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Murilo Roncolato

A delegação brasileira na confe-
rência (WCIT) da UIT em Du-
bai é chefiada pelo ministro das
Comunicações, Paulo Bernar-
do. Antes de viajar, no sábado,
ele falou ao Estado sobre a im-
portância do evento para o mer-
cado de telecomunicações e pa-
ra o Brasil, já que as conclusões
tiradas na conferência podem
ser usadas como argumento pa-

ra alterar regras no País, presen-
tes, por exemplo, no texto do
Marco Civil da Internet, que
ainda não foi votado na Câma-
ra.

● Quais são as propostas que o
Brasil está levando para Dubai?
A coisa principal é que vamos
defender a diminuição do roa-
ming internacional. Acho que
tem de baratear, por isso vamos
sugerir mais pontos de trocas

de tráfego. Sobre neutralidade
de rede, nós avaliamos com a
Anatel anteriormente que não
valeria a pena levar alguma pro-
posta. A gente tinha uma, mas
tiramos de pauta porque não te-
mos consenso. No Brasil, o go-
verno tem uma posição, as em-
presas têm outra, o Congresso
tem várias. Então a gente não
vai levar nenhuma posição so-
bre o assunto. Nós somos a fa-
vor da neutralidade, mas deve

existir uma posição majoritária
da delegação para dizer que é
uma proposta nossa, como dele-
gação; individualmente, pode.

● E sobre o Icann?
Não temos proposta sobre o
Icann (uma espécie de gestor glo-
bal da internet). Achamos ele ex-
cessivamente americano. Pode-
ria ter um caráter mais multila-
teral. Eu acho muito difícil que
os EUA abram mão de algo so-
bre o qual eles têm um controle
quase total. Mas, no mínimo, o
Icann deveria ser mais aberto.

● O Google é crítico da conferên-

cia. O que acha da ideia das teles
de cobrar o Google por uso de
banda?
Não dá para achar que o Google
é o guardião da liberdade no pla-
neta e que estando do lado dele
nós estamos certos. O Google é
uma empresa e, sendo assim,
ele defende seus próprios inte-
resses. Acho pouco provável
que se consiga taxar o Google,
mas com certeza é uma questão
relevante. Temos empresas que
ganham muito sem produzir
conteúdo.

● A WCIT pode modificar o texto
do Marco Civil?

Não acho que seja determinan-
te para o Marco Civil. Se tiver
decisão sobre neutralidade da
rede, vai influenciar as discus-
sões aqui (no Brasil), mas não
quer dizer que vai determinar.
Acredito que a votação (do Mar-
co Civil), inclusive, deve aconte-
cer no fim de ano ainda. Após a
WCIT, a disputa de ideias que
existe no Congresso hoje vai
continuar, e eu acho absoluta-
mente normal. Mas a qualidade
do texto vai ser definida aqui. O
mais provável é que o Congres-
so não chegue a um acordo e a
gente tenha de votar o projeto
depois.

Liberdade na
web não está sob
ameaça, diz UIT
Conferência em Dubai que discute futuro da
internet começa com clima de desconfiança
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‘Tem de reduzir o roaming internacional’
Paulo Bernardo, ministro das Comunicações

Rede. Touré, durante abertura do evento, disse que ‘nada pode deter a liberdade de expressão’

DUBAI

O destino da internet no mun-
do começou a ser discutido on-
tem em Dubai, nos Emirados
Árabes, na conferência de tele-
comunicações da União Inter-
nacional das Telecomunica-
ções (UIT), órgão ligado à
ONU. O evento, que reúne go-
vernos e empresas, começou,

porém, sob o signo da descon-
fiança. A grande questão é se
as mudanças que serão discuti-
das vão interferir na liberdade
de expressão na internet.

Para o secretário-geral da
UIT, Hamadoun Touré, esses te-
mores são totalmente infunda-
dos. Dirigindo-se aos participan-
tes do evento na abertura da reu-
nião, ele excluiu qualquer ques-

tionamento sobre a liberdade de
expressão. “Nada pode deter a
liberdade de expressão no mun-
do e nada nessa conferência vai
afetar isso.” Segundo Touré, es-

sa era uma maneira ruim de se
começar a conferência – que vai
até o dia 14.

O site de buscas Google, umas
das principais empresas que par-

ticipam do evento, alertou que
propostas de vários governos ini-
bindo a liberdade de expressão
teriam repercussões muito gra-
ves na rede, se aprovadas na con-

ferência.“Algumas propostas po-
dem permitir que os governos
possam censurar questões legíti-
mas ou mesmo cortar o acesso à
internet”, disse, num comunica-
do divulgado antes do evento,
Bill Echikson, diretor do Google
para a liberdade de expressão na
Europa, Oriente Médio e África.

O gigante da internet também
fez questão de deixar clara sua
posição de que a UIT não é o ór-
gão competente para tratar das
questões relativa à internet.
“Embora a UIT venha ajudando
mundo a administrar as frequên-
cias de rádio e as redes telefôni-
cas, não é o lugar adequado para
tomar decisões relativas ao futu-
ro da rede”, disse Echikson, lem-
brando que “só os governos têm
direito de voto na UIT”.

Mas Touré, cuja organização
conta com 193 Estados-mem-
bros e mais de 700 instituições
acadêmicas e do setor privado,
salientou que todas as decisões
da UIT são tomadas “por consen-
so”. / AFP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




