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É bom ficar alerta
Projeto de lei em tramitação nos EUA pode abrir espaço para a censura à internet
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Masayoshi Son: a versão japonesa de Steve Jobs
Pelo estilo agressivo nos negócios, fundador da Softbank é comparado ao criador da Apple

Claudia Sarmento

Correspondente • TÓQUIO

● Ele não usa camisa de gola
rulê preta com calça jeans —
preferindo os blazers — mas
Masayoshi Son é conhecido
como “Steve Jobs do Japão”.
Japonês de origem coreana,
Son é o fundador e presidente
da Softbank, terceira no ran-
king de telefonia celular no
Japão. Quando ninguém acre-
ditava que a Apple conseguiria
seduzir os consumidores ja-
poneses — acostumados com
os gadgets mais avançados do
mundo — a Softbank negociou
a exclusividade de venda do
iPhone e do iPad no país. E o
mercado japonês nunca mais
foi o mesmo.

A estratégia da Softbank
obrigou a concorrência a rever
seus investimentos em smart-
phones e tablets, enquanto as
filas na porta da Apple em
Tóquio não paravam de cres-
cer. Não é por acaso que, às
vezes, os admiradores de Son
vão mais longe e o definam
como uma mistura de Jobs
com Bill Gates, um homem de
ideias fascinantes e um grande
empresário.

Mas o currículo do empre-
sário, um dos japoneses mais
ricos do mundo, com fortuna
estimada em cerca de US$ 8
bilhões, comprova sua capa-
cidade de estar sempre um

passo à frente. Ele tem par-
ticipação no Yahoo!, site de
buscas que domina a prefe-
rência dos japoneses, batendo
o Google. Em 2000, investiu no
Alibaba, hoje o maior grupo de
e-commerce da China. E tam-
bém possui 23% da Oak Pacific
Interactive, que controla a re-
de social RenRen e o site de
games Kaixin.com, muito po-
pulares entre os chineses.

Alvo é o gigantesco
mercado de internet asiático

Son, que cresceu numa fa-
mília humilde, se arrisca e ati-
ra, sem medo, em várias di-
reções. Há duas semanas, lan-
çou sete celulares que operam
com a última versão 2.2 do
sistema Android, entre eles, o
Galapagos (Sharp) e o Streak
(Dell). Ou seja, está mirando
também em quem não quer o
iPhone, mas na apresentação
não deixou de elogiar o pro-
duto que tem mais de 70% do
mercado de smartphones no
Japão, classificando a criação
da Apple como o “símbolo de
um estilo de vida”.

Sobre as comparações com
Jobs ou Gates, ele se enche de
orgulho:

— São meus heróis e meus
amigos. Seus nomes vão ficar
na História da humanidade pe-
los próximos cem anos, então
me sinto muito lisonjeado
quando me comparam a eles

— disse numa entrevista para
correspondentes estrangeiros
em Tóquio.

Carismático, engraçado e
bem mais falante que os for-
mais executivos japoneses, o
presidente da Softbank, de 53
anos, não esconde sua meta:
ser o número um da internet
na Ásia, região que, em cinco
anos, deve responder por 50%
dos usuários da web no mun-
do. Está de olho nos 400 mi-
lhões de internautas chineses,
mas são os japoneses que an-
dam realmente preocupando
Son. Não os consumidores,

mas seus colegas empresários
que, segundo ele, vivem re-
clamando da falta de dinheiro
e do iene valorizado demais,
mas têm apresentado poucas
soluções para o país voltar a
ser um competidor admirado e
ousado:

— O governo tem perguntado
aos membros da Keidaren (a
federação das indústrias japo-
nesas) como tirar o Japão da
crise, mas eles não têm so-
luções nem para seus próprios
problemas. Os ministros têm
que fazer essa pergunta para
homens que não nasceram ri-
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E stá em tramitação no Con-
gresso americano um projeto
de lei que pode sacudir a
internet. Se aprovada, a lei,

batizada como Combating Online
Infringement and Counterfeits Act,
daria poder ao governo dos Estados
Unidos de mandar bloquear qual-
quer site ou domínio que hospede
conteúdo violando direitos autorais.
E não é só essa a ameaça à pri-
vacidade na rede mundial. Segundo
o jornal “The New York Times”, di-
retores do FBI, a polícia federal ame-
ricana, já se reuniram com execu-
tivos da Google e do Facebook, entre
outras empresas, para discutir uma
proposta que torne mais fácil gram-
pear internautas.

Os agentes querem reforçar uma
lei de 1994 chamada Communica-
tions Assistance for Law Enforce-
ment Act, para enquadrar mais as
empresas do mundo on-line. Segun-
do essa lei, as operadoras de te-
lecomunicações e os provedores de
internet e banda larga devem estar
sempre dispostas a cumprir ordens
judiciais que exijam escutas tele-
fônicas, e o FBI quer estendê-las
também a gigantes como Google e
Facebook, já que as pessoas cada
vez mais usam suas ferramentas
para se comunicar on-line.

Meio-termo seria
a solução
● Para o advogado especializado em
direitos autorais na era digital Re-
nato Opice Blum, essa movimen-
tação ilustra muito bem a difícil
tarefa dos governos de legislar em
cima da rapidez da tecnologia.

— O legislador precisa buscar o
equilíbrio. Há sites que contêm coi-
sas ilegais, mas também apresentam
conteúdo legal — diz Blum. — O
YouTube, por exemplo. Pode apre-
sentar conteúdo que viole copyright,
mas também tem muitos vídeos le-
gítimos. Por isso, é preciso que a lei

dose seu veneno, ou sua vacina.
De acordo com o advogado bra-

sileiro, o projeto americano tem co-
mo alvo os sites que flagrante e
repetidamente se dedicam a violar o
direito autoral.

— A lei brasileira prevê o fe-
chamento e responsabilização civil
e criminal de sites pela chamada
“infração por contribuição”, mas é
preciso separar o que é legal e ideal
na mesma plataforma — explica
Blum. — É preciso ter um meio-
termo, que no Brasil é a ação ini-
bitória, a qual permite retirar de um
site o conteúdo que viole direitos,

mas não fechar o site em si.
Nos EUA, entidades defensoras da

liberdade de expressão já iniciaram
uma grita contra o projeto de lei,
apresentado pelo senador democrata
Patrick Leahy, do estado de Vermont.
A Electronic Frontier Foundation
(EFF), por exemplo, chegou a com-
pilar uma lista de sites que terão de
sair da rede se o projeto for aprovado.
É o caso de páginas como o Ra-
pidshare ou o Mediafire, que per-
mitem uploads dos próprios usuá-
rios, ou blogs de MP3 e sites de
remixes musicais.

Para a EFF, hoje, apesar da re-

pressão, ainda há um equilíbrio en-
tre “as punições devido ao copy-
right violado e à liberdade dos sites
de inovar”. Com a nova lei (sem falar
na iniciativa do FBI), os grupos de
defesa das liberdades civis on-line
acreditam que será instaurada de
vez uma censura prévia na rede.

Brian Contos, diretor de Estratégia
de Segurança Global e Gestão de
Risco da McAfee, diz ao GLOBO que o
projeto de lei americano, de fato, gera
preocupações em relação à censura.

— Há sempre uma preocupação
com o que é censurado agora e o que
será censurado depois — diz Brian.

— Pense nos filmes. Censura-se uma
cópia pirata hoje, daqui a pouco um
blog com posts negativos sobre fil-
mes amanhã e no dia depois de
amanhã pode ser um site de um
estúdio concorrente produzindo um
filme parecido.

Professor sugere
debater o assunto
● Contos explica que existem duas
“listas negras” sendo debatidas no
governo dos EUA. Uma vem do pro-
curador-geral e outra da Suprema
Corte.

— E quem garante que não haverá
mais listas negras no futuro? Po-
deriam ser geradas por diversos
grupos, até de fora do governo, e
bloquear cada vez maiores listas de
conteúdos — vaticina. — Os con-
troles sugeridos para os servidores
de nomes de domínio nos EUA e a
inclusão em listas negras equivalem
a botar curvas numa estrada para
evitar que os motoristas corram.
Isso vai barrar tentativas básicas de
acessar os sites, pelo menos no
começo. Mas não será uma solução
abrangente. Logo aparecerão for-
mas de acessar os sites.

Ele acredita que qualquer lei sobre
esse assunto só dará certo se houver
discussões bem mais detalhadas en-
volvendo todos os setores.

— Me parece que há algo podre aí,
e é preciso debater se realmente
isso deveria ser feito e, em caso
positivo, como deveria ser feito.

O projeto de lei foi duramente ata-
cado nos EUA pelo professor de Di-
reito David Post, da Universidade de
Temple. Ele escreveu que “se virar lei,
o projeto alterará fundamentalmente a
política americana sobre a expressão
na internet, e criará um perigoso pre-
cedente com sérias consequências em
potencial para a liberdade de expres-
são e a liberdade da internet global”.
Isso porque o projeto de Leahy prevê a
ação do governo contra os domínios
“mesmo que tal nome de domínio não
esteja localizado nos EUA”. ■
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O CONGRESSO DOS EUA: projeto de lei em tramitação pretende bloquear sites que violem os direitos autorais

cos, começaram do zero, so-
breviveram a dificuldades e
nunca precisaram de ajuda do
contribuinte para sobreviver.

Son talvez seja bom exemplo
até mesmo para Steve Jobs
Neto de coreanos, Son deixou

o Japão para estudar nos EUA,
por acreditar que teria mais
chances numa sociedade onde
existe mais diversidade étnica.
Formou-se em Berkeley, na Ca-
lifórnia. Quando voltou, fundou
a Softbank, em 1981, que co-
meçou como uma companhia
de software. Ficou rico, mas no
estouro da bolha da internet
perdeu uma fortuna: fala-se em
bilhões de dólares.

Em 2008, Son viu seu mundo
cair novamente com a quebra
do Lehman Brothers. Recupe-
rou-se e agora busca um su-
cessor. Não sabe quem, mas
sabe quando. Pretende se apo-
sentar aos 60 anos e quer o
novo líder da Softbank pronto
até lá. Para isso, criou uma
academia, na qual serão trei-
nados 300 “estudantes”, que po-
dem ter entre 20 e 50 anos.
Desse grupo, acredita, vai sair o
futuro “Masayoshi 2.0”.

Os analistas do mercado
adoraram — e acreditam que,
se o homem da gola rulê preta
fizesse o mesmo, a Apple não
sofreria tanto a cada notícia
sobre os problemas de saúde
de Jobs. ■
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professora Ana Regina da

Rocha, da Coppe, que

recebeu nos EUA o

prêmio Anita Borg por

seu trabalho de incentivo

ao ensino da tecnologia
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seguido por Motorola e

pelo BlackBerry
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