
I ão é apenas no mercado de publicidade que a 
Internet se tornou o maior desafiante dos 
conglomerados de mídia tradicionais e das 

I empresas de telecomunicações. Como toda boa 
disputa comercial, essa batalha teve e terá grandes 
consequências na arena regulatória. E o primeiro exemplo 
concreto é a batalha travada pela aprovação, ou não, do 
Marco Civil da Internet, até o fechamento desta edição 
ainda buscando a sua votação na Câmara dos Deputados.

O que originalmente seria apenas uma legislação 
voltada a definir alguns princípios gerais de direitos e 
deveres dos usuários de Internet (legislação 
explicitamente defendida e estimulada por gigantes do 
mundo da Internet, como o Google), tornou-se uma arena 
de disputa de interesses dos mais variados, unindo 
setores antagônicos e opondo setores que 
tradicionalmente se aliariam. E tudo indica que essa 
batalha está apenas começando.

A principal disputa em jogo no Marco Civil é, ainda, a

questão da neutralidade de rede. Trata-se do Artigo 9 da 
proposta, um dos mais caros ao relator da matéria, 
deputado Alessandro Molon IPT-RJ). 'A questão da 
neutralidade é uma nas quais eu sou intransigente", disse 
ele. É também um artigo que conta com forte apoio de 
empresas como Google, Globo e entidades da sociedade 
civil que defendem a liberdade na Internet, além do 
próprio Comitê Gestor de Internet (CGI.br). As razões pelas 
quais cada um desses grupos defende a questão da 
neutralidade tão firmemente varia, mas o ponto comum é
o receio de que as empresas de telecomunicações, 
provedoras naturais da conectividade necessária à 
Internet, passem a impor barreiras e condições ao tráfego 
da informação e serviços.

Durante uma audiência realizada no Senado no 
começo de setembro para discutir o Marco Civil foi exibido 
um vídeo criado pelas entidades de sociedade civil 
defensoras da neutralidade, congregadas sob a 
campanha Internet é um direito seu" 0 principal 
argumento do vídeo é que a Internet, sem o princípio da 
neutralidade assegurado, poderia ter seu modelo 
transformado em algo semelhante ao que existe hoje na
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TV por assinatura, em que, para 
conteúdos diferenciados, o usuário 
paga valores distintos.

É um receio que a Abert, por 
exemplo, também tem. Para o diretor 
de regulamentação das Organizações 
Globo e diretor da associação de 
radiodifusores, José Francisco de 
Araújo Lima, é natural que as teles se 
oponham à Internet neutra 'porque 
querem suar o ativo'. No entanto, diz 
ele, 'cobrar de onde vem o conteúdo 
seria, para nós da Abert, trágico. Nossas 
empresas são frontalmente afetadas 
pela Internet' disse ele durante a 
audiência pública no Senado. ____ ____

Em entrevista à revista TELETIME 
de setembro, o presidente executivo do SindiTelebrasil, 
Eduardo Levy, questionou o argumento de que dar à 
Internet um modelo semelhante ao da IV paga seria 
negativo. 'Quem contrata TV por assinatura prefere 
assim, prefere contratar um pacote mais adequado às 
suas necessidades do que contratar todos os canais. 0 
ideal seria que todo mundo pudesse receber tudo, mas 
isso custa', diz ele.

A Abert tem outra posição: "Somos contra pacotes 
diferenciados. Hoje se cobra pela velocidade oferecida, não 
pelo conteúdo. A neutralidade tem que ficar como está. 
Ninguém pode circular mais rápido e melhor porque 
pagou mais' disse Araújo Lima.

Sem diferenciação
0 ponto critico para as teles é que a redação dada 

pelo relator Alessandra Molon estabelece uma série de 
critérios para assegurar a neutralidade de redes mas, 
sobretudo, impede as teles de fazerem qualquer tipo de 
gerenciamento de redes, inclusive para a diferenciação 
em termos de serviços. Com isso, alegam as teles, fica 
praticamente impossível assegurar a existência de 
serviços que requeiram qualidade de serviço [QoS], 
como telemedicina, VolP e IPTV. Mas também impede 
que se criem pacotes diferenciados em função 
dos conteúdos, que é justamente o que 
empresas como Google, Globo, entre 
outros querem evitar; e, ao que tudo 
indica, conseguirão.

Em meados de setembro, a 
presidenta Dilma Rousseff, em 
reunião com o Comitê Gestor de 
Internet, manifestou apoio total à 
defesa da neutralidade de rede. A 
presidenta determinou ao projeto do 
Marco Civil regime de tramitação de 
urgência no Congresso, o que 
significa que ele terá até o dia 25 de 
outubro para ser votado na Câmara e 
depois mais 45 dias para ser votado

no Senado. Isso quer dizer que até o final 
do ano o texto deve ser aprovado.

Em seguida, Dilma fez uma dura 
crítica ao modelo atual de governança 
internacional da Internet em seu discurso 
de abertura da Assembleia da ONU, em

_________  Nova 'ifark, e agora sinaliza que enviará às
Nações Unidas uma proposta de 

governança semelhante à brasileira, multistakeholder, e 
quer trazer esse debate para o Brasil no encontro anual 
da ICANN, que deve acontecer no País em 2014. Por fim, 
certamente vai colocar a Internet como tema eleitoral 
no próximo ano.

Mas o modelo do CGI não é consenso nem dentro do 
Brasil. Empresas de telecomunicações. Anatei e Ministério 
das Comunicações lembram [informalmente) que existe 
uma fronteira muito tênue entre regular redes, serviços e 
os serviços IP. 0 Comitê Gestor de Internet, até hoje, atuou 
sempre apenas definindo boas práticas sobre o mundo 
IP. Mas há dois problemas: e quando for necessária uma 
intervenção, seja pela quebra de neutralidade, seja por 
questões de segurança, quem vai atuar? A Anatei ou o 
CGI? E como fica a questão da regulação dos serviços 
over-the-top lOTT], que se assemelham a serviços 
regulados, mas não o são? Quem regula, e como? São 
perguntas complicadas e ainda não respondidas. Até aqui, 
a preocupação do governo parece estar apenas em 
assegurar que os EUA não ditem as regras da Internet, 
mas sem muita clareza de como isso se dará na prática.

Conteúdos
Há ainda outros pontos polêmicos em relação ao 

Marco Civil, como a questão dos conteúdos protegidos por 
direitos. Um outro aspecto negociado com o governo é o 

conceito do "notice and take down" 
previsto como exceção ao Artigo 15.
Trata-se de um artigo do Marco Civil que 
assegura que os provedores de Internet 
não podem ser responsabilizados pelos 
conteúdos colocados pelos usuários, e 
que a retirada de conteúdos só pode ser 
feita com autorização judicial. Por 
pressão das empresas de comunicação, 
sobretudo da Globo, o relator Alessandra 
Molon havia concordado em colocar 
uma exceção a conteúdos com direitos 
autorais. Nesses casos, segundo a 
redação apresentada, bastaria uma OA ut
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notificação extrajudiciat para que o 
conteúdo fosse removido. É uma forma 
de evitar a pirataria de conteúdos das 
emissoras de TV, por exemplo, e 
assegurar o rápido bloqueio desses 
conteúdos, sem a necessidade de 
esperar o longo trâmite na Justiça.

Mas o Comitê Gestor de Internet é 
contra esse dispositivo e conseguiu 
convencer o governo a também pedir a exclusão dessa 
exceção prevista pelo relator. Com isso, a tendência é 
de que o assunto só seja tratado na futura legislação 
de direitos autorais, ainda em fase de elaboração.

Dados secretos
Outra questão polêmica do Marco Civil diz respeito à 

guarda de dados. Com as recentes suspeitas de 
espionagem norte-americana sobre autoridades 
brasileiras, o governo passou a acreditar que uma 
proteção adicional seria exigir que provedores de serviços 
como Gmail, Facebook e touTube deveriam manter os 
dados de cidadãos brasileiros em território nacional. Isso 
tem o efeito também de garantir que estas empresas 
estejam submetidas à legislação brasileira. Do ponto de 
vista das empresas de telecomunicações e das 
empresas de midia brasileiras, a medida, se vingar, até 
poderia criar maior simetria competitiva. Mas há um 
problema: as teles sabem que é impraticável manter 
todas as informações em centros de dados baseados no 
Brasil. Uma solução será fazer com que juridicamente as 
empresas provedoras de serviços na Internet se 
comprometam a respeitar a legislação brasileira, mas 
sem forçar o armazenamento local.

Mas não é apenas no front do Marco Civil que a 
disputa entre empresas de comunicação, empresas de 
Internet e teles está se dando.

Há algum tempo é comum ouvir os players nacionais 
falarem de assimetrias regulatórias e tributárias em 
relação a players estrangeiros. Sobretudo as empresas de 
telecomunicações e as empresas de produção de 
conteúdo queixam-se que os serviços over-the-top 
muitas vezes concorrem de maneira desigual ao não 
serem obrigados a pagar os mesmos tributos e seguir as 
mesmas regras de serviços regulados.

0 governo passou a se mover em relação a esse 
problema e decidiu apertar o cerco. A primeira medida 
prática vista foi dada pela Ancine.

A agência do audiovisual, em agosto, notificou todos 
os principais provedores de vídeo sob demanda em

relação à necessidade de registro das 
obras e o recolhimento da Condecine. Isso 
equivale a dizer que empresas como 
Netflix, Apple e mesmo serviços de VOD, 
como o Now, oferecido pela Net Serviços, 
precisam registrar cada uma das obras 
oferecidas junto à Ancine e recolher a 
Condecine, que vai de R$ 750 em caso de 
obras seriadas a R$ 3 mil para filmes de 
longa metragem.

Alguns acreditam que esse modelo 
pode inviabilizar o surgimento de serviços 
baseados em long tail, já que os tributos 
ultrapassam, em muito, as receitas que 
cada um desses títulos costuma ter.

Foco no OTT
Outro aspecto jurídico questionado é se essa 

cobrança não deveria acontecer junto ao provedor de 
conteúdo, e não ao distribuidor, já que muitas vezes um 
mesmo conteúdo está disponível em diferentes 
ptataformas de VOD. É uma dúvida que a própria Ancine 
tem, segundo apurou este noticiário. Mas exigir o 
pagamento do distribuidor é uma forma de assegurar a 
cobrança. 'A indústria precisa se coordenar em relação a 
isso. Mas da nossa parte, está ctaro que o pagamento é 
devido" disse uma alta fonte da Ancine.

Existem outras iniciativas sendo tomadas pelo 
governo em relação à assimetria existente com serviços 
OTT, sobretudo de natureza tributária. Uma série de 
questionamentos nesse sentido foi feita por autoridades 
de diferentes níveis, a ponto de o Google, o maior alvo, ter 
se sentido forçado a divulgar quanto pagou de impostos 
em 2012. E não foi pouco: mais de R$ 510 milhões, o que 
é mais do que o faturamento inteiro da maior parte das 
empresas de mídia brasileiras. Ao divulgar esse número, 
o Google conseguiu fazer cessar as críticas de que 
atuava no Brasil sem pagar impostos e, ao mesmo 
tempo, confirmou o que já se desconfiava: que o grupo é 
hoje possivelmente o segundo maior faturamento 
publicitário no Brasil. De outro lado, o Google acabou 
colocando pressão sobre empresas como Netflix e Apple, 
que não deram a mesma transparência ao seu 
comportamento tributário no País.

Seja no Marco Civil ou no campo tributário, contudo, 
está claro que a Internet se tornou a grande arena 
competitiva da mídia e das telecomunicações no Brasil.
O momento é de definições regulatórias, que podem ser 
decisivas para o futuro do desenvolvimento dos serviços. A ut
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Caixa de texto
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 16, n. 170, p. 40-42, out 2013.




