
Informação tem preço  
Henrique Faulhaber 

 
As ameaças de colapso da internet freqüentam agora as primeiras páginas dos jornais. Milhões de 
vírus eletrônicos, ataques a computadores, e "spams" (mensagens indesejadas) causam prejuízos 
econômicos e colocam em cheque o modelo atual de uma rede pública e aberta que cresce 
rapidamente, de forma desordenada, e com poucas "leis".  
 
Com o barateamento do acesso em banda larga à internet esses problemas vêm piorando, pois 
não existe tarifação diferenciada entre quem envia milhões de mensagens de "spam" sobre uma 
conexão ADSL ou sem fio privativa, e os usuários que precisam enviar suas dezenas de e-mails 
diários e acessam um pouco a web.  
 
A internet é uma grande rede de comunicação que tem, em analogia com nosso sistema viário, 
estradas de alto tráfego (grandes canais entre operadoras internacionais), avenidas (canais entre 
operadoras locais), ruas (canais em banda larga interligando empresas) e ruelas (canais em 
banda estreita interligando indivíduos).  
 
O tráfego na rede cresce exponencialmente, com cada vez mais usuários participando, e com 
maior disponibilidade de capacidade de transmissão. O funcionamento eficiente e a rentabilidade 
da internet estão sendo prejudicados pelos sistemas de cobrança dos usuários que é feita 
atualmente pela capacidade de transmissão contratada, e não pelo volume de informação 
trafegada por cada um.  
 
No mercado brasileiro estão sendo comercializados acessos à internet de até 512 KB para 
residências ou empresas a um preço de aproximadamente R$ 350,00 mensais. Esse modelo 
comercial não garante que efetivamente trafegue-se dados nessa velocidade, pois quando todos 
utilizam à plena carga seus circuitos, o canal da operadora com a internet funciona como um funil 
que diminui a velocidade efetiva de comunicação com as demais redes.  
 
O problema é que enquanto alguns usam de forma moderada a rede, outros usam toda a 
capacidade contratada, até o limite da própria operadora, prejudicando os demais usuários e sem 
pagar nada a mais por isso.  
 
Esse problema não é só nacional: o compartilhamento da capacidade por múltiplos usuários, que 
não pagam pelo volume de informação trafegado e sim pela capacidade instalada é um dos 
maiores responsáveis pelo mau uso da rede mundialmente.  
 
Existem soluções tecnológicas parciais para esse problema quando se contrata canais com banda 
garantida na internet, mas a garantia só é total quando ela pode ser feita de ponta a ponta, o que 
é praticamente impossível em uma rede pública.  
 
A solução definitiva para esse problema seria alterar toda a arquitetura da internet, pois não 
adianta alguns prestadores de serviço adotarem um modelo de tarifação por tráfego (semelhante 
a um pedágio para cada pacote transportado) se toda a rede não funcionar dessa forma.  
 
A guerra de preço entre operadoras para conquistar os clientes finais, oferecendo cada vez mais 
banda (teórica) por um menor preço, e sem controle de tráfego de dados gasto por cada um, só 
faz piorar esse problema, pois a quantidade de lixo despejada na rede só é limitada pela sua 
capacidade de processá-lo...  
 
Como não se pode mudar, de uma hora para outra, a internet mundial, poderíamos, pelo menos, 
fazer um esforço - agora que está se iniciando a discussão com o ministério das Comunicações e 
Anatel de um novo modelo de prestação de serviço público de internet - para estabelecer uma 



correlação clara entre o preço que o usuário paga, e a quantidade de informação que ele trafega 
na rede.  
 
Se o governo pretende que a internet seja um serviço de utilidade pública como é a telefonia fixa 
comutada, o serviço de eletricidade e água, por exemplo, é fundamental que cada um pague a 
sua conta. A ilusão de que alguma coisa possa ser "gratuita" na internet está no centro da maioria 
dos problemas de uso e de economia da rede.  
 
A indústria nacional de telecomunicações e tecnologia da informação deveria ser incentivada a 
pesquisar e projetar as soluções tecnológicas a serem adotadas para tarifar os assinantes por uso, 
pois senão, continuaremos a pagar por uma capacidade teórica, sobre a qual não existe a menor 
garantia.  
 
Existem soluções tecnológicas possíveis para mudar o sistema de cobrança do uso da internet. A 
telefonia móvel está à frente nesse quesito, pois todos os usuários pagam por mensagens curtas 
(SMS) enviadas e já está sendo implementado sistema de tarifação por pacotes de dados na 
internet móvel.  
 
Devemos lembrar a frase do economista Milton Friedman: "Não existem almoços grátis". Os 
regulamentos da internet que terão que vir, deverão levar em consideração (a despeito da 
mistificação que se tentou fazer sobre a internet "grátis" neste país) o principio básico de que a 
informação é um bem, e que quem o usa tem de pagar por ele, sob a pena de que todo o sistema 
não funcione adequadamente.  
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