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Meio & Mensagem — O presidente Lula já confirmou 
que pretende reativar a Telebrás para que a empresa 
comande um plano nacional de expansão da banda 
larga. O senhor é a favor da participação do Estado 
nesta questão?
Demi Getschko — Acho que há espaço para uma 
ação de complemento ao que existe, principalmen-
te em áreas remotas e que não seriam atendidas. 
Isso é política social. Se olharmos o que acon-
tece lá fora, em vários países insuspeitos, como 
a Austrália, a Finlândia e os Estados Unidos, os 
governos determinaram que algumas regiões e 
alguns segmentos da população, se dependessem 
da competição para serem incluídos na rede, iriam 
demorar muito tempo a ser atendidos. A Austrália 
está fazendo um backbone que vai cobrir todo o 
território. Será pago pelo governo e, depois, ope-
rado em parceria. Não entro no mérito se deve ser 
a Telebrás ou como se deve chamar (a estatal), 
mas certamente há espaço para que o governo 
atue a fim de dar acesso (à internet) pelo modelo 
competitivo àqueles que teriam de esperar déca-
das para isso. E há também outros casos em que 
os consumidores serão beneficiados. 

M&M — Quais?
Getschko — Em uma região cinzenta, remota, não 
tão próxima do centro, às vezes os custos da banda 
larga são altíssimos e as conexões são porcarias 
— porque não há competição. Nesse caso, o papel 
do governo seria o de oferecer uma alternativa. 
Além disso, ele pode modelar a qualidade. Existem 

espaços para o governo, desde que não se torne 
(a empresa) dominante no mercado. O Estado 
deve funcionar para complementar o que não será 
atendido pelo mercado em curto prazo. 

M&M — A entrada do Estado como competidor fará os 
preços caírem?
Getschko — Certamente, pois quando você intro-
duz competição, estimula que os demais tenham 
um comportamento mais competitivo. Nos EUA, 
em grandes áreas urbanas só se tem um provedor 
também. Não é trivial encontrar dois provedores 
no meio-oeste americano ou em algum outro lugar 
no meio do caminho. Gerar uma segunda alterna-
tiva às vezes traz para a realidade algo que estava 
sendo explorado de forma artificial.

M&M — É viável a meta do governo de ampliar para 
68% o alcance da banda larga nos domicílios do País 
até 2014?
Getschko — Depende do modelo a ser implantado. 
Não sei nem o modelo nem quanto dinheiro será 
investido. Mas essa empresa estatal precisa correr 
os mesmos riscos das demais, deve gerar retorno 
de investimento e ter um tempo de estabilização. 
Não pode ser uma empresa a fundo perdido. Tem 
que ser um investimento social, mas real, sensato 
e sustentável. 

M&M — A expansão do alcance da banda larga passa 
pela internet via rede elétrica?
Getschko — Como engenheiro eletricista, não 

acredito em internet via rede elétrica por longas 
distâncias. Internet por eletricidade é uma solu-
ção adicional para última milha — por exemplo, 
distribuir a rede dentro de uma casa ou talvez até 
em um prédio. É uma solução mais indicada para 
espaços internos e curtas distâncias.

M&M — Inclusão digital é inclusão social?
Getschko — Inclusão digital faz parte da inclusão 
social. O primeiro passo de uma pessoa na internet 
é a busca por informação. Depois, começa a se 
relacionar com outras pessoas. E o terceiro é dar 
opinião, se manifestar. Para chegar a este último 
estágio é preciso, primeiro, o acesso — para que 
o indivíduo comece a se instruir, para que possa 
dialogar e colocar suas ideias em marcha. Veja 
as redes sociais. Elas são o fórum onde tudo é 
debatido e disseminado. Elas permitem que o in-
divíduo discuta não só preferências pessoais, mas 
também problemas e soluções para a sua cidade. 
É até uma forma de educação. Vejo com extremo 
otimismo o grande envolvimento dos brasileiros 
com as mídias sociais, apesar dos riscos de expo-
sição exagerada. 

M&M — Esse exercício da opinião era a vocação da 
internet quando ela foi criada?
Getschko — Não sei. A internet começa como uma 
rede de máquinas, os computadores falando entre 
si. Na segunda fase, ela vira uma rede de indivíduos 
na qual as pessoas conseguem trocar informações, 
substituindo o modo de se comunicar. A terceira 
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“Quem deve ser regulado são os 
atores da internet: os indivíduos 
são os responsáveis por tudo 
que acontece nela. A rede em si 
não dá para ser controlada. O 
acesso à web deveria ser uma 
garantia; depois, o indivíduo seria 
responsabilizado por seus atos”

etapa, em que estamos agora, é a formação de co-
munidades. A próxima, dizem, será a internet das 
coisas, como os objetos da casa se comunicando 
entre si: a geladeira da sua casa encomendará 
cerveja ao supermercado, o banco pagará a conta 
automaticamente. 

M&M — O CGI lançou recentemente uma campanha pela 
segurança na internet. Como deve ser a fiscalização de 
crimes na rede?
Getschko — O Comitê Gestor publicou um decálogo 
que diz que a rede não deve ser objeto de legislação 
pesada. Quem deve ser regulado são os atores da 
internet: os indivíduos são os responsáveis por 
tudo que acontece nela. A rede em si não dá para 
ser controlada. Não dá para colocar em prática um 
controle restrito sobre o conteúdo sem prejudicar 
a rede, como acontece na China, onde se imple-
mentam filtragens em backbone. Deveríamos dis-
cutir o contrário: o acesso à web deveria ser uma 
garantia; depois, o indivíduo seria responsabilizado 
por seus atos, como no mundo normal. Se você 
rouba, pratica estelionato na rede, deve ser punido 
como no mundo real. A rede é muito mais origem 
de coisas boas do que de riscos. Os riscos vêm dos 
indivíduos. Não colocaria internet como uma fonte 
de problemas, mas de soluções. Ela pode ajudar a 
rastrear e encontrar os criminosos. 

M&M — O senhor é a favor do cadastramento dos usuá
rios de lan houses?
Getschko — Isso não resolve nada, a não ser que 
se colocasse também um policial para checar os 
documentos das pessoas. É o tipo de coisa que é 
quase um placebo. Exigir o cadastramento pode 
desestimular as lan houses e colocá-las na ilega-
lidade. Não sei se esse é um bom caminho agora 
que estamos trabalhando pela inclusão digital. 
É preciso dar condições para que elas operem 
dentro da legalidade, e não onerá-las com tantas 
responsabilidades. O número de brasileiros que 
acessam a internet em lan houses tem crescido, es-
pecialmente em lugares menos favorecidos quanto 
à infraestrutura. É o empreendedorismo típico 
do brasileiro: o cara vende a Brasília velha dele 
para comprar cinco computadores e abre uma lan 
house. É melhor estimular que ele permaneça na 
legalidade do que torná-lo um pária da sociedade. 
Sou daqueles que acham que, a priori, as pessoas 
tendem a ser corretas. As lan houses devem ser 
prestigiadas. 

M&M — A internet já se consolidou como sinônimo de 
gratuidade?
Getschko — Não acho que a internet seja sinônimo 
de gratuidade. Ela é um novo modelo de econo-
mia em vários aspectos. Na rede há alternativas 
em que algumas coisas são grátis e outras, pagas. 
Você pode comprar pelo eBay, ou em outro site de 
compras, mas terá de pagar por isso. O que você 
consegue é melhor preço, porque, em vez de con-
ferir no jornal do bairro o que o seu vizinho está 
vendendo, pode comprar de um cara da Austrália 
— se for mais barato e os meios de transportes per-
mitirem. Houve uma globalização da comunidade 
que gerou um novo modelo. Há um barateamento 
tanto nos modelos tradicionais, por conta do au-
mento de opções, como internacionais, e também 
novos modelos, como no caso da telefonia, em que 

as coisas são feitas por IP. É simplismo dizer que a 
internet é sinônimo de gratuidade. Ela é sinônimo 
de mobilidade, de globalização. 

M&M — Por quais tipos de serviços e de informação 
podese cobrar na internet? 
Getschko — Certamente, é o usuário quem decidirá. 
Na internet, é ele quem decide a sobrevivência ou 
não do produto. É ele quem faz a escolha darwi-
niana de quem continua e quem desaparece. Com 
relação à propriedade intelectual, estamos no co-
meço de uma longa discussão. Acredito que alguns 
modelos serão afetados, e esse será um deles. A 
forma de remunerar o autor é outra com a existên-
cia da rede. A forma anterior previa meios físicos, 
intermediários — como a gráfica que imprimia o 
livro. Na internet, essa figura muitas vezes desa-
parece, não há uma barreira de entrada, como a 
necessidade de um empresário ou uma gravadora. 
Se você é um compositor, pode colocar sua música 

na web, ela poderá ser baixada diretamente por 
alguém e cobrada por cada vez que for baixada, 
sem passar por distribuidor ou loja. Nesses mode-
los, provavelmente teremos mais gente ganhando 
menos do que nos modelos tradicionais. 

M&M — O direito autoral não deixará de ser remune
rado?
Getschko — Vou usar uma frase de John Perry 
Barlow (ativista pela liberdade na internet). O 
direito autoral como conhecemos hoje foi estabe-
lecido de uns cem anos para cá. Ele varia com o 
tempo. O exemplo que Barlow dá é o de Johann Se-
bastian Bach, que, quando compunha uma cantata 
sob encomenda do rei ou de um príncipe regente, 
ficava feliz se as pessoas gostassem e a tocassem 
— porque o rei encomendaria outra cantata, e ele 

ganharia mais. Ele não cobrava pelas reproduções. 
Ou seja, o modelo estimulava a produção de novas 
obras, e não a reprodução. Isso foi mudando com 
o tempo. O modelo de remuneração intelectual, 
principalmente artística, variou dos tempos de 
Michelangelo, Bach e companhia para o que é hoje, 
e pode variar de novo com a internet. O grande 
erro é se encastelar no velho modelo e batalhar por 
ele até o último suspiro. É preciso abrir a mente 
e perceber para onde sopram os ventos para, se 
necessário, rever sua posição. 

M&M — O quanto estamos presos a velhos modelos 
quando se trata da web? Ainda raciocinamos com base 
em outros meios?
Getschko — A grande jogada da internet para mim é 
que ela foi construída de uma forma em que o seu 
centro é muito simples. A rede é muito escalonável, 
aceita aplicações em grande quantidade. Você tem 
uma ideia, coloca na rede e, se ela for boa, continuará. 

Os jovens não conseguem imaginar o mundo sem a 
interação que eles têm hoje. Os que vêm nascendo 
já nascem com, digamos, facilidade na área. Por 
exemplo: obviamente, o pessoal que começou a 
fazer publicidade na rede migrou de outros meios 
e inventou o banner, que é um pôster de rua colo-
cado em um site. Os que vieram do velho mundo 
tentaram replicar os conceitos para o novo meio, 
com sucesso apenas parcial, e tiveram de rever isso. 

M&M — O banner foi um passo errado na publicidade 
online?
Getschko — Não digo um passo errado, mas in-
suficiente. É um passo que não leva em conta as 
potencialidades do meio. Nada é errado: simples-
mente algumas coisas são mais adequadas e outras 
caem antes do ponto. 
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