
Eles eram poucos – e quase insig-
nificantes diante dos gigantes da
tecnologia que lotavam as plená-
rias. Mas foram os militantes da
internet livre, com breves inter-
venções, que deram o tom do
e-G8, fórum sobre internet con-
vocado pelo governo francês.
Não fossem eles, tudo não passa-
ria de uma conversa de compa-
dres entre patrocinadores do
evento – 3 milhões de euros pa-
gos por cotas que garantiram a
presença de presidentes e direto-
res-gerais da Microsoft, Google,
Vivendi, Orange e outras empre-
sas em mesas redondas.

“Não faça mal à internet”, bra-
dou o professor de jornalismo da
City University, de Nova York,
Jeff Jarvis em sua intervenção ao
final da palestra de abertura do
presidente Nicolas Sarkozy. Com
essa frase, estava aberto o fórum.

A missão do e-G8 era funcio-
nar como prévia da cúpula de
chefes de Estado que começou
dois dias depois no balneário
francês de Deauville. No docu-
mento endereçado ao G8, o time
da internet posterga a questão
da legislação e prega um ambien-
te favorável ao investimento.
Uma mensagem bem liberal – re-
flexo de um consenso arti-
ficial construído pela
composiçãohomogê-
nea dos painéis, on-
de praticamente só
teve voz quem ti-
nha dinheiro.

Para o painel so-
bre internet e socieda-
de, do qual participaram
altos diretores do Facebook,
Wikipedia, Reuters, Orange e do
Fórum Econômico Mundial,
não foi chamado nenhum repre-
sentante da sociedade civil orga-
nizada. Como era de se esperar,
questões espinhosas relaciona-
das à privacidade só foram toca-
das tangencialmente.

“Tudo foi abordado do ponto
de vista da economia, em termos
de que se você vende alguma coi-
sa, você existe, se não vende, não
existe. Desculpa, mas se for as-
sim, a internet não existe!”, la-
mentou o diretor do braço euro-
peu da Mozilla, Tristan Nitot.

O alerta partiu mesmo de al-
guns dos engravatados sob os ho-
lofotes. Na plenária final do en-
contro, o diretor geral da Alcatel-
Lucent, Ben Verwaaven, alertou:
“Esse evento foi uma discussão
feita por nós mesmos, sobre nós
mesmos, o que é sempre muito,
muito perigoso”, declarou Ver-
waayen. A frase ressoou na blo-
gosfera francesa com o aposto
“um instante de lucidez”.

Nó. Se a expectativa da cúpula
era avançar num projeto mun-
dial que refletisse os anseios de
todas as partes envolvidas e que
inspirasse uma regulação global
sobre combate à pirataria, por
exemplo, o resultado não pode-
ria ser mais oposto: nunca este-
ve tão claro que indústria cultu-
ral e os agentes da internet não
falam a mesma língua.

“Estou honrado de estar aqui,
mas acho que não venho do mes-
mo planeta que esses senhores”,
disseJohn PerryBarlow,cofunda-
dor da Electronic Frontier Foun-
dation(EFF), únicavozdissonan-
tedo painelsobre propriedade in-
telectual, que teve o ministro da
Cultura da França, Frédéric Mit-
terrand, e os presidentes da Uni-
versal Music, da 20th Century
Fox e da editora Gallimard.

Barlow foi convidado de últi-
ma hora. Havia rumores de que

estava ali para substituir
Lawrence Lessig, do

Creative Commons,
que teria sido barra-
do por decisão go-
vernamental. Les-
sig diz, porém, que

nem foi convidado
(leia abaixo). Em sua

fala, Barlow acendeu a
polêmica, gerando o único

momento de viva discussão.
“Acho que sou o único aqui a

viver da minha criação, que eu
não chamo de propriedade inte-
lectual, porque entendo que pro-
priedade é algo que podem tirar
de mim. Vivo da minha expres-
são e acredito que a internet in-
centivou as pessoas que realmen-
te criam, e não enormes institui-
ções que lucram com isso e têm
lucrado por décadas”, analisou
Barlow, suscitando aplausos.

“Falar em propriedade intelec-
tual na internet é desejar impor
práticas de negócios de outras

eras. Ninguém pode deter o livre
discurso e a livre expressão do
pensamento”, completou.

Jérémie Zimmermann, mili-
tante da internet livre do site
francês La Quadrature du Net,
interveio para lembrar que os
usuários que mais baixam mate-
rial da internet são também os
que mais consomem pela rede –
terminando com um desabafo:
“não somos ladrões”. “O fato de
você comprar blusas e tênis pela
internet não dá a você o direito

de roubar outras blusas e tênis!”,
respondeu um agitado Jim Gia-
nopulos, presidente da 20th Cen-
tury Fox – para em seguida con-
cordar com o estranhamento
mútuo: “Estamos mesmo em pla-
netas diferentes!”.

Autorregulação ou morte.
Sem bater de frente com seus an-
fitriões, os gigantes da internet
referendaram os clamores dos
independentes pela autorregula-
ção do sistema. Eles negam que
sua presença no fórum organiza-
do por Sarkozy uma rendição.

“Ao vir aqui não estamos nos
rendendo a eles, não há esse sen-
tido. Ao contrário, o que um nú-
mero significativo entre nós tem
feito é dizer: deixem-nos em paz
e só inventem leis que façam sen-
tido tecnicamente”, disse ao
Link o criador da Wikipedia, Jim-
my Wales. É o mesmo espírito
defendido pelo Google, que acre-
dita que é a tecnologia, antes da
regulação, que poderá encarar
os desafios da internet: “Antes
de nos perguntarmos que solu-
ção legal pode ser dada para de-
terminado problema, vamos per-
guntar se há uma solução que
passe pela tecnologia”, afirmou
Eric Schmidt. “Se nos mover-
mos mais rápido que qualquer
um desses governos, vamos dei-
xá-los lá falando sozinhos.”

LOGIN ❙ Lawrence Lessig
professor em Harvard e criador
do Creative Commons

Carolina Nogueira
Especial para o Estado, de Paris

O senhor foi convidado para
o painel sobre propriedade
intelectual e depois barrado?
Nunca fui convidado. Eu tinha
notado que não havia no painel
alguém que representasse na-
da diferente de uma posição
extremamente conservadora.
Coloquei-me à disposição para

trocar do painel de inovação
para esse. Minha oferta foi rejei-
tada e Barlow foi convidado.

O e-G8 funcionou como espa-
ço para discussão?
Não. O fórum parece presumir
que se os grandes negócios che-
garem a um consenso sobre o
futuro da internet, então é as-
sim que ele deve ser. Mas os
grandes negócios não são a in-
ternet. E o futuro da internet
não está nos grandes negócios.

CÚPULA

“

‘NÃOFUICHAMADO’

Teclados e telas
interativas se tornarão
obsoletos. Cada

computador pessoal terá a
capacidade total de simular
fielmente o gestual humano,
acabando com a barreira dos
que temem a tecnologia. Se
uma pessoa é capaz de se
comunicar com outra pessoa,
ela será capaz de se
comunicar com uma máquina.

Lawrence Lessig participou do e-G8 no painel sobre
inovações tecnológicas, mas foi sua ausência na
discussão sobre direitos autorais que marcou o fórum

John Perry Barlow
Electronic Frontier Foundation
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Para Lessig, o e-G8 não funciona

Craig Mundie
Microsoft
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‘Não façam mal
à internet’, bradou

Jeff Jarvis ao
fim do discurso

de Sarkozy

*Presidentes de empresas de tecnologia
apontam as revoluções que devem
acontecer nos próximos cinco anos

“Estou honrado de estar aqui, mas
acho que não venho do mesmo
planeta que esses senhores”

● Apesardadesvantagemnumérica,
militantesdainternetlivreroubama
cena no e-G8, reunião do governo
francês com gigantes da tecnologia
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Mark Zuckerberg deixou em ca-
sa sua camiseta cinza escuro e
caprichou na gravata para ir ter
com os líderes das maiores eco-
nomias mundiais, reunidos por
ocasião do G8, que neste ano
acontece no balneário de Deau-
ville, no norte da França.

Em sua fala, Zuckerberg aler-
tou que excesso de regulação na
internet não vai funcionar. “Nós
não podemos isolar algumas coi-
sas de que vocês gostam na inter-
net e controlar as outras de que
vocês não gostam”, disse.

Eric Schmidt, ex-CEO do Goo-
gle, foi na mesma linha: “A inter-
net é a maior força de bem do
mundo. Nós não podemos ter
uma regulação prematura dian-
te da inovação. Há soluções téc-
nicas para esses problemas. Sar-
kozy mandou uma mensagem
clara de que quer trabalhar co-
nosco nesses temas”.

Não há como evitar a menção
ao presidente francês Nicholas
Sarkozy, que, além de promover
o eG8, fórum dedicado a discutir
internet antes do início do G8,
nunca escondeu sua afeição ao
tema e fez da lei de combate à
pirataria na internet um dos mo-
tes de seu governo.

Linha dura. A lei Hadopi, que
suspende o acesso à internet por
um período que pode ir de três
meses a um ano de usuários que
forem flagrados fazendo down-
load ilegal, foi uma batalha legis-
lativa marcada por polêmicas
que culminou na sua aprovação
e entrada em vigor em 2009. A
França hoje também é um dos
países mais rígidos do mundo
em filtragem de informação. Até
o início deste ano, a política do
governo francês para a web era
baseada no que o presidente Sar-
kozy definia como a defesa de
uma “internet civilizada”, termo
usado por ele para defender a lei
Hadopi ou criticar o WikiLeaks.

Embate. John
Barlow (esq.)
e Antoine Galli-
mard, da edito-
ra francesa
Gallimard, em
mesa no e-G8
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Nova geração de TV,
vídeo e celular vai
transformar a maneira

com que as pessoas se
relacionam umas com as
outras, permitindo contato
imediato, de alta qualidade e a
baixo custo, graças às
tecnologias via rádio.

A abundância de dados
disponíveis sobre os
usuários vai tornar

possível a personalização
extrema de todo e qualquer
tipo de serviço, mesmo
aqueles que são providos pelo
Estado, em ramos como a
saúde e a educação.
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Mais do que uma
tecnologia para
encarecer produções

de Hollywood, o 3D permitirá
uma revolução nos processos
– um cirurgião, por exemplo,
poderá efetivamente operar à
distância. A sofisticação do 3D
vai influenciar ainda mais
profudamente o acesso à
cultura, já que serão mínimas
as diferenças entre um
espetáculo ao vivo e sua
versão 3D em tempo real na
sala de casa.

O atendimento será
mais personalizado e
em tempo real.

Doentes crônicos, como
diabéticos, terão
equipamentos para medir
taxas e administrar remédios,
com melhor qualidade de vida
e custos mais baixos.

Paul Jacobs
Qualcomm

Peter Chou
High Tech Computer
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A logística dos
processos será cada
vez mais independente

da interferência humana, os
serviços governamentais vão
depender cada vez mais
profundamente da internet.

Paul Hermelini
Capgemini Groupe
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Danny Hillis
Applied Minds
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Michel de Rosen
Eutelsat
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VIDEO CELULAR

Fantasiado de
gente grande.
Zuckerberg
durante o G8,
na França

‘NÃOSEMETAM’,PEDEZUCK

SOB MEDIDA

● OcriadordoFacebookeEricSchmidt,doGoogle,vãoaoG8pediralíderes
mundiais que abandonem a ideia de querer regulamentar a internet
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