
Além de prever a judicialização dos
procedimentos de retirada de conteú-
do ilegal da internet e de não contem-
plar os direitos autorais em seu texto, o
projeto de lei doMarcoCivil da Internet
traz em seu bojo outra polêmica ques-
tão— a da neutralidade da internet. De
um lado, criadores e produtores de
conteúdo a defendem; de outro, as
operadoras de telecom não querem o
conceito no projeto.
O conceito de neutralidade reza que

todos os dados devem trafegar igualita-
riamente pela grande rede, sem que se-
jam discriminados. Segundo o relator
do projeto, deputado Alessandro Mo-
lon (PT-RJ), não se pode dar preferên-
cia, por meio de acordo comercial, à
navegação num portal A em detrimen-
to do portal B (por exemplo, dificultan-
do a passagem dos pacotes de rede do
portal B no tráfego on-line). Mas as
operadoras querem ter o direito de usar
sua infraestrutura de internet de acor-
do com seus próprios interesses, per-
mitindo acesso a mais banda a quem
puder pagar, por exemplo.

TEXTO LEVOU A REAÇÃO DE TELES
Segundo Bruno Magrani, professor e
pesquisador do Centro de Tecnologia e
Sociedade da Fundação Getulio Vargas
(FGV), que auxiliou Molon na redação
do texto do projeto, a controvérsia com
as operadoras surgiu quando inicial-
mente se sugeriu que deveria haver re-
gulamentação posterior sobre a neu-
tralidade e o Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI-Br) deveria ser ouvido
sobre o tema.
— As teles logo se eriça-

ram, dizendo que o Comitê
Gestor não poderia regular
nada, e sim a Anatel, crian-
do até cizânia dentro do go-
verno. Mas, na verdade,
elas já eram contra a neu-
tralidade e usaram isso co-
mo pretexto contra o proje-
to — diz Magrani.
Ele explica que a menção

ao CGI-Br (órgão de acon-
selhamento, não de gestão)
visava a orientar juízes em
processos futuros tratando
do tema, já que a neutrali-
dade, mesmo desejável,
tem algumas exceções —
por exemplo, é preciso
ajustar as redes para com-
bater o envio de spam, pre-
venir ataques de negação
de serviço, calibrar serviços

de voz sobre internet, etc.
— O deputado Molon acreditou que

o Comitê Gestor poderia dar subsídios
ao Judiciário no trato do tema, mas aí
veio toda a celeuma— diz. — De qual-
quer modo, ter neutralidade da inter-
net é garantia de que não haverá viola-
ção do livre comércio, nemprejuízo aos
consumidores.
Para o professor, mesmo que o texto

sofra com o lobby do setor de telecom,
“é melhor ter alguma neutralidade na
rede do que nenhuma”.
As operadoras de telefonia, responsá-

veis pela infraestrutura da
rede, aguardam a Confe-
rência Mundial de Teleco-
municações, que será rea-
lizada em Dubai em de-
zembro, para se posiciona-
rem. Na ocasião, a neutra-
lidade da rede estará em
xeque, pois serão revisadas
as regras de telecomunica-
ções definidas pela ONU.
De acordo com o diretor-
executivo do Sindicato Na-
cional das Empresas de Te-
lefonia (Sinditelebrasil),
Eduardo Levy, o setor de-
fende uma solução equili-
brada.
—Neutralidade éum ter-

mo que não dá para ser
contra, mas ser neutro não
significa que não possa-
mos gerenciar a rede.
O setor espera que a rede

possa ser gerenciada de acordo com os
usos específicos de empresas e consu-
midores. De acordo comLevy, não é ra-
zoável tratar da mesma maneira o “he-
avy user", que usa a internet para aces-
sar filmes, e a pessoa que só se conecta
para mandar e-mails.
—OCorreio temo Sedex, o avião tem

a classe executiva. O serviço de internet
também deve ser tratado desta forma
— defende.

CHILE E HOLANDA JÁ PROTEGEM REDE
Magrani diz que alguns países já saíram
na frente, protegendo a neutralidade
on-line, como Chile, Holanda e, parci-
almente, os Estados Unidos.
— Nos EUA, não há neutralidade nas

redes de celulares.
Segundo José Francisco de Araújo Li-

ma, diretor de Relações Institucionais,
Regulação e Novas Mídias das Organi-
zações Globo, a briga na conferência
em Dubai promete.
— As telecom não querem a neutrali-

dade pois desejamoferecermais banda
a quempagarmais; porém, os produto-
res de conteúdo pretendem fazer face a
elas na conferência.
Outra consequência da ausência de

neutralidade da internet é o potencial
monitoramento das atividades dos in-
ternautas por seus provedores, por
meio de plataformas polêmicas como a
da empresa britânica Phorm, que che-
gou a ser alvo de processo naUnião Eu-
ropeia e cuja atuação no Brasil foi in-
vestigada pelo Cade. l

Neutralidade na internet causa
mais polêmica no Marco Civil
Lobby de operadoras pode levar a distorções de tráfego on-line
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“O correio tem
Sedex, o
avião, classe
executiva.
Na internet
poderia ser
assim”
Eduardo Levy
Diretor-executivo do
Sinditelebrasil
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A atriz Marieta Severo estrela a campanha da 52ª edição da Feira da
Providência. Criado pela 11:21 e produzido pela Diretoria de Filmes,
começa a circular sábado. O cartunista Ziraldo assina a logomarca do
evento, que será realizado de 5 a 9 de dezembro, no Riocentro.
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A Cryopraxis vai investir R$ 2,5
milhões em 2013 para expandir
seu banco de células-tronco do
cordão umbilical. A empresa é
capaz de armazenar 40 mil
amostras. Já atingiu 30 mil.

Petrobras e UERJ inauguram
hoje o Larisa. O laboratório vai
desenvolver tecnologias para
redes industriais com e sem fio.
Investimento de R$ 1 milhão.

O total de consumidores que
quitaram dívidas atrasadas
cresceu pelo décimo mês em
outubro, diz o CDL-Rio. A alta foi
de 14,5% sobre um ano antes.

O Espetto Carioca vai abrir duas
franquias no Rio este mês; e
outras três, no início de 2013.
Há 130 investidores na fila.

A Mara Mac lança hoje coleção
no Fashion Business. Quer
vender 30% mais a multimarcas.

Julio Lopes, secretário estadual
de Transportes, dá palestra dia
16 no MIT sobre o Bilhete Único.

A Caixa Consórcios entrega 55
imóveis por dia, não por mês.
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Telona
A Rede Cinesystem Cinemas
está construindo complexo
com nove salas digitais no
Américas Shopping, no
Recreio. Aporte de R$ 13
milhões, terá dois mil lugares.
O empreendimento deve ficar
pronto emmarço de 2014. Em
dois anos, a empresa abrirá
180 salas em dez estados.

Vida real
OHotel Urbano vai estrear no
mundo real. A agência de
viagens on-line abrirá duas
lojas este ano, investimento
de R$ 2 milhões. A primeira
começa a operar semana que
vem no New York City Center;
outra, em dezembro, no
ParkShopping, em Campo
Grande. Até o fim de 2013,
virão mais 14 pontos no país.

Efeito IPI
Omercado da linha branca
cresceu no Nordeste (+14,8%)
e no Norte (+11,3%), até
agosto deste ano. É um ritmo
superior ao de 2011, em razão
da redução do IPI. Já Sul e
Sudeste desaceleraram,
segundo pesquisa que a GfK
apresenta hoje, em São Paulo.
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l CONCORRÊNCIA 1: Nokia adota
política agressiva de preços para
a linha de celulares Lumia

l CONCORRÊNCIA 2: Amazon
disputa com Netflix e Hulu com
plano de US$ 7,99

l R.I.P.: Microsoft confirma fim
do Windows Live Messenger no
primeiro trimestre de 2013

l INTERNET: Segunda etapa do
PNBL deve ficar pronta nos
próximos meses

l SEGURANÇA: Especialista dá
dicas sobre redes Wi-Fi

l FACEBOOK: Aplicativo para
iPhone ganha filtro para fotos

l E-BOOKS: União Europeia deve
aceitar proposta da Apple

l NO TWITTER:
twitter.com/digitalemidia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 nov. 2012, Economia, p. 31.




