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ETHEVALDO SIQUEIRA

A internet como a conhecemos 
— aberta, livre e democrática 
— está sempre sob ameaças. 
Nos debates principais da 

Conferência Mundial de Telecomuni
cações Internacionais, realizada em 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, 
em dezembro do ano passado, um gru
po de países politicamente fechados e 
de economia centralizada, entre eles 
Rússia. China e nações árabes, verbali
zou a proposta de criar um organismo 
internacional com “poder de regulação 
e de fiscalização da internet”. A reu
nião. felizmente, acabou sem que essa 
proposta liberticida fosse votada. Mas 
ela náo pode ser facilmente enterrada. 
Na semana passada, foi exumada pela 
presidente Dilma Rousseff em seu dis
curso de abertura dos trabalhos da As- 
sembleia-Geral das Nações Unidas, 
em Nova York. Dilma apontou, com 
razão e acerto, os perigos inerentes à 
natureza e à extensão da rede planetá
ria de computadores interligados.

Mas, se o diagnóstico foi benfeito, 
a solução apontada pela presidente do 
Brasil foi constrangedora. Dilma in
sistiu na tese da criação de um orga
nismo mundial capaz de controlar a 
internet. Assim, sabendo ou não, ela 
deu voz aos grupos totalitários que. de 
maneira silenciosa e subterrânea, vêm 
travando uma guerra contra a liberda
de na internet. Os defensores dessa 
proposta, que. aliás, é tecnicamente 
inaplicável sem que se promova uma 
deformação ruinosa na natureza da in
ternet, sonham que a UIT, a agência 
das Nações Unidas para as telecomu
nicações, seja transformada na mega- 
burocracia reguladora da internet. Se 
isso um dia vingar, o resultado ime
diato será a submissão da rede aos me
canismos de censura e controle dos 
governos. Enfim, um desastre e uma 
traição inaceitável aos princípios li
bertários que fazem da internet o mais 
amplo fenômeno de integração e liber
dade de expressão jamais divisado e 
criado pela humanidade.

Não é difícil imaginar os inconve
nientes de submeter a internet aos hu
mores de ditadores e governantes cen
tralizadores de todos os matizes. Em 
âmbito doméstico, a tentação de contro
lar a rede vai despertar grande interesse 
de partidos e burocratas afeitos ao apa- 
relhamento das comunicações e. claro, 
ao bloqueio do livre uso da rede por 
opositores. No cenário internacional, a 
eventual imposição de regulamentos 
restritivos, elaborados e supervisiona
dos por uma entidade internacional bu
rocrática, fechada e pouco transparente, 
asfixiaria a internet. O mais assustador 
é que a grande maioria dos usuários da 
internet no mundo ignora as ameaças 
que rondam a rede. Desde sua criação, 
em 1991, a internet tem sido coordena
da exclusivamente por entidades civis e 
acadêmicas. Ela funciona muito bem 
assim. O principal organismo civil que 
garante o funcionamento livre e eficaz 
da rede é a Corporação da Internet para 
Atribuição de Nomes e Números, co
nhecida pela sigla em inglês Icann. de 
Internet Corporation for Assigned Na- 
mes and Numbers. Essa organização 
tem sede na Califórnia, e a ela cabe dis
ciplinar e controlar as regras técnicas de 
acesso e atribuição de endereços de si
tes e de usuários. Seus membros fazem 
isso com inteira transparência e justiça. 
A eles nunca ocorreu fiscalizar ou poli
ciar conteúdos. Essa é sua grande virtu
de. E é por essa virtude que a Icann é 
combatida por burocratas centralizado
res de países totalitários ou de governos 
centralizadores — entre eles, infeliz
mente. o Brasil.

A proposta de acabar com a Icann e 
dar à UIT o poder regulador da internet 
no mundo foi recebida com descon
fiança pela maioria dos países demo
cráticos e teve como resposta a mobili
zação de centenas de entidades. ONGs, 
governos e instituições civis, com um 
grande número de sites que passaram a 
denunciar os riscos que poderá signifi
car a estatização da internet. Nos Esta
dos Unidos, universidades, partidos 
políticos e a própria agência reguladora 
de comunicações, a Federal Communi-
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cations Commission (FCC). defendem 
o modelo atual da internet e combatem 
a mudança proposta pela Rússia. Chi
na, países árabes e, infelizmente, apoia
da pelo Brasil. Por justiça, é preciso 
reconhecer — e vamos torcer para que 
seja o caso da nossa presidente — que 
muito da tentação de controlar a inter
net deriva do total desconhecimento da 
natureza dessa rede neural que tem na 
vulnerabilidade uma característica ine
rente e inseparável dos benefícios que 
proporciona. Junte-se à ignorância 
de alguns a incapacidade de convi
ver com a liberdade de outros e 
tem-se a dimensão do risco que a 
internet corre.

Muitos governos não desisti
rão do projeto de submeter a in
ternet. Alguns por razões com
preensíveis. como foi a da pre
sidente Dilma Rousseff, indig
nada pelo fato de ter sofrido 
espionagem eletrônica pela 
Agência Nacional de Seguran
ça (NSA), dos Estados Unidos.
Nem uma longa conversa por 
telefone com Barack Obama 
dissuadiu Dilma da convicção 
de que ela e o Brasil foram víti
mas de uma inaceitável agres
são digital. É inegável o clima 
de pesadelo provocado pelo 
crescimento exponencial dos 
ataques cibernéticos e pela in
vasão de arquivos eletrônicos, 
públicos e privados, de gover
nos e empresas, do sistema fi
nanceiro, das empresas de pe
tróleo, energia elétrica e teleco
municações. As espionagens 
que tanto afligem o governo 
brasileiro são apenas uma das 
muitas facetas da guerra ciber
nética que se globaliza. O volu
me desses ataques dobra a cada 
ano desde 2010. Os alvos da in
vasão eletrônica não se limitam 
a governos amigos ou inimigos, 
mas incluem organizações polí
ticas e militares, como o Pentá
gono ou as Forças Armadas de 
todos os países, a Nasa, as ins
tituições de pesquisa, o jornal 
The New York Times, os maio
res bancos, o sistema financei
ro, as empresas petrolíferas ou 
a infraestrutura de energia. O
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Brasil já é, de longe, o país latino-ame- 
ricano mais espionado e mais invadido 
em suas comunicações e redes digitais.

"Nessa área não existem anjos. 
Nem os Estados Unidos nem outras po
tências”, afirma Eric Schmidt, presi
dente do Google. Não é exagero afir
mar que o mundo vive hoje uma guerra 
fria cibernética. Por seu caráter aparen
temente inofensivo e incruento, ela foi 
batizada de cool war, “guerra fresca”. 
Conflito típico do século XXI. Para os 
céticos é bom lembrar que a rede elétri
ca dos Estados Unidos sofre atualmente 
mais de 10000 ataques por dia. A do 
Brasil, algumas centenas. São sondas 
virtuais que identificam as eventuais 
vulnerabilidades dos sistemas de gera
ção e distribuição de energia. “A maio
ria dessas ações maliciosas, entretanto, 
não tem caráter político-ideológico”, 
diz Jaron Lanier, um dos criadores da 
realidade virtual e autor do livro Who

Owns lhe Future? (A Quem Pertence o 
Futuro?), um intrigante questionamento 
sobre os desafios do futuro próximo. 
Lanier lembra que a vulnerabilidade ci
bernética do mundo cresce a cada dia 
no ritmo do aumento exponencial do 
que se passou a chamar Big Data. a 
massa desestruturada de dados e infor
mações que circula sem freios na inter
net. passando pelos 6,5 bilhões de celu
lares com acesso à rede.

O Brasil se transformou hoje no 
principal alvo de criminosos digitais 
na América Latina. Por ter alcançado a 
posição de sétima economia do plane
ta, o país ocupa o primeiro lugar entre 
as nações latino-americanas mais atin
gidas, com 50,2% do total de fraudes 
ou ataques ocorridos em 2011. Em se
guida vêm a Colômbia, com 24,3%, e
o Chile, com 21,4%, segundo pesquisa 
feita pela RSA e divulgada durante o 
Congresso e Exposição de Tecnologia

da Informação das Instituições Finan
ceiras (Ciab) de 2012.

E o número de hackers. amadores 
ou profissionais, cresce sempre mais 
em todo o mundo na proporção da ex
pansão da internet e dos dispositivos 
móveis de comunicação. Esses hackers 
criam e disseminam malwares sempre 
mais destruidores e perigosos, entre os 
quais vírus, worms, cavalos de troia e o 
terrível Stuxnet, verdadeira arma de 
guerra digital, utilizada algumas vezes 
por Israel e pelos Estados Unidos para 
inibir e destruir, entre outras, as instala
ções nucleares sírias e iranianas.

Se parece desconhecer a natureza 
mais íntima do funcionamento da inter
net — do contrário não daria seu apoio à 
ideia de submetê-la a burocratas da ONU 
—, a presidente Dilma Rousseff sabe 
bem que ela. como política e governan
te, não pode ignorar a rede. Dilma usou 
sua conta no Twitter. na sexta-feira pas-

sada. para rebater reportagem 
< da revista inglesa The Econo

mist. que. revertendo sua visão 
rósea da economia brasileira, 
ilustrada pela capa de quatro 
anos atrás em que o Cristo Re
dentor decolava como um fo
guete, refez a imagem, tomando 
a famosa estátua do Rio de Ja
neiro um busca-pé descontrola
do e prestes a se estatelar no 
chão. Escreveu Dilma: ‘Eles es
tão desinformados. O dólar se 
estabilizou, a inflação está sob 
controle e somos o único gran
de país com pleno emprego. 
Somos a terceira economia que 
mais cresceu no mundo no se
gundo trimestre. Quem aposta 
contra o Brasil sempre perde". 
A internet é isso. presidente, li
vre, aberta, eficiente e útil para 
levar boas mensagens instanta
neamente a milhões de pessoas. 
Ela leva também as ruins, mas 
isso é do jogo. O maior temor é 
vingarem as tentativas totalitá
rias de passar o controle da in
ternet a interesses de governan
tes inimigos da liberdade e de 
burocratas indiferentes. Nesse

1 trágico cenário, a rede morre
ria. e com ela o impacto reno
vador de esperanças que espa- 
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 40, p. 82-85, 2 out. 2013. 




