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Países pobres queriam facilidades para desenvolver comunicação 
 
GENEBRA - Estados Unidos, Europa e Japão conseguiram bloquear, pelo menos até 2005, a 
criação de um fundo internacional para ajudar países pobres a se beneficiar das novas 
tecnologias de comunicação. Apesar dos esforços dos países em desenvolvimento de 
transformar a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que começa hoje em Genebra, 
em oportunidade para reduzir diferenças tecnológicas, os ricos não aceitaram a proposta dos 
pobres.  
 
O texto da declaração da cúpula foi concluído ontem e, segundo o acordo que será assinado 
na sexta-feira por 150 chefes de Estado, será apenas criado um grupo de trabalho na ONU 
para estudar até o fim de 2004 a viabilidade do fundo internacional para o setor tecnológico.  
 
Apesar de não prever novos recursos, o acordo anuncia medidas até 2015 para que todos no 
mundo tenham acesso à televisão e ao rádio, para assegurar a conexão de escolas, hospitais 
e governos, além da garantia de que mais da metade da população mundial tenha acesso às 
novas tecnologias da informação.  
 
"Essa é uma incoerência da cúpula. Os países ricos não querem nem mesmo a criação de 
um fundo voluntário", afirmou um dos principais representantes da comitiva do governo 
brasileiro em Genebra, Sérgio Amadeu da Silveira, diretor do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação, da Casa Civil.  
 
O argumento dos países desenvolvidos é que já há mecanismos para que os recursos 
cheguem aos pobres. Internet - Além da questão do fundo, a cúpula deveria tratar do 
controle da internet. Países como Brasil, Índia e China defendiam a criação de um organismo 
internacional para administrar a rede. Mais uma vez, os países ricos bloquearam a iniciativa 
e ficou estabelecido que seria criado outro grupo de trabalho para avaliar a questão até 
2005, data de nova cúpula.  
 
Com um tratado esvaziado, a delegação brasileira, liderada pelo secretário-geral do 
Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, ainda se deu por satisfeita porque foram 
amenizadas no texto as exigências americanas sobre propriedade intelectual das tecnologias 
e softwares.  
 
A internet é útil, mas não de todo segura, porque ninguém pode garantir em 100% a 
proteção da vida particular ou de direitos autorais, disse o físico Robert Cailliau, um dos pais 
da rede. Ela foi criada por ele e pelo britânico Tim Berners-Lee há 14 anos.  
 
"Os usuários confiam (na rede) seus dados pessoais, que são armazenados em servidores 
cuja localização precisa é desconhecida. Quem pode garantir que as informações estão 
protegidas? Cada qual parte da hipótese de que os administradores da rede são honestos", 
alertou. "Por isso, não entendo a resistência dos EUA em deixar que seja uma agência da 
ONU a administrar a rede em lugar da empresa (privada americana) Icann." (Com EFE)  
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