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RESUMO: 
 
Nosso estudo procura demonstrar como as redes de telecomunicação normalmente 
reproduzem ou reforçam as antigas disparidades socioespaciais, o que vem fazendo com 
que suas implicações  não sejam no sentido de uma homogeneização do espaço 
geográfico, mas na permanência ou no reforço destas desigualdades. 
Neste estudo realizamos um levantamento da evolução do número de terminais 
telefônicos, fixos e móveis, a partir do ano de 1998, quando ocorreu a concessão deste 
serviço para empresas privadas no Brasil. 
Naquele momento foi feita uma nova redistribuição territorial das áreas de atuação das 
empresas de telefonia, que até então tinham normalmente como área de atuação o 
território de alguma unidade da federação (estados ou o Distrito Federal). Esta 
redistribuição implicou na fusão destas empresas que eram componentes do sistema 
Telebrás, pois sua área de atuação destas empresas passou a corresponder um conjunto 
de unidades da federação. Também foram estabelecidas regras que deveriam garantir a 
concorrência das empresas que assumiram estes serviços, e que em cada uma das novas 
áreas existiria a concorrência de várias empresas que teriam sua atuação regulada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações. 
Passados dez anos, vemos que a concorrência, pretendida naquele momento, não 
aconteceu da mesma forma entre as empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa e 
móvel, e constatamos a permanência de desigualdades territoriais no que diz respeito ao 
acesso a estes serviços. 
Para a realização da pesquisa, realizamos um levantamento da evolução do número de 
terminais telefônicos, fixos e móveis nas diversas áreas de atuação das empresas de 
telecomunicação, o que nos possibilitou verificar o início da concorrência na prestação 
do serviço, seus desdobramentos, e se esta concorrência tinha algum efeito sobre o 
quadro de desigualdades territoriais no acesso às telecomunicações. 
Verificamos que na telefonia móvel houve um grande crescimento no número de 
terminais telefônicos efetivamente utilizado, uma concorrência real em grande parcela 
do território brasileiro, mas que esse processo aconteceu de forma que a atenuação das 
desigualdades territoriais no acesso fosse bastante tímida. 
No caso da telefonia fixa, cresceu o número de terminais telefônicos disponíveis, mas 
este crescimento não foi acompanhado por uma utilização efetiva das linhas disponíveis. 
A conseqüência foi o crescimento da densidade telefônica a níveis abaixo do esperado 
pelas empresas e pelo órgão regulador. Salvo em algumas grandes cidades, a 
participação percentual das “empresas espelho”, que são as novas empresas que 
deveriam concorrer com as tradicionais, se manteve a níveis extremamente baixos, o 
que nos impede de afirmar que realmente exista uma verdadeira competição entre as 
empresas. As desigualdades territoriais, no que diz respeito à densidade da telefonia 
fixa, também continuaram a existir. 
Com a chegada de novas empresas de telecomunicação, ocorreu o advento de uma nova 
realidade, a sobreposição de diversas redes do mesmo tipo em uma mesma área de 
atuação, particularmente nas parcelas mais ricas do território, onde é maior a disputa por 
clientes destas empresas. Esta lógica se materializa na concentração das infraestruturas e 
no aumento das desigualdades territoriais no fornecimento de serviços de 
telecomunicação. 



Concluímos que o processo de concentração da oferta de serviços de telecomunicação 
está presente no Centro-sul do país, área denominada por Milton Santos de Região 
Concentrada, no Distrito Federal, e em algumas capitais estaduais. A grande 
concentração dos mais diversos tipos de infra-estruturas em rede e a necessidade de 
facilidade de acesso aos serviços de telecomunicação, decorrente do mais intenso 
estabelecimento do meio técnico-científico-informacional, são fatores que, somados às 
características técnicas das redes de telecomunicação, fizeram com que nestas parcelas 
do território brasileiro ocorresse uma mais intensa implantação e sobreposição destas 
redes. 
 


