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Telefônica terá
cronograma do
4G em um mês

● O Marco Civil da Internet é um
projeto de lei que estabelece os
direitos e responsabilidades no
uso da internet no Brasil, como o
direito ao acesso, à liberdade de
expressão e a proibição da discri-
minação do tráfego de dados. O
projeto enfrenta forte oposição
por defender a inviolabilidade da
neutralidade de rede e a não res-
ponsabilização das empresas de
internet por conteúdo postado
pelos usuários.

Apresentado como PL
2126/2011, o Marco Civil aguarda
desde julho sua aprovação na
Câmara. O projeto é visto como
lei modelo para o mundo, mas
sua votação já foi adiada seis ve-
zes pelo plenário por não encon-
trarem consenso. No último adia-
mento, a oposição usou a reunião

da União Internacional de Teleco-
municações, de Dubai, como mo-
tivo para não aprovar o projeto –
o argumento era de que o Brasil
deveria esperar as definições
dos parâmetros internacionais
para definir suas próprias leis.

O deputado Alessandro Molon
(PT-RJ), relator do projeto, é
apontado pela oposição como o
responsável pela falta de consen-
so. Segundo Molon, as propostas
de emendas desfigurariam o pro-
jeto, corrompendo os princípios
norteadores do Marco Civil.
“Tem muitos interesses econômi-
cos envolvidos e contrariados, e
isso torna a aprovação do projeto
muito difícil”, disse ao ‘Estado’.

Após uma nova tentativa de
votação ter sido frustrada no últi-
mo dia 20, há pouca esperança
de que o PL seja votado ainda
este ano. Se assim for, o que fi-
car decidido na reunião de Dubai
certamente será determinante
para integridade do Marco brasi-
leiro. / MURILO RONCOLATO

Anne Warth / BRASÍLIA

A cena é comum: ao entrar em
uma garagem subterrânea ou ele-
vador, é praticamente impossí-
vel manter uma conversa ao celu-
lar sem que a ligação perca quali-
dade ou simplesmente caia. Isso
também acontece quando a cha-
mada é feita em locais de gran-
des aglomerações, como está-
dios de futebol, aeroportos ou
shopping centers.

Para tentar minimizar essas
questões, o governo decidiu
apressar as discussões sobre o
uso de miniantenas – ou femto-
células, como são chamadas. A
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) aprovou on-
tem a abertura de consulta públi-
ca sobre o regulamento para o
equipamento.

Muitosemelhantes a um rotea-
dor wi-fi, elas funcionam como
uma extensão das clássicas ante-
nas de celular, mas se conectam

ao serviço de banda larga fixa. Ao
contráriodos roteadores, que po-
dem ser adquiridos pelo próprio
usuário, essas antenas pertence-
rão às operadoras.

A intenção é aprovar o regula-
mento nas primeiras semanas
de janeiro, para que as operado-
ras possam começar a instalar es-
ses aparelhos já em fevereiro. O
conselheiro relator da proposta
na Anatel, Jarbas Valente, acredi-
ta que a competição entre as ope-
radoras fará com que elas não co-

brem nem pelo serviço nem pelo
equipamento – com custo esti-
mado de US$ 200.

O ministro das Comunica-

ções, Paulo Bernardo, afirma
que as femtocélulas vão dimi-
nuir a demanda e desafogar as
antenas maiores. “Na conjuntu-
ra de hoje, com redes congestio-
nadas e muitos usuários, vai ser
muito bom”, afirmou.

Quarta geração. A importância
da femtocélula será fundamen-
tal para a tecnologia 4G, avalia o
presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Telefonia e
de Serviço Móvel Celular e Pes-
soal (Sinditelebrasil), Eduardo
Levy. Como a frequência do 4G
no País será mais alta (2,5 giga-
hertz), ao se propagar, as ondas
atingem distâncias menores e en-
frentam mais dificuldades para
vencer barreiras físicas. Assim,
mais antenas e femtocélulas se-
rão essenciais para manter a co-
bertura do serviço.

“Não tenho a menor dúvida de
que vai haver melhoria da cober-
tura em áreas fechadas”, afir-
mou Levy. “No futuro, podere-
mos ter edifícios construídos já
com femtocélulas. Vai fazer par-
te da rotina de todos.”

Nas casas, os clientes poderão
colocar uma senha para cadas-
trar dispositivos, de forma a evi-
tar que o sinal do aparelho seja

“roubado” por vizinhos. Em
locais públicos, o sinal será
aberto. Uma das preocupa-
ções do governo é a Copa das
Confederações, que deve au-
mentar a demanda pelo servi-
ço nas cidades-sede.

O relatório de Valente en-
quadra a femtocélula como
um equipamento de radiação
restrita. Assim, elas não terão
de ser licenciadas e não vão
pagar, como as grandes ante-
nas, Taxa de Fiscalização de
Instalação (TFI) e Taxa de Fis-
calização de Funcionamento
(TFF). “O objetivo é desburo-
cratizar”, afirmou o conselhei-
ro. “A tendência é melhorar
muito a qualidade do serviço
em locais distantes e fecha-
dos.” Todas as grandes fabri-
cantes já possuem o aparelho.

No gabinete de Bernardo,
uma femtocélula da Oi já está
em teste. Mas a operadora ain-
da não definiu como oferecer
o serviço ao consumidor. Nas
experiências no exterior, o
cliente pode pagar pelo apare-
lho, a operadora pode fornecê-
lo e cobrar fidelidade ou ofere-
cê-lo sem custo como parte
da extensão do serviço. /

COLABOROU EDUARDO RODRIGUES

Miniantenas são aposta para melhorar sinal de celular
ANDRE DUSEK/ESTADÃO

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Futuro da internet
nas mãos dos
governos em Dubai
Conferência global começa na segunda-feira com países como
China e Rússia defendendo o controle sobre o conteúdo na rede

Tiago Décimo
SALVADOR

O presidente da Telefônica Bra-
sil, Antonio Carlos Valente, dis-
se ontem em Salvador que a em-
presa trabalha para apresentar
até o fim do ano o cronograma
de instalação da rede 4G da Vivo
no País, bem como os planos, ta-
rifas e aparelhos compatíveis.
“Vamos anunciar o conjunto
completo, como temos feito em
nossas ações mais recentes”, dis-
se o executivo.

Valente fez a declaração no
anúncio da chegada da operado-
ra a Ribeira do Amparo – cidade
número 3 mil em cobertura 3G
para celulares da empresa. Ribei-
ra tem 15 mil habitantes.

De acordo com Valente, a alta
frequência com a qual o sistema
4G vai operar no País é “um gran-
de desafio”, por exigir a instala-
ção de mais aparelhos de trans-
missão para cobrir a mesma
área. “Este vai ser o Natal do
smartphone, principal objeto de
desejo do brasileiro e isso deve
incrementar a utilização das re-
des de dados.”

Marco Civil foi
adiado para
aguardar UIT

Desconfiança. Hamadoun Touré garante que a UIT não tem intenção de controlar a internet

Opção. Ministro Bernardo testa tecnologia em seu gabinete

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Governos e empresas vão tra-
var, a partir de segunda-feira,
uma verdadeira guerra em re-
lação ao futuro da internet. Pe-
la primeira vez em 25 anos, a
comunidade internacional se
reunirá, em Dubai, para defi-
nir as regras que irão moldar
as telecomunicações nas pró-
ximas décadas.

Mas propostas de China, Rús-
sia, países árabes e de outros regi-
mes para controlar o conteúdo
da internet criam mal-estar e co-
locam em risco qualquer acordo.
Outro ponto crítico é a questão
de quem vai bancar a expansão
da internet no mundo nos próxi-
mos cinco anos, uma conta esti-
mada em US$ 800 bilhões. Em-
presas de telecomunicações e as
gigantes da web travam uma dis-
puta feroz nos bastidores.

O Brasil, apesar de ir à confe-
rência mundial com uma posi-
ção contrária a qualquer censura
na rede, chegará sem ter conse-
guido votar o Marco Civil da In-
ternet no Congresso, um assun-
to que vem sendo discutido há
tempos (ver ao lado).

Na última vez que os governos
sentaram para definir regras glo-
bais, em 1988, a internet sequer
existia. Agora, quando voltarem
a se reunir, constatarão que o
mundo passou por uma de suas
maiores revoluções tecnológi-
cas de todos os tempos, e que
está exigindo novas regras.

Limites. O rascunho da declara-
ção final, obtido pelo Estado, re-
vela a inclusão de uma proposta
de limitar o acesso à internet e
outras formas de comunicação.
Governos poderiam agir todas
as vezes que o fluxo de informa-
ção na internet ou em outras for-
mas de comunicação represente
uma “interferência em assuntos
domésticos” de um país, que a
soberania de um Estado esteja
ameaçada pela informação, por
motivos de “segurança nacio-
nal”, para proteger a “integrida-
de territorial” ou simplesmente
caso informações de “natureza
sensível forem divulgadas”.

Ontem, o regime de Bashar Al
Assad, na Síria, simplesmente
desligou toda a rede de computa-
dores e telefonia do país, enquan-
to realizava a maior ofensiva con-
tra rebeldes em Damasco.

Se aprovado, o texto represen-
taria a abertura de um novo capí-
tulo para a internet. Para o gigan-
te Google, a conferência repre-
senta uma “séria ameaça”. Se-
gundo a empresa, a reunião
ameaça comprometer de forma
profunda o futuro da liberdade
de informação na internet se a
posição de regimes ditatoriais
prevalecer.

Não por acaso, a empresa que
controla o YouTube vem fazen-
do um vasto lobby pelo mundo,
em busca de apoio por parte de
governos para que vetem tre-
chos na resolução final que aca-
be limitando o fluxo de informa-
ção na internet. “Apenas gover-
nos tem voz na decisão final e
entre esses governos estão aque-
les que não apoiam uma internet
aberta e livre”, declarou a empre-
sa em um comunicado. Segundo
o Google, governos já fizeram 21
mil solicitações à empresa para
que fornecesse dados sobre
usuários, num sinal do interesse
das autoridades em controlar in-
formações.

Mas, às vésperas do encontro,
o mundo político está dividido.
“Não há como pensar em deixar
a internet sem um controle”, de-
clarou o embaixador da China
na ONU, Liu Zheming. Países

árabes também têm apoiado o
texto, assim como regimes na
África, Rússia e alguns regimes
mais fechados na Ásia.

Para alguns desses países, o
lobby feito pela Google não pas-
sa de uma campanha de relações
públicas para tentar vender uma
imagem de ser uma empresa in-
teressada na liberdade dos inter-
nautas, quando o motivo real se-
riam os lucros que poderiam dei-
xar de ter.

O Brasil já deixou claro que irá
se opor a essa linguagem, aproxi-
mando-se mais da posição de Es-
tados Unidos e Europa que dos
demais emergentes. Para o go-
verno brasileiro, não existe qual-
quer chance de que se defenda
limitações ao fluxo de informa-
ção na internet. A delegação bra-
sileira será composta por minis-
tros, indicando a importância
que o governo dá ao assunto.

Dispostos a impedir que essa
declaração seja aprovada, a dele-
gação americana chegará em Du-
bai com 125 integrantes. A posi-
ção dos Estados Unidos é de de-
fender o status quo na gerência
da internet, principalmente
diante do fato de que, hoje, as
empresas que mais ganham com
a rede são americanas.

Oficialmente, porém, a delega-

ção americana apenas alegará
que uma aliança de países está
sendo formada para criar argu-
mentos para aumentar a censu-
ra na internet, sob a justificativa
de lutar contra spam, pedofilia
ou outros crimes.

Conta. Mas a guerra não se limi-
ta à questão do conteúdo. Um
dos pontos críticos da reunião é
a conta da internet. Operadoras
querem que empresas da web,
como Google ou Microsoft, pas-
sem a pagar pelo volume de da-
dos enviados e que exigem inves-
timentos cada vez maiores por
parte das telefônicas.

Até 2016, a UIT estima que o
volume de dados na internet vai
quadruplicar. No Brasil, ele será
aumentado em oito vezes. As es-
timativas apontam que, para dar
conta disso, o mundo terá de in-
vestir US$ 800 bilhões em cinco

anos. Caso contrário, a rede irá
literalmente cair. Hoje, apenas
as empresas de telecomunica-
ções pagam para ampliar a in-
fraestrutura. Mas agora querem
compartilhar a conta com quem
manda os dados. A própria UIT
estima que, se o modelo não mu-
dar, haverá um freio na internet.

Outra questão é a garantia da
neutralidade na rede. Ou seja, to-
dos são cobrados da mesma for-
ma para ter acesso à internet. As
empresas de telefonia querem
começar a modificar os pacotes
oferecidos aos clientes, cobran-
do mais de quem usa mais. Para
isso, terão de derrotar um proje-
to que pede que a neutralidade
na rede se estabeleça como prin-
cípio.

No Brasil, o projeto de lei que
tentará regular o assunto defen-
de que o tráfego de dados na re-
de não sofra qualquer diferencia-
ção, justamente respeitando o
princípio da neutralidade. Mas,
também no Brasil, as operado-
ras pressionam para que essa po-
sição mude.

Sem a aprovação do Marco Ci-
vil antes do evento, porém, mui-
tos temem que o Brasil seja obri-
gado a adotar uma postura mais
reservada. O ministro Paulo Ber-
nardo chefiará a delegação.

Muitos temem que a declara-
ção ainda poderia transformar a
UIT, órgão ligado à ONU e cria-
do em 1865 para regular os telé-
grafos no mundo, em uma espé-
cie de reguladora da internet. As
reações contra essa ideia têm si-
do das mais fortes. Com ampla
maioria, o Parlamento Europeu
aprovou uma resolução conde-
nando as manobras da UIT e dos
regimes ditatoriais que visam es-
tabelecer novas regras para a
web.

“A UIT não é o órgão compe-
tente para impor a autoridade re-
gulatória sobre a governança da
internet”, declarou o Parlamen-
to. Segundo a resolução dos eu-
ropeus, se aprovada, a declara-
ção de Dubai poderia “afetar gra-
vemente o desenvolvimento e
acesso de serviços online e a eco-
nomia digital”.

Da parte da UIT, a entidade re-
jeita a acusação de que esteja ne-
gociando o texto a portas fecha-
das e garante que não quer pas-
sar a controlar a internet. “To-
dos os 193 países estão partici-
pando das negociações”, decla-
rou. Hamadoun Touré, secretá-
rio-geral da UIT, classificou o te-
mor da comunidade internacio-
nal em relação a seus supostos
objetivos como “ridículo”.

● A toque de caixa
A ordem do governo é agilizar a
aprovação e instalação dos equi-
pamentos, que são vistos como
uma opção barata para melhorar
o sinal. Objetivo é começar im-
plantação já em fevereiro.

Governo promete
facilitar a instalação de
equipamento, de olho na
demanda prevista para a
Copa das Confederações

● Posição

LIU ZHEMING
EMBAIXADOR DA CHINA
NA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS
“Não há como pensar em deixar
a internet sem um controle.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




