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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

Limites. O rascunho da declara-

çãofinal, obtidopelo Estado,revela 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 informação na internet ou em outras formas 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 nacional”, para proteger a “integridade territorial” ou simplesmente
caso informações de “natureza
sensível forem divulgadas”.
Ontem, o regime de Bashar Al
Assad, na Síria, simplesmente
desligoutodaaredede computadoresetelefoniadopaís,enquantorealizavaamaiorofensivacontra rebeldes em Damasco.
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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 passa de uma campanha de relações
públicas para tentar vender uma
imagem de ser uma empresa interessadana liberdadedosinternautas, quando o motivo real seriamos lucrosque poderiam deixar de ter.
O Brasil já deixou claro que irá
seopora essalinguagem, aproximando-semaisda posição deEstados Unidos e Europa que dos
demais emergentes. Para o governobrasileiro, não existequalquer chance de que se defenda
limitações ao fluxo de informação na internet. A delegação brasileira será composta por ministros, indicando a importância
que o governo dá ao assunto.
Dispostos a impedir que essa
declaração seja aprovada, a delegaçãoamericana chegaráem Dubai com 125 integrantes. A posição dos Estados Unidos é de defender 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,adelega-
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Seaprovado, otexto representaria a abertura de um novo capítuloparaainternet.Para ogigante Google, a conferência representa uma “séria ameaça”. Segundo 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 fazendo um vasto lobby pelo mundo,
em busca de apoio por parte de
governos para que vetem trechos na resolução final que acabe limitando o fluxo de informação na internet. “Apenas governos tem voz na decisão final e
entreessesgovernosestão aqueles que não apoiam uma internet
abertaelivre”,declarouaempresa 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 autoridadesem controlarinformações.
Mas, às vésperas do encontro,
o mundo político está dividido.
“Não há como pensar em deixar
a internet sem um controle”, declarou o embaixador da China
na ONU, Liu Zheming. Países
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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 discriminação do tráfego de dados. O
projeto enfrenta forte oposição
por defender a inviolabilidade da
neutralidade de rede e a não responsabilização 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 vezes pelo plenário por não encontrarem consenso. No último adiamento, a oposição usou a reunião
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● O Marco Civil da Internet é um

da União Internacional de Telecomunicações, de Dubai, como motivo 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 consenso. Segundo Molon, as propostas
de emendas desfigurariam o projeto, corrompendo os princípios
norteadores do Marco Civil.
“Tem muitos interesses econômicos 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 último dia 20, há pouca esperança
de que o PL seja votado ainda
este ano. Se assim for, o que ficar decidido na reunião de Dubai
certamente será determinante
para integridade do Marco brasileiro. / MURILO RONCOLATO
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Marco Civil foi
adiado para
aguardar UIT

ut

Governos e empresas vão travar, a partir de segunda-feira,
uma verdadeira guerra em relação ao futuro da internet. Pela primeira vez em 25 anos, a
comunidade internacional se
reunirá, em Dubai, para definir as regras que irão moldar
as telecomunicações nas próximas décadas.
Mas propostas de China, Rússia,paísesárabesedeoutrosregimes para controlar o conteúdo
da internet criam mal-estar e colocam emriscoqualquer acordo.
Outro ponto crítico é a questão
de quem vai bancar a expansão
da internet no mundo nos próximos cinco anos, uma conta estimada em US$ 800 bilhões. Empresas de telecomunicações e as
gigantes da web travam uma disputa feroz nos bastidores.
O Brasil, apesar de ir à conferência mundial com uma posição contrária a qualquer censura
na rede, chegará sem ter conseguido votar o Marco Civil da Internet no Congresso, um assunto que vem sendo discutido há
tempos (ver ao lado).
Na última vez que os governos
sentaram para definir regras globais, em 1988, a internet sequer
existia. Agora, quando voltarem
a se reunir, constatarão que o
mundo passou por uma de suas
maiores revoluções tecnológicas de todos os tempos, e que
está exigindo novas regras.
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Jamil Chade

Desconfiança. Hamadoun Touré garante que a UIT não tem intenção de controlar a internet
ção americana apenas alegará
que uma aliança de países está
sendo formada para criar argumentos para aumentar a censura na internet, sob a justificativa
de lutar contra spam, pedofilia
ou outros crimes.
Conta. Mas a guerra não se limita 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, passem a pagar pelo volume de dadosenviadoseque exigeminvestimentos 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 estimativas apontam que, para dar
conta disso, o mundo terá de investir US$ 800 bilhões em cinco

● Posição

LIU ZHEMING
EMBAIXADOR DA CHINA
NA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS

“Não há como pensar em deixar
a internet sem um controle.”

anos. Caso contrário, a rede irá
literalmente cair. Hoje, apenas
as empresas de telecomunicações pagam para ampliar a infraestrutura. Mas agora querem
compartilhar a conta com quem
manda os dados. A própria UIT
estima que, se o modelo não mudar, haverá um freio na internet.
Outra questão é a garantia da
neutralidadenarede.Ou seja,todos são cobrados da mesma forma para ter acesso à internet. As
empresas de telefonia querem
começar a modificar os pacotes
oferecidos aos clientes, cobrando mais de quem usa mais. Para
isso, terão de derrotar um projeto que pede que a neutralidade
na rede se estabeleça como princípio.
No Brasil, o projeto de lei que
tentará regular o assunto defende que o tráfego de dados na redenãosofraqualquerdiferenciação, justamente respeitando o
princípio da neutralidade. Mas,
também no Brasil, as operadoraspressionam para que essaposição mude.
Sem a aprovação do Marco Civil antes do evento, porém, muitos temem que o Brasil seja obrigado a adotar uma postura mais
reservada.Oministro PauloBernardo chefiará a delegação.

Muitos temem que a declaração ainda poderia transformar a
UIT, órgão ligado à ONU e criado em 1865 para regular os telégrafos no mundo, em uma espécie de reguladora da internet. As
reações contra essa ideia têm sido das mais fortes. Com ampla
maioria, o Parlamento Europeu
aprovou uma resolução condenando as manobras da UIT e dos
regimesditatoriais quevisam estabelecer novas regras para a
web.
“A UIT não é o órgão competenteparaimporaautoridaderegulatória sobre a governança da
internet”, declarou o Parlamento. Segundo a resolução dos europeus, se aprovada, a declaraçãodeDubai poderia“afetar gravemente o desenvolvimento e
acessode serviçosonlinee aeconomia digital”.
Daparte da UIT, aentidade rejeita a acusação de que esteja negociando o texto a portas fechadas e garante que não quer passar a controlar a internet. “Todos os 193 países estão participando das negociações”, declarou. Hamadoun Touré, secretário-geral da UIT, classificou o temor da comunidade internacional em relação a seus supostos
objetivos como “ridículo”.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B14.

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

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

A cena é comum: ao entrar em
umagaragemsubterrâneaouelevador, é praticamente impossívelmanterumaconversaaocelular sem que a ligação perca qualidade ou simplesmente caia. Isso
também acontece quando a chamada é feita em locais de grandes aglomerações, como estádios de futebol, aeroportos ou
shopping centers.
Para tentar minimizar essas
questões, o governo decidiu
apressar as discussões sobre o
uso de miniantenas – ou femtocélulas, como são chamadas. A
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontemaabertura deconsultapública sobre o regulamento para o
equipamento.
Muitosemelhantesaumroteador wi-fi, elas funcionam como
uma extensãodas clássicas antenas de celular, mas se conectam

Opção. Ministro Bernardo testa tecnologia em seu gabinete
aoserviço de banda larga fixa. Ao
contráriodosroteadores,quepodem ser adquiridos pelo próprio
usuário, essas antenas pertencerão às operadoras.
A intenção é aprovar o regulamento nas primeiras semanas
de janeiro, para que as operadoraspossamcomeçarainstalaresses aparelhos já em fevereiro. O
conselheiro relator da proposta
naAnatel,JarbasValente,acreditaqueacompetiçãoentre asoperadorasfará comqueelasnãoco-

brem nem pelo serviço nem pelo
equipamento – com custo estimado de US$ 200.
O ministro das Comunica●

A toque de caixa

A ordem do governo é agilizar a
aprovação e instalação dos equipamentos, que são vistos como
uma opção barata para melhorar
o sinal. Objetivo é começar implantação já em fevereiro.

ções, Paulo Bernardo, afirma
que as femtocélulas vão diminuir a demanda e desafogar as
antenas maiores. “Na conjuntura de hoje, com redes congestionadas e muitos usuários, vai ser
muito bom”, afirmou.
Quarta geração. A importância
da femtocélula será fundamental para a tecnologia 4G, avalia o
presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e
de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), Eduardo
Levy. Como a frequência do 4G
no País será mais alta (2,5 gigahertz), ao se propagar, as ondas
atingemdistânciasmenoreseenfrentam mais dificuldades para
vencer barreiras físicas. Assim,
mais antenas e femtocélulas serão essenciais para manter a cobertura do serviço.
“Não tenho a menor dúvida de
que vai haver melhoria da cobertura em áreas fechadas”, afirmou Levy. “No futuro, poderemos ter edifícios construídos já
com femtocélulas. Vai fazer parte da rotina de todos.”
Nas casas, os clientes poderão
colocar uma senha para cadastrar dispositivos, de forma a evitar que o sinal do aparelho seja

“roubado” por vizinhos. Em
locais públicos, o sinal será
aberto. Uma das preocupações do governo é a Copa das
Confederações, que deve aumentar a demanda pelo serviço nas cidades-sede.
O relatório de Valente enquadra a femtocélula como
um equipamento de radiação
restrita. Assim, elas não terão
de ser licenciadas e não vão
pagar, como as grandes antenas, Taxa de Fiscalização de
Instalação(TFI)eTaxadeFiscalização de Funcionamento
(TFF).“O objetivo é desburocratizar”,afirmouoconselheiro. “A tendência é melhorar
muito a qualidade do serviço
em locais distantes e fechados.” Todas as grandes fabricantes já possuem o aparelho.
No gabinete de Bernardo,
uma femtocélula da Oi já está
emteste.Masaoperadoraainda não definiu como oferecer
o serviço ao consumidor. Nas
experiências no exterior, o
clientepodepagarpeloaparelho,aoperadorapodefornecêloecobrarfidelidadeouoferecê-lo sem custo como parte
da extensão do serviço. /
COLABOROU EDUARDO RODRIGUES

Telefônica terá
cronograma do
4G em um mês
Tiago Décimo
SALVADOR

O presidente da Telefônica Brasil, Antonio Carlos Valente, disse ontem em Salvador que a empresa trabalha para apresentar
até o fim do ano o cronograma
de instalação da rede 4G da Vivo
no País, bem como os planos, tarifas e aparelhos compatíveis.
“Vamos anunciar o conjunto
completo, como temos feito em
nossasações maisrecentes”,disse o executivo.
Valente fez a declaração no
anúncio da chegada da operadora a Ribeira do Amparo – cidade
número 3 mil em cobertura 3G
paracelulares daempresa.Ribeira tem 15 mil habitantes.
De acordo com Valente, a alta
frequência com a qual o sistema
4Gvai operar no País é“umgrande desafio”, por exigir a instalação de mais aparelhos de transmissão 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 redes de dados.”

