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PRIVACIDADE

Estudantes vão a tribunal contra Facebook
Um grupo de estudantes austríacos planeja ir aos tribunais para obrigar
o Facebook, maior site de rede social do mundo, a se empenhar em
proteger a privacidade de milhões de usuários. O grupo de defesa da
privacidade europe-v-facebook, que vem pressionando por melhor
proteção de dados da parte do Facebook há mais de um ano, disse que
planeja apelar quanto a decisões da agência de proteção de dados da
Irlanda, sede internacional do Facebook. Reuters

Henrique Manreza

Google e Mozilla
alertam sobre web

Em matéria veiculada
pelo Finantial Times,
Cesar Alierta mostrou
interesse em fazer
IPO da operação
latino-americana

Vivo Play

Outra aposta da companhia é a
entrada no mercado de vídeos
sob demanda com o lançamento do Vivo Play, que aconteceu
ontem. O conteúdo do serviço
poderá ser acessado por TVs conectadas, smartphones, tablets, PCs e XBox, o console da
Microsoft.
O Vivo Play começa com
uma biblioteca de 3,5 mil títulos e vai competir com empresas como Netflix e Netmovies.
Segundo a Telefônica, o custo
da mensalidade será de R$ 9,90
até o Carnaval, quando passará
para R$ 19,90, e os lançamentos serão alugados de forma individual. ■
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Aparentando irritação com o
que ele sugeriu ser a demonização injustificada da ITU, Gary
Fowlie, diretor do escritório de
ligações da ITU com as Nações
Unidas, insistiu em uma entrevista por telefone que o esforço
de sua organização para revisar
as regras ultrapassadas de telecomunicações não é uma tentativa de mudar a forma como a
internet é gerida.
“Toda essa ideia de que haveria algum tipo de restrição
da liberdade de expressão simplesmente não está de acordo
com tudo o que a ITU defende”, ele disse, salientando que
a como uma entidade das Nações Unidas a ITU está ligada
ao Artigo 19 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que garante o direito de liberdade de expressão por
meio de qualquer mídia. As
preocupações da ITU, afirmou
Fowlie, são com problemas o
acesso à internet a preços acessíveis, altas tarifas de roaming
e a segurança dos sistemas de
telecomunicações.
Questionado se a segurança
pode coexistir com a capacidade de se expressar livremente
sem medo de retaliação dos governos, ele explicou: “este é um
equilíbrio difícil, mas não é algo
impossível”.
“Para nós, no nível mais alto,
a internet é a ferramenta mais
poderosa para o crescimento
econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Ninguém quer comprometê-la”. ■
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Ontem, a operadora informou
que fechou contrato com dois
fornecedores de equipamentos
para atender as demandas de
implementação da tecnologia
4G no Brasil a partir do ano que
vem. As escolhidas foram Ericsson, que atenderá São Paulo, Minas Gerais, Bahia e o Centro Oeste, e Huawei, que ficará com
Rio de Janeiro, o restante do
Nordeste e a região Sul.
As operadoras que venceram
o leilão da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
que são Vivo, Tim, Oi e Claro,
têm o primeiro prazo de implementação do serviço a cumprir
no ano que vem. As cidades sedes da Copa das Confederações
deverão estar cobertas até 30 de
abril de 2013.
A Telefônica também afirma
ter fechado um “memorando
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Prioridades

Gilmar Camurra, diretor financeiro da Telefônica/Vivo, disse
ontem que um possível IPO da
operação latino-americana da
empresa não teria reflexos para
os acionistas brasileiros da empresa. O executivo citou matéria veiculada no jornal Financial Times na qual o diretor-executivo da empresa, César Alierta, afirma que a companhia estuda uma oferta pública de ações
e venda de 10% a 15% do capital nas bolsas de valores de Nova York e de Madri.
Das operações na região, apenas a brasileira tem capital aberto. “Não muda nada para a Telefônica no Brasil. Tudo ocorre
com uma empresa que está acima”, diz Camurra. “É importante ressaltar que é apenas uma
possibilidade, um projeto que
ainda está em estudo”, afirma.
O IPO ainda depende de aprovação do conselho de administração do grupo.
Segundo Alierta, um dos motivos de lançar oferta pública de
ações na América Latina seria
mostrar que os mercados têm
desvalorizado o grupo de telecomunicações espanhol. Na matéria citada por Camurra, analis-
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de entendimento” com a escandinava Ainmt para construir a
rede que visa atender áreas rurais, uma exigência do leilão,
usando tecnologia LTE na faixa
de 450 MHz.
Além do 4G, Antonio Carlos
Valente, presidente do Grupo
Telefônica no Brasil, afirma que
a tecnologia de fibra óptica é
também uma das prioridades
da empresa no ano que vem. A
operadora está testando, em
São Paulo, o serviço Vivo TV Fibra, que aumenta a velocidade
na troca de canais e a interatividade com aplicativos do Facebook e Twitter nas televisões. A
tecnologia de fibra hoje soma
106 mil acessos.
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tas consultados pelo Finantial Times avaliaram o negócio em cerca de ¤ 40 bilhões de euros, valor impulsionado principalmente pelas operações no Brasil.
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Empresa fechou dois contratos,
com Ericsson e Huawei, para
construir rede 4G em 2013
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Possível IPO não afeta
Brasil, diz Telefônica
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Valente, presidente do Grupo Telefônica, lançou ontem serviço de vídeo sob demanda

O Google e a Mozilla alertaram
que as propostas de mudanças
nas regras internacionais de telecomunicações, atualmente
sendo discutidas em Dubai, sob
o crivo da União Internacional
de Telecomunicações (ou International Telecommunication
Union-ITU), das Nações Unidas
(ONU), representam uma ameaça à liberdade na internet.
“A União Internacional de Telecomunicações está realizando
uma conferência até 14 de dezembro para revisar o acordo,
que já tem uma década, no qual
apenas governantes tem o direito de voto”, explicou em uma
postagem de blog Vint Cerf, vicepresidente e diretor evangelista
de internet no Google e cocriador do protocolo de web TCP/IP.
“Algumas propostas podem
permitir aos governantes justificar a censura da liberdade de expressão ou até mesmo cortar o
acesso à internet em seus respectivos países”, escreveu o VP
do Google.
A falta de participação de organizações não governamentais e usuários é amplamente citada como uma problema entre
os críticos do processo da ITU.
Em uma postagem de blog , o diretor do conselho da Mozilla,
Harvey Anderson, criticou a natureza fechada das discussões.
“A obscuridade dá o tom à
reunião, grande parte do processo que conduz a ele e à maioria dos documentos preparatórios. O processo parece atender apenas aos interesses dos
mais poderosos.”
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Anderson argumenta que essa discussão do acordo fechada
e dirigida apenas ao governo
não é consistente com a tradição da internet, que é de governança de várias áreas.
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Esforço da ONU para atualizar
tratado de telecom pode
impedir liberdade de expressão

Divulgação

Vint Cerf, do Google: propostas podem permitir justificar censura
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. 25.

