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No módulo anterior, nós examinamos noções básicas da 
economia política da “sociedade do espetáculo” e apresentamos 

a organização dos sistemas de comunicação durante  o 
capitalismo “fordista”, etapa anterior ao atual capitalismo 

informacional.

Neste módulo 2, estudaremos o nascimento e evolução das 
bases materiais do capitalismo atual (as indústrias e tecnologias 
digitais) e como evoluiu um novo regime de acumulação a partir 
da crise dos anos 1970-1980, regime este favorecido justamente 

por essas indústrias e tecnologias. No processo, as 
comunicações e a indústria cultural experimentarão (como 

veremos) profundas mudanças econômicas e políticas.
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Surgem as TICs digitais
5050

A partir dos anos 1970, acelerando-
se nas décadas de 1980 e 1990, o 

mundo assistirá à crescente 
presença da informática nas 
atividades governamentais, 

empresariais e, por fim, domésticas.

O desenvolvimento e expansão da 
informática foi possível graças ao 
desenvolvimento das tecnologias 

digitais de processamento e 
comunicação da informação (TICs

digitais).

O desenvolvimento das TICs
digitais foi impulsionado pela 

crescente necessidade do capital de 
elevar a produtividade do trabalho

nas atividades de natureza 
burocrática. 

As TICs digitais tornam-se a base 
técnica do capitalismo nesta sua 

nova fase informacional. 
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a) O que é enumeração 

(“digitalização”)



Em 1854, Georges Em 1854, Georges BooleBoole (1815(1815--1864) publica as 1864) publica as 
suas suas Leis do pensamentoLeis do pensamento, nas quais apresenta um , nas quais apresenta um 
sistema formal de representasistema formal de representaçção do pensamento ão do pensamento 
humano atravhumano atravéés operas operaçções SIM (V), NÃO (F) e OU ões SIM (V), NÃO (F) e OU 
relacionadas aos srelacionadas aos síímbolos 1 (verdadeiro, sim) e 0 mbolos 1 (verdadeiro, sim) e 0 
(falso, não).(falso, não).

51Processar a informação

A soluA soluçção do ão do problema do processamento da informação não era não era 
premente na primeira metade do spremente na primeira metade do sééculo XX porque havia ampla culo XX porque havia ampla 

disponibilidade de mão de obra barata para realizar tarefas disponibilidade de mão de obra barata para realizar tarefas 
rotineiras, com a vantagem adicional de a expansão dessas rotineiras, com a vantagem adicional de a expansão dessas 

atividades criar empregos e, assim, estimular o mercado atividades criar empregos e, assim, estimular o mercado 
consumidor. Durante todo esse perconsumidor. Durante todo esse perííodo, as investigaodo, as investigaçções estavam ões estavam 

restritas restritas ààs pesquisas cients pesquisas cientííficas. ficas. 

A
U

L
A

 9

52Processar a informação

Em 1937, o engenheiro Claude Shannon (1916Em 1937, o engenheiro Claude Shannon (1916--2001) 2001) 
apresenta um trabalho onde demonstra que a lapresenta um trabalho onde demonstra que a lóógica de gica de 
BooleBoole poderia ser usada em circuitos elpoderia ser usada em circuitos eléétricos (reltricos (reléés ou s ou 
vváálvulas): lvulas): 
1 (um)  1 (um)  -- o componente o componente éé ligado, a energia passa por ele ligado, a energia passa por ele 
para o componente seguinte;para o componente seguinte;
0 (zero) 0 (zero) –– o componente o componente éé desligado, a energia não desligado, a energia não 
passa  passa  

Na primeira metade do sNa primeira metade do sééculo XX, os grandes laboratculo XX, os grandes laboratóórios rios 
industriais (AT&T, GE, industriais (AT&T, GE, DuDu PontPont e outros) investiam não apenas na e outros) investiam não apenas na 

inveninvençção ou aperfeião ou aperfeiççoamentos tecnoloamentos tecnolóógicos mas tambgicos mas tambéém em m em 
ciência aplicadaciência aplicada, buscando resolver problemas cient, buscando resolver problemas cientííficos que ficos que 

pudessem vir a ter aplicapudessem vir a ter aplicaçções prões prááticas em algum momento futuro. ticas em algum momento futuro. 
Cada vez mais, a ciência Cada vez mais, a ciência éé incorporada ao capital. incorporada ao capital. 
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Shannon trabalha nos laboratórios da AT&T (Bell Labs.). Em 
1948, ele publica a sua Teoria matemática da comunicação
que dá início ao estudo científico-formal dos fenômenos da 
informação e comunicação.  



O bit é a unidade de medida da informação. Corresponde a 
1 (um) evento entre dois igualmente possíveis. O jogo de 
cara-e-coroa contém 1 bit de informação.

Num jogo de cara-e-coroa, só pode 
acontecer um evento, entre dois possíveis. 
Sabemos antecipadamente quais são os 
eventos possíveis, mas não sabemos qual 
efetivamente ocorrerá. Qualquer que seja o 
resultado, ele já é esperado. Só o que não 
sabemos e precisamos saber é se algum 
resultado efetivamente aconteceu. 

Informação (na definição de Claude 
Shannon) não é o conteúdo do resultado 
(“cara”, “coroa”) mas a simples obtenção
de um resultado, qualquer que seja este. O 
conteúdo do resultado será um dado, uma 
notícia, um conhecimento, será o 
significado do evento (que não é objeto da 
Teoria Matemática).

1 BIT1 BIT

1 BIT1 BIT
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00

1      0 0 0 0
2      0 0 0 1
3      0 0 1 0
4      0 0 1 1
5      0 1 0 0
6      0 1 0 1
7      0 1 1 0
8      0 1 1 1
9      1 0 0 0

10     1 0 0 1
11     1 0 1 0
12     1 0 1 1
13     1 1 0 0
14     1 1 0 1
15     1 1 1 0
16     1 1 1 1

22²² =   4=   4
224   4   = 16= 16
2288 = 256= 256
221616 = 65.536= 65.536
2224 24 = 16.772.216= 16.772.216
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�As empresas e as autoridades dos EUA padronizaram um conjunto de
circuitos para executarem as funções necessárias às atividades 
corriqueiras de processamento de informação: escrever, calcular, desenhar 
etc. Esse padrão, denominado ASCII, foi adotado mundialmente, com 
variações e adaptações. No Brasil, a nossa variação é o “padrão ABNT”.
Um conjunto padronizado de circuitos forma uma “palavra” que pode ser 
de diferentes tamanhos. Os primeiros microprocessadores utilizavam 
palavras de 8 bits, daí que os microcomputadores eram denominados 
“micros de 8 bits”. O microprocessador Intel 8086 adotou palavras de 16 
bits que, por muito tempo, definiria o “padrão PC”. O famoso Playstation 2, 
da Sony, lançado em 2002, empregava 128 bits, o que proporcionava o 
extremo realismo das suas cores e imagens.
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Certas formas de informação (sons, 
cores) se manifestam como alguma 
variação física de energia. Essa 
variação pode ser reproduzida de modo 
ananáálogologo, por equipamentos adequados.

1

As alturas das ondas podem ser 
medidas e descritas em números. 
Estes números podem ser escritos 
num sistema de numeração binbinááriorio

2

O resultado é a transcrição da realidade 
em uma linguagem numlinguagem numéérica binrica binááriaria
altamente abstrata

4

Como a onda é contínua, a praticidade e os limites 
técnicos exigem que seja feita uma seleção 
(amostragem)(amostragem) nas ondas enumeráveis

3
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b) Nas origens da informática



Jean Marie Jacquard (1752-1834) 
inventou a primeira máquina 
industrial a operar conforme uma 
programação, em 1804, em Lion, 
França. A máquina usava cartões 
perfurados para orientar os fusos 
na delicada tecelagem de seda. 
Cartões perfurados foram usado 
para inserir dados em 
calculadoras e computadores 
programáveis até os anos 1980.

http://odur.let.rug.nl/~koster/musicbox/jacquard2.jpg 
Acessado em 3/04/2008 
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www.computermuseum.li/Testpage/Jacquard-Punch... 

Acessado em 3/04/2008
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�Babbage dedicou 
sua vida a projetar 
uma máquina capaz 
de efetuar cálculos 
complexos. Concluiu   
o primeiro modelo em 
1823, após 10 anos  
de trabalho.

�Contou com apoio do governo inglês que lhe entregou 
18,5 mil libras, ao longo dos anos, e com a ajuda da 
matemática Ada Lovelace, a primeira programadora da 
história. Com base em seus desenhos e modelos, a 
máquina foi construída, por cientistas do Museu da 
Ciência, em Londres, na década 1970, onde permanece 
exposta.  

Apresenta o 
segundo modelo 
em 1862
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Secs. XVIII e XIX – Máquinas de 
calcular mecânicas de Pascal, 
Leibniz, Babbage e outros.

1804 –– Tear de Jacquard.

1890 –– Tabuladora de Hollerith
processa o censo dos EUA e dá
origem à IBM.

1930 –– “analisador diferencial”
de V. Bush, do MIT.

1939 –– “Model 1”, de Stibitz, do 
Bell Labs, usa 450 relés.

1941 –– K. Zuze, na Alemanha, 
constrói os “Z3” e “Z4”, 
primeiras calculadoras progra-
máveis, com 2.600 relés.

1942 –– Atanasoff e Barry 
concluem o ABC, na Univ. Iwoa,  
primeira calculadora a válvula, 
utilizando lógica booleana.

1944 –– H. Aiken, com apoio da 
IBM, conclui o “Mark I”

1946 –– Eckert e Mauchly apre-
sentam o “Eniac”, na Moore 
School.

1948 –– F. Williams, A. Turing e 
outros constróem o “Man-
chester Mark I”, primeira má-
quina com comando interno.

1951 –– Concluído o “Edvac”, 
concebido por von Neumann.

A Guerra
A Segunda Guerra Mundial provocou a A Segunda Guerra Mundial provocou a 
mobilizamobilizaçção de recursos financeiros, materiais ão de recursos financeiros, materiais 
e de cientistas para encontrar uma solue de cientistas para encontrar uma soluçção ão 
para o problema do cpara o problema do cáálculo e do lculo e do 
processamento da informaprocessamento da informaçção. Em laboratão. Em laboratóórios rios 
secretos serão desenvolvidos os primeiros secretos serão desenvolvidos os primeiros 
computadores, nos EUA, Reino Unido e computadores, nos EUA, Reino Unido e 
Alemanha.Alemanha.
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http://www.araujosam.net/wp-

content/uploads/2011/05/Computador1941.jpg, acesso em 10/05/2011

Z- 4

http://pcstudio.wikispaces.com/file/view/ABCRepro.jpg/158

955959/ABCRepro.jpg, acesso em 04/08/2011

ABC de Atanasoff e Barry
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��O O ElectricalElectrical NumericalNumerical
IntegratorIntegrator andand CalculatorCalculator foi foi 
construconstruíído entre 1943 e 1946, do entre 1943 e 1946, 
na Universidade da na Universidade da 
PensilvaniaPensilvania, por uma equipe , por uma equipe 
chefiada pelos engenheiros J. chefiada pelos engenheiros J. 
MachaulyMachauly e J. e J. EckertEckert, , 
financiados pelo Exfinanciados pelo Exéército dos rcito dos 
Estados Unidos, conforme Estados Unidos, conforme 
concepconcepçção original de John ão original de John 
vonvon Neumann. Neumann. 

PossuPossuíía 18 mil va 18 mil váálvulas, 1.500 lvulas, 1.500 
relreléés e emitia o equivalente a s e emitia o equivalente a 
200 quilowatts de calor. 200 quilowatts de calor. 
Estava alojada em uma sala Estava alojada em uma sala 
de 9 metros por 30 metros (os de 9 metros por 30 metros (os 
cientistas trabalhavam cientistas trabalhavam 
““dentrodentro”” do computador). do computador). 
Toda a sua programaToda a sua programaçção era ão era 
feita manualmente, feita manualmente, 
reordenandoreordenando--se os seus fios.se os seus fios.

ApApóós construir o s construir o EniacEniac, , MachaulyMachauly
e e EckertEckert seriam contratados pela seriam contratados pela 
Sperry, onde desenvolveriam o Sperry, onde desenvolveriam o 
UnivacUnivac, primeiro computador , primeiro computador 

comercial da histcomercial da históória.ria.
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�O Univac foi construído por Machauly e Eckert para a Sperry, uma 
tradicional fabricante de máquinas de escrever e outros equipamentos 
para escritório. O primeiro exemplar foi vendido em 1951, para a Sears, 
uma rede de loja de departamentos. Utilizava 5 mil válvulas e podia 
adicionar dois números de 12 algarismos em 120 milionésimos de 
segundo. Sua memória funcionava em fita magnética, podendo ativar 10 
fitas de uma só vez.
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Comunidade científico-militar
A influente e coesa comunidade científico-militar que se formara durante a II 
Guerra, necessitava de verbas públicas (orçamentárias) para prosseguir seus 
trabalhos, e se aproveitou da Guerra Fria para convencer congressistas a 
apoiar seus projetos. O líder dessa mobilização foi o cientista Vannevar Bush.

Conflito capital x trabalho
O pleno emprego durante a Guerra, a razoável qualificação da mão-de-obra 
(após duas décadas de “fordismo” e educação universal) e a forte 
organização sindical deram, ao operariado dos EUA, uma grande força 
política e econômica. O empresariado passou a ver, na automação, uma 
alternativa para enfraquecer a força sindical e se interessou pelas pesquisas 
em andamento nos laboratórios científico-militares.

Baixa produtividade do escritório
O trabalho em escritório (burocracia) era pouco produtivo e exigia largo 
emprego de mão-de-obra “taylor-fordista”. Cresciam as necessidades de 
processar e comunicar informação, nas grandes empresas. Os primeiros 
fabricantes de computadores civis foram fornecedores de material de 
escritório: Sperry, IBM, NCR etc.
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c) O Estado e a construção do 

mercado

Desde o fim da Segunda Guerra, o governo dos EUA seguiu investindo 
grandes somas de dinheiro no desenvolvimento das TICs com finalidades 
militares e espaciais. Depois do lançamento, em 1957, do “Sputnik” pela 
URSS, o Pentágono organiza a DARPA (Defense Advanced Research
Project Agency) para definir e financiar projetos estratégicos. Entre outras 
iniciativas, a DARPA lança o “Projeto Minuteman”, um foguete balístico 
intercontinental, para o qual seria necessário um computador de bordo 
dotado de circuitos integrados.
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http://4.bp.blogspot.com/-Vvapn6lFCb0/TZ8btxffhSI/AAAAAAAAB70/yZRMJ5X0dvM/s1600/Semiconductor.jpg, acesso em 9/12/2012

Para a pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) dos “chips”, a DARPA e 
outras agências transferiram cerca 
de USD 900 milhões a preços de 
1965 (mais ou menos USD 6,3 
bilhões, hoje), entre 1958 e 1972, 
para os laboratórios de diversas 
empresas privadas do ramo eletro-
eletrônico. Em 1958, a Fairchild e a 
Texas anunciam, 
independentemente uma da outra, 
terem obtido os primeiros “chips”. 

http://www.iccurrentsensor.com/photo/pl364806-linear_integrated_circuits_memory_fifo_sn74act2227dw.jpg, acesso em 9/12/2012

Transistores
Inventados por 
John Bardeen
(1908-1991) e 
Walter H. Brattain
(1902-1987) 
cientistas dos 
Laboratórios Bell, 
da AT&T, em 1948

Circuitos integrados (“chips”)

Inventados, em pesquisas distintas, por 
Robert Noyce (1927-1990), cientista da 
Fairchild, e Jack Kilby (1923-2005), 
cientista da Texas Instruments, em 1958
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O dinheiro do Estado (“contribuinte”) 
chega às empresas pioneiras por duas 
vias:

1) financiamento (muitas vezes a 
fundo perdido) para pesquisas 
básicas e aplicadas;

2) compras públicas de produtos de 
“ponta”, sobretudo com finalidades 
militares.
Assim, as empresas pioneiras pagam 

os financiamentos (nos casos dos 
reembolsáveis) com recursos 
recebidos do mesmo Estado que lhes 
financiou a pesquisa. 

Durante alguns anos, o Estado (Forças Armadas) foi o principal 
mercado comprador de “chips”. Desse modo, ajudava as empresas a 
amortizarem os investimentos iniciais, evoluírem a tecnologia e 
aprimorarem os seus processos produtivos. Depois de alguns anos, o 
“chip” ganhou a confiança do mercado e seu preço baixou a um patamar 
aceitável pelas empresas industriais do ramo eletro-eletrônico.

64

Percentual de compras do Governo no Percentual de compras do Governo no 
faturamento das empresasfaturamento das empresas
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Como o “chip” ganhou o mundo

No início da década 1970, os EUA são o mais avançado país em 
tecnologias digitais. Episódios como o veto do governo dos EUA à
compra pela França de supercomputadores “Cray”, revelam os riscos que 
outras potências corriam. O Japão, desde os anos 1950, e os principais 
países europeus, a partir dos anos 1970, dão início a ambiciosos 
programas de pesquisa e desenvolvimento industrial, visando reduzirem a 
dependência dos EUA e... da IBM. 

Em 1967, 
funcionavam nos 
EUA quase 40 mil 

computadores, dos 
quais 37,2 mil eram 

nacionais. Na 
França funcionavam 
2 mil computadores, 

dos quais 1,2 mil 
eram de fabricação 

estadunidense.

Alguns outros países, entre eles a Coréia, a Índia e o Brasil também vão implementar políticas 
de fomento às suas indústrias tecnologicamente nacionais. Dentre eles, somente a sociedade 
brasileira, mais à frente, vai renunciar a ter qualquer papel nessa indústria, preferindo voltar a 
viver num país exportador de produtos primários e importador de quinquilharias...  
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França Alemanha Reino Unido EUA

França

Alemanha

Reino Unido

EUA

Totais

Fabricante

Comprador

Computadores: quem faz e quem compra (anos 1960)

Fonte: Bretton, 1991 
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O desenvolvimento das TICs digitais (1950-1980) resultou essencialmente de 
um enorme esforço estratégico dos Estados nacionais dos principais países 
capitalistas.

66

Programas de longo prazo

Os países centrais estabelecem programas científicos e industriais para 
serem executados ao longo de 5 ou mais anos. Nos EUA, os principais 
são militares. No Japão e na Europa, seus programas buscam avançar a 
fronteira tecnológica. Por exemplo: a “televisão de alta definição” no 
Japão e Comunidade Européia; o projeto e construção do Airbus, 
consorciando França, Reino Unido e Alemanha. Recursos de bilhões de 
dólares (sobretudo estatais) são aplicados nesses programas.

(I)
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O desenvolvimento das TICs digitais (1950-1980) resultou essencialmente de 
um enorme esforço estratégico dos Estados nacionais dos principais países 
capitalistas.
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Compras governamentais

Os países centrais estabelecem políticas de compras governamentais que 
beneficiam empresas nacionais de alta tecnologia. Essas empresas
geralmente contam com recursos públicos para suas atividades de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ainda recuperam os seus 
investimentos, vendendo seus produtos de ponta tecnológica para o 
Estado, antes que se consolide o mercado civil. Na França, por exemplo, 
o governo só comprava computadores projetados e fabricados por 
empresas francesas. Nos EUA, desde 1934, está em vigor o “Buy
American Act”, que obriga o governo a privilegiar empresas 
estadunidenses, nas suas compras. Depois da Segunda Guerra, o 
“complexo industrial-militar”, financiado pelo Pentágono e vendendo para 
o Pentágono tem sustentado o desenvolvimento tecnológico de ponta e a 
própria economia estadunidense.

(II)
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O desenvolvimento das TICs digitais (1950-1980) resultou essencialmente 
de um enorme esforço estratégico dos Estados nacionais dos principais 
países capitalistas.
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Investimento estatal direto (empresas estatais)

Na maioria dos países centrais, o Estado investia diretamente no 
desenvolvimento industrial-tecnológico, através de empresas sob seu 
controle. A NTT japonesa foi responsável por importantes avanços 
tecnológicos do país, a exemplo da fibra ótica. A NHK japonesa iniciou as 
pesquisas na “televisão de alta definição”. A DGT, autarquia francesa de 
telecomunicações, desenvolveu o “minitel” e o “transpac”, tecnologias 
pioneiras de comunicações de dados. 

(III)
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O desenvolvimento das TICs digitais (1950-1980) resultou essencialmente 
de um enorme esforço estratégico dos Estados nacionais dos principais 
países capitalistas.
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Reserva de mercado

Japão e Coréia praticaram rigorosas reservas de mercado, proibindo 
completamente, durante muitos anos, a importação de produtos que 
pudessem concorrer com suas indústrias nascentes de alta tecnologia. A 
IBM foi proibida de comercializar seus computadores na India. 

“Campeões nacionais”

Em quase todos os países centrais, uma ou algumas poucas grandes 
empresas privadas eram definidas como “campeões nacionais”, 
recebendo a incumbência de liderar o desenvolvimento industrial-
tecnológico e a formação de mercados internos e internacionais (logo, 
eram favorecidas no acesso aos recursos públicos e nas compras 
governamentais). Exemplos: Fujitsu-Sony-Toshiba-Semp-NEC no Japão; 
Nokia, na Finlandia; Thomson, na França; Siemens, na Alemanha; Philips, 
na Holanda; Ericsson, na Suécia; etc. 

(IV)
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Graças ao forte apoio estatal, as empresas pioneiras 
em microeletrônica e informática puderam ir ao 
mercado, buscando novas aplicações para suas 
inéditas invenções. Aos poucos, fabricantes de 
produtos eletro-eletrônicos reprojetam seus aparelhos 
para neles incorporar transistores e circuitos 
integrados. Surgem os primeiros bens de consumo 
que incorporam componentes microeletrônicos, a 
exemplo dos rádios “transistores”, lançados pela 
japonesa Sony, em 1955.
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http://archive.fortune.com/assets/i2.cdn.turner.com/money/galleries/2009/technology/0906/gallery.sony_hits_misses.fortune/images/sony_transitor_radio.jpg, 
acessado em 28/09/2014
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Dec_pdp-6.lg.jpg/220px-Dec_pdp-6.lg.jpg, acesso em 28/09/20142

http://2.bp.blogspot.com/_tQGn4gg9MTM/TJKiOlG3p3I/AAAAAAAAAC4/x0NdsyQ3ND8/s320/pdp+11.jpg, acesso em 28/09/20143
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Computadores também começam a adotar transistores 
e CIs: mais baratos, menores, mais potentes, podem 
ser vendidos para muito mais empresas, escritórios, 
universidades, a exemplo dos assim chamados 
“minicomputadores” PDPs da Digital, uma série que 
começa a ser desenvolvida e vendida na segunda 
metade da década 1950 e alcança grande sucesso, com 
o PDP11, na década 1970.
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A expansão do mercado barateia componentes e produtos, atraindo 
investidores privados para o potencial de lucros percebido nas 
invenções. Eles formam grandes fundos de investimento para 
“semear” novas empresas baseadas em idéias inovadoras. Esses 
fundos de risco ou “aventureiros” (“venture capital”) darão origem, a 
partir da segunda metade dos anos 1980, à Microsoft, Apple, Intel e 
muitas outras empresas. Também centros universitários adotam 
“incubadoras de empresas” para estimular as vocações 
“empreendedoras” de seus alunos. Surge, à volta de Stanford 
(Califórnia), o “Vale do Silício”. É o capitalismo se renovando.

Entra o capital financeiroEntra o capital financeiro
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1896- O Centro de Experimentos em 
Eletricidade do Ministério das 
Comunicações inicia pesquisas em 
comunicações sem-fio.
1903 – É enviado um sinal de TSF, de 
Nagasaki ao Hawai.
1912 – Uichi Torigata inventa um telefone 
sem fio.
1915 – primeira Lei da Telegrafia sem Fio, 
concedendo poder regulador ao Ministério 
das Comunicações.
1925 – É criada a Nippon Hoso Kyokai
(Radiodifusora Nacional Japonesa), 
inicialmente como em-presa privada.
1927 – Kenjiro Takayangi, do Colégio de 
Engenharia de Hamamatsu, transmite a 
imagem de uma letra do alfabeto japonês.
1928 – Funcionários da NHK começam a 
coletar taxas indo de casa em casa, 
prática mantida até hoje.
1941 – há 6,6 milhões de receptores de 
rádio no Japão.
1953 – NHK e empresas comerciais 
começam a transmissão de televisão.
1956 – A Sony lança o seu primeiro rádio 
portátil transistorizado.
1957 – A informática é legalmente 
declarada um setor estratégico e o Estado 
começa a apoiar as pesquisas da Sony, 
Toshiba, Fujitsu, NEC e outras
1964  - Laboratórios da NHK iniciam as 
pesquisas em “televisão avançada” (alta 
definição).
1976 – MITI e NTT lançam o Projeto VLSI 
(desenvolvimento de chips de lata 
densidade): USD 132 M em 4 anos.
1986 – NHK propõe ao mundo o sistema 
HI-Vision/MUSE (TV analógica em alta 
definição).

O Japão tornou-se uma potência industrial 
capitalista no final do século XIX. Na época, 
foi o único país de cultura não-européia a 
lograr colocar-se fora do domínio político e 
econômico de alguma potência européia e 
a conseguir traçar um projeto de 
desenvolvimento que o colocou em pé de 
igualdade com o Ocidente num período de 
15 a 20 anos.

Derrotado na Segunda Guerra Mundial, o 
Japão adotou uma nova política estratégica 
que renunciava à competição militar mas 
insistia na competição econômica. O 
Estado, aliado a um grupo de cinco 
grandes grupos econômico-financeiros 
(zaibatzu), definiu políticas de longo prazo 
de desenvolvimento industrial-tecnológico, 
pleno emprego e formação de mão-de-obra 
qualificada. Foram impostas fortes 
restrições ao capital estrangeiro. A partir 
dos anos 1970, o Japão tornou-se uma das 
maiores potências econômicas capitalistas, 
sem, no entanto, apoiar o seu 
desenvolvimento na indústria bélica (ao 
contrário dos Estados Unidos).
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De 1980 a 1984, o déficit comercial 
dos EUA para com o Japão subiu de 
USD 15 bilhões para USD 38 bilhões. 
O déficit no setor eletrônico, de USD 

4 bilhões para USD 15 bilhões.

Metade dos fabricantes norte-
americanos de receptores de rádio e 
TV fecharam suas portas, entre 1970 
e 1975. A GE deixou de fabricar em 

1980, sendo vendida à Philips. A 
Zenith foi vendida à LG, coreana, em 

1999.

Nos circuitos de memória, o número 
de fabricante dos EUA caiu de 14 

para 2, entre 1970 e 1985. Os 
japoneses dominam 85% do 

mercado mundial.
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2.2.

Novo ambiente regulatório

Negócios num piscar de olhos
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Entre 2008 e 2010, um certo Dan Spivey construiu
uma linha de cabos óticos de 1.330 km entre Nova 
Jersey e Chicago. A principal característica da linha 
era ser a mais reta possível.  Para isso,  ele furou 
túneis, alugou terrenos mais ou menos vazios em 
fazendas e pequenas cidades, aproveitou  os  
caminhos de  estradinhas rurais que nem estão no 
mapa. Seu objetivo: permitir que duas  bolsas de 
valores, uma em cada cidade, pudessem trocar
ordens de compra e venda à velocidade de 13 
milissegundos. Até então, o  melhor tempo de
conexão entre aquelas duas cidades era de 14,65 
milissegundos, proporcionado por redes da
operadora Verizon
(M. LEWIS, Flash Boys: revolta em Wall Street).

Um banco ou corretora 
poderia ganhar USD 20 
bilhões por ano apenas 
comprando e vendendo 
ações numa bolsa e noutra, 
jogando com pequenas 
variações nas cotações. É
uma valorização 
meramente financeira e 
especulativa. Dan Spivey
calculou que na sua linha 
haveria espaço para 
“apenas” 200 empresas 
dispostas a pagar, cada 
uma, USD 14 milhões por 
ano, por tal “privilégio”.

Mas para que tudo pudesse funcionar a tamanha velocidade, havia um 
“detalhe” a mais: os operadores humanos de pregão precisavam ser 
substituídos por computadores operados por potentes algorítmos.

E isso já vinha acontecendo...



Anunciam-se novos tempos
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Até o início da década 1980, um Dan Spivey
qualquer não poderia construir uma linha 
de telecomunicações privada para atender a 
algum mercado privativo, fossem bancos, 
bolsas de valores, companhias aéreas, 
corporações industriais multinacionais, 
redes de clínicas hospitalares, 
universidades etc., etc. As linhas de 
telecomunicações, nos EUA, constituíam 
monopólio da AT&T (desde 1910). Na maior 
parte do mundo, eram monopólios estatais. 
Ao longo dos anos 1980/1990, esses 
monopólios seriam revogados por pressão 
justamente do capital financeiro e 
industrial, nos Estados Unidos, no Reino 
Unido e, daí, no resto do mundo.

D ⇒⇒⇒⇒M... P... M’⇒⇒⇒⇒D’

TEMPO

Nunca esquecer: o capital 
está sempre buscando 
reduzir o tempo de produção 
e circulação ao mínimo. O 
“fordismo” buscava 
“economias de tempo”. O 
capital-informação 
corresponde a uma nova 
etapa que, investindo nas 
tecnologias digitais de 
informação e comunicação 
(TICs), avança na superação 
de  barreiras de tempo que o 
“fordismo” não conseguira 
remover.

Em busca do tempo perdido...

Fonte da imagem: http://www.memoireonline.com/07/12/6051/Etude-des-reseaux-informatiques-avec-la-technologie-CPL34.png, acesso em 29/09/2014

Redes locais
(cada rede em um 
mesmo endereço)

Redes públicas
(ligando diferentes 
endereços, cidades, países)
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A busca de “mais velocidade” fez crescerem até tornarem dominantes, as 
pressões para revogação dos antigos monopólios públicos. As empresas 
queriam liberdade para: 1) construir e operar as suas próprias linhas 
privativas; ou 2) poder contratá-las ao melhor fornecedor que, por sua vez, 
queria liberdade para poder atender ao “mercado” que mais lhe 
interessasse. O princípio do “interesse público” (e serviço público) é
substituído pelo principio do “interesse do consumidor” (e serviço de 
mercado).
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Em busca do tempo perdido...

Fonte da imagem: http://www.memoireonline.com/07/12/6051/Etude-des-reseaux-informatiques-avec-la-technologie-CPL34.png, acesso em 29/09/2014

Redes locais
(cada rede em um 
mesmo endereço)

Redes públicas
(ligando diferentes 
endereços, cidades, países)

A busca por 
economias de 
tempo vai se 
traduzir 
politicamente, nos 
anos 1970-1980, 
como “projeto neo-
liberal” Redes privadas

Multiplicam-se redes superpostas, 
atendendo a nacos de mercados
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queriam liberdade para: 1) construir e operar as suas próprias linhas 
privativas; ou 2) poder contratá-las ao melhor fornecedor que, por sua vez, 
queria liberdade para poder atender ao “mercado” que mais lhe 
interessasse. O princípio do “interesse público” (e serviço público) é
substituído pelo principio do “interesse do consumidor” (e serviço de 
mercado).
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Para expandir as redes a serviço das corporações foi necessário implementar 
profundas reformas político-regulatórias. As mudanças, realizadas ao longo de 20 

anos, resultaram das pressões e contra-pressões dos diversos blocos de interesse. 
O Estado serviu de arena da luta de classes, arbitrando os conflitos. Os novos 

marcos regulatórios expressarão os acordos pactuados. 

ExecutivoExecutivo
CongressoCongresso

JustiJustiççaa
FCCFCC

RecRecéémm--
chegados chegados 

(MCI, Turner (MCI, Turner 
etc.)etc.)

AT&TAT&T IndIndúústria de stria de 
informinformáática tica 
(IBM,Apple (IBM,Apple 

etc.)etc.)
HollywoodHollywood

Radiodifusores Radiodifusores 
(NBC, CBS, ABC (NBC, CBS, ABC 

etc.)etc.)

Grupos de Grupos de 
cidadãoscidadãos

••••••••Conselhos Conselhos 
europeuseuropeus

•••••••• Estados Estados 
nacionaisnacionais

Operadores Operadores 
de TV paga de TV paga 

((BSkyBBSkyB, , 
BeterlmannBeterlmann, , 
Canal Canal PlusPlus

etc.)etc.) exex--PTTsPTTs
(BT, FT, DB (BT, FT, DB 

etc.)etc.)

IndIndúústria stria 
eletroeletro--

eletrônica eletrônica 
(Philips, (Philips, 
Siemens, Siemens, 

Nokia etc.)Nokia etc.)

Radiodifusores Radiodifusores 
estatais (BBC, estatais (BBC, 

ARD etc.)ARD etc.)

Partidos Partidos 
polpolííticos ticos 

sindicatos sindicatos 
etc.etc.

IndIndúústria stria 
audiovisual audiovisual 

e cinemae cinema
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ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS EUROPAEUROPA

Pentágono
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A decisão:
a) A telefonia fixa local de natureza pública 

permaneceu sob monopólios regionais 
(“Baby Bells) desmembrados da antiga 
AT&T;

b) As comunicações a longa distância 
foram abertas para a concorrência;

c) O “mercado corporativo” local e de longa 
distância foi aberto para a concorrência

O que aconteceu:
Os “grandes clientes” migraram para redes privativas próprias ou fornecidas por 
operadoras especializadas. O “serviço universal” perdeu suas condições de 
financiamento, com prejuízo para as comunidades de baixa renda. Algumas “Baby 
Bells” enfrentaram prejuízos, iniciando-se processos de “refusão”. Em 2005, a SBC , 
que já havia incorporado a Ameritech e a Pactel, refundiu-se com a AT&T, assumindo 
também esta antiga mas bem conhecida marca.

BELL SOUTHBELL SOUTH

NYNEXNYNEX

S B CS B C

US WESTUS WEST

PACTELPACTEL

AMERITECHAMERITECH
BELLBELL
ATLANTICATLANTIC

O fim do monopólio da AT&T
Em 1982, depois de mais de 10 anos de disputas na Justiça e na FCC, com 

intervenções também do Executivo e do Congresso, um juiz federal determina 
o desmembramento (“divestiture”) da AT&T em oito novas companhias e a 

abertura dos mercados à competição. No dia 1º de janeiro de 1984, a decisão 
começa a ser cumprida.
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Em 1996, os Estados Unidos adotam uma 
nova Lei de Telecomunicações 
(Telecommunications Act), oficializando a 
completa liberalização do mercado. Os 
poderes da FCC são diminuídos, 
cabendo-lhe principalmente tentar evitar 
abusos da concorrência e seguir 
administrando o acesso ao espectro 
hertziano, agora também pelas 
comunicações móveis. O orçamento do 
governo dos EUA tem sido muito 
reforçado com a venda em leilão de 
faixas de espectro, por bilhões de 
dólares.

BELL SOUTHBELL SOUTH

NYNEXNYNEX

S B CS B C

US WESTUS WEST
PACTELPACTEL

AMERITECHAMERITECH
BELLBELL
ATLANTICATLANTIC

EUA: Lei de Telecomunicações de 1996
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Alternativa européia (I)
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Na Europa, no Japão, na Austrália e 
outros países, o processo liberalizante 
seguiu caminhos distintos pois se
tratava de desmontar monopólios 
públicos sob controle estatal. Durante 
10 a 20 anos, os antigos monopólios 
de telecomunicações vieram sendo 
paulatinamente transformados em 
poderosas corporações globais de 
comunicações: British Telecom, 
France Télécom, Deutche Telekom, 
Telefónica de España, Italia Telecom
etc.

Ao mesmo tempo, na radiodifusão,
o mercado foi aberto para emissoras 
privadas mas, através da introdução 
da tecnologia de televisão digital, 
buscou-se reter a fidelidade de uma 
parte da audiência das TVs públicas 
(hoje em dia, entre 30 a 40 por cento).  

As decisões:
a) Transformação dos antigos departamentos ou autarquias de telecomunicações 

em empresas sob controle estatal (anos 1980);
b) Progressiva privatização das empresas de telecomunicações, retendo o Estado 

ações com poder de veto (“ações douradas”): BT, em 1984; as demais ao longo 
dos anos 1990;

c) Abertura da radiodifusão a emissoras privadas (no Reino Unido, desde 1954) e 
liberalização do mercado de televisão por assinatura. Em geral, os novos canais 
(muitos deles estadunidenses) preferem se expandir por meio do cabo e do 
satélite. O espectro aberto permanece ocupado predominantemente por novos 
canais estatais (públicos).

d) Adoção de novas regras regulatórias que buscam proteger a diversidade cultural 
e linguística européia, os direitos da infância e juventude, e de outros grupos 
vulneráveis (Diretrizes Televisão sem Fronteiras, 1989). Órgãos reguladores 
podem intervir para evitar “excessos” e estão abertos à participação dos 
“grupos de pressão”.

e) Novas leis de telecomunicações e radiodifusão são adotadas nos diversos países 
ao longo dos anos 1980 e 1990. Geralmente, essas leis obedecem a diretrizes da 
União Européia.

Alternativa européia (II)
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A convergência dos meios ou  “convergência digital” avançou ao longo dos 
anos 1990, favorecida pela reestruturação regulatória que concomitantemente 

também impulsionava. Trata-se de um processo econômico, político e 
cultural que está fazendo convergir para um mesmo regime de negócios e de 

práticas sociais, o conjunto da cadeia produtiva da indústria cultural 
suportada em meios eletro-eletrônicos de comunicação. As comunicações 

móveis são um exemplo de convergência. A internet é outro.

TELECOMUNICATELECOMUNICAÇÇÕESÕES RADIODIFUSÃORADIODIFUSÃO
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Como resultado dos processos políticos e regulatórios adotados pela Comunidade 
Européia e alguns outros países, neles, as comunicações passaram a ser reguladas 
conforme o princípio da regulação por camada. Visando garantir a competição e a 
pluralidade, busca-se impedir que os negócios das operadoras de telecomunicações 
(transporte de sinal) se confundam com os dos fornecedores e programadores de 
conteúdos.  

Este debate está super
atual no Brasil: lei do 
SeAC (2011) e Marco 
Civil da Internet (2014). 
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TóquioHong-KongLos Angeles Nova York Londres
Frankfurt
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Mercados 
financeiros 

As redes globais mantém o capital financeiro operando 24 horas por dia e 
permitem transações entre as empresas à volta de todo o mundo.

Depois de duas décadas de mudanças econômicas, políticas e regulatórias, o 
capitalismo “global” se apóia em amplas e velozes infra-estruturas mundiais de 
comunicações, pelas quais trafegam as operações financeiras, marqueteiras, 
administrativas das corporações-redes. Poucas e gigantescas corporações controlam 
essas redes. As principais são herdeiras dos antigos monopólios nacionais: AT&T, 
British Telecom, Deutsche Telekom, Telefónica espanhola, NTT etc.
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O mundo assistiu, ao longo da década 1990, um movimento de vigorosa 
expansão das grandes “telcos” na direção da periferia capitalista. A 
América Latina foi o alvo principal. As empresas estatais locais (na maioria, 
nacionalizadas nos anos 1960), foram vendidas para as ex-estatais 
européias ou para operadoras de telecomunicações dos EUA. 

LEGENDA
Fronteiras

Mapa original baixado de http://200.198.28.154/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BAC29E67F-D703-43DA-BA31-3EADD1241BD8%7D_mapa_mundi_politico.gif

Num relatNum relatóório rio 
de 2006, a de 2006, a 
TelefTelefóónicanica
declara ter declara ter 

““repatriadorepatriado””
€€2,5 bilhões da 2,5 bilhões da 
AmAméérica Latina rica Latina 

Com os lucros Com os lucros 
obtidos nos obtidos nos 

papaííses ses 
perifperifééricos, as ricos, as 

““telcostelcos”” podem podem 
manter os manter os 
serviserviçços os 

bbáásicos que são sicos que são 
obrigadas a obrigadas a 
continuar continuar 

provendo em provendo em 
seus paseus paííses de ses de 

origemorigem
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