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Artigo

O
Congressoamerica-
no está prestes a
realizar uma vota-
ção histórica sobre
ofuturodainternet.

Decidirá se a internet vai per-
maneceruma tecnologia livre e
aberta que fomenta a inovação,
ocrescimentoeconômicoeaco-
municação democrática ou se
será transformada emproprie-
dadedeempresasacaboecom-
panhias telefônicas, que pode-
rão colocar cabines de pedágio
em todos os acessos e saídas da
auto-estrada da informação.
No centro deste debate está

a mais importante política pú-
blicadaqualprovavelmentevo-
cênuncaouviufalar–a“neutra-
lidade na rede”.
Neutralidadenaredesignifi-

casimplesmentequetodoocon-
teúdonainternetdevesertrata-
dodamesmaformaemovimen-
tado pela rede à mesma veloci-
dade. Os proprietários da fia-
ção da internet não podem fa-
zerdiscriminação.Esteéopro-
jeto simples,masbrilhante, “de
ponta a ponta” da internet que
fezdelaumaforçatãopoderosa
paraobemeconômicoesocial–
todasasinformaçõeseocontro-
le são detidos pelos produtores
e usuários, e não pelas redes
que os conectam.
Asproteções quegarantiam

a neutralidade da rede foram
uma lei desde o nascimento da
internet – vigorando até o ano
passado, quando a Federal
Communications Commission
(Comissão Federal de Comuni-
cações) eliminou as normas
queimpediamasempresasaca-

bo ede telefonia dediscriminar
provedores de conteúdo. Isso
desencadeou uma onda de
anúnciosdaparte dediretores-
presidentesdeempresastelefô-
nicas dizendo que planejam fa-
zer exatamente isso.
AgoraoCongressoestádian-

tedeumadecisão.Vamosdevol-
veraneutralidadeàredeeman-
ter a internet livre? Ou vamos
deixar que ela morra nas mãos
dos proprietários de redes que
estãoansiososparasetransfor-
marem em guarda-cancelas do
conteúdo?As implicaçõesdese
perder para sempre a neutrali-
dade da rede não poderiam ser
mais graves.
Aatual legislação, que conta

comorespaldodeempresasco-
moAT&T, Verizon e Comcast,
permitirá que as firmas criem
diferentescamadasdeserviços
online. Elas poderão vender
acessoàviaexpressaparagran-
desempresaserelegartodosos
demais ao equivalente digital a
uma tortuosa estrada de terra.
Pior ainda: esses guardiães de-
terminarão quem vai ter trata-
mento especial e quemnão vai.
A idéia deles é se postar en-

tre o provedor de conteúdo e o
consumidor,exigindoumpedá-
gioparagarantirumserviçode
qualidade. É o que Timothy
Wu,umespecialistaempolítica
da internet da Columbia Uni-
versity, chama de “modelo de
negóciosTonySoprano (perso-
nagem que é chefe da máfia da
série de televisão Família So-
prano)”. Ou seja, extorquindo
dinheiro para proteção de to-
dos os sites na web – desde o
menordosblogueirosatéoGoo-
gle –, os proprietários de rede
terão imensos lucros.
Sem a neutralidade da rede,

a internet começaria a ficar pa-
recida com a TV a cabo. Uma
meia dúzia de grandes empre-
sascontrolarãooacessoaocon-

teúdo e sua distribuição, deci-
dindooquevocê vai ver equan-
to vai pagar por isso. Os gran-
dessetorescomoosdeassistên-
ciamédica,finanças,varejoejo-
go vão se defrontar com enor-
mes tarifas para o uso rápido e
segurodaweb–todossujeitosa
negociações discriminatórias e
exclusivas com as gigantes da
telefonia e da telefonia a cabo.
Perderemos a oportunidade

deexpandirvastamenteoaces-
so e a distribuição de notícias
independentes e de informa-
ções comunitárias por meio da
televisão de banda larga. Mais
de 60% do conteúdo da web é
criado por pessoas comuns, e
não por empresas. Como essa

inovação e produção vão pro-
gredirseseuscriadoresvãopre-
cisarpedirpermissãoaumcar-
tel de proprietários de rede?
Ocheirodoslucroscaídosdo

céupairanoaremWashington.
As empresas de telefonia estão
fazendo o máximo possível pa-
ra legislar para simesmasopo-
derdomonopólio.Estãogastan-
do milhões em dólares em pro-
paganda nos círculos do poder
em Washington, em lobistas
muito bempagos, em firmasde
pesquisa e consultoria que po-
demser“compradas”eemope-
rações de falsas bases popula-
res comnomesOrwellianos co-
moHandsOfftheInterneteNe-
tCompetition.org.

A elas se opõem uma coali-
zãodeverdadeirasbasespopu-
lares de mais de 700 grupos, 5
mil blogueiros e 750mil ameri-
canos que se arregimentaram
para apoiar a neutralidade da
redenositewww.savetheinter-
net.com.Acoalizãoédeesquer-
da e de direita, comercial e não
comercial, pública e privada.
Conta com o apoio de institui-
ções das mais diversas áreas.
Inclui também os fundadores
da internet, asmarcas famosas
doVale doSilício e umbloco de
varejistas, inovadores e em-
preendedores. Coalizão de tais
amplitude, profundidade e de-
terminação são raras na políti-
ca contemporânea.

Amaioriadosgrandesinova-
doresdahistóriadainternetco-
meçou na garagem de suas ca-
sas, com grandes idéias e um
pequeno capital. Isso não é por
acaso. As proteções à neutrali-
dade da rede minimizaram o
controlepelos proprietários de
rede, maximizaram a competi-
ção e convidaram forasteiros a
inovar. A neutralidade da rede
garantiu um mercado livre e
competitivo para o conteúdo
da internet. Os benefícios são
extraordinários e inegáveis.
O Congresso está decidindo

o futuro da internet. A questão
que se apresenta é simples: de-
ve a internet ser entregue à
meia dúzia de empresas a cabo
e de telefonia que controlam o
acessoonlinede98%domerca-
do de banda larga? Somente
um Congresso cercado por lo-
bistas de telecomunicações de
alto preço e recheado comcon-
tribuições para campanha po-
derápossivelmenteconsiderar
um tal ato absurdo.
Aspessoas estão acordando

para o que está em jogo, e suas
vozes estão ficando cada vez
maisaltas acadadiaquepassa.
À medida que milhões de cida-
dãos forem se dando conta dos
fatos, a mensagem para o Con-
gresso será clara: Salvem a in-
ternet. ●
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