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Do contrário, ao invés de apro-
fundarmos o processo de inclusão
digital, vamos assistir a um enorme
retrocesso.

Emsíntese,aneutralidadedefendi-
da no relatório do deputado Alessan-
dro Molon (PT-RJ) significa a garantia
de que as informações que circulam
na rede sejam transmitidas de forma
isonômica, sem qualquer tipo de dis-
criminação. Com a neutralidade asse-
gurada, os provedores de Internet fi-
cam obrigados a comercializar paco-
tes de dados sem distinção por origem
ou destino, evitando o fatiamento do
acessoaosconteúdosconformeopaga-
mento pelos usuários, tal como ocorre
com os canais de TV por assinatura.

Nãoàtoa,esteponto—queéfunda-
mentalparaqueaexperiênciadaInter-
net seja cada vez mais inclusiva — tem
esbarradonos interessesdas empresas
de telecomunicações e provedoras,
quedesejamfaturarnavendadepaco-
tes diferentes de serviços. Ou seja,
aqueles que puderem pagar mais, po-
derão acessar vídeos, jogos, ligações
gratuitas pela web, enquanto os me-
nos privilegiados apenas conteúdos
básicos, como emails e sites. Ora, se o
acessoamploaosconteúdoscomparti-
lhados na rede representa o princípio
básico da Internet, não há dúvidas de

que esse tipo de discriminação vai na
contramão do avanços recentes, ex-
cluindo sobretudo os mais pobres e
atendendo apenas aos interesses eco-
nômicos das empresas do setor.

Para impedir esse e outros abusos,
oMarcoCivil,quefoiamplamentedis-
cutido com segmentos da sociedade,
trataaindadeoutrostemasfundamen-
tais, como a liberdade de expressão e a
proteçãoàprivacidadenarede.Esteúl-
timopontoganhouespecialimportân-
cia,desdeas revelaçõesdeque empre-
sas, usuários e agentes públicos brasi-
leiros foram vítimas de espionagem
pelosEUA.Afimdeprotegeraprivaci-
dadedos brasileiros,apresidenta,Dil-
ma Rousseff, pediu que fosse inclusa
napropostaaexigênciadequeoarma-
zenamento e gerenciamento de dados
pelos provedores de conexão estran-
geiros, como Google e Facebook, se-
jam feitos em território nacional.

Apesar de sua relevância para pre-
servar a segurança de dados dos in-
ternautas brasileiros e reafirmar a po-
sição contrária do Brasil ao monitora-
mento de dados de seus cidadãos, a
medida também sofre resistências
na Câmara e deve ser um dos pontos
de maior debate até a votação.

Está claro que a aprovação do Mar-
co Civil da Internet coloca em lados
opostos interesses de usuários e do
mercado de telecomunicações. O
projeto, tal como foi concebido — pa-
ra garantir a privacidade, a liberdade
de expressão e, principalmente, a
neutralidade — representa um avan-
ço democrático e inclusivo e poderá
tornar-se uma referência em todo o
mundo, transformando o princípio
da liberdade na rede em uma política
de Estado. Como bem colocou o rela-
tor Molon, caberá ao Congresso deci-
dir de que lado está. Internet livre já!

A primeira delas em 1995; a de
1997, que resultou no Protocolo de
Kyoto; a COP 6, em 2000 em Haia e,
mais recentemente, a COP 15 de Co-
penhague. Nelas sempre houve uma
agenda representada por uma expec-
tativa de se firmar metas de redução
de gases efeito estufa (GEE), meca-
nismos financeiros para permitir
que os países em desenvolvimento
pudessem se engajar na redução de
emissões e estratégias de adaptação.

Nos primeiros anos da negociação,
o contexto era radicalmente diferente
do atual: as emissões eram originárias
basicamente dos países ricos e sequer
se imaginava que a China pudesse se
tornar a campeã das emissões. Fontes
como mudança do uso do solo e des-
matamento (LULUCF — Land Use,
Land — Use Change and Forestry) fo-
ram, de certa forma, negligenciadas
até a divulgação do 4˚ Relatório do
IPCC — Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas, que veio a de-
monstrar a necessidade de se conferir
importância àquelas fontes.

Com o fracasso de Copenhague, o
esforço das COPs subsequentes foi o
de manter as negociações com o obje-
tivo claro de não se perder o trabalho
diplomático realizado nestes anos. O
Protocolo de Kyoto, de certa manei-

ra, se esvaziou e hoje todos estão vol-
tados para a COP 21 a se realizar em
Paris em 2015. Varsóvia e Peru, em
2014,equivalem àqueles jogosdefute-
bol antes das partidas oficiais.

Dois países são os donos da bola,
EUA e China: são os maiores emisso-
res e as maiores economias do mun-
do. Com a recuperação da economia
americana é possível que os democra-
taspossamadquirircapitalpolíticopa-
ra sair da paralisia em seu Congresso,
masnãosevêesforçovisívelnestemo-
mento por parte da atual administra-
ção. Os chineses dão sinais mais evi-
dentes de que estão dispostos a assu-
mir liderança nesta temática, até por-
que problemas ambientais estão cada
vez mais presentes na sua agenda.

JáoBrasil estácadavez maispresti-
giado nessa negociação, afinal o atual
chanceler, Luiz Alberto Figueiredo,
conduziuotemanoItamaratynosúlti-
mos dez anos. E com a queda do des-
matamentoopaísestácomcapitalmo-
ral para liderar. Os cenários domésti-
cos não são tão otimistas pelo fato de
que há uma tendência de aumento de
emissões em vários setores como o in-
dustrial,odeenergia,oderesíduossó-
lidos e o de transportes. Tal fato ficou
claro no “Sistema de Estimativa de
Emissões de GEE”, promovido pelo
Observatório do Clima, uma coalizão
de entidades da sociedade civil com o
objetivo de discutir a questão das mu-
danças climáticas no Brasil.

Como afirmou Florence Laloe, Se-
cretária Executiva do Iclei — Améri-
ca do Sul, “os processos políticos
não são lineares, de modo que é pos-
sível que até 2015 o tema ganhe mas-
sa crítica e, com isso, possa alcançar
avanços significativos na direção de
uma economia global de baixo carbo-
no”. Quem viver, verá!

Neutralidade da rede
versus exclusão digital

O que podemos
esperar de Varsóvia?

O número de internautas no Brasil vem crescendo conside-
ravelmente. Neste ano, impulsionados pelo aumento do
acesso a web via smartphones e tablets, pela primeira vez,
ultrapassamos a marca de 100 milhões de usuários. Mas, pa-
ra que a massificação do acesso continue abrindo portas pa-
ra a democratização da informação, da cultura e da Educa-
ção, é imprescindível que seja assegurado o princípio da
neutralidade na rede, ponto central do Marco Civil da Inter-
net em tramitação na Câmara.

Essa semana está se iniciando, em Varsóvia, a Conferência
das Partes 19 (COP 19) da Convenção Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas. Para os leigos é importante
explicar que esta última prevê a realização de uma reunião
anual formada pelos países signatários, com o objetivo de ela-
borar estratégias obrigatórias e voluntárias que visem garan-
tir a estabilidade do sistema climático do planeta (Artigo 2˚
da Convenção). Podemos dizer que houve quatro COPs espe-
ciais nesses vinte e um anos da Convenção do Clima.

O projeto do Marco
Civil da Internet,
tal como foi concebido,
representa um avanço
democrático e inclusivo
e poderá tornar-se
uma referência
em todo o mundo

Os chineses dão sinais
mais evidentes de que
estão dispostos a assumir
liderança na temática
do clima, até porque
problemas ambientais
estão cada vez mais
presentes na sua agenda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15, 16 e 17 nov. 2013, Mundo, p. 31.
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