
O advogado Marcel Leonardi foi
um dos principais colaboradores
na discussão pública que elaborou
o Marco Civil da Internet, projeto
de lei proposto pelo Ministério da
Justiça para traçar princípios co-
mo neutralidade e privacidade na
internet brasileira. Tempos depois,
Leonardi foi chamado para assu-
mir o posto de diretor de políticas
públicas do Google no Brasil.

Em outras palavras, ele é o res-
ponsável por conversar com o go-
verno, articular a defesa dos usuá-
rios em casos como o da cobrança
do Escritório Central de Arrecada-
ção e Distribuição (Ecad) sobre
vídeos do YouTube embedados em
blogs e levar à esfera pública prin-
cípios básicos da internet.

Tanto é que ele vive entre idas
e vindas de Brasília e participa de
audiências públicas para expor a
opinião do Google – e a sua – so-
bre projetos de leis em discussão
que afetam a maneira como as
pessoas usam a internet, como o
Código de Defesa do Consumidor,
a Lei de Direitos Autorais e o pró-
prio Marco Civil da Internet.

O advogado também responde
questionamentos em nome do
Google. Recentemente, o Ministé-
rio da Justiça exigiu explicações
sobre as mudanças das regras de
privacidade. A empresa,
afinal, é custeada por
publicidade – e neste
modelo, os dados
pessoais dos usuá-
rios têm muito va-
lor. E é neste pon-
to em que os inte-
resses da empresa
e o dos usuários se
distanciam. Leonardi diz
que é uma questão de conscienti-
zação dos usuários sobre as no-
vas regras.

Vestindo camiseta e calça
jeans, sem o terno habitual, o arti-
culador do Google deixa claro:
hoje as empresas também fazem
política. Cada vez mais.

O Ministério da Justiça questio-
nou as mudanças na política de
privacidade do Google. O que
vocês responderam?
A gente está disposto a trabalhar
com as autoridades. Há muita
apreensão do que a gente faz em
relação à privacidade, mas há pou-
ca compreensão. Antes o Google
tinha políticas separadas por pro-
dutos. Mas todas elas, com exce-
ção de duas, já diziam que dados
de um serviço poderiam ser utiliza-
dos em outros serviços. Então a
unificação não alterou nada. Os
dados que a gente coleta são os
mesmos. As exceções eram o You-
Tube, que tinha uma política pró-
pria, e o histórico de buscas, que
hoje expressamente pode ser usa-
do em outros produtos do Google.

O que é preocupante.
A gente não considera assustador
porque damos ao usuário as ferra-
mentas para ele controlar isso. O
usuário acessa o painel de contro-
le e diz se quer ou não manter o
histórico da busca. A pessoa pode
desativar completamente. Seria
assustador se acontecesse sem o
usuário saber o que tá acontecen-
do. Todas as empresas do setor
adotam esse modelo.

Os dados pessoais são valiosos,
e as pessoas não têm ideia do
que é feito com as informações.
A mudança passou pelo maior es-

forço de notificação da história
do Google. Anunciamos no

dia 24 de janeiro, e elas
só entraram em vigor
no dia 1º de março.
Durante todo esse pe-
ríodo, tinha um aviso
em todas as páginas. A

lógica era reduzir o “lega-
lês”, porque a indústria de

internet sempre ouviu que as
políticas e termos de uso tinham
de ser mais claros. Enxugamos
radicalmente, só que cai nesse
problema: em que momento você
consegue forçar alguém a ler? As
pessoas sempre dizem que estão
preocupadas com a privacidade,
mas agem diferente.

O Google foi condenado recente-
mente por causa de uma posta-
gem no Orkut. A responsabiliza-
ção de empresas por conteúdo
de usuários é recorrente?
É um debate antigo. Mundialmente
existe o conceito de que a platafor-
ma não é responsável. Nos EUA e
na Europa a lei diz isso expressa-
mente. O Brasil ainda não tem
uma lei específica. Uma das pro-
postas é o Marco Civil da Internet,
que diz que a responsabilidade só
será derivada do descumprimento
de uma ordem judicial. Na ausên-
cia de leis, os tribunais analisam
caso a caso. O Google sempre re-
corre para mostrar que, pela lógi-
ca e pelo bom senso, não existe
responsabilidade da plataforma.

Como funciona o processo de
remoção de conteúdo, por
exemplo, um post de um blog?
Em casos de direito autoral, o Goo-
gle recebe a notificação de alguém
que demonstra que é titular daque-
le direito e que aquilo não foi autori-
zado, e existe a verificação se isso
viola ou não. Mas existem alguns
requisitos. Na lei americana, há os
requisitos do DMCA (Digital Mille-
nium Copyright Act, lei de direitos
autorais sancionada em 1998). No
Brasil, da lei autoral.

O próprio Google verifica?
Existem os times internos que ava-
liam. Se há infração, a remoção
acontece sem intervenção judicial,
porque está de acordo com a nos-
sa política de não permitir violação
de direito autoral.

Concorda com a proposta
do Ministério da Cultu-
ra, na nova Lei de Di-
reitos Autorais, de
institucionalizar
um mecanismo de
notificação?
Ainda é controver-
so. Eles preten-
diam incluir o
mecanismo que
transforma em
lei uma prática que
muitas empresas adotam.

O problema desse modelo é que
dá margem para muito abuso. A
gente vê muito isso nos EUA. Todo
mundo tenta enquadrar própria
situação em uma violação para
justificar uma remoção.

Por que vocês se posicionaram
contra a cobrança do Ecad so-
bre vídeos do YouTube?
Percebemos uma distorção na pos-
tura do Ecad. Achamos importan-
tíssimo deixar pública a nossa posi-
ção de que não compactuávamos
com aquilo, de que a interpretação
da lei estava errada. O grande pro-
blema é que os novos modelos de
negócio querem florescer, mas
eles veem uma interpretação anti-
ga da lei autoral e isso impede que
eles cresçam. O Spotify é um
exemplo. O sujeito paga 10 eu-
ros e tem acesso à mi-
lhões de músicas. Mui-
tas vezes a pirataria
nada mais é que
uma demanda re-
primida que o
mercado não es-
tá cumprindo.

A reforma da lei de direitos au-
torais é um avanço?
É uma incógnita. Tenho a impres-
são de que a versão intermediária
é um pouco mais aberta e amigá-
vel para esses modelos. Tinha a
licença compulsória, que era inte-
ressante, e uma linguagem que
permitiria um uso mais flexível.

Vocês opinaram nesse texto?
A gente participa dos debates,
mas depois da consulta pública a
coisa fica fechada. No Congresso
dá para conversar. É importante.
Inclusive, se não fossem os ativis-
tas, muita coisa de regulação de
internet no Brasil teria sido diferen-
te. Toda a oposição à lei Azeredo,
toda a pressão para o Marco Civil,

é fruto do engajamento. Nos EUA,
a o caso Sopa foi interessante. O
fato da Wikipedia ter saído do ar
apavorou muita gente. Foi só aí
que houve conscientização sobre
os riscos da lei.

Essa lei nos EUA provocou um
movimento em defesa dos prin-
cípios da internet. As empresas
estão assumindo uma postura
política?
Não tem como a gente não pensar
politicamente hoje. Não dá para
olhar para o próprio umbigo e pen-
sar que enquanto o negócio vai
bem não é preciso conversar. Por-
que existem questões acima. Quan-
do a gente pensa politicamente é
isso, todas as empresas do setor
tendem a conversar e entender
melhor como isso funciona.

Há necessidade de uma lei atua-
lizada de cibercrimes?
Existe a necessidade do juiz ou de
quem trabalha com direito crimi-
nal entender melhor a internet.
Porque a maior parte do que está
na lei já funciona. Não podemos
correr o risco de adotar um texto
tão genérico ao ponto de você es-
tar lá fuçando no celular, sem que-
rer você invade um sistema e vão
dizer que você cometeu um crime.

O Brasil ainda é líder nos pedi-
dos de remoção de conteúdo?
Sim. No nosso relatório de transpa-
rência constam todas as requisi-
ções do governo ou da Justiça de
remoção de conteúdo. O Brasil é
líder em remoções porque aqui é
fácil. Você pode ir sem custo e
sem advogado a um tribunal de
pequenas causas e pedir uma limi-
nar para tirar um blog do ar. Além
disso, muita gente está acostuma-
da com a cultura de “na dúvida,
vamos pedir para remover”.

O que pode instituir a censura.
É. A gente já se deparou com ca-
sos assustadores. Está crescendo
o número de empresas criticadas
por consumidores que entram
com uma ação para remover qual-
quer referência negativa.

É A LEI

Uma campanha online
criada pelo casal israelense
Ronny Edry e Michal Tami
mudou o tom das frases
que reúnem as palavras Irã
e Israel. O lema é “Israel
ama o Irã”. O blog e o
grupo criado no Facebook
ganharam apoio de mais
de 3 mil usuários. A
intenção é questionar o
conflito entre os dois
países e a oposição entre
suas populações.

Tatiana de Mello Dias
tatiana.dias@grupoestado.com.br

SERVIDOR

Meme ❙ O “Jeremias muito
louco”, processou o Google por
uso indevido de sua imagem.

Na praia ❙ Daniella Cicarelli e
Tato Malzoni perderam ação
contra o YouTube por conta do
vídeo dos dois na praia.

Amazonchega
nesteanoaoBrasil

Street View ❙ Hevaldo Dias
Duarte, engenheiro elétrico de
Belo Horizonte, processou o
Google por ter aparecido
vomitando em uma imagem
capturada pelo Street View
vomitando. Ele pediu R$ 500 mil
em danos morais

Xuxa ❙ Ela exigiu, na Justiça, a
remoção de imagens em que
estivesse nua e de qualquer
relação de seu nome com o termo
pedófilo nas buscas no site.
Ganhou. A multa para o Google
em caso de descumprimento da
decisão era de R$ 20 mil por dia

ENTREVISTA

PRIMEIRA VEZ

Chrome é campeão
no fim de semana
O Chrome bateu o IE e virou
líder global pela primeira vez
no dia 18, segundo a StatCoun-
ter. A liderança durou um dia.

ATIVISMO

Roubos de dados
são políticos
Ativistas que invadem redes de
computadores do governo e de
empresas e depois divulgam
arquivos responderam por mais
de metade dos casos de roubo
de dados em 2011, de acordo
com a Verizon Communica-
tions, que analisou dados de
uma pesquisa sobre perda de
dados. A informação representa
uma mudança significativa em
relação ao passado recente,
quando a motivação para a
maior parte dos ataques ciber-
néticos era ganhar dinheiro.

“

Fechamento ❙ Em 2006, o
Ministério Público Federal
entrou com uma ação para
obrigar o Google a quebrar o
sigilo de perfis no Orkut. Se
não obedecesse, a sede da
empresa em São Paulo
poderia ser fechada.

Pedofilia ❙ A CPI da Pedofilia
levou o Google assinar termo de
ajustamento de conduta. Na
época, segundo a ONG Safernet,
90% dos casos online
denunciados eram no Orkut.
Google criou filtros e passou
guardar registros por 180 dias.

Privacidade ❙ O Ministério da
Justiça pediu ao Google
explicações sobre a mudança
nos termos de uso e nas
políticas de privacidade. O
Google afirma que as
mudanças são apenas uma
simplificação das regras.

Israel <3 Irã
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● Marcel Leonardi, do Google, fala da relação entre o gigante digital e a legislação brasileira

Muitas vezes a
pirataria nada
mais é do que
uma demanda
reprimida que o
mercado não está
cumprindo”
Marcel Leonardi, advogado e
diretor de políticas públicas do
Google
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O GOOGLE NO TRIBUNAL

Um executivo da Amazon negou
ao Link que a loja online começa-
rá a funcionar no Brasil em se-
tembro. A informação original
foi publicada na quarta, 21, pelo
jornal Brasil Econômico. O execu-
tivo, que não quis ser identifica-
do, afirmou que a data apontada
não está correta. Ele não quis co-
mentar, porém, a chegada da loja
online no País, nem disse quais
seriam o dia e o mês corretos.

A reportagem do Brasil Econô-

mico afirma ter tido acesso a um
documento que traria a data em
questão. Um executivo da em-
presa também comentou ao jor-
nal a possibilidade de a Amazon
iniciar pela comercialização de
produtos de pequeno porte (li-
vros, games, CDs, DVDs, Kin-
dles), usando os Correios como
parceiro logístico, por um perío-
do de três meses, e avançar para
a venda de produtos maiores
(TVs e móveis) no ano que vem.

Todo sábado
no Estadão.

Do rock ao pop. 
Do eletrônico ao jazz.
C2+música: todos os gêneros 
em um só caderno.

POLÍTICA

MARCEL
LEONARDI

A INTERNET ESTÁ CADA VEZ MAIS

DIVULGAÇÃO

‘Sempre se cobrou
regras mais claras
da indústria. Mas

como forçar
alguém a ler?’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2012, Link, p. L3.




