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Retorno

A proposta de localizar a guar-
da de dados de brasileiros no
País foi materializada pelo
governo em texto reformula-
do do Marco Civil da Internet
– projeto com princípios de
uso da internet no Brasil que
tem sua votação adiada desde
o fim de 2012. Após os escân-
dalos de espionagem, a pedi-
do da presidente Dilma Rous-
seff o relator incluiu artigo no
texto que estabelecia que a
guarda de dados em data cen-
ters no Brasil seria implemen-
tada pelo Executivo, por
meio de Decreto, deixando

assim detalhes dessa regula-
mentação para outro momen-
to. Ainda assim, a votação do
projeto continuou a ser adia-
da na Câmara e acabou fican-
do para 2014. O relator Ales-
sandro Molon (PT-RJ) che-
gou a considerar a possibilida-
de de o artigo ser votado em
separado, mas disse que traba-
lharia pela sua aprovação.
O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, saiu
em defesa do artigo dos data
centers e disse que, embora
soubesse que a medida não
faria diminuir os riscos de vi-
gilância, ao menos faria com
que as empresas estrangeiras
de internet cumprissem leis
nacionais.

ANewsweek, revista se-
manal que suspendeu
sua publicação im-

pressa em 2012, pretende vol-
tar a ligar suas máquinas de
impressão. A revista começa-
rá uma edição semanal de 64
páginas em janeiro ou feverei-
ro, disse Jim Impoco, editor-

chefe da Newsweek.
Ele afirmou que a revista vai

depender mais dos assinantes
do que dos anunciantes para pa-
gar suas contas e que os leitores
pagarão mais pela Newsweek do
que no passado. “Será um mode-
lo baseado em assinaturas, pró-
ximo ao que a The Economist é,

comparado ao que a Time é”, dis-
se Impoco. “Nós a vemos como
um produto premium, produto
de butique.”

O retorno da Newsweek ao im-
presso é um sinal positivo para
uma revista que penou na era
digital. Em seu auge, 1991, a re-
vista tinha 3,3 milhões de leito-
res. Em 2010, o dono da revista
– o Washington Post – o vendeu
para o investidor bilionário Sid-
ney Harman por US$ 1. Har-
man, que também assumiu US$
40 milhões em dívidas, fez, en-
tão, a fusão da Newsweek com o
Daily Beast, o site da IAC/Inte-
rActiveCorp.

A editora Tina Brown acabou
tomando para si a condução
dos títulos combinados, mas a
empreitada falhou. Tina anun-
ciou em outubro de 2012 que a
Newsweek não mais publicaria
uma revista, economizando
US$ 40 milhões ao ano, para dar
continuidade à versão online.

Ainda assim, extinguir os cus-
tos com a impressão não signifi-
cou encontrar uma solução. Em
maio, Tina anunciou que a IAC/
InterActiveCorp planejava ven-
der a Newsweek, para que a com-
panhia pudesse concentrar sua
atenção no Daily Beast. A IBT
Media – uma pequena empresa

de mídia digital – comprou a
Newsweek em agosto. Em se-
tembro, Tina Brown se demi-
tiu do Daily Beast. Impoco,
que se tornou o editor da
Newsweek em setembro, dis-
se que o novo dono da revista
não terá de gastar tanto di-
nheiro quanto o antigo pro-
prietário. Ele disse que a IBT
esperava alcançar circulação
de 100 mil exemplares no pri-
meiro ano. Impoco, ex-edi-
tor do New York Times, fez
mais de uma dúzia de contra-
tações e pretende expandir a
cobertura internacional da
Newsweek./ NEW YORK TIMES

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou
ontem regulamento que autori-
za o órgão a trocar multas por
compromissos de investimen-
tos. O documento permite à
Anatel a assinatura de Termos
de Ajustamento de Conduta
(TACs) com as prestadoras de
serviços de telecomunicações.

Para o conselheiro relator do
caso, Rodrigo Zerbone, o meca-
nismo é um incentivo para que
as empresas de fato corrijam os
problemas identificados pela
Anatel nos serviços prestados
aos consumidores, em vez da
continuidade de disputas jurídi-
cas em torno das multas aplica-
das. “Mas é preciso que o TAC
traga algum ônus para as empre-
sas, para que descumprimento

de obrigações não continue sen-
do rotineiro, como é hoje.”

Após aprovada a celebração
do TAC, as empresas terão até
30 dias para assinarem e paga-
rem 10% do valor acordado,
quando for o caso.

Os acordos vão determinar
metas e condições para corrigir
e prevenir os problemas, que te-
rão prioridade sobre os compro-
missos adicionais de investi-
mentos. “A reparação dos usuá-
rios prejudicados não poderá
demorar mais de seis meses.”

Os compromissos adicionais
dos acordos - que deverão ser
cumpridos em no máximo qua-
tro anos - não precisam ter rela-
ção com as infrações cometidas
pelas empresas e poderão se en-
quadrar em dois grupos.

O primeiro trata da conces-
são de benefícios aos usuários,
como descontos (no mínimo
50% do total das multas em pro-
cessos com recursos, ou 25%
em processos de primeira ins-
tância). O segundo é a execução
de projetos de investimentos
que não gerem necessariamen-
te lucros às companhias.

Nicole Perlroth e Vindu Goel
THE NEW YORK TIMES

Na era de Edward Snowden e
suas revelações sobre a vigilân-
cia governamental em massa,
as empresas estão competindo
para mostrar aos usuários o
quanto seus dados são bem pro-
tegidos da bisbilhotice alheia,
tendo em jogo bilhões de dóla-
res em receita.

Na quarta-feira, a Microsoft
foi a última companhia de tec-
nologia a anunciar planos para
proteger seus serviços de intro-
missões externas. Ela está in-
cluindo recursos criptográficos
avançados em vários serviços
ao consumidor e internamente
em seus centros de dados.

O anúncio acompanha inicia-
tivas similares de Google, Mo-
zilla, Twitter, Facebook e Ya-
hoo no que se tornou efetiva-
mente uma corrida armamen-
tista digital com a Agência de

Segurança Nacional (NSA), re-
sultante da reação das compa-
nhias ao que alguns chamaram
de “Efeito Snowden”.

Muitas empresas relutaram
em empregar proteções moder-
nas, temendo que as atualiza-
ções tornassem as conexões
mais lentas e aumentassem a
complexidade de suas redes.

Mas a questão ferveu quando
documentos vazados por
Snowden descreveram esfor-
ços da NSA e de suas parceiras
de inteligência para espionar
milhões de usuários da rede.

As revelações também amea-
çam corroer a fatia de mercado
de empresas americanas de tec-
nologia no exterior.

Na Índia, funcionários públi-
cos são proibidos de usar servi-
ços de e-mail que tenham servi-
dores nos Estados Unidos. No
Brasil, legisladores estão pedin-

do leis que obrigariam empre-
sas estrangeiras a gastar bilhões
redesenhando seus sistemas pa-
ra impedir que dados brasilei-
ros deixem o país.

A Forrester Research proje-
tou que as decorrências pode-
riam custar ao chamado setor
de computação em nuvem até
US$ 180 bilhões – um quarto de
sua receita – até 2016.

A melhor defesa, segundo es-
pecialistas em segurança, é usar
a Transport Layer Security, um
tipo de criptografia familiar a

muitos por meio de “https” e
do símbolo cadeado no iní-
cio dos endereços da Web
que usam a tecnologia.

Empresas como Google,
Mozilla, Facebook e Twitter
acrescentaram uma camada
adicional de proteção, cha-
mada Perfect Forward Se-
crecy. Essa tecnologia acres-
centa um segundo cadeado
às transmissões de cada usuá-
rio, com a chave mudada fre-
quentemente. / TRADUÇÃO
DE CELSO PACIORNIK

Empresas de tecnologia ampliam segurança Teles podem investir
para pagar multa

ROBERT F. BUKATY/AP
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Reação do Brasil
à espionagem
foi ‘emocional’
Para Tim Berners-Lee, criador da web, obrigar empresas a instalar
servidores no País não é ‘prático’ e pode atrapalhar Marco Civil

MARCIO FERNANDES/ESTADÃO-20/1/2009

KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Aposta. Nova ‘Newsweek’
dependerá de assinantes

NEWSWEEK VOLTA
AO IMPRESSO
Revista terá edição semanal no início de 2014

Guardadedados
gerapolêmica

Medida da Anatel deverá
incentivar as empresas a
corrigir os problemas
identificados nos serviços
prestados ao consumidor

Jamil Chade
GENEBRA

O criador da internet, sir Tim
Berners-Lee, critica a proposta
do governo de Dilma Rousseff
de obrigar empresas da web a
instalar seus servidores no Bra-
sil. Em uma coletiva de impren-
sa ontem em Genebra, o britâni-
co foi categórico: “trata-se ape-
nas de uma reação emocional
do Brasil. Na prática, não terá
qualquer impacto”. Ele saiu em
defesa de ativistas como Ed-
ward Snowden e outros que re-
velaram informações de como
o governo americano está usan-
do sua criação que cumpre 20
anos para monitorar milhões
de pessoas. Mas insiste que a saí-
da não é o que sugere o Brasil.

Em meados de novembro, o
ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, garantiu que o
governo não recuaria da propos-
ta de obrigar as empresas de in-
ternet a instalar seus servidores
no país, mesmo depois de críti-
cas de especialistas do setor e
da oposição de gigantes como
Google ou Facebook.

A proposta foi incluída no tex-
to do Marco Civil da internet,
projeto de lei que vai regular a
web no País, como forma de en-
durecer o controle do governo
sobre a possibilidade de espio-
nagem e garantir que empresas
forneçam informações à Justi-
ça brasileira, se solicitado.

“Isso não ajuda”, disse o britâ-
nico, em resposta ao Estado.
“Não é prático e não é a forma

de resolver o problema da espio-
nagem”, declarou. “Essa estra-
tégia não será eficiente e não vai
parar a espionagem”, insistiu.

Berners-Lee explicou que a
opção do governo não vai fun-
cionar por dois motivos. “O pri-
meiro é técnico. Vai ser mais di-
fícil operar redes sociais se cada
um dos países exigir agora que
servidores estejam em seus paí-
ses. O segundo motivo é que a
web tem como sua fortaleza jus-
tamente o fato de não ter uma
nação. É mais que ser interna-
cional. A web não tem nação e
nacionalizar servidores não vai

funcionar”, declarou.
O britânico ainda alerta que a

introdução desse debate no Bra-
sil pode acabar retardando a
aprovação do Marco Civil. “O
que eu recomendo é retirar isso
(exigência sobre servidores) e
não enfraquecer o Marco, que é
bom”, disse. Há poucas sema-
nas, a ministra das Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvatti, insis-
tiu que os dados que circulam
no Brasil não devem ser armaze-
nados em outros países, “sem
controle da nação brasileira”.

Espionagem O britânico, ape-

sar de criticar a proposta brasi-
leira, não deixou ainda de elo-
giar o Brasil por “liderar o deba-
te no mundo” no que se refere à
web e sua proteção.

Para ele, mais preocupante
que a espionagem em si é o fato
de que um sistema “praticamen-
te sem controle” foi criado para
essa atividade em massa.

“O que assusta não é que a
espionagem está ocorrendo,
mas que existe um sistema on-
de não existem responsáveis. É
verdade que precisamos da polí-
cia para patrulhar a internet. O
cybercrime é um problema real.

Mas o problema é que esse siste-
ma de espionagem foi criado
sem o conhecimento público e
sem controles”, alertou. “Não
há ninguém por trás desse siste-
ma garantindo que nossos valo-
res sejam protegidos”, insistiu.

O criador da web também
saiu em defesa de pessoas como
Snowden, que revelaram infor-
mações secretas de como esse
sistema funcionava. “O sistema
precisa de freios e controles.
Eles não existem e o que existe
fracassou. Vamos construir no-
vos sistemas. Mas, quando eles
fracassarem, precisaremos ain-

da de ativistas que sairão para
salvar a sociedade”, insistiu.

Para ele, Snowden precisa ter
um “reconhecimento interna-
cional” pelo que fez. “Talvez
não um prêmio Nobel. Mas
uma anistia e que existam paí-
ses que declarem que tais pes-
soas serão protegidas se um dia
o sistema fracassar de novo em
nos proteger”, defendeu.

Pioneiro. Berners-Lee diz que estratégia do País não terá efeito contra a vigilância dos EUA

Protesto. Manifestante ironiza espionagem da NSA

Mais informações sobre
espionagem de dados na

● Proteção
Grandes empresas de internet
adicionaram uma camada de pro-
teção em seus serviços. Ela fun-
ciona como um segundo cadea-
do que protege as transmissões
de cada usuário.

‘Efeito Snowden’ leva
empresas como Google,
Facebook e Yahoo a
priorizarem a proteção de
dados de usuários
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.




