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SEGURANÇA

Aumenta o número de carros blindados
no Brasil em comparação ao ano passado
Nos primeiros seis meses do ano, foram blindados 4.271 veículos no
Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de
Blindagem (Abrablin), houve um aumento de 4,92% em comparação ao
mesmo período de 2011. O preço médio de uma blindagem em 2012 está
em torno de R$ 46 mil. O Ranger Rover Evoque é o modelo campeão de
carro que os brasileiros mandam blindar.
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Caso Google
reacende
debate sobre
lei para web
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Fábio Coelho, do Google Brasil: sem chances de debater argumentos legítimos na Justiça Eleitoral
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mento às ordens da Justiça Eleitoral ou impedir a sua execução
— independentemente do ambiente a que esta ordem se aplique, seja real ou virtual.
O mandado de prisão foi expedido apenas depois que o juiz solicitou a retirada dos vídeos do
site. Segundo o Google, o vídeo
continuou no ar porque a empresa entendeu que ele não infringia as leis brasileiras e, por
isso, entrou com um recurso.
“Enquanto aguardávamos a
apreciação de nosso recurso,
um mandado de prisão foi expedido contra minha pessoa na
qualidade de representante legal do Google Brasil”, disse Coelho, em uma mensagem publicada no blog oficial do Google.
Segundo Gisele, do PPP Advogados, o Google deveria ter cumprido a ordem judicial no mo-

Recurso negado
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Segundo Gisele, o juiz da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande
(MS), Flávio Saad Peron, pediu
a prisão de Fábio Coelho com base no artigo 347 do Código Eleitoral, que estabelece que ninguém deve recusar o cumpri-

A

A recente prisão de Fábio Coelho, presidente do Google no
Brasil, mostra que o País ainda
vive um momento de indefinição sobre como deve ser tratado
o conteúdo publicado na web, e
em que situações ele deve ser retirado do ar. O executivo foi
preso após a empresa manter
no ar um vídeo publicado no
YouTube com supostas acusações a Alcides Bernal (PP), candidato à prefeitura de Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul.
“O Brasil está omisso em relação a este assunto, está atrasado. Não existe nenhuma lei que
diz que tipo de conteúdo deve
ser retirado”, disse o deputado
federal Eduardo Azeredo (PSDBMG), relator do projeto de Lei
nº 84/1999, ao iG .
A proposta do PL-84, atualmente em discussão no Congresso, é definir os tipos de crimes
virtuais e a conduta dos prove-

dores — empresas que fornecem conexão de internet, mas
também empresas que oferecem serviços na web, como redes sociais — no caso de investigações sobre crimes como pedofilia ou difamação na web.
Já para Gisele Arantes, advogada especialista em direito digital
do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados, a legislação atual,
apesar de não tipificar os crimes
virtuais, ainda permite que a Justiça trate a maior parte dos casos
que envolvem a web. “Leis que
tratem do mundo virtual fazem
falta, mas conseguimos trabalhar
bem usando ao fazer a analogia
com as leis existentes”, diz Gisele.
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Prisão de Fábio Coelho traz de volta discussão
sobre limites da liberdade de expressão na web

mento em que ela foi expedida
pelo juiz. “Não cabe à empresa
nenhum juízo de valor. Ela deve
cumprir a decisão no prazo especificado”, diz a advogada. O presidente do Google foi liberado
no mesmo dia da detenção (26),
após o mesmo juiz que indeferiu o recurso emitir seu alvará
de soltura, por considerar que
se trata de um crime de menor
potencial ofensivo.
Liberdade de expressão

Após a liberação de Coelho, o
juiz declarou o recurso do Google indeferido e a empresa foi
obrigada a bloquear o acesso ao
vídeo no Brasil. Internautas que
acessam o site a partir de outros
países, no entanto, conseguem
acessar o vídeo normalmente.
“Estamos profundamente desapontados por não termos tido

a oportunidade de debater plenamente na Justiça Eleitoral
nossos argumentos de que tais
vídeos eram manifestações legítimas da liberdade de expressão
e deveriam continuar disponíveis no Brasil”, disse Coelho, no
blog oficial.
Em casos recentes, como do
filme anti-islâmico “Inocência
dos muçulmanos” que causou
manifestações em diversos países do Oriente Médio, o Google
também optou por enfrentar a
Justiça e manter o vídeo no ar.
“Este vídeo se enquadra claramente em nossas regras e, assim, ele não tem razão de ser excluído do YouTube. No entanto,
nós temos restringido o acesso
ao filme em países onde ele é ilegal, como Índia, Indonésia e Líbia”, disse um representante do
YouTube à BBC. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.
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Para qual smartphone produzir?
Desenvolvedores penam para
decidir em quais sistemas
móveis seus apps devem estar

Decidir que conteúdo levar da web para o celular é dilema

Para Microsoft e Amazon, assim
como para as demais empresas
que esperam conquistar fatias
generosas do mercado de computação móvel hoje dominado
pela Apple, o futuro depende de
pessoas como Scott Porad.
Como vice-presidente de tecnologia da Cheezeburger Network, uma popular rede de sites de humor, Porad precisa tomar decisões difíceis sobre que
aparelhos móveis merecem o
desenvolvimento do software
especial — os aplicativos ou
apps — que dá brilho ao conteúdo da empresa.

Desenvolver aplicativos para
o iPhone, um sucesso de vendas, é uma obviedade, mas o
mesmo não se aplica no caso do
novo software Microsoft Windows 8, das diversas versões do sistema operacional Google Android ou dos aparelhos BlackBerry, da Research In Motion.
“Somos uma pequena empresa e nossos recursos não são ilimitados”, disse Porad. “Claramente não temos como arcar
com desenvolvimento de apps
para todos os sistemas”.
A Cheezeburger, uma rede independente de conteúdo com 85
funcionários e cerca de 16 milhões de acessos ao mês em todo
o mundo, decidiu que produziria
um aplicativo para o Windows 8,

mas descartou o BlackBerry e outras plataformas. No entanto,
muitos outros desenvolvedores
optaram por esperar para ver.
A cautela se estende não só ao
Windows como também, cada
vez mais, ao Android, à medida
que o software evolui de maneiras distintas nas plataformas de
diferentes fabricantes. Um aplicativo para o Kindle Fire é bem diferente de um para o Samsung Galaxy, ainda que os dois aparelhos
empreguem o Android.
De fato, a explosão da concorrência nos mercados de tablets
e smartphones pode estar oferecendo ampla escolha aos consumidores, mas, para as companhias de internet, é mais problema que vantagem. ■ Reuters

