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O objetivo das leis em análise
no Congresso americano é
combater sites baseados no
exterior que vendam filmes e
músicas piratas de conteúdo
produzido dentro do territó-
rio americano. Corporações
como a News Corp., Viacom e

Time Warner estimam perdas
bilionárias com a pirataria de
seus produtos.

Já os opositores à legislação
consideram seus textos muito
amplos e com brechas que po-
dem afetar o funcionamento de
grandes sites americanos, como
Facebook, Twitter, Wikipédia e
Google. Caso aprovadas, essas
leis poderiam levar ao fecha-
mento desses sites por terem

links para material considera-
do pirata. Isto é, o YouTube,
que pertence ao Google, pode-
ria ser colocado fora do ar se
um brasileiro baixasse cenas
de um filme sem autorização
de um estúdio em Hollywood.

As legislações, conhecidas
como Sopa e Pipa, ainda estão
em debate na Câmara e no Se-
nado, mas perderam força
com os protestos.

Análise prévia
do Cade será
mais rigorosa

Negócios

O s Estados Unidos vivem um mo-
mento histórico que pode decidir
o futuro da internet como espaço
de liberdade intocável, acima do

interesse e da força política dos governos e
das corporações. É claro que a lei de repres-
são à pirataria na internet, conhecida pela
sigla engraçada Sopa (de Stop Online Piracy
Act) tem muitos objetivos louváveis, como o
combate à pirataria online em sentido am-
plo. O grande problema, entretanto, é que, ao
fazê-lo, ela extrapola todos os limites aceitá-
veis da intervenção do poder público – seja o
governo e/ou a Justiça – e põe em risco aspec-
tos fundamentais da liberdade de expressão
consagrada na maioria das democracias. Co-
mo proposta de remédio, esta Sopa pode
curar até doenças graves, mas põe em risco a
vida do doente.

Caso seja aprovada como está, a lei poderá
se transformar em péssimo exemplo dos
EUA para o mundo e inspirar muitos outros
países a adotar formas semelhantes de censu-
ra, de repressão e de bloqueio de sites, hoje só
praticadas pela China, Irã, Coreia do Norte,
Cuba e poucos outros países.

A lei é tão radical que propõe explicitamen-
te a responsabilização das empresas por tudo
que seja postado pelos usuários em suas re-
des. Imagine, leitor, o caso de sites como o
Facebook, o YouTube, o Twitter ou a Wikipé-
dia, ou qualquer outro site que permita o aces-
so a conteúdos gerados pelos usuários – eles
simplesmente não poderão existir se prevale-
cerem os critérios dessa lei.

No ano passado, a França viveu dias seme-
lhantes ao debater sua lei contra a pirataria
na internet. É natural que as posições se radi-
calizem, até porque existe a necessidade real
de se coibir o crime cibernético, a fraude e as
armadilhas que permeiam a rede mundial de
computadores. Mas, definitivamente, o cami-
nho não deve ser o da pura repressão, draco-
niana e radical, como transparece em diver-
sos artigos da Sopa.

A lei poderia até autorizar o Departamento
de Justiça dos EUA a buscar apoio nos tribu-
nais contra sites situados fora de sua jurisdi-
ção, se esses sites fossem acusados de infrin-
gir direitos de propriedade intelectual ou
copyrights – ainda que as acusações não pas-
sem de suspeita. A repressão pode alcançar
até motores de busca, como Google ou Ya-
hoo. O que muitos parlamentares parecem
não entender em todo o mundo é a natureza
da internet, diferente de qualquer outro
meio de comunicação, suas características
libertárias, sua natureza virtual, sua comple-
xidade como rede das redes e a impossibilida-
de de sua submissão a interesses políticos,
ideológicos e mesmo econômicos.
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A presidente Dilma Rousseff
quer imprimir a marca do gover-
no no Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade). A
partir de junho, a autarquia co-
meçará a trabalhar sob a orienta-
ção de uma nova lei, que dá mais
poderes ao órgão antitruste.

Assim como já fez com o Ban-
co Central, a ordem da presiden-
te é evitar nos quadros do Cade
profissionais que tenham traba-
lhado no setor privado. O objeti-
vo é “cortar o elo” entre governo
e mercado, segundo apurou o Es-
tado.

Como nos outros órgãos, Dil-
ma quer prestigiar os servidores
públicos. No caso do Cade, algu-
mas particularidades pesam tam-
bém nessa decisão.

Uma é evitar possíveis confli-
tos de interesse e influência de
grupos econômicos sobre as de-
cisões dos conselheiros, respon-
sáveis pelo julgamento de negó-
cios importantes entre compa-
nhias. A presidente quer afastar
o surgimento de rumores de que
decisões podem ser influencia-
das por alguma empresa.

A avaliação é que os defenso-
res que atuam em escritórios pri-
vados de advocacia já fizeram
uma opção profissional ao esco-
lherem o lado de lá do balcão e
que é complicada essa transição
para o governo com a possibilida-
de de retorno ao setor privado.

Outro ponto é que a atuação
passada como advogado pode le-
var conselheiros a se considera-

rem impedidos de julgar algu-
mas fusões e aquisições, proble-
ma frequente hoje. Isso, somado
à ausência de mais dois mem-
bros do conselho, implica em fal-
ta de quórum mínimo para vota-
ção. Com a insuficiência de con-
selheiros, o julgamento fica em
suspenso, o que passa a ser um
complicador na nova lei do Su-
per Cade, já que haverá prazos a
serem definidos para finalizar as
avaliações desses negócios.

Carreira. Além disso, o gover-
no não quer se prestar mais a ser
um promotor de carreiras. Atual-
mente, muitos profissionais se
integram ao serviço público e de-
pois de um ou dois anos voltam
ao mercado a “peso de ouro”. Os
passes continuam valorizados
mesmo com a exigência de um
período mínimo de afastamen-
to, que proíbe o trabalho no se-
tor privado por até seis meses de-

pois da passagem pelo governo.
São três os perfis dos servido-

res que poderão compor o cole-
giado do Cade: gestores públi-
cos, procuradores e professores
universitários que tenham algu-
ma experiência no setor de defe-
sa da concorrência. Ganha pon-
tos quem tiver mestrado e douto-
rado. Ganha mais ainda se a tese
defendida foi na área antitruste.

As primeiras substituições se-
rão feitas em agosto. Olavo Chi-
naglia, que assumiu ontem a pre-
sidência interina do Cade, deixa-
rá o conselho depois de dois man-
datos. No mesmo período, des-
pede-se Carlos Ragazzo. Antes
disso, no entanto, ele pode ser
destacado para ocupar uma fun-
ção de hierarquia mais elevada
no novo organograma da institui-
ção.

Ainda está cedo para forma-
ção do novo cenário, mas uma
hipótese que começa a se dese-
nhar é a de que Ragazzo fique
como superintendente do Su-
per Cade. A função foi criada
para substituir a Secretaria de
Direito Econômico (SDE), ór-
gão vinculado ao Ministério da
Justiça, que será extinta com a
entrada em vigor da nova lei.
Nesse contexto, o atual secretá-
rio, Vinícius Carvalho, ficaria
com a presidência do órgão.

Tendência. A promoção de
funcionários públicos nos ór-
gãos do governo é uma tendên-
cia recente. O Banco Central,
por exemplo, tem como presi-
dente hoje Alexandre Tombini,
que possui um passado profis-
sional inteiro no Estado e em
instituições multilaterais. Os
três antecessores (Henrique
Meirelles, Arminio Fraga e Gus-
tavo Franco) vieram direta-
mente do mercado financeiro.
Ao contrário de formações an-
teriores, a diretoria do BC tam-
bém não conta hoje com ne-
nhum economista que tenha
vindo de banco privado.

Dilma quer evitar profissionais
do setor privado no Super Cade

Resseguro. Susep permite que
Alterra tenha unidade no Brasil
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Para adiantar o processo de análi-
se prévia das operações de fusão
e aquisição, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) estuda criar até três ti-
pos diferentes de formulários
mais amplos para a prestação de
informações por parte das em-
presas envolvidas, já no começo
dos processos.

A intenção é colocar a propos-
ta de novo regimento interno
em consulta pública em março,
para que seja aprovado até maio,
antes de entrar em vigor a nova
lei de defesa da concorrência.
O presidente interino do Cade,
Olavo Chinaglia, confirmou que
o prazo para a análise dos proces-
sos no regimento deve ser mes-
mo de 240 dias, prorrogáveis por
até 90 dias, conforme estava no
artigo da lei que foi vetado pela
presidente Dilma Rousseff por
falhas na redação. / EDUARDO
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Projetos
polêmicos

Wikipédia e Google lideram protestos
contra lei antipirataria nos EUA

O remédio é pior
que a doença

Acesso. ‘Imagine um mundo sem conhecimento livre’, em inglês, era a mensagem ontem na tela da Wikipédia

● O Super Cade
O Cade adotará neste ano novas
regras para julgar fusões e aquisi-
ções. As operações terão de ser
aprovadas pelo órgão antes de
as empresas fecharem os negó-
cios, e não depois, como é hoje.

Escolha de conselheiros
priorizará funcionários
de carreira e acadêmicos
para evitar conflitos no
julgamento de casos

● Posição
Mark Zucker-
berg, do Face-
book, disse no
Twitter que
leis mal pensa-
das não podem
interferir no
desenvolvimen-
to da internet.
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Alguns dos maiores sites do
mundo, como a Wikipédia e o
Google, protestaram ontem
contra projetos de lei na Câma-
ra dos Deputados e no Senado
dos Estados Unidos que têm
por objetivo combater a pira-
taria na internet. Os oposito-
res dessas propostas dizem
que a liberdade de expressão
pode ser afetada caso os tex-
tos sejam aprovados.

Em cidades como Nova York
e San Francisco, pessoas tam-
bém foram às ruas para protes-
tar contra os projetos. Todas as
manifestações levaram parla-
mentares a repensarem as suas
posições, e as duas leis correm o
risco de não serem aprovadas,
por conta da falta de acordo no
Congresso. Alguns senadores
que defendiam os projetos mu-
daram publicamente de posição
depois dos protestos de ontem.

A Casa Branca também de-
monstrou ressalvas aos proje-
tos, e o presidente Barack Oba-
ma poderia não assinar as legisla-
ções. No fim de semana, a Casa
Branca publicou comunicado di-
zendo que “não apoiará uma lei
que reduz a liberdade de expres-
são, aumenta o risco à segurança
cibernética e afeta uma internet
inovadora e global”.

A Wikipédia restringiu o con-
teúdo em inglês de suas páginas,
colocando, no lugar, uma mensa-
gem explicando por que o site se
opõe às propostas de lei conheci-
das como Sopa (sigla em inglês
para Lei para Interromper a Pira-
taria Online) e Pipa (Lei para
Proteção da Propriedade Intelec-
tual), em debate na Câmara e no
Senado. O protesto durou 24 ho-
ras e não afetou as páginas do
Wikipédia em outras línguas, in-
cluindo o português. Além disso,
era possível acessar o conteúdo
em inglês por meio de celulares,
de outros aparelhos móveis e
mesmo usando alguns atalhos di-
fundidos nas redes sociais. O si-
te não possui fins lucrativos.

O Google manteve no ar o seu
mecanismo de buscas, mas colo-
cou uma tarja preta sobre seu lo-
gotipo como forma de protesto.
Assim, não colocou em risco os
anunciantes que pagaram por
propagandas no site.

Já o Craigslist, considerado o
maior site de classificados dos
EUA, que, assim como a Wikipé-
dia, não tem fins lucrativos, colo-
cou na sua página um protesto

acusando empresas como a
News Corp. (dona do Wall Street
Journal), a Visa e a Nike, entre
outras, de quererem impedir
que exista liberdade de expres-
são nos Estados Unidos.

Medo. Defensores da lei conde-
naram a atitude dos sites. “Eles
realizaram um desserviço ao pro-
mover medo em vez de verda-
des”, disse o republicano Lamar
Smith, que é um dos redatores
da Sopa. A Associação de Filmes
dos EUA, que enfrenta perdas bi-
lionárias todos os anos com a pi-
rataria, também publicou comu-

nicado condenando a atitude de
sites como a Wikipédia e o Goo-
gle, dizendo que esses sites “abu-
saram de seu poder”.

Alguns analistas descreviam
os episódios de ontem como um
embate entre Silicon Valley, on-
de estão algumas das maiores
empresas da internet, e Holly-
wood, sede de muitas estúdios
que são vítimas da pirataria. Po-
rém, a Wikipédia, em seu site, re-
jeitava essas afirmações.

O Facebook e o Twitter tam-
bém apoiaram o movimento con-
tra as propostas de lei, mas não
quiseram retirar os seus sites do

ar ou colocar mensagens em pro-
testo. A revista Wired manteve o
seu conteúdo no ar, mas os títu-
los eram bloqueados por tarjas
pretas. “Essas leis ameaçam im-
plementar um regime de censu-
ra nos EUA, similar ao existente
na China”, escreveu a revista,
em editorial, ao explicar a partici-
pação no protesto. Manifestan-
tes também diziam que essas
leis, com os textos atuais, pode-
riam incentivar ditaduras ao re-
dor do mundo a restringir ainda
mais o acesso à internet, argu-
mentando que “os próprios ame-
ricanos implementam censura”.

Internet. Vários sites ficaram ontem fora do ar ou exibiram mensagens de protesto contra os projetos de lei antipirataria conhecidos
pelas siglas Sopa e Pipa, em análise no Congresso americano; para as empresas, leis podem se transformar em instrumento de censura
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jan. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




