
QUEM MANDA
NA INTERNET?
O bloqueio ao YouTube no Brasil
evidencia o poder das operadoras
sobre o que você acessa na rede

e os sites não gostam nada disso
RICARDO CÉSAR

A
IDÉIA DA INTERNET COMO
um ambiente livre, demo-
crático e que oferece opor-
tunidade de expressão
quase irrestrita sofreu um
baque nos primeiros dias
de 2007. No início de ja-

neiro, o desembargador Ênio Santarelli Zu-
liani, do Tribunal de Justiça de São Paulo,
bloqueou o acesso dos brasileiros ao You-
Tube, um dos sites mais populares do mun-
do — e do Brasil — com uma única cane-
lada. Como se sabe, o objetivo era impe-
dir a exibição de um vídeo que mostra a
apresentadora Daniella Cicarelli e seu na-
morado, Renato Malzoni Filho, protago-
nizando cenas quentes numa praia de Cá-
diz, na Espanha. Diante da determinação
da Justiça, as empresas de telefonia foram
obrigadas a cumprir a decisão, até que, em
9 de janeiro, seis dias após o despacho ini-
cial, Zuliani desistiu de tentar impedir que
o endereço fosse visitado. O breve bloqueio
gerou uma onda inédita de protestos de in-
ternautas indignados com o que muitos
classificaram de censura e ganhou ampla
repercussão na mídia. A despeito do aca-
lorado debate que se seguiu, um ponto pas-
sou quase despercebido da opinião públi-
ca: a possibilidade concreta de operadoras
de telefonia e TV por assinatura controlar
a internet, impedindo ou liberando o aces-
so a qualquer site em um estalar de dedos.

Dessa vez tal poder foi exercido por ordem
judicial. Mas há quem tema que, no futu-
ro, essa interferência no conteúdo a ser
acessado pelos internautas seja decidida
pelas próprias operadoras.

O questionamento pode parecer pura-
mente teórico, mas não é — pelo menos
não lá fora. Nos Estados Unidos, essa é a
principal discussão do setor de telecomu-
nicações no momento, que colocou em la-
dos opostos gigantes de telefonia e cabo,
como Verizon e Comcast, e os maiores ex-
poentes da web, incluindo Google. Yahoo!
e Microsoft. O debate nasceu quando Ed
Whitacre, presidente da operadora AT&T.
disse numa entrevista que. se os grandes
sites da web quisessem chegar a seus as-
sinantes — da AT&T, bem entendido —.
deveriam pagar pelo uso da rede. Assim
como no Brasil, no mercado americano vi-
gora a "neutralidade da rede", o que signi-
fica que as teles não podem discriminai' ne-
nhuma empresa que se vale de sua infra-
estrutura para prestar serviços. Todo o trá-
fego de dados que passa pelos fios e cabos
deve ser tratado igualmente, não importa
se é usado por companhias bilionárias co-
mo Amazon e eBay ou por uma desconhe-
cida página pessoal de um adolescente. Lá
fora, as teles americanas brigam para po-
der privilegiar determinados pacotes de
dados, beneficiando serviços próprios e
de empresas parceiras — ou daquelas que

aceitem pagar para che-
gar aos assinantes de ser-
viços de banda larga. Por
sua vez, as companhias
pontocom querem que
sejam aprovadas leis pa-

ra assegurar que a neutralidade que hoje
existe de fato passe a ser também de di-
reito, enterrando definitivamente a ambi-
ção das operadoras.

Para entender a questão, a analogia
mais óbvia é com concessionárias de ro-
dovias. A infra-estrutura das teles é a es-
trada pela qual trafegam os dados da in-
ternet. Hoje, a cobrança é igual para to-
dos que passam por ali. A principal rei-
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Cicarelli,
a polêmica:
ela derrubou
o YouTube



Teles x internet
A briga entre as operadoras de telefonia e as empresas de web já
começou nos Estados Unidos e pode chegar ao Brasil em breve

QUAL E A DISPUTA?
As teles americanas querem instituir
um "pedágio" para as empresas de
internet. Quem pagar recebe melhor
tratamento. As pontocom afirmam
que a rede não pode fazer esse tipo
de discriminação

O QUE AS PONTOCOM
ARGUMENTAM
Todas as empresas de internet
devem receber o mesmo
tratamento por parte das
operadoras ou, do contrário, acaba
o estímulo à inovação

POR QUE ISSO É
IMPORTANTE?
Porque tem impacto direto sobre
o futuro de duas indústrias
bilionárias que estão intimamente
ligadas: a de serviços de internet
e a de telecomunicações

O QUE AS OPERADORAS
ARGUMENTAM
As operadoras de telefonia e
TV paga afirmam que precisam
cobrar dos sites da internet para
investir na melhoria constante
da infra-estrutura

vindicação das operadoras é ter autoriza-
ção para instituir um pedágio mais caro
para quem quiser usar estradas rápidas e
confiáveis. Quem optar pelo acesso ba-
rato terá de se contentar com vias secun-
dárias, mais estreitas e lentas. Em parte,
essa demanda surgiu da constatação de
que a infra-estrutura é cada vez mais uma
commodity. O diferencial está no que tra-
fega por essas redes. O Google se tornou
uma das empresas mais valiosas do mun-
do construindo todo seu negócio sobre os
cabos das teles — e elas pouco recebem
por isso. Os dois lados estão bem muni-
dos de argumentos, advogados e lobis-
tas. As operadoras sustentam que, sem

cobrar uma tarifa diferenciada, não terão
os recursos necessários para investir na
atualização de suas redes e todos os con-
sumidores acabariam prejudicados por
serviços de má qualidade. Já as empre-
sas pontocom alegam que o fim da neu-
tralidade da rede alteraria significativa-
mente a internet. Em vez de um territó-
rio propício à inovação, a web passaria a
ser dominada apenas pelos gigantes que
têm condições de pagar por um tráfego
de melhor qualidade.

Já ocorreram episódios no Brasil em
que as teles usaram seu poder para difi-
cultar o trânsito na internet. Em 2004, a
Telemar embutiu uma cláusula no contra-

de voz sobre IP. uma tecnologia que
permite que a voz trafegue pela re-
de mundial de computadores a cus-
tos baixos. Em novembro de 2005,
a operadora voltou atrás. A Telemar
disse a EXAME que nunca impôs
limites às aplicações do usuário. Ou-
tras teles foram acusadas de dete-
riorar a qualidade de conexão do
Skype, o mais popular software pa-
ra fazer ligações pela internet do
mundo. "Quando surgem tecnolo-
gias que competem com as opera-
doras, a reação comum é bloquear,
tornar lento ou derrubar os serviços
concorrentes", diz Antônio Tavares,
presidente da Associação Brasilei-
ra dos Provedores de Internet e con-
selheiro do Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil. Embora não exista
uma legislação específica que ga-
ranta a neutralidade de rede no Bra-
sil, o sócio da BKBG Advogados
Fábio Ferreira Kujawski afirma que
é possível basear-se no dano econô-
mico e à livre competição e até na
proteção ao consumidor para con-
testar eventuais medidas que inter-
firam no livre acesso à internet.

Afinal, as operadoras que atuam
no Brasil podem seguir o caminho
das americanas e pleitear o fim da
neutralidade da rede? No curto pra-
zo, é pouco provável, avalia Luis
Cuza, da Telcomp, uma associação

de empresas de telecomunicações. Trata-
se de uma decisão que teria ampla reper-
cussão —provavelmente negativa—e que,
em última instância, depende do modelo
de regulação definido pelas autoridades do
setor, como a Anatel. Por isso, as operado-
ras nacionais têm optado por deixar o as-
sunto na gaveta — por enquanto. Do pon-
to de vista técnico, o vídeo de Danielia Ci-
carelli mostrou que controlar a rede é qua-
se tão fácil quanto desligar um televisor
(aindaque existam formas de burlar a proi-
bição). Como o exemplo americano está
mostrando, bem mais complexa é a discus-
são sobre eventuais ganhos a ser auferidos
com base nesse poder. •
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