
Liberdade de expressão, inova-
ção tecnológica, preservação da
privacidade. Estes são os pilares
da The Internet Association,
um lobby formado em setem-
bro por gigantes da internet pa-
ra tratar de assuntos regulató-
rios e políticos da rede perante
o governo americano. Formam
a aliança 14 empresas, entre
elas Google, Facebook, Linke-
dIn, AOL, Yahoo e Amazon.

“A internet descentralizada e
aberta que proporciona a todos
um ambiente livre para o em-
preendedorismo, algo sem pre-
cedentes”, disse no lançamento
do grupo Michael Beckerman,
presidente da The Internet Asso-
ciation e um veterano lobista
com bom trânsito na Casa Bran-
ca. “Os legisladores devem com-
preender que a preservação des-
ta liberdade é essencial para a vi-
talidade da internet e para a
prosperidade econômica.”

Além das premissas ideológi-
cas, o grupo tenta proteger seus
interesses financeiros em meio
a um cenário de tensões , que in-
cluem brigas por patentes e pro-
priedade intelectual e o medo
de enfrentar ondas de proces-
sos por violação de privacidade.

O grupo não informou quanto
o serviço de lobby (atividade re-
gulamentada nos EUA) deverá
custar às companhias envolvi-
das. Mas é possível ter uma ideia.
De acordo com levantamento do
Center for Responsive Politics,
organismo que analisa as contas

públicas americanas, Facebook,
Yahoo!, Google e Amazon de-
sembolsaram US$ 15,7 milhões
com seus defensores em Wa-
shington. Essas empresas te-
riam representantes no Congres-
so desde 2006.

O Google, que passa por pro-

cessos antitruste nos Estados
Unidos e na Europa, tem lobis-
tas oficiais na Comissão Federal
de Comércio, na Federação de
Comunicações e no Departa-
mento de Comércio. Já o Face-
book arregimentou profissio-
nais para defender seus interes-

ses sobre privacidade on-line e
sobre o mercado de capitais,
após uma saraivada de críticas
sobre a maneira como condu-
ziu seu IPO, realizado em maio
deste ano.

Sopa e Pipa
A união das gigantes começou a
ganhar contornos mais fortes
em janeiro, quando dois proje-
tos de lei apresentados no con-
gresso americano, o Stop Onli-
ne Piracy Act (“pare com a pira-
taria on-line”), ou Sopa, e o Pro-
tect IP Act (proteção da proprie-
dade intelectual), apelidado de
Pipa, provocaram uma série de
manifestações públicas, que cul-
minaram, inclusive, em proble-
mas no funcionamento de sites
como o Google e Wikipedia.

Os projetos tinham como ob-
jetivo reduzir a disseminação
da pirataria na internet, mas cul-
minariam com o controle de
conteúdo e cerceamento da li-
berdade de expressão. O Sopa
previa reclusão de até cinco
anos para quem compartilhasse
material considerado pirata. Si-
tes como o Google, YouTube e
as redes sociais poderiam ser
atingidos por facilitar o compar-
tilhamento desse conteúdo. No
caso, tais serviços ficariam pas-
síveis de multa e até mesmo de
ser fechado definitivamente.
Empresas de tecnologia alega-
ram que a lei daria poder ilimita-
do para a censura e que barraria
as inovações tecnológicas e o an-
damento de negócios. Já conglo-
merados de entretenimento co-
mo emissoras de TV, gravado-
ras, estúdios cinematográficos e
editoras deram respaldo ao So-
pa, cuja votação acabou sendo
cancelada. ■ Com Reuters

Ponto mais polêmico do projeto
de lei que determinará o Marco
Civil da Internet, a neutralidade
da rede mistura interesses de di-
versos segmentos. De um lado,
as operadoras de telefonia veem
na questão um possível entrave
para a criação de novos mode-
los de negócio. Geradores de
conteúdo, por outro, anseiam
pela possibilidade de os usuá-
rios conseguirem navegar mais
rápido em suas páginas. No

meio de tudo isso, o governo
tenta encontrar uma fórmula
que não cause grandes abalos a
nenhum setor e, de quebra,
atenda aos interesses da popula-
ção. “Não é o assunto que mais
impacta na vida da sociedade,
mas, por envolver aspectos eco-
nômicos, é o que gera mais polê-
mica”, afirma Victor Haikal, só-
cio do escritório de advocacia
Patrícia Peck Pinheiro, espe-
cializado em direito digital.

Pelo princípio da neutralida-
de das redes, as operadoras fi-
cam proibidas de priorizar o trá-
fego de alguns dados em detri-
mento de outros. “Isso prejudi-
ca o negócio. Como podemos
universalizar a internet se não

temos o direito de oferecer ser-
viços diferentes?”, questiona
Carlos Duprat, diretor do Sindi-
teleBrasil. “É a mesma coisa que
oferecer uma Ferrari para quem
só precisa de uma jamanta.”

Pelo projeto atual, o princí-
pio da neutralidade deverá ser
seguido como regra e relativiza-
do em algumas situações, como
grandes eventos e casos de cala-
midade pública. “A discussão
agora é sobre quais devem ser
as exceções e quem vai regula-
mentar isso. O problema é que
se perde muito tempo discutin-
do um assunto, que é uma ques-
tão menor perto do projeto co-
mo um todo”, diz Demi Gets-
chko, membro do Comitê Ges-

tor da Internet no Brasil.
Basicamente existem três pos-

sibilidades de órgãos regula-
mentadores do assunto: a Presi-
dência da República, através de
decretos; a Agência Nacional
das Telecomunicações (Anatel);
ou o Comitê Gestor. Pela versão
atual do texto, a responsabilida-
de será do Poder Executivo. “O
texto foi reescrito e agora está
claro que a regulamentação se-
rá a partir da presidente da Re-
pública”, diz o relator Alessan-
dro Molon (PT-RJ).

As possibilidades de que a vi-
são do governo sobre o assunto
vá mudando ao longo do tempo
causa apreensão em alguns espe-
cialistas do setor. “O interesse

de ocasião de cada governo po-
deria influenciar na regulamen-
tação, seja qual for o órgão pú-
blico que cuide dessa área. Por
isso, o ideal é que toda a regula-
mentação seja feita por meio de
lei e não posteriormente, con-
forme cada caso”, diz Haikal.

Localização
Em menor grau, a proibição de
que as operadoras armazenem
os logs — informações de utili-
zação de cada usuário — tam-
bém provoca polêmica e desa-
grada as empresas do setor. “Is-
so vai inviabilizar negócios co-
mo a venda de serviços basea-
dos em geolocalização”, diz Du-
prat. ■ Com Gabriela Murno

RUMOADUBAI

Conferência vai discutir modelo global

Velocidade é o ponto mais sensível

Entre 3 e 16 de dezembro, executivos e especialistas em

telecomunicações do mundo inteiro se reunirão em Dubai para discutir

o futuro do setor. “Por reunir interesses muito distintos, não acredito

que a conferência vá trazer resultados concretos ou qualquer tipo

de resolução”, afirma João Rezende, presidente da Agência Nacional

das Telecomunicações (Anatel). “Mas de qualquer forma é importante,

porque o mundo está discutindo as mesmas coisas que o Brasil.”

Tema também está em debate nos EUA

Empresas do setor afirmam que
“neutralidade da rede” prejudica
possibilidade de novos negócios
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junto ao governo americano
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OS PRINCIPAIS PONTOS

As mudanças ocasionadas 
pelo Marco Civil

PRIVACIDADE

            Os sites e provedores 
serão obrigados a manter sigilo sobre 
 informações dos usuários. Apenas em caso 
de pedido judicial, esses dados poderão ser 
liberados – e mesmo assim devem ser 
mantidos sob segredo de Justiça

         Alguns itens relacionados à 
vida digital, como a questão dos direitos 
autorais na internet, não foram incluídos na 
discussão, mantendo-se a legislação vigente

O QUE NÃO MUDA

 Ao assinar um serviço virtual, os 
usuários terão o direito de saber exatamente 
quais informações ficarão armazenadas nos 
bancos de dados do prestador

CLAREZA

      Os provedores e as páginas 
na internet não serão responsabilizados por 
qualquer tipo de dano gerado por conteúdo 
criado por terceiros em seus domínios. Cabe 
ao provedor, porém, eliminar esses conteúdos 
sempre que determinado pela Justiça

RESPONSABILIDADE

     Em um dos pontos mais 
polêmicos do projeto, os provedores de 
internet não poderão operar com 
velocidades diferentes para cada site. Com 
isso, barra-se a venda de velocidades mais 
altas de navegação para alguns tipos 
específicos de conteúdo

NEUTRALIDADE

Fonte: Brasil EconômicoMarissaMayer,doYahoo:gastosmilionárioscomlobistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 nov. 2012,  Destaque, p. 5.




