
Uma das primeiras reações do
governobrasileiroquandofoino-
ticiada a espionagem da NSA foi
tentar apressar a aprovação do
marco civil da internet.

Isso não adianta absolutamente
de nada contra a NSA... Tem um
livro de um advogado norte-
americano chamado Lawrence
Lessig, chamado “Code is Law”
(“O código é a lei”), que diz que,
na prática, o que vale é o código
que está rodando. Está escrito
na legislação que é proibido cole-
tar dados do cidadão, mas aí al-
guém escreve um código de pro-
gramação que fica embutido no
sistema, completamente invisí-
vel para qualquer pessoa normal
e até mesmo para uma auditoria
técnica específica, e passa a cole-
tar os dados. O que a lei pode fa-
zer em relação ao código? Posso
até depois ir atrás de quem fez is-
so com as regras, mas aí o dano
já estará feito. Milton Santos,
grande geógrafo brasileiro já fa-
lecido, dizia o seguinte: “Quem
detém a propriedade efetiva de
um terreno é quem o opera, e
não o seu dono legal”.

Mas o marco civil é importante?

É absolutamente essencial. Faz
algum tempo que a gente come-
çou a fazer leis de criminaliza-
ção de condutas dentro da inter-
net, como a Lei Carolina Dick-
man, sem antes ter tido uma legi-
timização do espaço da internet
do ponto de vista do direito do ci-
dadão. A Lei Carolina Dickman
nunca deveria ter sido aprovada
antes de a gente aprovar o mar-
co civil. É o mesmo que aprovar
uma lei definindo um crime an-
tes de termos um Código Penal.
Isso é o resultado de fazermos as
coisas de forma atabalhoada no
Brasil. Você não diz o que é o to-
do e começa a definir as partes,
depois vira uma bagunça que
ninguém vai entender.

Há algum país que seja referên-
cia em termos de marco civil?

Nenhum. A maioria dos legisla-
dores que está tratando disso em
qualquer país do mundo, hoje,
não tem vivência suficiente de
internet para discutir a validade
de regras sobre ela. O espaço po-
lítico não consegue entender em
detalhes a internet. Além disso,
a velocidade de evolução da web
exige que você atualize as regras
quase que constantemente. Mas
em qualquer país é dificílimo
mudar a legislação depois que
ela está aprovada, principalmen-
te se for uma legislação recente.
Por isso, o marco civil tem que
ser um conjunto de regras abso-
lutamente gerais, que não atra-
palhem a evolução da internet.

ENTREVISTA

BRASIL

‘O IPHONE PASSOU
A SER PRODUZIDO
AQUI, MAS O PREÇO
NÃO CAIU UM REAL’

▲

L
e
o

C
a
ld

a
s

SILVIO MEIRA Cientista-chefe do C.E.S.A.R.

6 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 26, 27 e 28 de julho, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



Cai a venda de papelão ondulado
A ABPO, representante dos produtores de papelão ondulado,

registrou queda nas vendas de papelão ondulado em junho, de 1,51%

comparado a igual período do ano passado. Em 11 de junho, a

entidade havia projetado retração de 1,46%. Em relação a maio,

houve queda de 7,72%. No ano, porém, as vendas cresceram 3,85%,

volume mais alto acumulado para o período desde 2009. Reuters

Já entramos na era do Big Data?

Sim, o governo tem isso em gran-
decíssima escala, empresas, co-
mo grandes cadeias de varejo,
de infraestrutura, de transpor-
tes, usam isso de forma intensa.
O processo de tomada de deci-
sões em cadeias líderes como
Walmart e Zara já depende de da-
dos há muito mais que uma déca-
da. A Zara não se tornou líder à
toa, ela teve a competência no
processamento de dados para
desenhar sua cadeia de produ-
ção de forma distribuída, de ma-
neira que, quando ela bota uma
roupa na vitrine, se vender nu-
ma certa velocidade, ela ativa
sua cadeia de produção para fa-
bricar mais daquela roupa. E, se
não vender, ela tira automatica-
mente aquela roupa da vitrine e
faz outra completamente dife-
rente. E isso com uma velocida-
de de lançar moda praticamente
uma vez por semana. O varejo
brasileiro também é muito com-
petente em usar isso. Não pense
que as liquidações semanais da
Casas Bahia, às vezes diárias,
são definidas pela cabeça de al-
guém, tem dados e tem uma ba-
se por trás disso, é um processo
muito sofisticado. Mas, em ver-
dade, esse negócio de Big Data
mal começou ainda. Nós ainda
estamos no que eu chamo de Lit-
tle Big Data. O Big Data de verda-

de deve demorar para começar.
Por exemplo, na hora que você
conectar todos os carros na re-
de, através de um chip em cada
motor, jogando dados 24 horas
por dia no sistema da fábrica so-
bre o funcionamento daquele
motor — e esses dados forem
processados de tal forma que o
fabricante mande a informação
para o proprietário de que ele es-
tá esticando demais a terceira
marcha, e que se continuar as-
sim ele pode perder a garantia —
aí você terá cem, mil vezes mais
informações para processar do
que tem hoje.

O Brasil tem profissionais sufi-
cientes para o Big Data?

Sempre vai faltar capital huma-
no em informática. Porque é
“muito fácil” todo mundo to-
mar a decisão de se fazer algu-
ma coisa. Se você for construir
uma fábrica de automóveis, leva
um ano para planejar, mais dois
para construir, mais um para ob-
ter as licenças ambientais, e aí
você tem tempo para treinar os
operários. Em informática é dife-
rente: eu e você somos diretores
de uma empresa e decidimos
que a partir de amanhã quere-
mos que todos os dados dos cai-
xas de nossas mil filiais sejam
processados para dar uma avalia-
ção hora por hora do que está se
vendendo. Sempre é fácil pedir
e ninguém imagina que há pro-
cessos tão complexos em infor-
mática quanto construir uma fá-
brica de automóveis. A estimati-
va atual no Brasil é de que fal-
tam 100 mil profissionais de in-
formática. E daqui até 2017 a pre-
visão é de um aumento de 50%
nessa demanda.

Já declaramos oImpostode Ren-
da pela Internet. Seria possível,
eseguro,votaroplebiscitoda re-
forma política via Internet?

A pré-condição para você fazer
o plebiscito é cultural, você tem
que estar num ponto onde todo
mundo entenda o que está sen-
do perguntado. Por que a gente
não usa as redes sociais para aju-
dar no processo de construção
de consenso, para promover
uma discussão ampla, multiface-
tada, que é impossível de se pro-
mover em debates na televisão?
Podíamos usar as redes para fa-
zer um processo combinado de
construção coletiva de conheci-
mento, que desembocasse nu-
ma reforma política feita por pro-
fissionais, com base nas contri-
buições que viessem das redes,
e que voltasse para as mesmas re-
des para um referendo. Simples-
mente chegar e propor uma re-
forma é uma maneira atabalhoa-
da de dizer “Estou dando algu-

ma resposta ao que as ruas estão
pedindo”. Mas isso não é respos-
ta nenhuma.

Você sugere que a propaganda
eleitoral de rádio e TV fosse para
asredessociais, permitindointe-
ratividade com o eleitor?

Sim, mas com as proposições da
propaganda eleitoral não sendo
impositivas, mas sim provocati-
vas. Por exemplo, numa semana
se passaria discutindo no Face-
book e no Twitter uma determi-
nada questão, com centenas de
pessoas de todos os setores dis-
cutindo o tema. As discussões
políticas no Brasil são que nem
discussão de futebol, ninguém
muda de time. No Brasil, nós te-
mos 75% de analfabetos funcio-
nais, ou seja, pessoas que não
têm condições de ler um pará-
grafo com algum grau de com-
plexidade e conscientemente
ser contra ou a favor da ideia con-
tida naquele parágrafo.

OBrasiltemumhistóricodepou-
co investimento em tecnologia
de ponta. O país evoluiu nisso?

Se você olha para conhecimen-
to no estado bruto, a gente está
pari passu com o mundo. Mas
quando se olha para a capacida-
de de empreendimento do mer-
cado, aí entramos na regra de
exceções: tem a Embraer, tem a
Gerdau, tem a Ambev e... cadê
o restante? Não temos aquelas
centenas de empresas inovado-
ras capazes de estabelecer a pre-
sença brasileira no cenário in-
ternacional. E aí se pergunta:
por que? Para começar, o pro-
cesso de transformação de co-
nhecimento em negócios, de
sair do ambiente acadêmico pa-
ra o mundo comercial — que
acontece nos Estados Unidos
em grande escala e em escala
crescente na China, na Tailân-
dia e no Vietnã — esse processo
requer que o país esteja prepara-
do para competir. O custo Bra-
sil para competir em tecnologia
é alto demais. Temos um exem-
plo que acho dramático: a gen-
te internalizou a produção do
iPhone no Brasil e o preço não
caiu um real. O processo de
transformação de conhecimen-
to científico em negócios de-
pende de capacidade empreen-
dedora e investidora, depende
da fluidez dos processos na al-
fândega, do tratamento que o
país dá para investidor, depen-
de de uma quantidade absurda
de fatores. Há um indicador do
Banco Mundial, Doing Business
(Fazendo Negócios), que mos-
tra a qualidade de empreende-
dorismo de um país. Nesse ran-
king, o Brasil vai de mal a pior.
Em 2012 estávamos em 126º lu-
gar, logo abaixo da Bósnia-Her-
zegovina e logo acima da Tanzâ-
nia. Em 2011, estávamos no
120º e agora em 2013 caímos pa-
ra o 130º posto, com Bangla-
desh em 129º e a Nigéria em
131º. Os primeiros em 2013 são
Cingapura, Hong Kong, Nova
Zelândia, EUA, Dinamarca, No-
ruega, Reino Unido, Coreia,
Geórgia e Austrália.

Qual o diferencial deles?

Nesses países, você abre uma
empresa e começa a funcionar
em três dias. Eu já vi o pessoal
abrir uma empresa nos EUA da-
qui de Recife, pela Internet, em
três dias. O que acontece no Bra-
sil? Como aqui se assume que
qualquer facilidade que se der
vai ser usada para o mal, como
se todo brasileiro fosse ladrão, a
gente vai complicando o siste-
ma de regras, na contramão do
mundo, que está evoluindo para
fazer negócios de maneira mais
célere. A Turquia, que tem essa

série de manifestações agora lá,
está em 71º nesse ranking.

Mas como mudar isso?

Para ter mais empresas em ino-
vação e parar de ficar citando
sempre Embrapa, Embraer, Pe-
trobras como as únicas, eu pro-
poria que a meta fosse, em
2035, o Brasil subir para a posi-
ção nº 90 nesse ranking. É o
possível. Você precisa mudar le-
gislação trabalhista e fiscal, o
tratamento ao investidor, a efi-
ciência do Estado, dos aeropor-
tos, a malha das estradas. Aqui
nossos aeroportos fecham por
causa de neblina porque não
têm os instrumentos adequa-
dos. Em Moscou, onde neva
seis meses por ano, o aeroporto
nunca fecha. Aqui proliferam
universidades corporativas nas
empresas porque o cara se for-
ma em escolas precárias e che-
ga ao local de trabalho sem con-
dições. Não vamos conseguir
mudar o que o Brasil faz em tec-
nologia se não mudarmos o Bra-
sil. As pessoas não foram para
as ruas por outras razões: é por-
que o trânsito não funciona,
porque o governo não funcio-
na, porque eu pago uma fortu-
na de imposto e tenho que bo-
tar meu filho numa escola pri-
vada. E porque agora temos in-
formação, sabemos que nos Es-
tados Unidos o cidadão paga
menos impostos e tem serviços
públicos melhores.

Você está traçando um cenário
muito pessimista...

Nossa problemática é realmen-
te gigantesca. Mas eu sou oti-
mista à beça, continuo traba-
lhando muito para mudar essa
coisa toda para a gente chegar a
algum lugar.

“

“

“

FelipeO'Neill

A maioria dos
legisladores que está
tratando do marco civil
em qualquer país do
mundo, hoje, não tem
vivência de internet
suficiente para
discutir a validade
de regras sobre a web”

Não pense que as
liquidações semanais
da Casas Bahia, às
vezes diárias, são
definidas pela cabeça
de alguém, tem dados e
tem uma base por trás
disso, é um processo
muito sofisticado”

Aqui proliferam
universidades
corporativas nas
empresas porque
o cara se forma em
escolas precárias
e chega ao local
de trabalho sem
condições”

INDÚSTRIA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 jul. 2013, Primeiro Caderno, p. 6 e 7.




