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Operadoras de cabo e telefonia criticam sugestões e preveem longas batalhas nos tribunais 
 
O presidente da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, Julius Genachowski, 
delineou ontem uma proposta para regulamentar a internet que descreveu como "terceira via", 
ficando num meio caminho entre "a regulamentação específica, desajeitada e excessiva" e 
uma não interferência que deixe as pessoas desprotegidas. 
 
Genachowski propõe tomar emprestadas algumas regras criadas para regulamentar o tráfego 
nas linhas de cobre da telefonia de voz e aplicá-las aos serviços de banda larga, como meio de 
alcançar o objetivo da agência governamental de promover a concorrência entre os provedores 
de internet e o fluxo livre de dados na web. 
 
As grandes operadoras de cabo e de telefonia, que prestam boa parte do serviço de banda 
larga no país, criticaram a decisão do presidente da comissão, conhecida em inglês pela sigla 
FCC, de estender sua autoridade de regulamentação para a banda larga, e afirmaram que já 
preveem uma batalha intensa nos tribunais, briga esta que pode durar anos. 
 
"Estamos muito preocupados com a direção que as coisas estão tomando", disse Grant 
Seiffert, diretor-presidente da Associação da Indústria de Telecomunicação, que faz lobby para 
o setor. 
 
Nos bastidores, executivos do setor dizem que não confiam na promessa da FCC de que 
adotará uma abordagem limitada para a nova regulamentação, aplicando algumas regras, mas 
não outras. 
 
"Acreditamos que a abordagem anunciada pelo presidente [da FCC] não tem sustentação 
legal", disse o diretor-executivo da Verizon, Tom Tauke, em comunicado. 
 
A política de banda larga dos EUA se tornou uma questão altamente partidária em Washington. 
Políticos governistas aplaudiram o plano anunciado ontem por Genachowski, mas os de 
oposição criticaram duramente, argumentando que vai eliminar postos de trabalho. 
 
A oposição no Senado começou a circular um projeto de lei apresentado pelo senador John 
McCain que proibiria a FCC de regulamentar a internet. O líder da oposição na Câmara, John 
Boehner, chamou a decisão da FCC de "um golpe do governo para controlar a internet", e um 
"esquema governamental que eliminará empregos". 
 
Um porta-voz da FCC não quis comentar as declarações. 
 
Os membros da FCC que são do Partido Republicano, de oposição, também discordaram da 
proposta. "Esse plano é decepcionante e nos preocupa muito", disseram os comissários 
Meredith Atwell Baker e Robert McDowell, num comunicado conjunto. Eles argumentam que a 
FCC está ultrapassando os limites de sua autoridade. 
 
Genachowski não precisa da aprovação do Congresso ou dos votos dos comissários 
republicanos para adotar a nova proposta. Outros dois membros da comissão, que tem cinco 
membros, filiados ao Partido Democrata, já disseram que apoiam as medidas cogitadas por 
ele. 
 
Grupos de defesa do consumidor aplaudiram alguns aspectos do plano de Genachowski, mas 
outros, como a União de Consumidores para a Divulgação de Informações, expressaram temor 
de que o plano da FCC não garanta que haja concorrência suficiente na internet. 
 
 
Genachowski disse que a FCC precisa tomar uma atitude para proteger os consumidores, após 
um tribunal federal de recursos derrubar no mês passado a autoridade da FCC para fiscalizar 



os regulamentos que proíbem os provedores de banda larga de deliberadamente reduzir a 
velocidade ou bloquear o tráfego de dados na internet. As chamadas regras de "neutralidade 
na internet" têm forte apoio do setor de comércio eletrônico. Os provedores de banda larga 
alegaram que regras rígidas para a neutralidade do tráfego na internet são indesejáveis, 
porque restringem a liberdade deles para administrar suas redes, que têm evoluído com 
rapidez. 
 
O tribunal anulou a decisão da FCC de multar a operadora de cabo Comcast por tornar lento de 
propósito o tráfego de dados de alguns usuários em 2008. A decisão do tribunal também 
colocou em questão boa parte dos esforços da comissão de criar uma regulamentação para os 
provedores de banda larga nos últimos oito anos. 
 
A proposta da FCC quer criar "uma base legislativa sólida para alcançar metas que beneficiem 
as pessoas e nossa economia da maneira mais eficiente e menos intrusiva", disse 
Genachowski. 
 
O presidente da FCC disse que não pretende impor tabelamento de preço para os provedores 
de internet ou obrigá-los a compartilhar suas linhas com a concorrência a preços tabelados 
pelo governo - mudanças que são possíveis se a regulamentação do setor for retomada. 
 
A FCC quer obrigar os provedores de banda larga a permitir que os dados trafeguem da 
internet para o computador do assinante sem interferências. Por outro lado, a comissão não 
planeja regulamentar os serviços da internet que usam essas linhas de comunicação, como e-
mail, jogos e vídeos on-line. 
 
É uma distinção importante para o Vale do Silício, de onde um punhado de empresas, como o 
Google , a Amazon.com e a Netflix , enviaram ontem uma carta a Genachowski aplaudindo sua 
"abordagem equilibrada" para a regulamentação. 
 
"É um ótimo meio de se seguir adiante", disse Paul Misener, vice-presidente de políticas 
públicas mundiais da Amazon.com. 
 
Os planos da FCC pegam a indústria de telecomunicações, especialmente as telefônicas, num 
momento difícil. As telefônicas e as operadoras de TV a cabo estão gastando bilhões de dólares 
na briga para conquistar os assinantes de TV e de banda larga. E o mercado de celular, que foi 
um motor de crescimento das telefônicas na última década, já amadureceu. 
 
A proposta da FCC acrescenta mais uma camada de incerteza. Executivos do setor dizem que 
isto vai forçá-los a adiar investimentos em infraestrutura sem fio e terrestre para a internet. 
 
Cortes nas despesas de capital podem eliminar vagas de trabalho e prejudicar o plano do 
governo de expandir a internet de banda larga para o resto do país. Os investidores também 
temem o impacto negativo dos planos. 
 
Ontem, ao ser questionando por um analista numa teleconferência sobre os resultados do 
primeiro trimestre, o diretor operacional da operadora de TV a cabo Cablevision, Tom 
Rutledge, disse que a proposta de reclassificar as linhas de banda larga com "leis da década de 
30, para concessionárias de serviços públicos", seria decepcionante. "Operamos num cenário 
altamente competitivo", disse ele. (Colaborou Niraj Sheth) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 maio 2010, Empresas, p. B3. 


