
Eric Schmidt, do Google, e Ivan 
Seidenberg, da empresa de tele-
fonia Verizon, divulgaram na 
semana passada a intenção de 

criar "redes particulares" integradas à 
internet, mas com estrutura física pró-
pria. Os usuários dessas redes compra-
riam o privilégio de trocar dados em 
velocidade maior do que a dos demais 
usuários. Um coro de descontentes gri-
tou que as duas empresas estariam 
criando a "internet dos ricos". É isso 
mesmo? 
• Em primeiro lugar, é preciso enten-
der que, por decisão do governo ameri-
cano, que lançou com dinheiro público 

as primeiras e ainda operacionais "es-
tradas digitais ópticas" da internet nos 
Estados Unidos, tem de prevalecer a 
"neutralidade da rede". Isso significa 
que um usuário pode até contratar uma 
linha doméstica de 1 gigabyte de seu 
provedor de internet (ISP), mas, quan-
do o tráfego criado por ele entrar nas 
autopistas digitais, os "backbones", 
ele vai seguir o fluxo normal de outro 
que comprou uma conexão bem mais 
lenta. A melhor imagem para pensar 
essa relação é a de um carro de luxo 
zero-quilômetro emparelhado com um 
Fusca 63 em um engarrafamento urba-
no. O que assustou muita gente foi a 

idéia de que Google e Verizon estariam 
propondo que os Fuscas da internet 
fossem para o acostamento para deixar 
passar os carros de luxo. 
• Google e Verizon querem criar suas 
próprias rodovias digitais e cobrar pe-
dágio de quem quiser aproveitar o tráfe-
go seguro e veloz. Eles enxergam como 
usuários potenciais hospitais que pre-
tendem fazer cirurgias robóticas a dis-
tância. Como as ambulâncias de sirene 
ligada, os cirurgiões que estão salvando 
vidas remotamente devem poder contar 
com a pista digital livre. Eles miram 
também nos estúdios de cinema e nas 
empresas de jogos eletrônicos de alta 
resolução. A gritaria contra a iniciativa 
do Google e da Verizon é infundada? 
• Não totalmente. Em algum momen-
to, os dados produzidos pelas "redes 
particulares" vão precisar trafegar na 
atual estrutura de internet. Nesses ca-
sos, eles terão acesso privilegiado? 
Muito provavelmente. Os backbones 
comerciais poderiam lucrar muito mais 
cobrando caro das "redes particulares" 
para lhes proporcionar velocidade sem 
engarrafamento. O temor é que, com o 
tempo, a rede convencional seja suca-
teada. Google e Verizon dizem que os 
dois sistemas conviveriam tão bem 
quanto as TVs aberta e a cabo. 
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