poder de outorgar concessões, permissões e autorizações das agências 

reguladoras. 

 Na mídia em geral também houveram manifestações de diversos especialistas 

sobre a questão. O presidente da Associação Brasileira de Infra-estrutura e Indústrias de 

Base (Abdib), José Augusto Marques, julga essenciais a autonomia e a independência das 

agências e promete lutar contra qualquer medida que possa ferir esses princípios. O 

advogado Carlos Ari Sundfeld, que participou da equipe que elaborou a LGT, afirma que a 

proposta desses antiprojetos gera insegurança para os investidores, podendo implicar em 

ações como o não investimento ou aumento dos preços, frente ao risco do uso político da 

regulação. Entretanto, o Executivo acredita que o fato de o governo chamar para si a 

responsabilidade das outorgas de concessões públicas não representa um enfraquecimento 

do papel fiscalizador e regulador das agências. 

 Todos esses fatos e discussões reforçam a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre o papel da regulação no território brasileiro e a importância de desvendar 

os projetos das agências de regulação, porque autônomas em relação ao Estado, mas com 

um projeto pautado no movimento do mercado. 

                                                 
9 Confederação Nacional da Indústria. A experiência internacional das agências reguladoras e a 
avaliação da proposta de Lei geral brasileira. Brasília: CNI, 2004. 
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PÓS-PRIVATIZAÇÃO 

 Segundo Sundfeld (2000), na fase de pós-privatização, um segmento de problemas 

tende a suscitar desafios bastante interessantes para a regulação da Agência. Com a 

privatização, os municípios, estados, União, além de suas Agências e concessionários, 

deixaram de ver no operador de serviços de telecomunicações um ente com o direito ao uso 

gratuito de bens públicos. Iniciou-se, então, forte pressão para exigir desses operadores 

uma remuneração pelo uso de infra-estrutura pública (subsolo urbano, espaço aéreo, postes 

e torres de transmissão de energia, leito de rodovias e ferrovias, entre outras). Com a crise 

fiscal atingindo agudamente os municípios, a cobrança sobre as empresas de 

telecomunicações vem sendo tentada como uma fonte alternativa de arrecadação. Em um 

primeiro momento, a pressão atinge apenas as empresas, que ensaiam variadas reações, 

inclusive judiciais. Mas o passo seguinte será a demanda por regulação da própria Anatel, 

seja para tentar fazer dela um aliado ou árbitro que de algum modo contenha as pressões 

arrecadatórias de terceiros, especialmente dos municípios, seja para, em um segundo 

momento, buscar mecanismos de compensação nos novos custos suportados. 

 Podemos citar, entre muitos, o exemplo da Prefeitura de São Paulo que no ano de 

2003 promulgou, depois de dois decretos10, a Lei 13.614 que trata das linhas gerais de 

projeto, exploração e taxação das redes de telecomunicações na cidade de São Paulo 

(Laudares, 2004). 

 Outros desafios postos ao novo modelo de telecomunicações brasileiro e que 

devem contar com ações da específica agência reguladora nacional são a universalização 

dos serviços e a competição entre as empresas ganhadoras de áreas de concessão, dois 

elementos principais contidos nas promessas de melhoria dos serviços para a sociedade 

brasileira. Com a universalização, havia o comprometimento de que os serviços de 

telecomunicação, em especial o de telefonia fixa residencial, teria uma abrangência quase 

total no território brasileiro, incluindo áreas rurais e de baixa renda. Com a competição entre 

as empresas, havia o discurso de que os custos aos usuários diminuiriam. Porém, a 

realidade brasileira não demonstra que este discurso desenvolvimentista e democratizante 

se concretizou, pelo contrário, o novo modelo mostrou-se incapaz de fornecer tais 

melhorias. 

 Foi divulgado amplamente que, depois da privatização do sistema Telebrás, e por 

causa dela, o número de linhas telefônicas passou de menos de 20 milhões para cerca de 

48 milhões, indicando um grande marco no processo de universalização (27 telefones para 

cada grupo de 100 habitantes). No entanto, ele não expressa a realidade, pois a expressão 

‘linhas instaladas’ não significa linhas efetivamente utilizadas (na verdade, as linhas 

                                                 
10 O decreto 38.139 do ano de 1999 e o decreto 40.532 do ano de 2001. 
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efetivamente em uso, ou em serviço, não passam de 36,4 milhões). São as linhas em 

serviço que geram tráfego e receitas e são estas linhas que encontram-se de fato instaladas 

nos escritórios e residências (Dantas, 2002). 

 Porém, a desigual distribuição de renda do brasileiro mostrou-se uma grande 

barreira para obtenção de lucro das empresas concessionárias. Após ter seu telefone 

instalado e fazer uso deste por um mês, o cidadão brasileiro se deparou com uma conta 

inviável de ser paga, dado o preço abusivo das tarifas telefônicas. “Revela o Relatório anual 

de 2001 da Telemar que 3 milhões de novas linhas foram postas em serviço em 2001, mas 

outros 2,289 milhões foram desligadas por falta de pagamento” (Dantas, 2002: 20). 

 Dizer que o Brasil deu um grande salto na democratização do acesso a serviços 

telefônicos, dado os 27 telefones para cada grupo de 100 habitantes esconde não somente 

os 10 milhões de linhas ociosas, como, também, a desigual distribuição social e espacial da 

rede em serviço11. Segundo Dantas (2002), para cerca de 50 milhões de brasileiros que 

vivem em mais de 3.500 municípios, o número de linhas fixas por habitantes não ultrapassa 

12%. Se outros 50 milhões de brasileiros parecem viver em municípios onde a densidade 

telefônica é superior a 35% (que indica praticamente um telefone fixo para cada família), 

muito provavelmente é porque esses números incluem milhares de residências onde há 

mais de uma linha sendo utilizada. Além de que o indicador de densidade telefônica inclui 

todas as linhas instaladas, inclusive cerca de 22% a 25% de linhas comerciais em serviço. 

 Outro elemento que sofreu as influências da privatização foi o desenvolvimento de 

pesquisa e tecnologias em telecomunicações. Segundo Neves (2002), no campo 

tecnológico, embora se possam listar alguns avanços, a desnacionalização de parte dos 

processos de Pesquisa & Desenvolvimento foi um fato marcante, principalmente pela perda 

do poder indutor da Telebrás. Por causa da privatização, o CPqD, por exemplo, 

transformou-se em fundação de direito privado e passou a ser empresa provedora de 

soluções tecnológicas para o mercado em geral. 

 Outro ponto importante, que abordaremos brevemente, diz respeito à política de 

compras de equipamentos de telecomunicações. As empresas concessionárias de capital 

internacional, multilocacionais, administram seus negócios a partir de um comando 

centralizado, que decide de quais empresas suas filiais comprarão os equipamentos 

necessários para a manutenção e/ou expansão de suas redes. Em geral, elas decidem 

corporativamente, favorecendo os fornecedores de mesma origem de capital ou os 

fornecedores globais, em detrimento dos fornecedores de capital nacional, ainda mais 

                                                 
11 “Cerca de 1,8 mil municípios brasileiros estão ainda com teledensidade abaixo dos 10%, padrão 
muito ruim e comparável com a realidade do País antes da privatização, quando a teledensidade 
girava na casa dos 12%” (Possebon, Samuel. “O desafio da concentração”. Em: Atlas Brasileiro de 
Telecomunicações 2004.  

 7011



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

quando se adiciona a existência de marcas de grande força no mercado e a possibilidade de 

financiamento de compra pelas matrizes. Nesse contexto, configura-se a atual supremacia 

do capital externo na indústria de equipamentos de telecomunicações e a estagnação e/ou 

falência das indústrias nacionais que se mostravam capacitadas em fornecer tais 

tecnologias, caso houvesse o incentivo necessário. 

POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO NA TELEFONIA FIXA BRASILEIRA E O PAPEL DA ANATEL 

 Com a abertura das telecomunicações brasileiras à livre competição, a exploração 

dos serviços passam para as mãos de empresas privadas. Assim, surge a necessidade de 

distinção entre as atuações de caráter privado e as de caráter público. 

 Conforme a Lei Geral de Telecomunicações há dois regimes jurídicos possíveis no 

que diz respeito a prestação de serviços de telecomunicações: o público, que tem 

obrigações como a da universalização e continuidade, tendo o Estado o dever de garantir o 

acesso à população e o privado, que obedece os princípios constitucionais da atividade 

econômica. Há ainda outra distinção importante: entre serviço de interesse restrito 

(prestados exclusivamente em regime privado) e serviço de interesse coletivo (prestados 

tanto em regime privado quanto público). 

 Os serviços de caráter público são prestados através de concessões ou permissões, 

já os serviços de caráter privado são prestados por meio de autorizações prévias 

concedidas pela Anatel. Os dois regimes se diferem quanto a relação entre a empresa 

prestadora e o Estado. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações em 

regime público tem um contrato com o poder público com obrigações e encargos, enquanto 

as empresas prestadoras de serviços no regime privado não tem contrato com o poder 

público, somente autorizações, assim, não têm obrigações de universalização nem de 

continuidade na prestação dos serviços, gozando de um prazo de exploração indeterminado 

e total liberdade de preços. 

O serviço de telefonia fixa pode ser prestado tanto em regime público quanto privado. 

Como público as empresas concessionárias (ou incumbents) celebram contratos com o 

poder público para a exploração dos serviços tendo obrigações de universalização e 

continuidade na prestação do serviço e as tarifas são reguladas por regras contidas nos 

contratos. Já na exploração em regime privado as empresas autorizadas são conhecidas 

como espelhos (atuam nas mesmas áreas das concessionárias) e espelhinhos 

(autorizações por município) e não têm quaisquer obrigações, agindo com total liberdade na 

escolha da tecnologia e nos preços. 

QUADRO 1 - Categorias de empresas prestadoras do Serviço de Telefonia Fixa Comutada 

(STFC) na sua modalidade local. 
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Concessionárias 

(incumbents) 

Formadas pelas empresas do Sistema Telebrás que foram privatizadas. 

Exploração dos serviços em regime público, atuando mediante contrato 

com o poder público. 

Têm obrigações de universalização e continuidade dos serviços.  

Espelhos Empresas que receberam autorizações no ano de 1999 para atuarem nas 

mesmas regiões das concessionárias. 

Exploração dos serviços em regime privado. 

Não têm obrigações de universalização e continuidade na prestação dos 

serviços. 

Espelhinhos e 

Novas Autorizações 

Demais empresas que receberam autorizações e que operam em um 

pequeno número de municípios. 

Exploração dos serviços em regime privado. 

Adaptado de: www.teleco.com.br 

 Como dito anteriormente, as empresas formadoras do sistema Telebrás foram 

divididas em grupos para serem leiloadas. No que diz respeito a telefonia fixa formaram-se 

quatro grupos: Tele Norte-Leste; Tele Centro-Sul, Telesp e Embratel (para serviço de longa 

distância). Geograficamente isso representa a divisão do território nacional em áreas de 

outorga a serem ocupadas pelas empresas vencedoras do leilão (concessionárias) e pelas 

autorizadas (espelhos) que atuam na mesma área da empresa concessionária. Essa 

regionalização proporcionou a separação do país entre regiões mais ricas e lucrativas para 

os capitais internacionais e regiões ‘menos rentáveis’. 

A divisão do território brasileiro em regiões de outorga e as principais empresas 

prestadoras do serviço de telefonia fixa podem ser visualizados no mapa a seguir: 

MAPA 1 – BRASIL: Regiões de Outorga e Principais Empresas de Telefonia Fixa 

 

   Fonte: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2003. 
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Como já mencionado, após o leilão das empresas formadoras do sistema Telebrás 

iniciou-se o período de pós-privatização. Podemos identificar duas etapas neste período no 

que diz respeito a competição nos serviços de telefonia fixa. A primeira foi uma etapa de 

transição, que se caracterizava pela presença de três operadoras (incumbents) com 

concessão para telefonia local, três operadoras (espelhos) com autorização para telefonia 

local, uma incumbent e uma espelho para a telefonia de longa distância nacional, além das 

espelhinhos, cujas autorizações são por município. Nesta etapa a atuação das empresas 

concessionárias se restringia as regiões à elas outorgadas. 

As empresas concessionárias titulares precisariam atingir suas metas de 

universalização para serem liberadas para operar além das fronteiras originais de suas 

áreas de concessão, assim, a Anatel esperava que se iniciasse um processo de competição 

entre estas empresas. 

Para obter os certificados de universalização, as três grandes titulares de telefonia 

fixa (Telefônica, Telemar, Brasil Telecom) deram início a uma corrida para antecipar as 

metas de universalização, buscaram instalar até o final de 2001 a quantidade de linhas que, 

por contrato, poderiam ser instaladas até 2003 e conseguiram cumprir essa meta. Assim, no 

ano de 2002 o quadro apresentado se diversificou, pois a partir de 31 de dezembro de 2001 

deixou de existir um limite de operadoras de STFC por região. 

A partir de então, a segunda etapa do período de pós-privatização, em que se 

esperava a competição total, começou a se estruturar. As concessionárias que anteciparam 

as metas de universalização foram liberadas pela Anatel para atuar em outras regiões e 

oferecer novos serviços. Porém, as dificuldades para consolidar um mercado competitivo se 

mostraram evidentes. 

 As operadoras autorizadas a concorrer com as titulares na telefonia fixa local (as 

chamadas “espelhos”) não ameaçam as posições de mercado da Telemar, Telefônica e 

Brasil Telecom. De um total de mais de 5 mil municípios, as “espelhos” e “espelhinhos” 

encontram-se em apenas 532 municípios, nos quais respondem por 1% do total de linhas 

em serviço em todo o Brasil . Entretanto, nesses 532 municípios concentram-se mais de 

60% da população brasileira. Mas, desobrigadas a quaisquer compromissos com a 

universalização, as “espelhos” e “espelhinhos” encontram-se nesses locais para oferecer 

serviços sofisticados a usuários de alta renda - residenciais ou comerciais (Dantas, 2002). 

 Conforme dados apresentados pelo ex-presidente da Anatel, Luiz Guilherme 

Schymura, no Telecom Fórum 2003, “em média 95% do mercado de telefonia local está nas 

mãos das concessionárias (Brasil Telecom, Telefônica e Telemar)”. Isto acontece pois toda 

a infra-estrutura de telecomunicações é dominada pelas concessionárias desde a 

privatização do setor. Para as empresas autorizadas a prestar o serviço de telefonia local 
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restam duas alternativas, explicitadas por Dantas (2002:52): “ou constroem suas próprias 

malhas de cabos, centrais de comutação, etc., nas mesmas dimensões, cobrindo as 

mesmas extensas áreas das operadoras já instaladas e em plena atividade há dezenas de 

anos, ou pagam um ‘pedágio’ a estas operadoras para usar a rede já existente e assim 

poder fornecer os seus próprios serviços de telefonia e afins aos usuários residenciais e 

comerciais”. 

 Assim, a interconexão é um dos assuntos mais embaraçosos para a Anatel. 

Enquanto isso a manutenção de monopólios nos serviços básicos de telecomunicação é 

uma realidade no território brasileiro, contrariando os discursos em torno da desestatização. 

O que podemos afirmar, até aqui, é que a competição existe sim, mas se restringe a 

empresas, ao mercado corporativo que utilizam tecnologias mais avançadas, caras e que 

não demandam infra-estruturas tão extensas, dispendiosas e que exigem compromissos de 

universalização e continuidade. 

 Desse modo, a implantação da competição como uma das bases da reestruturação 

do sistema de telecomunicações brasileiro como uma maneira de universalizar os serviços e 

diminuir os custos para a população não favoreceu a maioria do povo brasileiro, que 

continua sem poder se comunicar, pois não pode arcar com as altas tarifas que mantém os 

lucros das concessionárias de telefonia fixa. Esse projeto favoreceu, mais uma vez, os 

agentes que podem se utilizar das possibilidades tecnológicas do mundo atual e pagar por 

isso, aumentando a desigualdade, já gritante no território brasileiro. Como explicita 

Possebon (204:16), “a competição que se esperava a partir do início de 2002 segue uma 

lógica de mercado, não induzida pela regulamentação. Portanto, essa competição não tem 

acontecido para a imensa massa de 176 milhões de brasileiros nos 5.484 municípios. É uma 

competição ainda restrita a empresas, ao mercado corporativo”. 

 Dadas as características do sistema de telecomunicações e da formação sócio-

espacial brasileira, acreditamos que há possibilidade técnica de competição na telefonia fixa 

e também de universalização dos serviços, porém, como a decisão é política e esta se dá 

hoje, em grande parcela, pelos interesses dos grandes agentes privados, o que vem 

acontecendo no território brasileiro é a competição sim, mas nos serviços corporativos e é 

também a expansão das redes, porém, para os lugares onde já existiam. Assim, a grande 

maioria da população continua sem a possibilidade de comunicação, elemento fundamental 

para a construção da cidadania no período atual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nestas reflexões iniciais acerca do tema apresentado procuramos demonstrar a 

incompatibilidade do novo modelo de telecomunicações com a realidade brasileira e a 

necessidade de discussões acerca do presente tema a fim de contribuir para uma análise da 
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dinâmica atual do território brasileiro e uma possível proposição para que este sistema, tão 

importante no período contemporâneo, seja regulado, organizado e utilizado num contexto 

de um projeto nacional compatível com a realidade e com os anseios da sociedade 

brasileira. 

A análise da Agência Nacional de Telecomunicações mostra-se de grande 

importância neste quadro, devido ao seu papel regulador e assim, devemos esclarecer a 

que interesses se dão suas ações. De acordo com Hirst & Thompson (1998) e Antas Junior 

(2001), a governabilidade no período atual não está mais somente nas mãos do Estado, 

mas sim, constitui-se por um tripé formado pelo Estado, pelas corporações e pela sociedade 

civil (regulação híbrida). As agências reguladoras estão justamente na intersecção desses 

três elementos, porém, temos como hipótese de trabalho, que o elemento ‘sociedade civil’ 

não possui força e organização fortes para fazer valer seus interesses nesse jogo desigual 

de forças e deixa de ver no Estado um ente que garanta seus interesses e sua possibilidade 

de exercer a cidadania. A população é cada vez mais chamada a ser cliente / consumidor e 

a recorrer aos crescentes ‘serviços de atendimento ao consumidor’ para reclamarem por 

seus direitos. 

 Atualmente a informação é um recurso indispensável para a produção em sentido 

lato e para a competitividade de cada empresa em particular. Assim, governos e grandes 

empresas multilocacionais são os grandes usuários dos sistemas avançados de 

telecomunicação. Entretanto “... o Estado atual, o Estado da globalização, caracteriza-se 

não por uma fragilidade, mas, ao contrário, pela força no que toca ao serviço de uma 

economia não humana, enquanto se esquece do social” (Santos, 1997b:17). 

 O Estado entrega cada vez mais ao mercado a tarefa de fazer política, entretanto, o 

mercado não existe como agente, existem como agentes as grandes empresas que não têm 

preocupação ética e nem compromisso com o lugar, seus interesses fundamentam-se na 

busca desenfreada do lucro e acumulação. Com isso, uma parcela considerável da política 

territorial do Estado passa a ser ditada pelos interesses das grandes empresas. A Anatel 

também entrega ao mercado e à livre competição a regulação das telecomunicações no 

Brasil, desse modo a possibilidade de construção de um projeto nacional, que tome o 

território como totalidade fica renegado em favor de um procedimento técnico de 

planejamento setorial para suprir a sede de lucro das grandes empresas. 
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