
PEDÁGIO NA
INTERNET
Empresas de telefonia americanas querem
cobrar pelo tráfego gerado pelos sites
— o que pode mudar a rede para sempre
Sérgio Teixeira Jr.

N UM EVENTO REALIZADO EM FE-
vereiro, um executivo da Veri-
zon, uma das maiores empre-
sas de telefonia dos Estados

Unidos, fez uma declaração emblemática.
"Os operadores de rede estão gastando
uma fortuna construindo e mantendo as
redes que o Google quer utilizar investin-
do apenas em servidores baratos", disse
John Thorne, vice-presidente da operado-

ra. "Eles (o Google) estão
recebendo um almoço

grátis que, sob qual-
quer análise racio-
nal, deveria estar
na mesa dos pro-
vedores de infra-
estrutura." Em
duas frases,

Thorne resumiu o cabo-de-guerra entre
operadoras de telefonia e empresas de in-
ternet que pode mudar para sempre a ca-
ra da rede. As operadoras querem cobrar
uma espécie de pedágio para que seus si-
tes sejam entregues com rapidez e quali-
dade para seus assinantes. As empresas da
web dizem que isso não é justo — os do-
nos da infra-estrutura devem ser neutros.
A discussão começou no mercado ameri-
cano, e ainda não há nenhuma indicação
de quem vai levar a melhor. Todo mundo
olha com atenção para a disputa, pois suas
conseqüências poderão se fazer sentir em
todo o mundo.

Hoje, uma operadora ou um provedor
de acesso à rede não discrimina os sites

visitados por seus assinan-

site a outro sem nenhum tipo de restri-
ção. É o mesmo princípio que rege os ser-
viços de telefonia. Pode-se ligar ou rece-
ber chamadas independentemente de
quem esteja do outro lado da linha. É jus-
tamente isso que as grandes operadoras
de telefonia querem mudar. O tráfego de
internet tem crescido de maneira assus-

tadora graças à combinação de aces-
sos de alta velocidade com a dis-

ponibilidade cada vez maior de con-
teúdos como música e filmes. Um le-

vantamento da empresa CacheLogic
apontou que mais de 60% dos dados
que circulam pela internet correm em
redes de compartilhamento de arqui-
vos — em outras palavras, pirataria.
Mas há também o conteúdo legítimo.
A loja iTunes, da Apple, já vendeu mais
de l bilhão de músicas e 15 milhões de
vídeos, de programas de TV a video-
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tes. Quem nave-
ga pela inter-
net vai de um



Jeff Bezos, da
Amazon (à esq,),
e o elenco de
Desperate
Housewives:
sobretaxa

clipes, Esse tipo de conteúdo multimídia
ocupa um espaço muito maior nas redes,
e alguém tem de pagar a conta, segundo
as operadoras americanas.

No final do ano passado começaram a
surgir as primeiras idéias de criar "cama-
das" na rede. Sites que tivessem as condi-
ções — ou a disposição — para esse no-
vo investimento teriam acesso a uma es-

pécie de '"avenida digital". Se o Google
pagasse o pedágio e seu concorrente Ya-
hoo! não, o usuário que visitasse os dois
sites notaria uma diferença significativa
em termos de velocidade e qualidade no
acesso. Há outros cenários possíveis. Mui-
tas operadoras de telefonia também têm
os próprios serviços online. Se uma delas
decidisse vender músicas, por exemplo,
poderia simplesmente jogar a loja iTunes
ou a Amazon.com para a pista lenta. "E
quem ficaria com a imagem prejudicada?
O site, é claro", afirma Paul Misener, di-
retor de políticas públicas da Amazon. A

operadora, ainda, poderia em tese impe-
dir que seus assinantes utilizassem um ser-
viço de telefonia via internet, como o Skype
— para evitar a perda de receitas com os
telefonemas tradicionais.

Na prática, isso significa que os prove-
dores de infra-estrutura passariam a ter um
poder desproporcional no desenvolvimen-
to da economia digital. "Permitir que as
operadoras controlem o que as pessoas
vêem e fazem online seria um golpe nos
princípios que fizeram o sucesso da rede",
disse Vinton Cerf, executivo do Google e
um dos criadores da internet. Tim Bemers-
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regulamentação

Lee. outro dos pais da rede, tam-
bém atacou a idéia: "O objetivo
central da internet é que ela seja
mais ou menos igual para todos.
Essa integridade é essencial". Os
donos da infra-estrutura respon-
dem afirmando que não faria sen-
tido privilegiar uma ou outra em-
presa. "Bloquear acesso ao con-
teúdo é um convite para que seu
cliente procure outro fornecedor",
disse o presidente da AT&T, Ed-
ward Whitacre. "Isso é mau ne-
gócio. Os mercados funcionam
bem quando os consumidores têm
direito a escolha." Mas foi o pró-
prio Whitacre que iniciou a po-
lêmica quando, numa entrevista
ao site da revista BusinessWeek,
disse que "não deixaria" que os
sites mais populares da rede usas-
sem suas redes de graça. A dis-
puta hoje ocorre no campo polí-
tico. As empresas da web querem
que a questão seja regulamenta-
da. A idéia é criar uma regra que
determine que as operadoras de telefonia
sejam obrigadas a tratar todos os tipos de
dados com igualdade. As operadoras, por
sua vez, afirmam que a legislação atual é
suficiente para garantir um tratamento
equânime. Ambos os lados estão numa
guerra frenética de lobby, e ninguém se
arrisca a apostar em um vencedor.

A discussão ainda não chegou ao Bra-
sil, mas deve ser observada de perto. "O
impacto deve ser mundial", diz Luis Mino-
ru Shibata, presidente da consultoria espe-
cializada Yankee Group. "As operadoras
têm muita força. Além disso, temos de con-
siderar que o mercado das teles fixas teo-
ricamente está diminuindo. A conseqüên-
cia será a busca por mais receitas." Shiba-
ta se refere à competição da telefonia celu-
lar e aos serviços de telefonia pela internet,
que vêm roubando receitas rapidamente das
operadoras de telefonia fixa. do-
nas da maior parte das conexões
de alta velocidade no país, com
a tecnologia ADSL. Victor Ri-
beiro, diretor de tecnologia pro-
dutos e estratégia do UOL, afir-
ma que a idéia não faz sentido.
"Nós já pagamos para trafegar
dados pelas redes das operado-
ras. Cobrar duas vezes por isso
seria um absurdo."
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Vinton Cerf, o "pai" da internet: golpe nos princípios da rede

A proposta de um pedágio para a web
não é a única polêmica que agita os basti-
dores da rede neste ano. America Online e
Yahoo! sugeriram criar uma espécie de "se-
lo" para as mensagens de correio eletrôni-
co. Quem quiser ter garantias de que
seus e-mails chegarão aos destina-
tários desses provedores terá de
pagar uma fração
de centavo de
dólar para a
empresa. A ló-
gica por trás da
idéia é muito
simples. Para
muitas empre-
sas, o cor-
reio ele-
trônico é
o princi-

pal canal de contato com
os consumidores. Mas
muitas mensagens legíti-
mas param por engano
nos filtros anti-spam que
os provedores são obriga-
dos a usar — os e-mails
não desejados já são mais
de 80% de toda a corres-
pondência virtual que cir-
cula pela internet.

AOL e Yahoo! detêm,
juntos, cerca de metade
dos endereços de e-mail
que fazem parte das lis-
tas de empresas de mar-
keting. O plano envolve
a contratação dos servi-
ços da empresa Good-
Mail, que produz uma lis-
ta das empresas autoriza-
das a passar pelos filtros
anti-spam. A reclamação
foi imediata. "Quem ga-
rante que os e-mails legí-
timos não vão começar a

parar nos filtros anti-spam?", diz Michael
Geist, professor de legislação digital na
Universidade de Ottawa, no Canadá. "O
que aconteceria se uma empresa não pa-
gasse pelo serviço? Como ficam as enti-
dades sem fins lucrativos que não têm con-
dições de pagar pelo serviço?"

Embora seja difícil imaginar cobrança
para o e-mail, essa pode ser a única so-
lução, segundo Esther Dyson, autora do

boletim Release 1.0 e uma das funda-
doras da Icann, o órgão que regula os
endereços da internet. "Acredito que
logo a maioria dos e-mails vai ter um

preço, e isso está certo", escre-
veu Dyson no The New York
Times. "Qualidade e seguran-
ça têm preço. Não tenho dú-

vidas de que precisamos
pensar em novas abor-

dagens para o e-mail.
A situação atual mos-
tra o fracasso do mer-
cado." A AOL pre-
tende começar a co-
brar pelo "selo" do
e-mail em abril.
Se a experiência
der certo, a festa
do e-mail grátis
pode acabar. •
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