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Algumas das maiores operado-
ras de telecomunicações européias
querem ter poder para cobrar tari-
fas adicionais de empresas de inter-
net, como o Google, e, dessa forma,
recuperar parte dos bilhões de eu-
ros que investem em redes de ban-
da larga de alta velocidade.

A posição de operadoras como
a Telecom Itália e Deutsche Tele-

kom leva para a Europa um deba-
te polêmico sobre o futuro da in-
ternet, que já é prioridade na
agenda das autoridades regula-
doras dos EUA. A questão, cha-
mada de "neutralidade da rede"
na América do Norte, coloca em
confronto as operadoras de tele-
comunicações com as empresas
da internet, para as quais uma
nova estrutura de cobrança mi-
naria o princípio fundamental de
abertura sobre a qual a rede de
computadores foi criada, além de

levá-las a cobrar mais dos con-
sumidores por seus serviços.

"Essa questão também está
chegando à Europa", observou
o diretor de assuntos de regu-
lamentação da Telecom Itália,
Ricardo Perissich. "Estamos to-
dos preocupados com o surgi-
mento desta nova disputa e le-
vantamos a questão junto à Co-
missão Européia (CE)."

A pressão chega num mo-
mento em que a CE, braço execu-
tivo da União Européia, revisa a

estrutura reguladora do setor de
telecomunicações. "Estamos di-
zendo à comissão que esta é uma
questão que deve ser observada
uma vez que a regulamentação das
telecomunicações está sendo re-
vista", acrescentou Perissich.

As operadoras européias estão
prontas para investir € 80 bilhões
nos próximos três a quatro anos
em redes de alta velocidade. Elas
argumentam que empresas de in-
ternet altamente rentáveis, como
Google e eBay, deveriam pagar ta-

rifas maiores para ajudar a pagar
por essas redes. As operadoras
também argumentam que as ta-
rifas são necessárias, à medida
que os serviços de vídeo, sedentos
pela velocidade da banda larga,
começam a espalhar-se pela rede.

As empresas de internet, por
sua vez, avaliam que qualquer
tarifa adicional — elas já pagam
pelos dados que transitem — im-
pediria o surgimento de novas
companhias. "Interromperia a
inovação em muitas frentes", ob-
servou Steve Chen, co-fundador
da YouTube, uma rede de vídeos
na internet.

O executivo-chefe da Deutsche
Telekom, Kai Uwe Ricke, pensa
diferente. "Essas empresas (de in-
ternet) deveriam perceber que
somos nós quem, no futuro, ga-
rantiremos a qualidade da rede
para suas novas aplicações."

No entanto, nem todas as ope-
radoras pressionam na mesma
intensidade que a Deutsche Tele-
kom. A BT, do Reino Unido, disse
estar satisfeita com a atual regu-
lamentação, mas admitiu que es-
sa visão poderia mudar em um
ambiente tão dinâmico. A France
Telecom desconsiderou a "neu-
tralidade da rede" como uma
"discussão dos Estados Unidos".
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