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Turbulência sacode a

Internet
cada vez mais seus problemas e fragilida-
des. A rede mundial de computadores
oferece espaço, anonimato e meios para
que o crime organizado multiplique suas
ações. O vale-tudo tem permitido tráfico
de drogas, armas e pessoas, pedofilia, in-
vasão a bancos, a contas e arquivos pes-
soais, erodindo a privacidade do velho
mundo. Gangues, no Brasil, passaram a
acertar locais para tirar diferenças antes
do início de jogos de
futebol. E não é ape-
nas isso: o fanatismo
religioso divulga téc-
nicas de ataque militar
e construção de bom-
bas, entre outros arte-
fatos mortais.

Impassível diante
deste corpo inorgâ-
nico e sem controle
está o usuário, o elo
mais fraco da corren-
te num processo de
contínua e veloz transformação, embora
seja também uma espécie de vítima das
situações que às vezes ele mesmo cons-
trói. Além disso, o internauta corre o ris-
co de pagar caro para trafegar na rede,
uma vez que as operadoras de telefonia
buscam formas de compensar as perdas
de receita com o avanço da Internet so-
bre os seus negócios.

Para especialistas, os problemas vão
continuar enquanto o navegador, usuá-
rio, não tiver completo domínio da nova
realidade. "A insegurança neste ambien-

Elo mais fraco de
um mundo novo e
mutante, usuário

da rede é vítima de
situações que, às
vezes, ele mesmo

produz

te virtual decorre muito mais do usuário
do que dos mecanismos de controle",
afirma Rogério Santana, secretário de
Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento. "O usu-
ário final não é preparado, não conhece
todos os detalhes de uma tecnologia que
muda a cada dia. Eu acho que durante
muito tempo ainda vai ser assim", prevê
ele, que também integra o Comitê Ges-
tor da Internet Brasil.

O conceito de liberdade e democra-
cia que norteou os princípios da Inter-
net, quando ela deixou de ser uma ferra-

menta militar das Forças
Armadas norte-america-
nas, hoje se voltam con-
tra a web. A mobilidade
proporcionada pelo novo
ambiente permite que de-
linqüentes que praticam
crimes no Brasil possam
esconder-se em sítios de
outros países, utilizando
uma base de computado-
res instalada a milhares
de quilômetros daqui.
Coibir estes casos de

fraudes, roubos e toda a sorte de crimes
são os desafios atuais e que preocupam
cada vez mais autoridades - técnicas e
governamentais.

A cada dia estas questões têm mais
impacto sobre a vida das pessoas. Espe-
cialistas prevêem que controlar este esta-
do de coisas envolva um trabalho árduo
e demorado. O debate passa pela criação
de novas tecnologias e até uma gover-
nança ampla, que dê mais legitimidade à
operação global da rede.

A pressão internacional funcionou

recentemente contra a determinação de
se instalar o controle xxx para sites porno-
gráficos. Para acessá-los, em vez de digitar
www, o usuário iria buscá-los pelo xxx.
Com um movimento iniciado nos Esta-
dos Unidos, empresas convenceram inte-
grantes da Internet Corporation Assigned
Names and Numbers (Icann), corporação

que faz a gerência mundial da Internet sob
a supervisão do governo norte-americano,
a criar o domínio específico. Uma licita-
ção internacional chegou a ser preparada.
Mas o protesto de vários países, entre eles
Brasil, Suécia, França, Dinamarca e parte
da opinião pública norte-americana, for-
çou o engavetamento do projeto.

Argumentam os críticos que os do-
mínios xxx deixariam as crianças ex-
postas do mesmo jeito e legitimariam
práticas ilegais que fazem da pornogra-
fia um trampolim para uma série de
atividades paralelas, como a pedofilia e
o tráfico de armas.

"Eu votei contra isso aí", afirma

o mesmo tempo em que pro-
porciona uma revolução nas
comunicações, comércio e co-
nhecimento, a Internet expõeA
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Demi Getschko, um dos fundadores da
Internet no Brasil e integrante do Board
da Icarm: "Primeiro porque não protege
a criança coisa nenhuma, protege o adul-
to, que quer acessar sites impróprios para
crianças e não quer ter o cartão clonado".
Para ele, a participação dos governos, por
meio de acordos internacionais, é fun-

damental em atividades que envolvam
combate aos crimes praticados na rede.
Esta governança, não deve, para Getsko,
invadir o campo técnico.

Por sua vez, o Brasil tem um proble-
ma bastante atual. O Ministério Público
tenta conseguir endereço de usuários
que propagam crimes, como a pedofi-
lia, pelo site de relacionamentos Orkut.
Responsável pelo controle do site, a em-
presa Google demora em responder os
pedidos feitos pelas autoridades brasi-
leiras. "As soluções hoje são tremenda-
mente demoradas. O governo brasileiro
chegou a ameaçar fechar a filial da Goo-
gle no Brasil. Também cogitou aplicar

uma multa muita onerosa, desgastando
a imagem da empresa. Neste caso, a
quem recorrer? Recorrer à Icann não
faz sentido", pondera Rogério Santana.
"Como a rede não tem fronteiras, como
você impede que alguém produza con-
teúdos inadequados ao Brasil, mas está
sediado em Taiwan, usando servidores
na Malásia? Isso é um problema sério",
conclui Demi Getschko.

Por meio de sua assessoria de im-
prensa, a Google informa que os pedi-
dos encaminhados pelas autoridades a
sua subsidiária no Brasil são respondi-
dos. O que a empresa não teria con-
dições de fazer é responder pedidos
que dependem da gerência do Orkut
em território norte-americano. Dos 46
processos, a empresa afirma que enca-
minhou os dados referentes a 16 nos
quais a filial brasileira tem responsabi-
lidade direta. "Queremos deixar mais
uma vez claro (...) que estamos à dispo-
sição da Justiça brasileira para fornecer
as informações solicitadas através de
pedidos à Google Inc",
afirma, -por meio de
nota, o advogado Dur-
val de Noronha Goyos
Jr., que representa a
empresa no Brasil.

Preocupada com a
exposição e os malefí-
cios que seus habitan-
tes possam sofrer, a
China ameaça limitar
o acesso em seu terri-
tório ou até criar uma
Internet própria, já que
não considera o mode-
lo atual suficientemente seguro para as
suas pretensões. O Irã também fala em
censura a usuários locais.

Neste ambiente conturbado, as
empresas fazem o que podem para
combater as fraudes. Dados confiden-
ciais encaminhados via e-mail corpo-
rativo para pessoas de fora ou vírus
são motivos para permanente estado
de alerta. Por isso, monitorar as cor-
respondências eletrônicas de empre-
gados tem sido prática comum em

Equilíbrio sairá
do embate entre

tecnologia e
práticas ilegais;

empresas gastam
no Brasil US$ 850
milhões por ano

para evitar fraudes

algumas empresas. Mesmo com inves-
timentos em segurança da informação,
que devem chegar a US$ 850 milhões
até o final do ano apenas no Brasil,
de acordo com dados do IDC-Brasil
(International Data Corporation), o
controle do e-mail corporativo e o flu-
xo de dados permanecem um desafio
para muitas companhias.

Funcionários acreditam ainda na fal-
sa idéia de que é impossível identificar
tecnicamente, e responsabilizar juridica-
mente, quem pratica crimes eletrônicos.
Para tanto, se valem do e-mail corpo-
rativo para tornar público ou enviar a
endereços de outras companhias o pla-
nejamento estratégico e relatórios con-
fidenciais de sua empresa. O cenário é
ainda mais preocupante entre funcioná-
rios de alto escalão, que se valem do fá-
cil acesso a informações privilegiadas na
prática de concorrência desleal.

A advogada Camilla do Vale Jime-
ne, especialista em crimes cibernéticos
e consultora, afirma ser cada vez mais

comum o monito-
ramento do correio
eletrônico dos funcio-
nários pela empresa.
"A empresa pode mo-
nitorar o acesso dos
empregados à Internet
dentro da lei por meio
de procedimento es-
pecífico e, tão logo
ocorra algum delito, a
identificação do infra-
tor será imediata".

Para o secretário
de Políticas de In-

formática do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Augusto Gadelha, o equi-
líbrio na Internet virá do duelo entre a
tecnologia e as práticas ilegais. Com o
avanço de ferramentas de proteção, as
brechas para ilegalidades ficarão cada
vez mais reduzidas. Ele cita, como
exemplo, os investimentos feitos pe-
los bancos para tornar mais seguras
as operações virtuais. "Este embate
certamente dará mais equilíbrio e se-
gurança à Internet", acredita. 
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Controle
nos EUA
preocu
Mesmo com a pressão in-

ternacional, os Estados
Unidos continuam firmes
no controle da Internet. O

Departamento de Comércio do governo
norte-americano renovou o Memorando
de Entendimento para gestão da rede
mundial de computadores com a Icann,
empresa norte-americana nomeada por
Washington para cuidar dos senadores
raiz, base que controla todos os endere-
ços eletrônicos inseridos na rede e que
fazem a conexão com servidores espe-
lhos no resto do mundo.

A Internet hoje é uma base central
para o comércio eletrônico internacio-
nal. A cada dia descobrem-se novas uti-
lidades, como a interligação de cadeias
econômicas por meio de comunidades
produtivas de bens e serviços. Com a
crescente importância desta teia mun-
dial de comunicação, governos de todo
o mundo, inclusive o do Brasil, querem
exercer influência sobre o destino da
rede - controlada unilateralmente pelos
EUA. "É preciso ter mecanismos de arbi-
tragem, sobre controvérsias, negociações
de diretrizes e que não sejam dependen-
tes de um único país", defende Rogério
Santana, secretário do Ministério do Pla-
nejamento.

Especialistas afirmam, no entanto,
que devido à importância econômica que
a Internet assumiu, dificilmente os nor-
te-americanos vão fazer concessões. Em
tempos do "Eixo do Mal", não vão admi-
tir que países como o Irã, Coréia do Nor-

Pai da Internet no Brasil, Demi Getschko é contra interferência de países sobre a rede mundial

te e Síria, para ficar em alguns exemplos,
tenham suas próprias decisões para uma
tecnologia desenvolvida exclusivamente
pelos norte-americanos.

Demi Getschko, integrante do Board
da Icann e diretor-presidente do Núcleo
de Informação e Coordenação (Nic) do
Ponto BR, afirma que o debate sobre o
controle da Internet está com foco erra-
do. Para ele, governança e controle técni-
co sobre a web estão em um mesmo pa-
cote, de maneira equivocada. Uma coisa
difere muito da outra.

Embora sem ter conhecimento de
que os EUA tenham feito intervenção
na Internet até o momento, Getsko
também não concorda com o domínio
de Washington sobre a rede. Por ser
eminentemente técnica, a Internet, para
ele, deveria estar livre da interferência de
governos. "Isto não é a ONU para ficar
decidindo sobre desempenho. É uma
atividade muito específica que requer um

norte. Se isso cair na região da discussão
política, provavelmente não se consegue
andar", afirmou.

A Icann tem a função técnica de con-
trolar e distribuir números, nomes e pro-
tocolos de acesso à rede mundial de com-
putadores. Além disso, pelo Memorando
de Entendimento, ela tem a função política
e econômica de distribuir novos domínios
(endereços) e controlar os servidores raiz,
que dominam o funcionamento da Inter-
net Na maioria dos países, por exemplo,
existem apenas servidores espelhos, que,
sem a matriz norte-americana, seriam des-
conectados da rede global.

Para Mario Teza, integrante do
Comitê Gestor da Internet no Brasil e
eleito para representar o terceiro setor
(ONGs, sindicatos, associações de bair-
ros, entre outras entidades), "o maior
problema de se manter o controle nor-
te-americano é o de a Internet mundial
ficar pautada pela cultura norte-america-
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na, pelo ritmo e pelo processo decisório
interno deles; a decisão final é sempre
do Departamento de Comércio dos Es-
tados Unidos", afirma.

Para ele, há casos claros de interven-
ção norte-americana. Ele cita o exemplo
em que o Iraque ficou fora do ar quando
o país foi invadido pelo governo Bush.
"Tiraram do ar a empresa ligada a Sadam
Hussein e não deram nenhuma explica-
ção", diz. "Se o Brasil um dia também for
considerado inimigo, eles podem sim-
plesmente nos tirar do mapa", imagina.

Segundo Teza, a ingerência norte-
americana ainda não tem um efeito po-
lítico ou econômico maior nos outros
países porque ainda predomina o critério
técnico da origem, dos fundadores da In-
ternet nos Estados Unidos, que tinham
uma grande visão democrática, por es-
tarem ligados à academia, à pesquisa e
aos direitos humanos. "Apesar de tudo,
a base da Internet é democrática, descen-
tralizada", acredita.

Antônio Tavares, presidente da As-
sociação Brasileira dos Provedores de
Internet (Abranet), disse que o mundo
não admite mais apenas um país no
controle da rede. "Se há alguns anos
atrás era admissível, hoje não é mais.
A evolução necessita que a governan-
ça seja exercida de forma bem confi-
gurada, com representantes de todos
os níveis da sociedade civil", acredita.
"Porque é estratégico, eles não vão,
contudo, querer se sentir derrotados
por perder os principais servidores no
seu território", adverte.

Rogério Santana, secretário do Minis-
tério do Planejamento que cuida da ope-
ração do governo na Internet, considera
um retrocesso a renovação do domínio
do Departamento de Comércio norte-
americano sobre a Icann. "O governo
brasileiro tem trabalhado para conseguir
aprovar a orientação de que a Internet
não deve ficar subordinada a um único
país. Defendemos uma cooperação mais
estreita entre os países para tratar de te-
mas que não são discutidos pela Icann,
como a questão de crimes internacionais
pela Internet, spam e pedofilia", diz.

Brasil oferece ao mundo
modelo de governança

Mesmo tendo um comitê
gestor sobre a Internet
considerado exemplar
por sua representativida-

de ampla, o Brasil tem um papel limi-
tado no controle da rede mundial de
computadores. Como detentor de ser-
vidores que, na maioria das vezes, es-
pelham matrizes que ficam nos Estados
Unidos, o país depende da boa vontade
da Icann quando, por exemplo, aconte-
cem atritos na web, como o que envol-
ve o Orkut, braço da empresa Google.
Sem ter interferência e um órgão direto
para recorrer, as autoridades brasileiras
não conseguem dados que poderiam
levar a identificar criminosos que se
travestem de internautas para propagar
pedofilia no site de relacionamento.

O modelo brasileiro de gestão pode
servir de referência em uma eventual
governança internacional da rede, desde
que os norte-americanos decidam soltar
suas amarras. A democracia é um dos
pilares do Comitê Gestor da Internet
no Brasil. Os 11 integrantes que re-
presentam a sociedade civil (empresas,
provedores, ONGs e sindicatos, entre
outros) são eleitos por diversas entida-
des de classe. Com menor participação,
o governo indica seus 10
representantes. Segundo
os críticos, o modelo toca-
do pelos EUA carece de
representatividade.

No Brasil, desde o
princípio da organiza-
ção da rede pela Fapesp
(Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
de São Paulo, mantida
pelo governo estadual),
optou-se por uma ad-
ministração com ampla

representatividade e multisetorial.
A ONU abriu um espaço para dis-

cussão sobre os rumos da Internet A
União Européia decidiu fechar uma
posição junto com o Brasil, índia e Chi-
na por uma gestão mais democrática da
Internet O IGF não tem poder de de-
liberação. "No encontro da Tunísia, os
Estados Unidos foram fragorosamente
derrotados na tese de dizer que está
tudo bem, que não precisa consertar o
que já está funcionando, quando nós sa-
bemos que a cada dia estas questões que
influem sobre o equilíbrio da Internet
têm mais impactos. A gestão precisa de
mudanças", defende Rogério Santana,
do Ministério do Planejamento.

Na próxima reunião do IGF, em
outubro, na Grécia, vai-se buscar um
alinhamento da proposta. A Icann
já tem uma reunião agendada para
dezembro em São Paulo. O governo
brasileiro vai aproveitar a agenda para
reforçar suas convicções.

O sucesso da gestão brasileira tam-
bém pode ser definido por números.
Em outubro, o País chegará a um milhão
de domínios (endereços) com a marca
br, o que facilita a identificação dos usuá-
rios brasileiros na rede mundial.
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