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As redes anônimas e o aumento
da repressão contra a pirataria
anonimato sempre foi uma
das questões mais delicadas da internet. Todos os
grandes temas que são discutidoshoje–direitosautorais, privacidade, crimes digitais, liberdade de expressão, ativismo – têm relaçãodireta com adefesaou como veto ao
anonimato.Osdoispolostêmargumentos razoáveis para defender o seu ponto
de vista. E, se o debate já é quente agora,
eleprometese tornarum dostemasfundamentais de 2013.
Jáescrevi que os Estados Unidosadotaramumprograma denotificaçõesgraduais contra usuários piratas. A medida
determina que provedores de conexão
monitorem a navegação de seus clientes para detectar atividades ilegais –
quem for pego baixando conteúdo pro-
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tegido por direito autoral recebe punições desde um simples aviso a medidas
maisduras,como areduçãoda velocidade da internet ou a participação obrigatória em um programa educativo.
É claro que a internet se organizou
rapidamente contra o plano – como é da
própria natureza da rede. Vários sites já
começam a fazer tutoriais detalhados
queensinamusuárioscomunsaseenveredarem pela “deep web” e a usarem
proxys ou ferramentas como o Tor, que
permitem a navegação de forma totalmente anônima, o que ajudaria a driblar
o monitoramento de provedores.
Essas ferramentas foram criadas e
são protegidas por entidades de defesa
da liberdade na internet porque são a
única forma que ativistas ou pessoas de
países totalitários têm para expressar

sua opinião na rede (e, assim, promover
mudançasou revoluções comoa Primavera Árabe). Nem é preciso ir tão longe:
mesmo no Brasil, essas ferramentas
também podem proteger testemunhas
epessoasquequeiramdenunciarautori-
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Usuário é levado ao
lado obscuro da web
dades ou empresas e têm medo de sofrer represálias.
É exatamente por causa da relação
com a liberdade de expressão e com a
privacidadequeosEstadosUnidosreconhecem o anonimato como um direito
dos cidadãos. É uma garantia de que as

pessoaspossamemitirsuaopiniãolivremente, sem temer as consequências.
Porém, a maioria dos países proíbe o
anonimato, como é o caso do Brasil. A
Constituição veda expressamente o
anonimato. É uma forma de proteger
cidadãos contra crimes, principalmente de injúria e difamação, por parte de
alguém que não possa ser identificado.
Muitos especialistas em direito digital
no Brasil defendem inclusive a criação
de um mecanismo mais preciso do que
o número IP para identificar os usuários de internet. Isso ajudaria a encontrar criminosos que atuam online, além
de coibir práticas indevidas na rede.
O debate sobre a questão vai crescer
porque, com o surgimento de medidas
para barrar a pirataria, tende a aumentar o uso das ferramentas que protegem
aidentidade dousuário –afinal, onúmero de pessoas que querem baixar um filme na internet é muito superior ao de
ativistas perseguidos.
O programa de notificações graduais
dos EUA provocou críticas porque estimula a vigilância sobre os usuários por
parte dos provedores de internet – e
muitas pessoas simplesmente não querem que sua navegação seja monitorada

pelas empresas, por mais que não pratiquem nenhuma atividade ilegal na rede.
Mas o que aconteceria se o uso da internet de forma anônima fosse massificado? Para alguns, seria o caos. Em uma
terra de anônimos – por exemplo, a
deep web – há espaço para liberdade de
expressão, denúncias e outras causas
nobres, mas também há todo tipo de
conteúdobizarro,abusoeatividadesilegais. Quem cai nesta parte da internet –
mesmo que com fins não tão ruins – naveganomesmo ambientedospiores criminosos na web. E não deve demorar
muito para que tais mecanismos sejam
eleitos como inimigos da sociedade.
Ao mesmo tempo, o uso massivo das
redes anônimas chamaria atenção sobre serviços que ainda são a única forma
de comunicação segura para usuários
de países repressivos.
Todaumageração éestimuladaaapelar para caminhos turvos para conseguir um pouco de privacidade – e, no
caso de alguns usuários, também para
assistir a um filme e baixar um disco.
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A segunda edição brasileira do
Founders Forum foi realizada
no Rio de Janeiro, em um luxuoso hotel no bairro de Santa Teresa. A seleção de convidados deu
ao evento o aspecto de uma reunião entre bons amigos. Os presentes se resumiam a empreendedores brasileiros e investidores selecionados pelo anfitrião –
o britânico Brent Hoberman –,
todos com um interesse em comum: lucrar com a internet.
Quandonãointeragiamem dinâmicas de grupo e debates disputadíssimos sobre as vantagens de se investir no Brasil, os
executivos conversavam, riam,
bebiam e trocavam cartões perto da piscina.
“Reunimos um grupo pequeno porque isso torna toda a conversa muito relevante aqui. Em
30 minutos, travam-se negócios
que podem ser importantíssimos para o mercado”, diz Jose
Marin, fundador da investidora
IG Expansión e responsável por
trazer o evento para o Brasil.
Entre os presentes, grandes
empresas de investimento como a Redpoint e.ventures, Atomico, Valor Capital e Trindade
Investimentos; e startups como
Buscapé, Viajanet, Easyaula,
Baby.com.br, OQVestir e Dafiti.
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Em encontro de fundadores de startups, empresários de internet mantêm otimismo
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dos fundos do mundo. Em coisa
decinco anos,oBrasil, principalmente o Rio, vai se tornar uma
outra coisa”, acredita. “A nova
grandeempresadesucessopode
surgir no Brasil e os investidores
sabem disso.”
O engenheiro Paulo Veras se
aventura na internet desde 1995,
com a Tesla, empresa que criava
sites sob demanda. De lá para cá,
viu muitos altos e baixos e, hoje,
considera que o Brasil é dono do
“ecossistemaperfeito”para esse
mercado, mas que essa “revolução”, como chama a explosão de
empreendedorismoonlinebrasileira,“estásónocomeço”.Atualmente Veras é dono do aplicativo 99taxis, criado em agosto de
2012, e que até agora não recebeu nenhum investimento apesar de ter 100 mil usuários.
Daniel Finus é o representantedaFarFetch,site inglêsdevenda de roupas e acessórios. Lá fora, compras de roupa online chegam a 10% do e-commerce, aqui
não passa dos 2%, o que evidencia o potencial. “O Brasil é sexy,
está na moda. Não diria que é
uma mina de ouro, mas já é uma
de cobre”, brinca.

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA
ORGANIZAÇÃO DO FOUNDERS FORUM

Há o momento
de encanto,
depois o exagero
e a ressaca. Aqui,
a ficha dos
investidores está
caindo.”
Simon Olson, diretor de novos
negócios do Google no Brasil
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Jose Marin, diretor da IG Expansión
e responsável pelo evento no Brasil

NEGÓCIOS ENTRE

Ressaca. Aos risos, alguns par-

ticipantesbrincavamsobreamudança de tom dos investidores
em comparação com a edição de
estreia, em 2012. “Ninguém tem
caso de sucesso para contar
mais?”,brincouum.Decertamaneira, o fórum reflete a situação
desse mercado, que agora passa
por um momento de “racionalidade” depois do período de “euforia”, iniciado em 2010.
“Foi o ano da primeira ondade
investimentos estrangeiros no
País”, lembra o investidor Everson Lopes, da Ideiasnet. “Muito
investidor com dinheiro e poucas empresas para se aplicar o
capital. Isso provocou o mercado.Vemosagoraalgoqueeraprevisto: o retorno do montante investido.Osfundosqueremrealocar a verba ou vender a empresa.”A Ideiasnet, desdejaneiro de
2012, concluiu 13 vendas. “É um
negócio cíclico”, justifica.
Quem veio de fora, aprendeu
que para investir no Brasil é precisosabermaisdoquesobresamba e futebol. “O País é complexo.
Os investidores se deram conta
de que precisam estar aqui e entender como pensam os brasileiros. Aqui leva-se tempo para
abrir empresas, impostos e custo de vida são altos e os negócios
não são imediatos”, diz Marin.
“No Brasil já há bons exemplos de startups, mas são poucos. O capital de risco aqui ainda
é muito jovem e pequeno. Lá fora isso é gigante.”, diz Carlos Pires,porta-vozdaAtomico,investidora cirada pelo cofundador
do Skype, Niklas Zennström. “O
Brasil está entre as prioridades

“

Queremos vir
todos os anos
para cá. O Brasil
é um país cheio
de oportunidade
e isso deve
melhorar mais.”

ENTREVISTA

’OCAPITAL PODESECARUMDIA’
Para executivo, existe uma euforia das startups
LOGIN ❙ Florian Otto, criador do
Groupon no Brasil e investidor

Estudante de medicina, Florian
Otto conheceu bem o Brasil trabalhando em hospitais em cidades como Salvador e Curitiba.
Formado, decidiu encher o bolso no cargo de consultor de empresas no Rio de Janeiro. Quando cansou, articulou e bancou a
criação do Groupon brasileiro e
desde então não parou de crescer. Hoje, o alemão tem participação em 10 empresas, sendo
oito delas nacionais.
A euforia com startups no
Brasil acabou?
Muitas empresas aproveitaram
a onda de investimento e gastaram o que não tinham, mesmo
sem ter modelo de negócio
viável. Empreendedor aqui
tem de pensar que o capi-

tal pode secar um dia. O nível do
empreendedor decaiu muito nos
últimos tempos, Muita empresa
faliu, mas eu acho isso bom, considero uma “limpeza de mercado”.
Como é ter uma startup aqui?
Não precisam inovar. “Copycats”,

imitações de negócios que deram certo lá fora, podem ganhar mercado se souberem se
adaptar porque aqui as coisas
se espalham muito rapidamente, o Brasil é muito viral. Difícil
é chamar a atenção de fundos
de fora. Vence quem convencer o investidor de que, a longo prazo, é melhor estar aqui
do que no Vale do Silício.
Estamos vivendo uma trajetória parecida com a dos EUA?
São diferentes. A mentalidade
e as condições são bem distintas. O boom aqui se formou
sozinho, sem necessidade de
ajuda do governo, mas sobretudo pela condição da economia.
Com capital em abundância,
muita coisa nova surgiu, e hoje
o Brasil passa por um período
de amadurecimento. Os próximos anos serão fundamentais
para o Brasil. / M.R.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2012, Link, p. L5.

O Brasil é um
Vietnã: simples
por fora e difícil
por dentro. Hoje,
ainda assim, é o
melhor lugar
para se estar.”
Everton Lopes, diretor da empresa
de investimentos Ideiasnet

