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Um xerife para a rede 
Proposta do Marco Civil da Internet a ser votada no Congresso, levanta 
diferentes visões sobre quem faz o quê em um ambiente de rede IP. 
Neutralidade ainda é o principal atrito. 



atua como consultor da 
Associação Brasileira de TV por 
Assinatura (ABTA). 

Não é a mesma visão da 
advogada do Idec e membro do 
conselho do CGI, Veridiana Ali-
monti. "A proposta final de 
Molon deixa muito claro que 
quem define as diretrizes de neutralida
de é o decreto presidencial. O CGI é ape
nas ouvido, mas ele não tem função 
executiva nenhuma além dessa", diz. 

Sem respaldo 
Em todo caso, as armas para uma 

eventual batalha judicial começam a ser 
mostradas. As teles já encomendaram 
estudos jurídicos para mostrar, inclusive, 
que não há respaldo constitucional e 
legal para que o CGI exista na forma que 
foi estabelecida. Uma dessas análises, 
por exemplo, sustenta que, por não exer
cer um serviço público, não é um órgão 
ou entidade federal. Não teria nem 
mesmo personalidade jurídica. Não 
pode, portanto, se sustentar em um 
decreto, que só pode tratar de regula
mentação de lei (o que não é o caso) ou 
da administração federal. 

"A Internet no Brasil não é de nin
guém. Não é da academia, nem do 
governo, nem das empresas. A Internet é 
do povo", diz Hartmut Richard Glaser, 
secretário executivo do CGI. Ele explica 
que esse modelo de governança garante 
que ninguém tenha maioria, e justamen
te por essa característica, é elogiada e 
usada como referência em todo o mundo. 
"As nossas decisões buscam sempre o 
consenso, e questões mais delicadas vão 
a voto, prevalecendo a vontade da maio
ria dos membros", diz Glaser. 

"Não queremos que a Internet seja 
regulada, nem pela Anatei nem por nin
guém. Já fomos chamados a nos mani
festar em dezenas de casos que envol
viam empresas de telecom e nunca se 
questionou o nosso papel", pondera. 

O CGI tem 21 membros, sendo nove 
do governo e o restante da 
sociedade civil. Entre os 
representantes das empresas 
que atuam no segmento de 
Internet, há um representan
te de empresas de telecomu
nicações, um de provedor de 
acesso e conteúdo, um de 
empresas usuárias e um de 
bens de informática. As teles, 
portanto, têm um voto em 2 1 . 
Argumentam que é pouco, 

considerando que cabe a 
elas praticamente todo o 
investimento que dá susten
tação à Internet. 

Até aqui, esse modelo de governan
ça de Internet nunca foi questionado. 
Ao contrário, sempre funcionou de 
maneira relativamente pacífica e tran
quila. O problema é que a Internet não 
é mais um mero serviço de valor adi
cionado. É um negócio grande para as 
empresas de telecomunicações e con
teúdo, exige investimentos gigantescos 
na rede que lhe dá suporte e, em essên
cia, é a base técnica de quase toda a 
tecnologia de redes que se tem hoje. 
Quando o CGI começa a recomendar ou 
se manifestar sobre coisas que mexem 
no negócio destas empresas, é natural 
que haja pressões. 

Em alguns casos, o trabalho acaba 
acontecendo sem grandes crises. Por 
exemplo, no esforço de combate a 
spams, através de uma política de uso 
da Porta 25 (porta lógica dos servidores 
de Internet muito usada para o envio 
de emails não-solicitados) ou na imple
mentação das políticas de adoção do 
protocolo IPv6. 

Em outros casos, o CGI acaba se 
manifestando sobre coisas que as teles 
não gostariam de ver tratadas ali. Como, 
por exemplo, as implicações de modelos 
como o da empresa Phorm. Trata-se de 
um software utilizado por empresas de 
telecomunicações (no Brasil, a Oi e a 
Telefônica chegaram a firmar acordos 
com a Phorm) que basicamente analisa o 
comportamento dos usuários de Internet 
diretamente na rede da operadora para 
assim desenhar um padrão de comporta

mento e criar um banco de 
dados que permite a oferta de 
publicidade altamente seg-

mentada, em função do com
portamento do usuário no ins
tante em que ele navega. Todos 
os sites, serviços e palavras-cha
ve utilizadas pelos usuários 
podem ser monitorados por 
meio de uma técnica conhecida 
como Deep Packet Inspection. 

O CGI, em maio deste ano, 
fundamentando-se nos Princí
pios de Governança da Internet, 
manifestou-se por uma resolu

ção batizada de "Anti-Phorm" pela 
não-adoção desse tipo de prática. "O 
CGI.br recomenda a não adoção deste 
tipo de ferramenta e assemelhadas por 
nenhum provedor de acesso à Internet 
no País", concluiu a resolução. O modelo 
da Phorm é de fato polêmico (no Reino 
Unido ele foi proibido, por exemplo), 
mas o fato é que se trata de um modelo 
de negócios que as operadoras de tele
comunicações estudam para rentabili
zar, via publicidade, o acesso de Internet 
que oferecem. Modelo esse que, na visão 
e recomendação do CGI, fere os princí
pios de Internet e que, por isso, não 
deve ser praticado no Brasil. 

Nesse caso, o representante das 
teles no CGI, Eduardo Levy (diretor-exe-
cutivo do SindiTelebrasil) não partici
pou da votação, pois estava ausente. 
"Votam os conselheiros que estão pre
sentes. É assim que funciona", explica 
o secretário-executivo do CGI. Não foi o 
único episódio de uma decisão do CGI 
que não teve a concordância das teles. 
Na mesma reunião foi votada uma 
resolução de apoio à primeira proposta 
de Molon para o Marco Civil, mas que 
só foi publicada em 12 de junho, depois, 
portanto, que o CGI já havia sido apon
tado como responsável direto por dizer 
quais seriam as exceções aceitáveis à 
regra da neutralidade. 

O Ministério das Comunicações recla
mou e Molon acabou ajustando a sua 
proposta, passando ao CGI o papel de 
recomendar à Presidência da República 
o que fazer por meio de decreto. Em 20 
de julho, o CGI reiterou essa posição de 
apoio à proposta do Marco Civil. Mais 

uma vez, sem a concordância do voto 
das empresas de telecomunicações. 
Que, diga-se de passagem, não faria 
diferença, já que a votação foi unâni
me entre os presentes. 

Protocolo IP 
Esses episódios são ilustrativos 

do quão desconfortáveis as empre-
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sas de telecomunicações 
estão em terem que lidar com 
um órgão em que seu voto 
isolado não tem praticamen
te peso nenhum. 

Mas a justificativa, do outro 
lado, é razoável. "0 modelo de 
gestão do CGI é esse, o de 
representar todos os segmen
tos da sociedade, e todos têm voz", diz 
Veridiana Alimonti. 

"O que é preciso entender é que 
Internet é serviço de valor adicionado. 
Desde a Norma 4/1995, o que é IP é SVA 
(Serviço de Valor Adicionado). Pode-se 
até discutir se vai ter alguma regulação 
sobre serviços IP, mas eles não são servi
ços de telecom", diz Glaser. 

A Norma 4 foi um dos primeiros ins
trumentos normativos da Internet, e foi 
ela que estabeleceu figuras distintas para 
o provedor da infraestrutura e os prove
dores de acesso. Também foi a Norma 4 
que estabeleceu a Internet como o "nome 
genérico que designa o conjunto de 
redes, os meios de transmissão e comu
tação, roteadores, equipamentos e proto
colos necessários à comunicação entre 
computadores, bem como o software e 
os dados contidos nestes computadores". 
Na época, isso acontecia por meio do 
protocolo IP. 

Desde então, o IP, que era um protoco
lo de encapsulamento de informações 
restrito à Internet, se tornou mainstream. 
Todas as redes de telecomunicações hoje 
são baseadas em IP. As redes de quarta 
geração (LTE), por exemplo, são totalmen
te IP. O core das redes de telecomunica
ções e toda a camada de controle das 
redes é IP Mesmo protocolos de transpor
te de dados típicos de telecom, como ATM 
e Frame-Relay, são encapsulados em IP. 
Ou seja, do ponto de vista de uma empre
sa de telecomunicações, IP não é sinôni
mo de Internet. "Do ponto de vista dos 
serviços de telecomunicações, protocolos 
de comunicação como o ATM são muito 
mais eficientes do que o IP. Mas a realida
de foi outra e o ATM não vingou. Faltou 
escala, popularização. O IP hoje é a base 
de qualquer rede moderna de telecom. E 
não tem como gerenciar uma rede de 
telecom sem analisar o que acontece com 
os pacotes IP", diz o diretor de engenharia 
de uma grande tele, que prefere não se 
envolver no debate sobre neutralidade e 
por isso quer ficar anônimo. 

Este é o argumento que a Anatei 
usa para avocar para si a responsabi
lidade de dizer o que é abusivo ou não 

em relação à neutralidade. 
O conselheiro da Anatel 

Marcelo Bechara, que como 
advogado estuda a questão 
da governança da Internet 
há muitos anos e é membro do CGI, 
representando a agência, disse em pai
nel durante o Congresso ABTA 2012, 
em agosto, que na sua visão a Anatei 
tem a competência natural sobre a neu
tralidade de rede, uma vez que cabe à 
agência regular as redes de telecomuni
cações. E, mais do que isso, para ele é 
claro que a neutralidade é condicionada 
às redes de telecom. "Eu não tenho 
dúvida de que se trata de telecomunica
ções. A proposta fala em comutação, 
roteamento, que são elementos basila
res de telecomunicações", afirma ele. 

Mas o deputado Alessandro Molon 
tem outra visão. Para ele, de fato a fisca
lização sobre as questões de neutralida
de, capaz de estabelecer sanções às 

de propor uma mudança e ele 
virar um órgão de empresas de 
telecomunicações é muito 
grande, por isso é melhor dei
xar como está", diz reservada
mente um membro do CGI que, 
obviamente, não representa o 
setor empresarial. 

Essa composição multidisci
plinar também é usada como 
argumento para dizer que as 
decisões nem sempre são bem 
embasadas tecnicamente. 

"Não concordo com essa leitura", diz 
Veridiana Alimonti. "Os diferentes pon
tos de vista que o CGI abriga podem não 
ser todos técnicos, mas são todos rele
vantes para o conjunto da sociedade". 

Mesmo que o empresariado tivesse 
mais peso dentro do CGI, não seria 
garantia de que as decisões seriam 
mais simples. No Brasil, repete-se uma 
disputa que já existe nos EUA, por 
exemplo, em que grandes teles estão 
em contraposição a grandes provedo
res de conteúdo. No Brasil, existe ainda 
a figura do provedor de acesso, tam
bém representado no CGI. 

O que se constata é que os cami
nhos da Anatei, empresas de teleco
municações e do CGI estão se cruzan-

MESMO QUE 0 EMPRESARIADO TIVESSE MAIS PESO DENTRO DO CGI. NAO 
SERIA GARANTIA DE QUE AS DECISÕES SERIAM MAIS SIMPLES. 
prestadoras, só pode ser realizada pela 
Anatei. Mas, ele observa que, no sentido 
amplo, outros órgãos poderiam também 
participar, como é o caso do CGI. O depu
tado acredita que o Brasil deve ter um 
órgão específico para regular e fiscalizar 
a Internet, e para ele esse órgão poderia 
ser o CGI. "Queremos ampliar a estrutu
ração e as funções do CGI", afirmou. 

Para Hartmut Glaser, isso não é neces
sário. "A Internet é autorregulamentada. 
São milhões de domínios e isso funciona 
bem, cada país com uma política. No 
Brasil, ninguém manda na Internet". 

Disputa 
A discussão sobre o modelo de ges

tão na Internet é complexa e, na medida 
em que os serviços de telecomunicações 
tornam-se serviços IP, fica de fato mais 
difícil separar as coisas. O CGI tem fun
cionado, desde 1995, como um dos 
raros órgãos com algum poder de deli
beração e que têm uma composição 
ampla. "A gente até acha que ele pode
ria ser mais representativo, mas o risco 

do cada vez com mais frequência. No 
debate sobre qualidade do acesso 
banda larga, que veio de uma regula
mentação da Anatei, o NIC.br (braço 
executivo do CGI) quis se candidatar 
para ser a entidade aferidora. As teles, 
a quem cabia a escolha, recusaram a 
proposta e preferiram ficar com a 
PriceWaterhouseCoopers. Mais recen
temente, a visão do CGI sobre onde 
deveriam ser colocados esses pontos 
de medição de qualidade da banda 
larga prevaleceu no grupo de trabalho 
da Anatei que debate isso. Os pontos 
de medição ficarão instalados junto 
aos Pontos de Troca de Tráfego (PTTs), 
ao contrário do que queriam as teles, 
que preferiam medir a qualidade den
tro de suas redes, onde, alegam, 
podem ser responsabilizadas. 

Na futura regulamentação de com
petição a ser editada pela agência, o 
PGMC, a Anatei obrigará as empresas 
com poder de mercado significativo a 
trocarem tráfego nos PTTs geridos 
pelo NIC.br. 
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Fonte: Teletime, São Paulo, ano 15, n. 157, p. 18-20, ago. 2012.




