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Nos Estados Unidos, uma revolução está
em curso quando o assunto é internet:
discute-se se as redes continuarão

neutras a todos os tipos de conteúdos e
serviços ou se as teles poderão cobrar por
acessos diferenciados. Tudo indica que a
segunda opção é a que prevalecerá'por lá,
mudando o paradigma vigente desde o
começo da internet comercial, há mais de
uma década.

Afinal, a quebra da neutralidade da internet
tem algum impacto sobre o Brasil? Depende
do ponto de vista. A neutralidade significa o
tratamento da informação de forma igualitária
e com a mesma velocidade. Havia proteções
que garantiam esta neutralidade nos Estados
Unidos, o que a Federal Communications
Commission (FCC - agência reguladora local)
está eliminando. E isto permite que as
operadoras discriminem o conteúdo e cobrem
mais por qualidades diferentes de acesso. Em
um cenário hipotético, por exemplo, o site da
Microsoft e o portal Yahoo! poderiam ser muito
mais velozmente acessados pelos usuários,
bastando para isso que pagassem uma "taxa"
para os detentores da infra-estrutura.

Hoje, qualquer usuário pode contratar o
acesso e pagar pela velocidade desejada.
Com as mudanças propostas, além do
usuário, também o provedor de conteúdo
poderá ter que pagar, se quiser garantir boa
qualidade de acesso ao seu serviço.

Nos EUA, os que se sentem em perigo
com esse tipo de barreira são as empresas de
conteúdo (justamente Microsoft, Google,
Yahoo!, empresas de serviços de voz sobre IP
- VolP - etc.), pois temem os
impactos econômicos. E
entidades da sociedade civil e
defesa dos interesses públicos
receiam o aumento da
desigualdade entre aqueles
que terão poder econômico
para pagar pelo acesso bom e
os que serão discriminados.

No Brasil, o assunto é
evitado pela maioria das
operadoras, enquanto a
Abrafix, associação que as
representa, pede tempo para

refletir e repassa a responsabilidade para o
Comitê Gestor de Internet (CGI). No fim, cada
entidade, inclusive a Abranet, representante de
provedores, argumenta que ainda não tem
posição final sobre o tema.

Mas o consultor jurídico do Ministério das
Comunicações e membro da CGI, Marcelo
Bechara, não teve dúvida e reagiu
imediatamente à pergunta. "É claro que tem
impacto no Brasil. A estrutura é globalizada."
Entretanto, justificou que é difícil dimensionar
as conseqüências porque a questão não foi
aprovada de forma plena nos EUA. Não é o
que pensa o vice-presidente da Brasil
Telecom, Francisco Perrone: "Não tem reflexo
aqui, talvez só indireto, porque 90% das
ligações acabam comutando nos
roteadores norte-americanos." Para ele,
existe grande confusão com a VolP e IPTV

em relação à internet ou
serviço de telecomunicação.

Nos bastidores dessa briga,
também as teles brasileiras

"SEM A
NEUTRALIDADE, A
ÍNTERNET FICARÁ
MUITO PARECIDA
COM A TV A CABO."
Marcelo Bechara,
do Minicom

pensam se não poderiam, por aqui, criar
modelos de remuneração da infra-estrutura
que incluíssem o pagamento por uma
qualidade de tráfego diferenciada. Vale lembrar
que o próprio presidente da Brasil Telecom,
Ricardo Knoepfelmacher, colocou essa
possibilidade em entrevista à TELETIME, em
novembro de 2005.

"VolP é tecnologia, não tem como
bloquear. A discussão é se está transmitindo
voz em cima da internet", diz Perrone.
Neste caso, ouvir música ou discurso também
é VolP. O problema é quando a empresa
presta serviço de telefonia usando a internet. A
BrT e a Embratel usam IP, mas em cima de
suas próprias redes, e não da internet
mundial, diz Perrone.

A verdade é que o mercado se
transformou. As operadoras fixas perderam
clientes para a telefonia móvel, a penetração
do serviço não cresceu como esperavam e o
segmento não conseguiu ainda reagir com
variedade de conteúdo atraente e qualidade
de serviço. Também no cabo houve
estagnação da base de clientes nos últimos
anos, com uma pequena reação a partir de
2005. Aliás, nos EUA, também as operadoras
de cabo querem pôr fim ao mito da
neutralidade da rede porque entendem que
suas redes banda larga podem trazer receitas
de outra natureza, além do pagamento de
assinatura e de acesso.

Interconexão
"Sem a neutralidade, a internet ficará

muito parecida com a TV a cabo", compara
Bechara, do Minicom, ao dizer que as
empresas poderão vender acesso expresso
para grandes empresas e oferecer
tratamento diferenciado.

"Essa questão da neutralidade é mais forte
nos EUA porque lá o modelo de remuneração
é bill and keep, ou seja, as redes não são
remuneradas de outra forma que não seja
pelos serviços que elas oferecem", afirma o
presidente da NET Serviços, Francisco Valim.
No Brasil, segundo ele, os modelos não são
exatamente assim, e existem compensações,
como a interconexão. Isto não quer dizer que
o debate não deva ser feito, destacou.

O gerente de inovação e desenvolvimento
da NET, Rodrigo Duelos, acrescenta que
ninguém pode deter a propriedade da internet,
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pois ela é "a rede das redes" e
não pode ter proprietário. Mas
Duelos opina que também é um
caminho natural a possibilidade
de melhorar a experiência de
alguns aplicativos na rede: "E
quem tiver essa capacidade
poderá cobrar por isso para
garantir a banda." Para o Net
Fone, por exemplo, serviço de
telefonia IP fornecido em
conjunto com a Embratel, a NET
garante a banda, priorizando
esse tráfego na sua rede em
detrimento de outras aplicações.

Isso já seria uma forma de
tratar a rede de modo não-
isonômico, mas como a rede
pertence à própria NET, fica difícil
dizer que houve quebra da
neutralidade. Na prática, o serviço
de voz da Net Serviços funciona
dentro de sua própria rede e da
rede da Embratel, com uma
qualidade superior ao serviço de
VolP do Skype, ou da GVT ou de
qualquer concorrente, e esse é o
diferencial da NET.

Vanda Scartezini, da Polo Consultores
Associados e membro da entidade mundial
ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), acredita que qualquer
projeto de reduzir a neutralidade da rede afeta
o usuário. "Espero que ninguém no Brasil
tenha a idéia nefasta de levar tal proposta ao
Congresso para mudar a Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), mas precisamos
estar atentos para que isso não apareça no
meio das necessárias mudanças na LGT que
devem vir à luz em breve", diz Vanda. O
chairman of the board da ICANN e também
vice-presidente da Google, Vint Cerf, fez um
depoimento no Senado norte-americano
defendendo a neutralidade da web.

Para Vanda, a briga é de gigantes e os
usuários da internet esperam que vença a
liberdade. Ela lembra que hoje é o usuário que
escolhe qual segurança ou qual VolP usará,
conceitos que permitiram a enorme explosão
em número de usuários. Já nos serviços de
telecomunicações, principalmente das fixas,
poucos são os usuários, mesmo nos EUA,
que têm chance de escolher serviços de mais
de um fornecedor, o que dá a ele controle
sobre o que o usuário pode ou não ter.

"O fim da neutralidade fortalece as
empresas de telecomunicação, e este é o
grande perigo: tráfego nas mãos de poucos e
oligopolizado", adverte Bechara, do Minicom.
Segundo ele, os controles à web devem ser
via legislação, pois as mudanças podem criar
uma ditadura tecnológica, uma vez que "o
dono dos instrumentos e do conteúdo pode

"ESPERO QUE
NINGUÉM NO
BRASIL TENHA A
IDÉIA NEFASTA
DE LEVAR TAL
PROPOSTA AO
CONGRESSO
PARA MUDAR
A LEI GERAL"
Vanda Scartezini,
da ICANN

fazer o que quiser."
Mas a concorrência pode

se auto-regular e, além disto, a
democracia permite ter lobby
contra e a favor. Tudo isto é
normal quando a livre
competição é ameaçada, diz a
advogada especializada em
telecomunicação, Regina
Ribeiro do Vale, do escritório
José Carlos de Magalhães
Advogados Associados.

As legislações específicas
de TV a cabo (Lei do Cabo) e a
LGT têm conceitos de rede
atrelados ao interesse público.
Ou seja, mesmo que uma tele
ou operadora de TV a cabo
invista muito em uma rede de
acesso local ou backbone de
alta capacidade e ache justo
ser remunerada por acessos
de melhor ou pior qualidade, o
interesse público e a "função
social da rede", como diz a
LGT, devem ser respeitados.

Controle governamental
Dentro dessa discussão jurídica, Regina

aponta o excesso de controle governamental.
O risco de as operadoras poderem criar
barreiras e bloquear concorrentes não a
preocupa tanto.

De uma forma ou de outra, mudar o
paradigma da neutralidade de rede, que reinou
até aqui no mundo da internet, é algo que tira
o sono dos cerca de 160 provedores de
conteúdo associados à Internet Brasil.
Democracia, no momento, é um tema bem
distante para eles, cujo pesadelo está na
possibilidade da criação de um monopólio e
aumento de preços. "Não há mais o espírito
brasileiro que dizia que a concessionária
fornecia os meios e o provedor de conteúdo,
o acesso", reclama o presidente da entidade,
Roque Abdo. Com exceção do UOL, os
grandes provedores que atendem o mercado
residencial estão vinculados às operadoras.
"Isto porque se permitiu que as empresas de
telefonia criassem os próprios provedores",
reclama ele. Se acabar de fato a neutralidade,
adverte, a situação poderá piorar.

De fato, existe uma briga entre gigantes
(as teles) e pequenos (provedores), mas
deve-se lembrar que os pequenos foram
protegidos entre 1995 e 1997 por uma
proibição de qualquer empresa de
telecomunicações (na época, estatais do
Sistema Telebrás) entrar no mercado de
provimento de acesso. A partir da
privatização, passou a valer a regra da
competição plena, e os grandes portais
foram comprados, aos poucos, pelas teles.

Como funciona a
cadeia de valor

A internet tem três camadas
independentes: a física, onde os sinais
elétricos transitam por cabo ou ondas

de rádio; a de transporte, que ajuda a rotear
os pacotes aos seus corretos destinos; e a
de aplicações, que controla como os pacotes
são usados pelos programas dos usuários
(e-mails, browser etc.). Assim, aplicações e
protocolos das camadas mais altas podem
ser modificados sem impactar as camadas
mais baixas. E nas camadas mais baixas
podem ser adotados novos sistemas de
transmissão ou centrais de comutação em
qualquer tecnologia sem necessitar
mudanças nas camadas superiores.
Se a camada física começar a criar
impedimentos para as demais, que é o objetivo
das operadoras, segundo Vanda Scartezini, da
ICANN, estas poderão controlar por quanto
deixarão passar esta ou aquela facilidade para
determinada aplicação, inclusive o conteúdo,
podendo cobrar de forma diferenciada por isto.
Para Vanda, "é um desastre em termos de
desenvolvimento humano, porque reduzirá o
acesso à rede, haverá facilidade de controle de
conteúdos, portanto controle da liberdade de
expressão e todo o retrocesso que a falta de
liberdade trás." Para as
teles e empresas de TV a
cabo, contudo, é apenas
mais uma forma de
remunerar investimentos
feitos em redes.
Perrone, da BrT, defende
as operadoras e nega
que passem a controlar
as redes. Ele reclama,
contudo, dos provedores
que usam as redes das
concessionárias para
prestar VolP, sem pagar
impostos ou garantir
qualquer qualidade de
serviço e muito menos
seguir regras da agência
reguladora. "O problema no
Brasil hoje é menos da
concessionária do que da
autoridade e do cidadão,
que paga em dólar para empresas com sede
nas Bahamas. É fuga de imposto", afirma ele.
"Acham que nós somos os inimigos. Mas nós
temos serviço VolP e o oferecemos com
todos os impostos. Não cometemos crime
fiscal." Além disto, argumenta que a BrT
recebe milhares de pedidos judiciais para
quebra de sigilo telefônico: "Na maioria das
ofertas do serviço VolP isto não existe. Perde-
se a rastreabilidade, o que é uma tentação
para o criminoso."
A emenda que manteria a neutralidade da
internet foi rejeitada pela comissão do Senado
norte-americano, mas ainda há uma chance
de ser reintroduzida na lei geral que será
votada nos EUA.

"Acham que
somos os
inimigos. Mas
temos VolP e o
oferecemos
sem cometer
crime fiscal."
Francisco
Perrone, da BrT
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