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Seiiti Arata comenta as teorias da conspiração que envolvem o futuro da internet. 
 
Na terra do Tio Sam, diversas teorias da conspiração sobre a evolução da Internet estão 
ganhando atenção nos principais jornais. Poderiam as grandes corporações determinar qual 
conteúdo estaria disponível aos usuários e qual a qualidade de sua transmissão? 
 
Basicamente, a idéia é a seguinte: se as companhias distribuidoras de energia elétrica 
pudessem criar “tomadas inteligentes” que diferenciassem produtos Samsung de produtos 
Sony, fazendo com que os produtos da primeira fabricante funcionassem melhor que os 
demais, haveria aí uma nova possibilidade de lucro com contratos milionários entre as 
empresas. 
 
Ainda bem que a rede de energia não permite esse tratamento diferenciado. Ela é “neutra”. O 
mesmo ocorria com a Internet até pouco tempo. Porém, recentemente, novas técnicas vêm 
sendo desenvolvidas pelos provedores de alta velocidade para acabar com a “neutralidade da 
rede”. 
 
Um estudo da Yankee Group sobre o mercado de VoIP chegou a uma assustadora conclusão: 
se as operadoras de banda-larga decidirem entrar na competição de VoIP (e muitas sinalizam 
nesse sentido) oferecendo seus próprios serviços, elas poderiam dar prioridade ao tráfego de 
seus serviços de VoIP em detrimento à qualidade de outros competidores, destronando líderes 
desse mercado como a Vonage ou o Skype. 
 
Essa tática agressiva, para dizer o mínimo, pode afetar qualquer transmissão de dados pela 
Internet. Não apenas alguns concorrentes podem ter seus dados misteriosamente trafegando 
lentamente pelos serviços de um provedor de acesso rápido, mas, por outro lado, algumas 
outras empresas podem ter interesse em pagar a essas operadoras um valor extra para ter um 
tratamento VIP: seu conteúdo entregue mais rápido aos usuários, com prioridade sobre o 
conteúdo “normal”.  
 
No Canadá, a Telus, uma das principais empresas de telecomunicações, está implementando 
uma infra-estrutura moderna com novos cabos para a transmissão de dados que exigem alta 
qualidade, como tráfego de voz e de filmes. Em virtude disso, a operadora canadense, assim 
como as norte-americanas Bell South e AT&T, está cogitando cobrar valores de empresas 
como Google ou eBay para que seus serviços sejam acessados através dessas redes 
privilegiadas. 
 
Os usuários finais e também as empresas prestadoras de serviços como a Google e eBay 
podem não ter hoje uma proteção legislativa clara contra esse tipo de tratamento. Os 
contratos de acesso rápido também não ajudam muito, por serem padronizados na modalidade 
de contrato de adesão.  
 
Nos EUA, existe um vácuo legal sobre o assunto e cada vez mais o debate sobre a necessidade 
de intervenção legislativa ganha interesse. Para os especialistas técnicos e os prestadores de 
serviços seria necessária uma proteção contra os abusos que podem ser cometidos pelas 
operadoras de banda larga, as quais têm a faculdade de instituir o tratamento diferenciado. 
 
A agência norte-americana responsável pelo assunto, o Federal Communications Commission, 
até o momento, vem apoiando o conceito da neutralidade da rede. Por enquanto, no Brasil, o 
debate é modesto mas promete ganhar força em breve e as discussões sobre a necessidade ou 
não de legislação específica são bem-vindas. 
 
 
 
 



Isso porque, de alguma forma, a Legislação de Telecomunicações vigente no País já equipara 
os sites e portais em geral, assim como provedores de acesso (que são provedores de serviço 
de valor adicionado) a usuários de serviço de telecomunicações e, nessa condição, os mesmos 
têm direito assegurado pela lei de não serem discriminados quanto às condições de acesso e 
fruição do serviço. A discussão promete ser boa. 
 
(Colaborou Guilherme Ieno Costa, do departamento de telecom da Felsberg e Associados) 
 
Seiiti Arata é advogado especialista na indústria da tecnologia da informação, mídia e 
entretenimento no escritório Felsberg e Associados. Foi pesquisador da FAPESP e UN Fellow no 
escritório das Nações Unidas em Genebra no Grupo de Trabalho sobre Governança da Internet. 
Na coluna .adv escreve sobre assuntos assuntos jurídicos de novas tecnologias. E-mail 
seiitiarata@felsberg.com.br . 
 
Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br>. Acesso em 6 abr. 2006. 


