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RESUMO 
 
 

A crescente necessidade de acesso à informação, e a popularização dos meios de 
comunicação estimulada entre outros motivos, pela globalização dos mercados, a melhoria na 
economia nacional e a difusão das redes sociais, fez com que um grande número de pessoas e 
empresas intensificassem a utilização dos meios de comunicação, dentre os quais se 
enquadram a telefonia fixa, móvel, comunicação multimídia e a TV à Cabo. Isto fez com que as 
telecomunicações aumentassem significativamente a sua importância no contexto 
socioeconômico, e ocasionou o surgimento de novas empresas no mercado, aumentando a 
concorrência e por consequência ocasionando a diminuição nos preços. Segundo os dados do 
relatório da ANATEL a respeito do panorama dos serviços de TV por assinatura, publicado em 
Junho/2012, o número de assinantes dos serviços de TV à cabo, foi de 5.893.447 em Julho/12, 
contra 5.574.936 registrados em Janeiro do mesmo ano. Estima-se que este número deve 
superar os 20 milhões em 2014. Em 2011 o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) 
divulgou um estudo que aponta que entre 2009 e 2011, ocorreu um aumento de quase 40% no 
número de residência com computadores ligados à internet. Foi constatado que em torno de 
77,7 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade acessaram a internet no período de 
referência nos últimos três meses. Segundo informações extraídas do site da TELECO, em 
2013 o número de assinantes de telefonia fixa no país foi de 44,8 milhões. Estes dados 
demonstram a velocidade com que os meios de comunicação são difundidos e popularizados, 
em contra partida percebemos uma fragilidade com relação a infraestrutura necessária para 
suprir com este crescente aumento demandado por estes meios de comunicação. As empresas 
de telecomunicações utilizam cabos coaxiais ou fibra óptica, em postes das concessionárias de 
energia elétrica, como seu principal meio de transmissão de dados e atendimento ao seu 
cliente final. Tendo em vista a configuração atual das redes de distribuição de energia elétrica, 
o desenvolvimento tecnológico e a vulnerabilidade regulatória, este trabalho propõe a análise 
do compartilhamento de infraestrutura entre as concessionárias de energia elétrica e os 
agentes de telecomunicação, prefeituras e empreendimento particulares. Atualmente regida 
pela Resolução Conjunta N° 1, a relação de compartilhamento de rede entre as empresas de 
telecomunicação e concessionárias de energia elétrica passa por um momento de mudanças e 
discussões, tendo em vista a reabertura da Audiência Pública 007/2007, que propõe alterações 
significativas nas resoluções e procedimentos ora vigentes. Percebemos também um 
movimento dos poderes municipais, que passam a cobrar das concessionárias de energia 
elétrica uma melhor administração e fiscalização dos pontos de compartilhamento de 
infraestrutura, devido a seu impacto visual e riscos encontrados em casos de 
compartilhamentos irregulares ou que não atendam aos critérios estabelecidos em 
procedimento técnico da concessionária de energia elétrica. O compartilhamento tem como 
objetivo principal otimizar a utilização da infraestrutura de posteamento já existente, 
minimizando custos de implantação, entretanto o assunto requer um cuidado e atenção 
especial frente a incertezas do cenário atual.  


