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LOGIN ❙ Jeremie Zimmerman,
criador do Respect My Net

Chile ❙ Foi o primeiro país do
mundo a proibir em 2010 a
interferência na navegação

EUA ❙ Em 2011 agência
reguladora estabeleceu que o
bloqueio não é permitido

Holanda ❙ Provedores agora
são proibidos de filtrar e
monitorar a navegação

Rússia ❙ A lei permite que
provedores controlem o
tráfego por segurança

A internet é desrespeitada?
As empresas estão discriminan-
do largamente a comunicação
de seus usuários. Em menos de
um ano de atividade, apenas na

Europa, foram detectadas mais de
160 infrações, feitas por mais de
60 empresas, em 16 países. Elas
variam desde o bloqueio de sites
ao filtro sobre a comunicação do
servidor, do receptor ou do tipo de
conteúdo transmitido. Há muito
menos operadoras que respeitam
a neutralidade do que as que a bur-

lam. E nós provavelmente só sabe-
mos uma parte pequena do que
realmente está acontecendo.

Quais são as maiores ameaças?
As operadoras de telefonia móvel
podem ignorar completamente a
neutralidade, sob o pretexto de
que o investimento e os modelos

de negócio são diferentes dos tele-
fones fixos, e os usuários, com
seus terminais restritos, não pode-
rão fazer nada sobre isso. Outro
risco maior é que as operadoras
façam um acordo com as mesmas
restrições em todos os contratos,
então os usuários não terão a op-
ção de ter um acesso neutro à in-
ternet. Nesses casos, as operado-
ras terão controle completo da
internet, e podem transformá-la
em uma televisão 2.0.

Quais são as melhores práticas
em relação à neutralidade?
A melhor prática é simples: se é
para temporariamente corrigir um

problema na rede, ou para contro-
lar um vírus, por exemplo, é possí-
vel discriminar as comunicações.
Em qualquer outro caso, não. E os
governos precisam entender o
quanto a neutralidade é crucial
para o futuro das nossas socieda-
des livres e abertas.

Qual é a importância
da lei holandesa?
As leis tradicionais de
defesa do consumidor
não funcionam em ca-
sos complexos. É impor-
tante porque estabe-
lecerá um padrão
para as operado-

ras, o que elas podem ou não
fazer. A discriminação não ape-
nas prejudica a liberdade dos
usuários, mas também é usada
como prática anticompetitiva.
Por isso, acreditamos que a neu-
tralidade será benéfica para a
inovação e a economia como

um todo. A neutralida-
de também permite
que o próximo
serviço inovador
apareça e seja igual-
mente acessível a
todos, mesmo se a
sua operadora não

o vê surgindo.
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Quando as operadoras de TV
por assinatura dos EUA começa-
ram a aproveitar a infraestrutu-
ra de cabos para oferecer acesso
à internet, aquilo parecia um
bom negócio. Não foi bem as-
sim: os usuários usaram a cone-
xão para assistir a filmes fora da
TV. A concorrência interna fez
as empresas restringirem o aces-
so a filmes online. Surgia uma
das questões mais controversas
da web: a neutralidade.

A neutralidade, explica Jere-
mie Zimmermann, fundador do
Respect My Net, “é o princípio
em que as comunicações não po-
dem ser discriminadas”. “É es-
sencial para que todas as pes-
soas possam acessar todos os
conteúdos, serviços e aplicati-
vos. É a garantia que a internet
continuará universal e livre, e
que todas as pessoas conectadas
terão o mesmo potencial de par-
ticipação”, diz Zimmermann.
Seu serviço permite que cida-
dãos relatem casos de discrimi-
nação de tráfego na Europa.

Por pressão do movimento
Bits of Freedom, aliado do Res-
pect My Net, a Holanda se tor-
nou na semana passada o primei-
ro país europeu garantir a neutra-
lidade por lei. A legislação proí-
be provedores de interferir no
tráfego dos usuários. Técnicas
de monitoramento de conexão,
como deep packet inspection
(DPI), também são vedadas.

A Europa tem motivos para se
preocupar com a neutralidade.
Em sua primeira análise do tipo,
o órgão que regula as telecomu-
nicações no continente (Berec,
na sigla em inglês) identificou
uma série de “técnicas de geren-
ciamento de tráfego”. A maior
parte dos bloqueios é sobre re-
des de troca de arquivos (P2P)
ou de telefonia sobre IP, como o
Skype. A maioria dos bloqueios
ocorre em uma camada profun-
da que o usuário nem percebe
que é monitorada.

“A internet é essencial para
exercitar nossas liberdades onli-
ne e qualquer restrição ao aces-
so é potencialmente uma restri-
ção às liberdades fundamentais,
incluindo a de expressão. Isso
não pode estar nas mãos das ope-
radoras”, diz Zimmermann.

Segundo Demi Getschko, pre-
sidente do Núcleo de Informa-
ção e Coordenação do Ponto BR
(NIC.br) e um dos pais da inter-
net no Brasil, há casos no País de
operadoras de internet que difi-
cultaram o acesso a VoIP, que
concorre com a telefonia tradi-
cional. Mas os casos são pon-
tuais. “Aindanão houve uma que-
bra séria de neutralidade. Mas is-
so é questão de tempo”, alerta.

Regulação. O Marco Civil da
Internet quer se antecipar às em-
presas. O projeto de lei que pro-
põe princípios básicos para a in-
ternet, em discussão no Congres-
so, veda a “discriminação ou de-
gradação do tráfego que não de-
corra de requisitos técnicos ne-
cessários à prestação adequada
dos serviços”. Mas o texto é vago
e a aplicação prática, dizem os
legisladores, dependerá de regu-
lamentação posterior.

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) já veda o
“bloqueio ou tratamento discri-
minatório de qualquer tipo de
tráfego, como voz, dados ou ví-
deo, independentemente da tec-
nologia utilizada”. Mas a neutra-
lidade vai além e regula até o con-
teúdo que um serviço como Fa-
cebook ou Blogger entre-
ga aos usuários. “A neu-
tralidade é complica-
daporque tem diver-
sascamadasdeatua-
ção”, diz Getshko.

Ele enumera três
níveis. O primeiro é
a estrutura da rede.
“Você não pode, por
exemplo, piorar o acesso a
um produto concorrente”, diz.
O segundo nível é na rede IP, co-
mo um conteúdo que não pode
ser visto em determinado país. E
por fim, a restrição mais refina-
da é em relação aos provedores
de serviços e conteúdo – o Goo-
gle bloquear determinado resul-
tado de buscas, por exemplo.

O Marco Civil quer definir a
neutralidade por princípio. Ou
seja: nenhuma empresa ou inter-
mediário pode interferir no que
circula entre os diversos pontos
da rede. Mas há exceções técni-
cas: é possível dar privilégio, por
exemplo, aos pacotes de voz,
que não podem atrasar para ser
entregues. “É a mesma coisa que
trânsito: é preciso deixar a ambu-
lância circular livremente. Mas
não se pode impedir, por exem-

plo, que car-
ros verdes cir-
culem. Tratar
desigualmente
osdesiguaiséra-
zoável”, diz ele.

O texto do Mar-
coCivil está emcon-
sulta pública online.
E o ponto sobre neu-
tralidade é um dos mais
polêmicos. O advogado
Marcelo Thompson, por
exemplo, defende a troca do
termo “neutralidade” por “ra-
zoabilidade”, delegando aos pro-
vedores certo poder para distin-
guir conteúdos potencialmente
danosos. “No Brasil, o dispositi-
vo presente no Marco Civil esta-
belece a imunidade do prove-
dor”, diz Thompson.

A opinião do advogado foi con-
testada. “O que a neutralidade
de rede diz é: se o YouTube não
quiser impor um limite, o Esta-
do não pode cobrar do YouTube
que ele devesse ter imposto esse
limite”, diz o jurista Paulo Rená.
“No tipo de pacote temos outra
questão. Uma empresa de telefo-
nia que oferece o serviço 3G fica
proibida de diferenciar a veloci-
dade de tráfego de dados de uma
rede social específica.”

Há casos, porém, em
que a neutralidade não

é bem-vinda – no ca-
so de spam, por
exemplo, os usuá-
rios consentem que
a empresa filtre con-

teúdos em benefício
deles. “O usuário tem

de saber e concordar
com aquilo. Isso tem de ser

transparente e acordado aberta-
mente”, diz Getchko.

Por isso os legisladores con-
cordam que é necessária regula-
mentação posterior – mas, di-
zem, agora o importante é apro-
var uma legislação que garanta o
princípio básico. “A internet
tem como característica a inova-
ção simples, barata e acessível a
todos. Se algo impedir isso, vai
contra o espírito principal da in-
ternet”, diz ele.

Jeremie Zimmerman acres-
centa: “Os governos precisam
entender o quanto a neutralida-
de é crucial para o futuro das nos-
sas sociedades livres e abertas,
para permitir a participação, ino-
vação e proteger as liberdades
dos cidadãos. Eles precisam ga-
rantir esse princípio em lei”.

‘AINTERNETPODEVIRAR
UMATELEVIsÃO2.0’
Para ativista, é preciso ter legislação com urgência
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Ir e vir.
Projetos de lei,
como o Marco
Civil, querem
garantir que o
tráfego de
dados não
sejam discrimi-
nados pelos
provedores de
internet

● Casos de restrição de tráfego na web reforçam
necessidade de uma lei sobre neutralidade

Na Europa,
provedores tem

barrado o tráfego
de redes P2P

e VoIP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2012, Link, p. L6.




