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A tentativa de atrair investidores
privados para a exploração de Libra
fracassou.Omodelooferecido,depar-
tilha, impôs uma noiva, a Petrobras, a
quem quisesse se habilitar. As gigan-
tes internacionais do setor não topa-
ram o casamento. As esperadas 40
concorrentes ficaram nessa condição.
Bem longe do Brasil. E do leilão, claro.

Libra, que o governo propalou co-
mo maior área de exploração de pe-
tróleo do mundo, foi vendida pelo
lance mínimo, sem nenhum centavo
de ágio. Se isso não significa decep-
ção, é de se perguntar o que, então,
pode representar.

Capitaneando o consórcio que res-
tou, a combalida Petrobras, empresa
atolada em dívidas, terá de se virar
para conseguir R$ 6 bilhões e honrar
o bônus de assinatura, ou seja, a par-
cela de entrada, a ser paga à estatal
criada para gerir a exploração do
campo. A se manter o regime de par-
tilha, não há dúvida de que a empre-
sa não conseguirá participar — nem
ela, nem outra companhia —, todo
ano, de leilões de pré-sal semelhan-
tes ao realizado nesta semana. A par-
tilha desmantelou a Petrobras.

Foi a responsável, ainda, por ini-
bir a participação de empresas priva-
das, dadas às incertezas do modelo e
ao fato de o investidor não ter a ga-

rantia de poder influenciar seus in-
vestimentos, já que a estatal gestora
PPSA conta com poder de veto sobre
qualquer iniciativa das empresas.

A impressão que fica é que o gover-
no escolheu uma direção baseada em
interesses de curto prazo, principal-
mente na necessidade premente de
produzirsuperávitprimário.Noentan-
to, não é aceitável que um país tome
umadecisãodetamanhaimportância,
envolvendo suas maiores reservas de
petróleo, com a perspectiva de tapar
buraco nas contas públicas. É de uma
irresponsabilidade sem tamanho!

Não há palanque ou fogos de artifí-
cio que refresquem o fato de que a pri-
vatização de Libra foi feita por um lei-
lão que não houve, ou seja,um não lei-
lão. Também não existe maneira de
negar que ogoverno recorreu a um ar-
rumadinho na formatação do único
grupo que participou do certame.
Quem saiu perdendo com a privatiza-
ção de Libra da forma como ela se
deu foram a União, na condição de
concessionária, e, mais diretamente,
a sociedade brasileira, que mais uma
vez arcará com a inépcia do governo,
com seu despreparo frente a oportu-
nidades de crescimento do Brasil.

Não poderia deixar, ainda, de con-
denar o uso das Forças Armadas para
cercar o local de realização do leilão,
no Rio de Janeiro. É um absurdo que
demonstra o quanto o governo Lula/
Dilma está em descrédito junto à po-
pulação. Sem contar com a incoerên-
cia que reside neste fato. Críticos con-
tumazes da privatização quando opo-
sição, o PT, hoje, lança mão de poli-
ciamento ostensivo para garantir a
segurança de sua empreitada e impe-
dir que os cidadãos inconformados,
atrapalhem sua privatização.

O marco será uma lei de princípios
eregrasgerais.ÉumaespéciedeCons-
tituição do setor, garantindo direitos
aos usuários e deveres das empresas
que exploram os serviços de Internet
no País. Passou a ser conhecido como
Marco Civil da Internet, em contra-
pontoaum outroprojeto queforaape-
lidado de AI-5 Digital, porque, se
aprovadocomoproposto,criminaliza-
ria atos corriqueiros na Web, como o
simplesdesbloqueiodeumcelular.Ci-
vil, portanto, em oposição a criminal.

O Marco Civil nasceu da socieda-
de, construído de forma colaborati-
va, democrática e aberta. O Ministé-
rio da Justiça, em parceria com o
Centro de Tecnologia e Sociedade da
Fundação Getúlio Vargas, esboçou a
primeira minuta, com base no decá-
logo do Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br), órgão multiparticipa-
tivo responsável pela governança da
Internet em nosso país.

Na Câmara dos Deputados foi colo-
cado novamente em consulta pública
no portal e-Democracia e recebeu
mais de 45 mil visitas e mais de 2 mil
comentários. Sete audiências públi-
casforamrealizadasemaisde60espe-
cialistas foram ouvidos pelo relator,
deputado Alessandro Molon (PT-RJ).

Possui cinco pilares: a) neutralida-
de da rede — proibição de tratar os da-

dos que trafegam na Internet de for-
ma discriminatória. Exemplo: priori-
zaracesso ao site de um jornal, em de-
trimento doconcorrente. Tornar a co-
nexão do Skype mais lenta, e assim
por diante; b) privacidade online; c)
liberdade de expressão; d) inimputa-
bilidade da rede — assim como o car-
teiro não é responsável pelo conteú-
do de uma carta que implique algum
dano à honra dodestinatário, o prove-
dor de aplicações, como os sites de
conteúdo, não podem ser responsabi-
lizados por danos cometidos por con-
teúdo colocado no ar por terceiros, a
não ser que não cumpra ordem judi-
cial que solicite a retirada do conteú-
do do ar. E, por fim, trata da guarda
de registros, para investigações rela-
cionadas a atos ilícitos.

É uma cartilha de regras gerais. Di-
reitos autorais, crimes cibernéticos e a
proteção mais detalhada a dados pes-
soais,todosficamparaleis específicas.

Pessoas de renome apoiam o Mar-
co Civil. Como o físico britânico Sir
Tim Berners-Lee, considerado o pai
da Internet, que disse que seremos re-
ferência mundial caso aprovemos o
Marco Civil da Internet. O professor
da Columbia University e ex-asses-
sor da Federal Trade Commission —
a Agência Nacional de Telecomunica-
ções dos EUA — e que cunhou o ter-
mo “neutralidade da rede”, Tim Wu,
também apoia a iniciativa.

Temosumprojetomaduro.Ampla-
mente discutido pela sociedade e no
legislativo. O Brasilclama por uma In-
ternet aberta, democrática, inclusiva,
descentralizada e distribuída. Acesso
à Internet é um direito humano. Este
éum projetode Estado, nãode Gover-
no. Foi feito pela sociedade, para a so-
ciedade. É de interesse nacional.

Dilma, a dama
da privatização

A urgência do
Marco Civil da Internet

Com pompa e circunstância, a presidente da República co-
memorou, em cadeia nacional de rádio e televisão, com a des-
façatez de seu surrado discurso eleitoreiro, a realização do lei-
lão do campo de Libra. Dilma Rousseff, tentando desfazer a
ideia de que ela não era a dama da privatização do campo de
petróleo, e ao mesmo tempo pretendendo convencer o país
de que a “concorrência”, que contou com um único preten-
dente, foi um sucesso. Mas, para quem não se deixa embalar
pelo canto da sereia da propaganda governista, está claro
que o leilão foi um retumbante fiasco.

As recentes denúncias de espionagem contra o Brasil pelos
Estados Unidos, conforme documentos mostrados pelo ex-
analista da Agência Nacional de Segurança (NSA) Edward
Snowden,i tornaram ainda mais urgente a aprovação de um
marco regulatório para a Internet no Brasil. Sua aprovação
não resolverá o problema da espionagem, mas é um passo im-
portante para proteger a privacidade da sociedade da cybe-
respionagem, bem como para promover a inovação e o de-
senvolvimento social e econômico do Brasil, e impulsionar
uma Internet mais igualitária e justa.

Não há palanque
ou fogos de artifício
que refresquem o fato
de que a privatização
de Libra foi feita por
um leilão que não houve,
ou seja, um não leilão O Brasil clama por

uma Internet aberta,
democrática, inclusiva,
descentralizada
e distribuída.
Acesso à Internet
é um direito humano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Mundo, p. 31.
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