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Atualidades

TECNOLOGIA

Fórum Mundial de Ciência e o desenvolvimento sustentável global 
Autor(es): Helena Nader

Correio Braziliense - 26/11/2013

"A complexidade crescente de grandes desafios para a humanidade requer que a comunidade 
científica internacional assuma novos papéis, pois cada vez mais o mundo é moldado pela 
ciência e tecnologia, que devem ser considerados e assumidos como legado comum da 
humanidade." A assertiva aparentemente utópica em um mundo desigual, consta da Declaração 
de Budapeste do Fórum Mundial de Ciência (FMC) de 2011 sobre o tema nova era para a ciência 
global. O evento bienal que reúne academias e sociedades científicas de todo o planeta tem vez 
neste ano no Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 27 de novembro, e carrega o ineditismo de ser 
realizado pela primeira vez fora da cidade de Budapeste.

O tema deste 6º fórum, Ciência para o Desenvolvimento Sustentável Global, resulta de extensa 
agenda de debates, trabalhos e propostas apresentados durante os encontros anteriores, que 
tiveram origem na Conferência Mundial de Ciência, organizada pela Unesco em Budapeste 
em 1999. No último fórum, em 2011, os participantes debateram e deliberaram sobre temas 
cruciais para determinar o futuro da humanidade e o papel da ciência.

Entre eles destacamos a questão da ética na pesquisa e na inovação, a necessidade de ampliar 
e fortalecer o diálogo com a sociedade sobre as implicações morais e éticas da ciência e da 
tecnologia, a implantação de políticas científicas colaborativas entre os países, o fortalecimento 
e a ampliação das capacidades científicas, sobretudo de mulheres (bandeira atual da Unesco), 
e a elaboração de políticas nacionais e internacionais que facilitem a equidade e a participação 
nos avanços da ciência e da tecnologia.

Não é pouca coisa. Tanto que o tema central do evento propõe um foco de todas essas questões, 
amalgamadas no problema específico do desenvolvimento sustentável global, presente hoje, 
ainda que em graus díspares, nas agendas de empreendimentos sociais, econômicos e políticos 
de todos os países. Como ramificações, os participantes se dedicarão a debates sobre as 
desigualdades como barreiras para o desenvolvimento global, a aplicação do conhecimento 
científico e tecnológico na preservação dos recursos naturais, as políticas públicas dedicadas 
à área, a educação em engenharia. Muitos dos tópicos serão debatidos com a participação de 
cientistas vencedores do Prêmio Nobel, convidados para o evento.

Estamos nos preparando há mais de um ano. O Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação 
(MCTI), coordenador local do fórum, em parceria com as principais organizações brasileiras 
representativas de ciência e tecnologia, realizou sete encontros preparatórios nas principais 
cidades do país — o primeiro deles em agosto do ano passado, em São Paulo — para promover 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br4

ampla discussão nacional sobre o tema central do FMC. O resultado foi consolidado em um 
documento a ser apresentado durante o fórum.

O fato de o Brasil ser escolhido para realizar pela primeira vez o FMC fora da Hungria significa 
que nossa ciência atingiu maturidade, significa credibilidade dos cientistas brasileiros. O evento 
será também oportunidade para mostrar o avanço da ciência feita no Brasil. Nossa produção 
científica cresceu muito nas últimas décadas e hoje somos responsáveis por 2,7% do total 
mundial, o que nos coloca na 14ª posição. Contudo, apesar da colocação entre as oito maiores 
economias do mundo, o Brasil é o quarto país com maior desigualdade da América Latina.

O Fórum Mundial de Ciência do Rio de Janeiro não ficará alheio aos problemas causados pelas 
desigualdades. Nossa expectativa é que o encontro notável de cientistas, representantes de 
organizações internacionais, academias, legisladores e meios de comunicação apresentem 
propostas de soluções concretas para os desafios urgentes que a humanidade enfrenta em 
todo o planeta.

HELENA B. NADER Biomédica, professora titular da Escola Paulista de Medicina, é presidente da 
SBPC

INTERNET MÓVEL PODE FALHA NA COPA

COM CONSUMO DE DADOS RECORDE, INTERNET MÓVEL PODE FALHAR DURANTE A 
COPA

O Globo - 21/01/2014

A internet móvel pode falhar durante a Copa do Mundo, o principal evento esportivo deste ano. 
Com o avanço de tablets e smartphones 3G e 4G entre os brasileiros, é esperada uma avalanche 
de tráfego de dados no país. A projeção é que sejam consumidos em 2014 inéditos 19,2 bilhões 
de gigabytes (GB), de acordo com previsões das operadoras com base em levantamento da 
Frost & Sullivan’s e Cisco. Será um crescimento de 65,09% em relação ao ano passado. Se as 
teles correm para fazer seus investimentos na tentativa de dar conta da demanda, as próprias 
companhias, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e especialistas alertam: na hora 
do gol, a rede vai ficar lenta e deve apresentar falhas.

O primeiro passo foi a formação de um consórcio entre as cinco operadoras móveis — Oi, Vivo, 
TIM, Claro e Nextel — para montar a infraestrutura nos estádios que vão receber os jogos 
da Copa do Mundo. Juntos, os investimentos somam R$ 200 milhões em antenas, cabos e 
roteadores nos estádios e só vão terminar em abril, quase às vésperas do torneio, que começa 
em junho. Assim, cada uma das 12 arenas, como o Maracanã, contarão com capacidade 
equivalente a uma cidade de 100 mil habitantes, de acordo com cálculos feitos pela Vivo, maior 
empresa do país, com 77,6 milhões de clientes.

Todos vão querer tirar fotos e fazer vídeos e enviá-los ao mesmo tempo. Por isso, em momentos 
de pico, como o de um gol da seleção brasileira, a tendência é a rede ficar ocupada e, assim, 
lenta. Há uma limitação de espaço. Não há como fugir desse cenário — admite o diretor de 
uma das teles, que não quis se identificar.

Além dos investimentos dentro dos estádios, as teles também vão montar uma operação de 
guerra ao redor das arenas. Estima-se que cada uma das operadoras utilize, pelo menos, quatro 
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caminhões com antenas móveis em ruas próximas de onde vão ocorrer os jogos. O objetivo 
nesse caso é aumentar a capacidade de conexão das empresas de telefonia móvel. A técnica 
já é muito utilizada em eventos com grande concentração de pessoas, como o Rock in Rio e o 
réveillon de Copacabana.

Anatel: pode haver dificuldades

O analista Virgílio Freire, ex-presidente da Lucent e da Vésper, diz que a demanda elevada na 
Copa vai criar um congestionamento natural na rede de dados, mesmo com os investimentos 
para reforçar a rede em dias de jogos.

— A rede vai ficar lenta. Em eventos onde há grande aglomeração, mesmo com os esforços 
das empresas, a conexão será falha. É preciso mais investimentos. Eles têm de ser constantes e 
não emergenciais, com o uso de caminhões. O problema é que o brasileiro tem uma demanda 
reprimida por dados. Então, tudo ele quer postar na internet e rever os lances pelo celular — 
diz Freire.

O próprio governo admite que a demanda pode não ser completamente atendida. A Anatel diz 
que “em todo o mundo, e não apenas no Brasil, é possível a ocorrência de picos de demanda, 
de modo que provavelmente não sejam atendidas 100% das tentativas de chamadas de voz 
e conexões de dados”. A Anatel lembra ainda que as teles têm realizado projetos conjuntos 
nos estádios, além de instalações móveis ao redor das arenas. Mas, lembrou, em nota, que “a 
ocorrência de concentração súbita de usuários da telefonia celular em um mesmo local pode 
ocasionar uma demanda anormal de uso dos recursos da rede das prestadoras e pode resultar 
em dificuldades momentâneas na fruição do serviço”.

Do outro lado, as empresas do setor continuam investindo em rede. A Oi já vem reforçando 
sua rede há três anos de olho no Mundial, com a criação de vias alternativas para o tráfego 
de dados. A tele, por ser patrocinadora da Copa do Mundo, é responsável pela infraestrutura 
exigida pela Fifa, organizadora do torneio. Somente no sorteio final dos jogos, em novembro 
do ano passado, o consumo de dados entre o Comitê Organizador e os jornalistas foi de três 
terabytes — o que equivale 822 mil fotos em alta resolução (HD, na sigla em inglês). Na Copa 
das Confederações, em meados do ano passado, o tráfego total, somente na sala de imprensa, 
somou 145 terabytes — volume que equivale a 39 milhões de fotos ou 2.900 filmes em formato 
HD.

— Se levar em conta que o tamanho da Copa será pelo menos o dobro do que foi a Copa das 
Confederações, é possível ter uma dimensão do que esperar — ressaltou o executivo de uma 
das empresas de telefonia.

Teles investem em equipamentos

Para dar conta da demanda, a Oi, segundo uma fonte, teve de importar equipamentos 
especiais, como roteadores de alta capacidade, que serão usados nos estádios. Quem também 
vem investindo em novas soluções é a TIM. Com investimentos de R$ 20 milhões, a tele vai 
armazenar, em data centers próprios, os conteúdos mais acessados da internet para reduzir 
em até 70% o tempo de espera para assistir a vídeos e ver fotografias. Em 2014, a empresa vai 
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destinar mais R$ 10 milhões na compra de small cells (antenas portáteis instaladas em postes 
de luz) entre Rio e São Paulo.

 • O ano de 2014 deve imprimir um novo marco no tráfego de dados em mobilidade. O 
aumento da venda de smartphones, que tiveram seus preços reduzidos drasticamente 
no último ano, favorecerão o uso da internet e redes sociais durante os jogos da Copa do 
Mundo e também a comunicação na campanha eleitoral. Estimamos aumento de 120% do 
tráfego de dados com o consumo, chegando a um crescimento de cerca de 11 petabytes 
por mês — afirma Carlo Filangieri, diretor de rede da TIM.

Leonardo Capdeville, diretor de redes da Vivo, lembra que a Copa será o maior evento do 
mundo no ano de 2014. Ele ressalta que o aumento no consumo de dados será potencializado, 
já que mais pessoas estão usando a rede 3G em seus celulares.

 • Haverá uma explosão de dados. Além da migração de 2G para 3G, ainda há a expansão 
da rede 4G, que cresce em ritmo mais elevado em relação ao início do 3G. Hoje, os 
smartphones já somam 35% de todos os celulares em uso no país e os números são de 
mais altas nos próximos anos. Por isso, temos ampliado os investimentos, levando a fibra 
até as antenas, para permitir maior velocidade — afirma Capdeville.

Na avaliação de Gabriela Derenne, diretora da Claro para o Rio e Espírito Santo, o nome do 
jogo para 2014 é dados. Segundo ela, cerca de 60% dos celulares vendidos já são smartphones. 
Agora, a companhia, está ampliando sua rede de fibra óptica. Gabriela destaca que hoje 75% da 
rede já trafegam em fibra. O projeto total prevê fibra em 120 mil quilômetros e um investimento 
de R$ 800 milhões. A tele ainda destinou quase R$ 1 bilhão para a construção de uma rede de 
cabos submarinos, que sai do Rio e passa por Salvador e Fortaleza até chegar nos EUA:

 • Agora, estamos na terceira etapa, que é a rede 4G. Por isso, estamos reforçando essa rede 
de infraestrutura.

E demanda não vai faltar. O designer Guilherme Pecegueiro, que trabalha em uma empresa de 
e-commerce chamada Lab 77, sabe bem a importância de uma rede bem estruturada para uma 
conexão rápida:

 • Em dias normais, já são muitos os desafios para uma internet veloz. Imagina com um 
grande evento, onde a demanda vai ser maior. É claro que todos vão querer fazer fotos e 
postar vídeos. É natural.

Satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar
O Estado de S. Paulo - 10/12/2013

 Uma falha no foguete de lançamento resultou ontem na perda do satélite CBERS-3, 
desenvolvido em parceria entre Brasil e China. O satélite chegou a entrar em órbita e funcionou 
durante 30 minutos, mas não atingiu a velocidade necessária para permanecer em órbita e 
acabou caindo de volta na Terra.

O lançamento ocorreu no horário previsto (11h26 em Pequim, 1h26 em Brasília), do Centro de 
Lançamento de Satélites de Taiyuan, na China, e foi inicialmente considerado um sucesso por 
ambos os lados. Cerca de uma hora depois, porém, os chineses perceberam que algo estava 
errado.

Segundo as análises preliminares, houve um problema no tempo de funcionamento do motor 
do último estágio do foguete - aquele que leva o satélite dentro de uma coifa, para colocá-lo 
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efetivamente em órbita. O foguete parou de funcionar 11 segundos antes do previsto, de forma 
que o satélite foi liberado no espaço a uma altitude menor (720 km, em vez de 778 km) e com 
uma velocidade horizontal abaixo da mínima necessária (de 8 km/segundo) para permanecer 
em órbita.

Sem velocidade suficiente para se contrapor à atração gravitacional da Terra, o CBERS-3 
começou a perder altitude rapidamente, até reentrar na atmosfera e ser pulverizado pelo calor 
gerado durante a queda. Acredita-se que ele tenha caído sobre a região da Antártida.

"Tudo correu bem até 11 segundos antes do fim do lançamento", lamentou o vice-diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Oswaldo Miranda. "Esses 11 segundos (de 
impulso) que faltaram foram fatais para o CBERS. É como num estilingue: se você não puxar 
bem o elástico, a pedra cai bem na sua frente."

A diferença de altitude na órbita, segundo Miranda, poderia ter sido corrigida por meio do 
acionamento de propulsores internos do satélite. A perda de velocidade horizontal, porém, era 
incorrigível. Não se sabe qual foi a velocidade exata de liberação, "mas certamente ficou bem 
abaixo de 8 km/s", segundo Miranda.

Ele ressaltou que, uma vez liberado pelo foguete, o CBERS-3 entrou automaticamente em 
operação e funcionou perfeitamente durante 30 minutos, antes de desaparecer. "Não houve 
nenhuma falha do satélite. O problema foi no lançador", afirmou.

O CBERS-3 era o quarto de uma série de satélites de observação da Terra desenvolvidos por 
Brasil e China.

Experiência. O foguete usado no lançamento era um Longa Marcha 4B, um modelo bem 
conhecido e de alta confiabilidade. A falha de ontem foi a primeira registrada no programa 
espacial chinês com esse tipo de foguete, após 34 lançamentos consecutivos de sucesso.

Fronteiras da biotecnologia
O Estado de S. Paulo - 10/12/2013

 Plantas transgênicas vieram para ficar. E prevalecer. Suas variedades passaram a dominar 
a safra de grãos no Brasil. Na corrida tecnológica, ninguém segura a engenharia genética. A 
ciência vence o medo obscurantista.

Lavouras geneticamente modificadas de soja, milho e algodão, nessa ordem, lideram, com 
dois terços, a semeadura da área nacional. Produtividade, facilidade no trato, economia 
de defensivos: aqui as razões principais que explicam seu notável desempenho. Problemas 
agronômicos, como resistência de ervas invasoras. Herbicidas ou ressurgência de pragas, 
existem, mas se assemelham aos das lavouras convencionais. Não se comprovou alguma 
tragédia ambiental, tampouco dano à saúde humana, decorrente do uso específico de 
transgênicos.

Há séculos o melhoramento genético tradicional tem modificado os organismos. As variedades 
atualmente plantadas ou criadas pouco se parecem com suas ancestrais: o frango deixou de ser 
caipira, o milho tomou-se ereto, as frutas perdem suas sementes. Nenhum alimento continua 
"natural".
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O patamar da evolução mudou, porém, quando os cientistas descobriram a possibilidade de 
modificar artificialmente o DNA das espécies. Sem cruzamento sexual.

Tudo começou em 1972. Pesquisadores perceberam que parasitas do gênero Agrobacterium 
transferiam partes de seu germoplasma para as plantas hospedeiras, estimulando nestas a 
produção de açúcar, do qual se alimentavam. Quer dizer, ocorria na natureza um mecanismo 
de transgenia. Dez anos depois, em Gent (Bélgica),cientistas conseguiram pioneiramente 
efetuar a transgênese em laboratório. Em seguida, certas bactérias foram geneticamente 
modificadas visando à produção de insulina humana. Os diabéticos comemoraram. A ciência 
havia dado um tremendo salto no conhecimento. Desde então as equipes de ponta, em oficinas 
públicas e privadas, passaram a investir na engenharia genética, turbinando mundialmente a 
biotecnologia. Esta se destacou, inicialmente, na manipulação de microrganismos. Depois, em 
1996, chegou ao campo, com o lançamento de uma variedade de soja resistente à aplicação 
de herbicida. Começou a grande polêmica. Ativistas ambientais denunciaram a "comida 
Frankenstein". Religiosos condenaram os cientistas por manipularem a vida. A opinião pública 
ficou confusa.

Tal temor, compreensível, resultou na proposta de uma "moratória" de cinco anos, precaução 
adotada pela União Europeia em 1999. Esse período se considerava suficiente para buscar o 
esclarecimento das dúvidas sobre a nova tecnologia. O tempo passou, a engenharia genética 
evoluiu, os preconceitos religiosos e ideológicos cederam lugar às evidências científicas. Novas 
transgenias surgiram, barreiras foram caindo. Hoje, na agricultura, as variedades modernas, 
geneticamente alteradas, se fazem presentes em 50 países, plantadas por 17,3 milhões de 
agricultores, ocupando 10% da terra arável do mundo. Não é mais uma experiência.

Novidades biotecnológicas continuam surgindo. Entre animais, desenvolvem-se cabras 
transgênicas que produzem em seu leite uma proteína típica da teia de aranha, capaz de gerar 
polímeros altamente resistentes. Nos vegetais, entusiasma a possibilidade da geração de 
plantas que suportam "stress hídrico". Na Embrapa, um gene de cafeeiros resistentes à seca 
foi introduzido em plantas de fumo, fazendo-as suportar a falta de água no solo. Em Israel, 
cientistas do Instituto de Tecnologia alteraram os genes de alface, impedindo que suas folhas 
murchem após a colheita. Sensacional.

Técnicas chamadas "DNA recombinante" invadem a medicina. Utilizando-as, o Instituto Butantã 
(São Paulo) desenvolveu recente vacina contra a hepatite B; também pela intervenção no 
genoma viral surgem vacinas contra influenza,dengue, coqueluche e tuberculose. Na Faculdade 
de Medicina da USP em Ribeirão "Preto estuda-se uma vacina transgênica para combater 
câncer. Porcos geneticamente modificados em Munique (Alemanha) provocaram fraca reação 
do sistema imunológico humano, abrindo caminho para os xenotransplantes.

Bactérias, leveduras e fungos geneticamente modificados têm sido utilizados na fabricação de 
alimentos há tempos. Esses microrganismos atuam diretamente nos processos de fermentação, 
gerando queijos, massas, cerveja; ajudam até na definição do aroma em bebidas e comidas. 
Etanol celulósico, a partir do bagaço da cana ou de capim, virá de leveduras geneticamente 
modificadas. Na indústria, o sabão em pó contêm enzimas, oriundas de bactérias transgênicas, 
que facilitam a degradação de gordura nos tecidos.

Na fronteira da biotecnologia desenvolve-se aqui, na Embrapa, uma incrível técnica -dos 
promotores constitutivos - capaz de restringir a manifestação de certas proteínas transgênicas 
em folhas e frutos das plantas modificadas. Ou seja, a planta será transgênica, mas seus frutos, 
ou grãos, escapam do DNA alterado. O avanço da engenharia genética, base da biotecnologia, é 
extraordinário em todos os ramos, dando a impressão de que o melhor ainda está por vir.
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Por que, então, diante de tanto sucesso ainda há restrições contra os transgênicos, taxando-
os de produtos do mal? Boa pergunta. A resposta encontra-se no preconceito criado lá atrás. 
A rigor, hoje em dia os produtos transgênicos, submetidos a legislação super rigorosa, são 
bastante seguros para o consumo. Já outros alimentos, embora "convencionais", mais parecem 
uma bomba química: salgadinhos, latarias, maioneses, doces insossos, essas gororobas, sim, 
impunemente destroem nossa saúde.

Conclusão: transgênico ou convencional, pouco importa. Vale o alimento ser saudável.

A impressão é de que o melhor dos avanços da engenharia genética ainda está por vir.

Satélite brasileiro vira pó no espaço

Foguete chinês falha, e satélite se desintegra
Correio Braziliense - 10/12/2013

Equipamento de observação desenvolvido pela China e pelo Brasil ao custo de R$ 300 milhões 
se desintegra antes de entrarem órbita. Falha no foguete chinês causou o fracasso do projeto

Segundo informações obtidas pelo Inpe, o equipamento de observação sino-brasileiro CBERS-3 
não se posicionou corretamente na órbita terrestre porque motores do veículo lançador foram 
desligados 11 segundos antes do previsto. Apesar do fracasso, a parceria será mantida

Uma falha de funcionamento no foguete chinês Longa Marcha 4B é a causa apontada pelo 
fracasso do lançamento do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 3 (CBERS-3), que não 
conseguiu chegar à orbita da Terra como planejado. O equipamento foi enviado às 11h26 (1h26 
em Brasília) do Centro de Lançamentos de Satélites de Taiyhuan. De acordo com informações 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o satélite se desintegrou durante a queda. 
O acidente atrasa os planos do Brasil de contar com imagens próprias geradas do espaço, mas 
o projeto terá continuidade, e um novo mecanismo será desenvolvido para substituir o que foi 
perdido. 

De acordo com o Inpe, os dados obtidos pelos pesquisadores mostram que os subsistemas 
do CBERS-3 funcionaram como esperado. Técnicos brasileiros que acompanhavam o processo 
por meio de teleconferência, no Centro de Controle de Satélites, em São José dos Campos 
(SP), chegaram a comemorar quando o painel solar do satélite foi aberto, dando a impressão 
de que a missão havia sido bem-sucedida. No entanto, o equipamento não alcançou a órbita 
pretendida devido ao desligamento precoce do motor de propulsão do foguete lançador, que 
aconteceu 11 segundos antes do planejado. Essa seria a terceira e última etapa para que o 
observatório entrasse em órbita. 

 O CBERS-3 seria o quarto satélite do programa de cooperação a orbitar o planeta. Os três 
enviados anteriormente operaram normalmente, conseguindo alcançar seus objetivos. O 
custo do projeto para o Brasil foi de aproximadamente R$ 150 milhões, 50% do total. A outra 
metade do investimento coube ao governo da China, que era também responsável por enviar 
a máquina ao espaço. O desastre, contudo, não deve interromper a parceria, e ambos os lados 
já manifestaram o interesse em iniciar imediatamente discussões técnicas que antecipem a 
montagem e o lançamento do CBERS-4. 
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Independência

A intenção da iniciativa é que os dois países contem com imagens da superfície de seus 
territórios, graças a câmeras de alta resolução. Isso não ocorre desde 2010, quando o CBERS-2 
encerrou suas atividades. Com um satélite próprio, o Brasil deixa de depender totalmente de 
informações vindas de outras nações. O monitoramento auxilia, por exemplo, o zoneamento 
agrícola, a prevenção de desastres naturais e também o acompanhamento de alterações da 
cobertura vegetal, fundamental para conter o desmatamento na Amazônia e outras florestas 
nacionais. 

Para Renato Las Casas, coordenador do Grupo de Astronomia e professor do Departamento 
de Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o 
percalço do projeto CBERS deverá ser superado, e, futuramente, a parceria brasileira com os 
chineses terá mais sucesso. “Esse foi o primeiro problema enfrentado por essa empreitada, 
mas os satélites lançados anteriormente obtiveram bastante sucesso. Acredito que essa falha 
poderá atrasar, mas não irá inviabilizar todo o programa”, declara. 

 O professor também acredita que a continuidade da iniciativa é importante para o país. “As 
câmeras utilizadas nesse satélite podem auxiliar no monitoramento das florestas e, dessa 
forma, evitar desmatamento e invasões irregulares, além de ajudar no socorro a vítimas de 
tragédias como a de Petrópolis (RJ), onde as fortes chuvas e alagamentos deixaram pessoas 
em perigo. Esses recursos auxiliariam nos resgates de sobreviventes ilhados, por exemplo, 
pois o alcance visual é notável”, complementa. “Sou a favor de um maior investimento na área 
espacial, pois ela contribui para que a economia cresça. Todos os países desenvolvidos possuem 
sucesso nessa área, e precisamos seguir esse mesmo caminho.”

Amazon e Twitter juntam forças em compras
Fonte: Barney Jopson e Tim Bradshaw – Financial Times – 05/05/14

Amazon uniu forças com o Twitter para permitir que consumidores tuítem produtos que eles 
gostarem diretamente para seu “carrinho de compras” no site, no movimento das empresas de 
tecnologia para encontrar caminhos para fundir mídia social e comércio eletrônico.

A medida mira em transformar o Twitter em uma nova vitrine de compras da Amazon, que 
apenas flertou com as mídias sociais até o momento, parcialmente por culpa de Jeff Bezos, seu 
diretor executivo, que não quer compartilhar seus clientes com outras companhias, segundo 
ex-funcionários.

Através da parceria, consumidores no Twitter que virem um tweet com um link do produto 
da Amazon será capaz de colocá-lo diretamente em sua cesta de compras na Amazon.com, 
respondendo com a hashtag #amazoncart nos EUA ou #amazonbasket no Reino Unido.

Apesar do potencial para os consumidores de obter ideias de compras de amigos e especialistas 
em Twitter, Facebook e Pinterest, a mídia social teve até agora um sucesso limitado na geração 
de transações de comércio eletrônico .

Embora o Twitter não vá receber nenhum dinheiro das vendas da Amazon, o grupo espera que 
encorajar sites de comércio eletrônico e outras empresas a gastar mais dinheiro em publicidade 
através do site.
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Os “cards” do Twitter  – widgets dentro de um tweet individual que são mais comumente 
usados para mostrar fotos ou vídeos – já são utilizados por varejistas online como o eBay para 
mostrar mais informações quando o usuário tuíta um link para um produto. No entanto , os 
consumidores ainda tem que clicar no site para fazer uma compra.

A parceria pode contribuir para o objetivo da Amazon de retirar o atrito do processo de 
compras. Em um vídeo sobre a parceria, a empresa exalta: “Não há mais troca de aplicativos, 
digitação de senhas ou tentar se lembrar de itens que você viu no Twitter . “

Sucharita Mulpuru, analista da Forrester Research, disse:

Eu realmente não acho que seja necessário [para a Amazon], porque as redes sociais são 
melhores para conscientização e eles certamente não têm um problema de renome.

Ela observou que, quando muitas pessoas estavam interessadas em um produto, elas tinham a 
mesma probabilidade tanto de procurá-lo na Amazon como no Google, independentemente de 
onde o tenham visto pela primeira vez.

Disse Mulpuru:

O problema é que o Twitter é realmente um fluxo de notícias e informações, não de comércio. 
Os experimentos com compras que aconteceram até agora no Twitter não têm sido de grande 
sucesso.

A parceria também toca em questões mais amplas sobre o quanto de suas vidas as pessoas 
querem revelar em mídias sociais e se a vontade de partilhar interesses e hábitos estende-se a 
compras.

O vídeo mostra consumidores da Amazon tuitando seu desejo de comprar produtos de higiene 
pessoal – fraldas e uma escova de dentes elétrica – bem como um jogo de videogame.

Estima-se que o número de americanos que acessam Twitter a cada mês aumentará 11,6%, 
chegando em 48,2 milhões em 2014, de acordo com a eMarketer, um grupo de pesquisa. Para o 
Reino Unido, está previsto um aumento no número de usuários do Twitter de 13,4%, atingindo 
para 13.6m.

A Amazon tem cerca de 1,1 milhão de seguidores no Twitter.

Embora a Amazon não tenha sido totalmente abraçada pela última rodada de mídias sociais, 
analistas apontam que o registro de opiniões dos clientes que foi pioneiro em seu site foi o 
embrião dessa proposta.

Senado aprova Marco Civil da Internet

Projeto já foi aprovado pela Câmara e seguirá para sanção presidencial.

Governo barrou todas as mudanças propostas para acelerar a aprovação.
Do G1, em Brasília

O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (22) o projeto de lei que institui o 
Marco Civil da Internet, considerado uma espécie de Constituição para uso da rede no país. O 
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texto, que foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados, não sofreu alteração de 
conteúdo pelos senadores e seguirá agora para sanção da presidente da República.

O projeto, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e 
provedores, tramitou por menos de um mês no Senado. A pedido do Palácio do Planalto, os 
senadores aliados barraram as propostas de alteração sugeridas. Se isso ocorresse, o texto teria 
que retornar para análise dos deputados, o que adiaria a aprovação.

O governo tinha pressa em aprovar a matéria devido à conferência internacional sobre 
governança na internet, que será realizada em São Paulo nesta semana. A presidente Dilma 
Rousseff vai participar do evento nesta quarta e quer levar o Marco Civil como uma das 
respostas do seu governo às denúncias de que autoridades e empresas brasileiras teriam sido 
espionadas pela NSA, agência de inteligência dos Estados Unidos.

O projeto, porém, não é recente. Foi enviado em 2011 pelo Executivo à Câmara dos Deputados 
e só aprovado em 25 de março deste ano após intensa negociação entre parlamentares e 
Planalto. A chamada neutralidade de rede, princípio considerado um dos pilares do projeto, foi 
aprovada e passará a vigorar com a sanção da nova lei.

O armazenamento de dados no Brasil, que era considerado uma prioridade para o governo com 
objetivo de coibir atos de espionagem, não foi aprovado. Essa obrigação já havia sido derrubada 
pelos deputados para viabilizar a aprovação na Câmara (veja regras abaixo).

No plenário do Senado, a aprovação só foi possível porque os senadores aprovaram um 
requerimento de inversão de pauta, o que levou o projeto ao primeiro item a ser votado nesta 
noite. Governistas tentaram acordo com a oposição para dar urgência ao projeto, mas não 
conseguiram consenso com PSDB e DEM.

A oposição não foi contrária ao Marco Civil da forma como está, mas alegou que o Senado 
poderia "aperfeiçoar" o texto, segundo afirmou o líder do DEM, José Agripino (RN). "Eu quero 
só um mês para desatar alguns nós desse Marco Civil da Internet", apelou.

O líder do PSDB, Aloysio Nunes (SP), disse que os senadores têm "um papel a cumprir" na 
elaboração do projeto e criticou a pressa do governo. "Existe uma disposição do governo de 
não aceitar nenhuma emenda, estamos proibidos de fazer emenda e, se fizermos, será apenas 
para constar. Essa é uma atitude autoritária da presidente da República", criticou.

Por outro lado, a ex-ministra da Casa Civil senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) negou 
"encaminhamento autoritário". "Há tão somente uma matéria importantíssima em pauta", 
rebateu. "Temos um grande evento acontecendo no Brasil, e é importante que tenhamos uma 
resposta concreta para regular a internet", afirmou a petista.

Neutralidade

Aprovada junto no projeto, a neutralidade de rede pressupõe que os provedores não podem 
ofertar conexões diferenciadas, por exemplo, para acesso somente a emails, vídeos ou redes 
sociais. O texto estabelece que esse princípio será ainda regulamentado pelo Poder Executivo, 
para detalhar como será aplicado e quais serão as exceções.

Isso será feito após consulta à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Comitê Gestor 
da Internet (CGI). As exceções servirão para garantir prioridade a "serviços de emergência".
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Críticos da neutralidade dizem que o princípio restringe a liberdade dos provedores para 
oferecer conexões diferenciadas conforme demandas específicas de clientes e que sua 
aplicação obrigatória pode encarecer o serviço para todos indistintamente. A proposta não 
impede a oferta de pacotes com velocidade diferenciada.

Retirada de conteúdo

De acordo com o projeto, provedores de conexão à web e aplicações na internet não serão 
responsabilizados pelo uso que os internautas fizerem da rede e por publicações feitas por 
terceiros.

Atualmente não há regras específicas sobre o caso e as decisões judiciais variam - alguns juízes 
punem sites como o Facebook e Google por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto 
outros magistrados optam por penalizar apenas o responsável pelo conteúdo.

De acordo com a nova legislação, as entidades que oferecem conteúdo e aplicações só serão 
responsabilizadas por danos gerados por terceiros se não acatarem ordem judicial exigindo 
a retirada dessas publicações. O objetivo da norma, segundo o deputado Alessandro Molon, 
relator do projeto, é fortalecer a liberdade de expressão na web e acabar com o que chama de 
"censura privada".

Fim do marketing dirigido

Pelo texto aprovado, as empresas de acesso não poderão "espiar" o conteúdo das informações 
trocadas pelos usuários na rede. Há interesse em fazer isso com fins comerciais, como para 
publicidade, nos moldes do que Facebook e Google fazem para enviar anúncios aos seus 
usuários de acordo com as mensagens que trocam.

Essas normas não permitirão, por exemplo, a formação de bases de clientes para marketing 
dirigido, segundo Molon. Será proibido monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos 
pacotes, salvo em hipóteses previstas por lei.

Sigilo e privacidade

O sigilo das comunicações dos usuários da internet não pode ser violado. Provedores de acesso 
à internet serão obrigados a guardar os registros das horas de acesso e do fim da conexão dos 
usuários pelo prazo de seis meses, mas isso deve ser feito em ambiente controlado.

A responsabilidade por esse controle não deverá ser delegada a outras empresas.

Não fica autorizado o registro das páginas e do conteúdo acessado pelo internauta. A coleta, 
o uso e o armazenamento de dados pessoais pelas empresas só poderão ocorrer desde que 
especificados nos contratos e caso não sejam vedados pela legislação.
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Entenda o que está em jogo na proposta de Marco Civil da Internet
Voltado a fixar normas na web, projeto agora traz práticas antiespionagem.

Proposta cria no país uma espécie de Constituição para a rede mundial.
Do G1, em São Paulo e em Brasília

Alçado pela presidente Dilma Rousseff à condição de principal ferramenta legal para livrar o 
Brasil da ciberespionagem estrangeira, o projeto do Marco Civil da Internet foi criado para 
estabelecer direitos dos internautas brasileiros e obrigações de prestadores de serviços na web 
(provedores de acesso e ferramentas on-line).

Pronto para ser votado na Câmara, o texto também deve passar pelo Senado antes de ser 
submetido à sanção presidencial. Nesta quarta (6), o marco civil será tema de um debate entre 
parlamentares e especialistas de diferentes setores no plenário da Câmara.

O G1 ouviu especialistas em direito digital e o relator do Marco Civil da Internet, o deputado 
Alessandro Molon (PT-RJ), sobre os principais pontos do projeto:

1. Privacidade

2. Dados pessoais

3. Armazenamento de dados

4. Vigilância na web

5. Internet livre

6. Fim do marketing dirigido

7. Liberdade de expressão

8. Conteúdo ilegal

"A principal mudança é ter uma legislação mais especifica sobre privacidade de internautas 
brasileiros relacionada à questão de como se faz o uso de dados de navegação cadastrais e 
mesmo de conexão", afirma Patrícia Peck Pinheiro, advogada especialista em direito digital do 
escritório Patrícia Peck Pinheiro.

"[O projeto] estabelece princípios, garantias, direitos dos usuários de internet no país, mas 
estabelece deveres também", enfatiza o deputado Alessandro Molon. Veja, item a item, o que 
está em jogo:

1. Privacidade

O Marco Civil determina que o sigilo das comunicações dos usuários da internet não pode ser 
violado. Provedores de acesso à internet serão obrigados a guardar os registros das horas de 
acesso e do fim da conexão dos usuários pelo prazo de um ano, mas isso deve ser feito em 
ambiente controlado. A responsabilidade por esse controle não deverá ser delegada a outras 
empresas.
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Não fica autorizado o registro das páginas e do conteúdo acessado pelo internauta. A coleta, 
o uso e o armazenamento de dados pessoais pelas empresas só poderão ocorrer desde que 
especificados nos contratos e caso não sejam vedados pela legislação.

"A nossa Constituição e o nosso Código de Defesa do Consumidor defendem de forma genérica 
a privacidade, mas não tratam de formas específicas os limites de uso de uma informação e 
também de prazo de uso", afirma a advogada Patrícia Peck Pinheiro.

2. Dados pessoais

Segundo Alessandro Molon, o Marco Civil "traz regras sobre quais dados podem ser coletados, 
quem pode coletar, qual a finalidade dessa coleta de dados, como esses dados podem ser 
compartilhados, com quem podem e com quem não podem ser compartilhados, como devem 
ser guardados, como devem ser protegidos".

"Passou a ser muito comum na internet a oferta de um serviço gratuito para, em contrapartida, 
aquele prestador ficar com a informação do cliente. O que o Marco Civil pretende fazer é que 
isso não seja um cheque em branco", explica Peck Pinheiro.

3. Armazenamento de dados

O relatório de Alessandro Molon estabelece que o Executivo poderá, por meio de decreto, 
obrigar tanto empresas que oferecem conexão quanto sites (como Google e Facebook) a 
armazenar e gerenciar dados no Brasil. Pelo texto, é preciso que as empresas tenham finalidade 
econômica e que se considere o seu "porte". De acordo com o relator, isso exclui da exigência, 
por exemplo, blogs.

O trecho sobre o armazenamento de dados no país era uma das principais demandas da 
Presidência da República. "O governo conhece o texto da primeira à última letra e o apoia tal 
qual ele está . E isso é fruto de uma construção que é maior do que o governo", disse Molon.

Ainda que a empresa não faça coleta ou armazenamento de dados no país, se a companhia 
tiver uma subsidiária no Brasil deverá respeitar a legislação brasileira, com direito à privacidade 
e sigilo de dados pessoais.

4. Vigilância na web

A determinação de quem poderá lidar com os dados pessoais de brasileiros e do que poderá 
ser feito com eles é o cerne da estratégia contra espionagem virtual. "Provedores de acesso e 
aplicações não poderão ceder dados a terceiros sem que os usuários permitam, o que inviabiliza 
uma série de práticas", explica o deputado, referindo-se ao monitoramento dos Estados Unidos.

Além disso, devido a essas regras, atividades corriqueiras devem ser inviabilizadas, segundo 
Molon. Por exemplo, se houver solicitação do usuário, as redes sociais não poderão mais 
manter informações pessoais após ele excluir seu perfil. Caso infrinjam as determinações, 
provedores e aplicações estarão sujeitos a sanções cíveis, criminais e administrativas. A retirada 
da informação não é obrigatória se o usuário não solicitar.
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5. Internet livre

As provedoras de internet não poderão oferecer planos de acesso que permitam aos usuários 
utilizar só e-mail, redes sociais ou vídeos. Isso porque a transmissão de informação pela internet 
deverá tratar todos os dados da mesma forma, sem distinção de conteúdo, origem e destino ou 
serviço. Esta é a chamada neutralidade de rede, tema que tem contrariado as empresas de 
telecomunicações.

Segundo o relator da proposta, essas regras não inviabilizam a oferta de pacotes com diferentes 
velocidades. Segundo Molon, regras sobre pacotes não entraram em sua proposta por se tratar

de modelo de negócios. "Não entramos em detalhes que envolvem modelos de negócio, 
porque fazer isso significa tornar a discussão do marco regulatório uma discussão sem fim", 
disse o relator.,

Renato Ópice Blum, advogado especialista em direito digital, defende a neutralidade, mas crê que 
o Marco Civil não deveria abordar o assunto, pois "já é tratado na Lei Geral das Telecomunicações 
e a competência para isso é da Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações]".

6. Fim do marketing dirigido

As empresas de acesso não poderão espiar o conteúdo das informações trocadas pelos usuários 
na rede. Há interesse em fazer isso com fins comerciais, como para publicidade, nos moldes 
do que Facebook e Google fazem para enviar anúncios aos seus usuários de acordo com as 
mensagens que trocam. Essas normas não permitirão, por exemplo, a formação de bases de 
clientes para marketing dirigido, diz Molon.

Será proibido monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes, salvo em hipóteses 
previstas por lei.

7. Liberdade de expressão

Provedores de conexão à web e aplicações na internet não serão responsabilizados pelo uso 
que os internautas fizerem da rede. Conteúdos publicados pelos usuários só serão retirados, 
obrigatoriamente, após ordem judicial. As entidades que oferecem conteúdo e aplicações serão 
responsabilizadas por danos gerados por terceiros apenas se não acatarem a ordem judicial. 
Por isso, Molon acredita que a liberdade de expressão será fortalecida na web, pois vai acabar 
com o que chama de "censura privada".

"As aplicações na internet acabam sendo obrigadas elas mesmas a julgarem se determinadas 
opiniões devem permanecer no ar ou não, mediante notificações que recebem dos ofendidos", 
diz. "Isso acaba ferindo gravemente a liberdade de expressão, porque a regra passa a ser a da 
retirada."

8. Conteúdo ilegal

Para o advogado Ópice Blum, a prerrogativa de retirar conteúdos obrigatoriamente apenas 
depois de receber determinação da Justiça ajuda os provedores de acesso, mas prejudica 
pessoas que se sentirem constrangidas por algum conteúdo publicado que seja evidentemente 
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ilegal. "Vai haver dificuldade de remoção de conteúdo ilegal. A vítima vai ter que contratar um 
advogado."

"Apenas aquele que tiver recursos financeiros e acesso ao Judiciário é quem vai poder se 
defender?", questiona Peck Pinheiro, para quem "preocupa o excesso de juridiscionalização". 
"Nesse caso, vamos dar mais voz e mais peso à liberdade de expressão e, sim, vamos dificultar 
mais as situações em que a vítima possa ter razão."

Projeto é prioridade após espionagem americana

Há quase um ano e três meses emperrado na Câmara, o texto já foi incorporado a outros 37 
projetos de lei similares. O principal ponto de discórdia é a neutralidade de rede.

O princípio do Marco Civil da Internet estabelece que dados transferidos pela web (vídeo, 
texto, áudio etc.) não podem ser privilegiados em detrimento de outros, seja lá quem forem 
os usuários ou o tipo de plano que tenham adquirido. As operadoras discordam e argumentam 
que isso atrapalharia o negócio, pois impossibilitaria os diferentes tipos de pacotes.

Apesar de não haver consenso sobre o tema, o projeto passou a ter prioridade para ser votado 
por pressão da presidente Dilma Rousseff. O programa "Fantástico" mostrou que a chefe do 
Executivo e seus assistentes foram espionados pelos EUA, além da Petrobras. A revelação veio à 
tona após a denúncia de que brasileiros eram monitoradas na web por agências de espionagem 
norte-americanas.

"Desde que estourou o escândalo de espionagem, incluímos uma série de medidas que 
limitam o uso de dados pessoais coletados através da internet ou mesmo vetam a coleta de 
determinados dados por alguns provedores", diz Molon.

Versões do projeto anteriores ao escândalo proibiam provedoras de acesso à rede de captar, 
analisar e transferir dados pessoais sem autorização, mas algumas dessas restrições foram 
extendidas às chamadas aplicações na internet, como Facebook e os serviços do Google.

Serviços on-line como os do Google e do Facebook estão no centro das revelações sobre a 
espionagem dos EUA, pois são obrigados a ceder dados de usuários à Justiça norte-americana.

Brasil sedia evento para discutir quem 'manda' na internet

NETMundial reunirá representantes de mais de 90 países em São Paulo.

Debates girarão em torno de como tornar a rede mais aberta e transparente.

Do G1, em São Paulo

O Brasil sediará nesta quarta-feira (23) e quinta (24) um encontro entre países, empresas, 
grupos técnicos e acadêmicos para discutir quem "manda" na internet e qual deve ser a 
extensão desse poder. Representantes de mais de 90 nações, entre eles 27 ministros, debaterão 
no NETMundial a chamada "governança de rede", para propor uma carta de princípios sobre 
questões técnicas como domínios de rede (".com" e ".br"), e socioculturais, como privacidade 
e liberdade de expressão.
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Realizado em São Paulo, o evento terá a participação da presidente Dilma Rousseff, que deve 
abordar a aprovação do Marco Civil da Internet, feita no Senado Federal na noite de terça-feira 
(22). O documento é considerado uma espécie de Constituição para o uso da web no país.

O encontro também vai destacar o caráter "libertário" da rede. "Grande parte da infraestrutura 
da internet foi construída por softwares que, em algum momento, poderiam ser considerados 
intrusos ou indesejados", afirmou Marcos Mazoni, diretor-presidente do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro), em referência a serviços de software livre como Mozilla e 
Apache.

Atualmente, as especificações técnicas da web são discutidas e desenhadas por grupos dentro 
do corpo de influência do governo dos Estados Unidos. A principal delas é a Corporação de 
Atribuição de Nomes e Números na Internet (Icann, na sigla em inglês), uma entidade privada 
sem fins lucrativos que decide sobre nomes e domínios na rede, mas é supervisionada pelo 
Departamento de Comércio americano e não tem representantes de outros países em seu 
conselho.

Essa falta de diversidade para gerir os destinos da internet é o tema que permeará os quatro 
painéis do NETMundial, para os quais foram atraídas personalidades da rede como o "pai" da 
World Wide Web; Tim Berners-Lee; o presidente da Icann, Fadi Chehadé; e o vice-presidente do 
Google e criador do protocolo TCP/IP (fundamental para a web funcionar), Vint Cerf.
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Para o presidente do NETMundial, Virgílio Almeida, a saga do Brasil e de outros países latinos, 
como o Peru, para barrar o domínio ".amazon" – pedido pela empresa de comércio eletrônico 
Amazon – é um exemplo da concentração de poder. A Icann permitiu, em 2011, que companhias 
pedissem domínios diferentes dos comuns ".com" e ".org" e pudessem ser ".qualquer coisa".
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Para impedir que uma empresa registre um domínio com o nome de uma região geográfica, os 
países que não têm assento no conselho devem recorrer e esperar que o pedido seja aceito.

"Isso mostra que essa entidade privada dos EUA tem um papel muito grande, o que sempre 
incomodou o Brasil", afirmou Almeida, que também é secretário de política de informática do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os EUA já deram o primeiro passo e informaram que, em 2015, deixarão o controle da Icann, 
cuja sede será transferida da Califórnia para a Suíça. O país, no entanto, só aceita passar o 
bastão para uma entidade multissetorial, composta pela sociedade civil e por grupos técnicos, 
sem a sobressalência de uma nação sobre as demais.

Após as revelações de que o governo americano mantinha um programa maciço de 
monitoramento cibernético, temas como liberdade de expressão e de associação e privacidade 
na rede foram incluídos na questão da governança.

Para Almeida, um dos pontos críticos dos debates no NETMundial será justamente se, além das 
especificações técnicas, essas discussões devem ser realizadas. Outra questão importante é a 
manutenção do caráter multissetorial da governança da rede em todos os campos. A questão 
da segurança, por exemplo, pode ser uma das áreas em que seja necessária a presença dos 
países.

Segundo o presidente do evento, o encontro proporá ao final uma carta de princípios que 
deverá servir como base para outras nações e discussões futuras, mas sem força de lei.

Almeida explica que temas como liberdade de expressão, já assegurados por lei no Brasil, 
podem ser importantes para outros países. "Se você olhar de forma comparativa, os acordos 
sobre meio ambiente ocorrem dessa forma, mas paulatinamente. A velocidade da internet é 
mais rápida."

Uma década de Facebook

4/fev/2014 Em 04 de fevereiro de 2004 surgir a rede social que, 10 anos depois, seria conhecida 
no mundo inteiro, teria auxiliado a organizar manifestações políticas que mudaram o rumo de 
diversos países (como a “Primavera Árabe”) e seria utilizada por mais de 1 bilhão de usuários. O 
Facebook, sem dúvida, revolucionou o próprio conceito de “rede social”.

Até porque, esse tipo de aplicativo, que tem por base a ideia de que podemos nos conectar 
mais facilmente e, por meio deles, conhecer pessoas novas, é mais antigo do que se imagina. 
O SixDegrees.com já fazia isso em 1997, obviamente de uma forma mais simples, e em pouco 
tempo foi substituído pelo Orkut. Esse último também viu seus dias de glória virtual até ser 
paulatinamente abandonado pelos usuários, que viram na plataforma de Mark Zuckerberg 
inúmeras vantagens em relação aos seus antecessores.

Um primeiro questionamento é inarredável: a volatilidade dos usuários levará também o 
Facebook ao ostracismo? Até 2005, talvez 2006, o Orkut reinava absoluto entre as redes sociais 
e ninguém imaginava que seria substituído tão rapidamente e, ao mesmo tempo, passaria a 
ser tão criticado e escrachado pelas mesmas pessoas que o utilizavam compulsivamente nos 
anos anteriores. Será que Zuckerberg precisa começar a se preocupar com sua aposentadoria? 
Pessoalmente, acredito que sim (se bem que “preocupar-se” talvez não seja o melhor termo…). 
O fato de existir há 10 anos é, nesses tempos, um feito admirável, porém cedo ou tarde uma 
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nova ideia brilhante surgirá e tomará seu lugar na preferência dos internautas. Sempre foi assim. 
Ou alguém ainda usa o ICQ? Para os mais jovens, a mesma pergunta pode ser feita substituindo 
as letras: ou alguém ainda usa MSN?

O desafio para o futuro esbarra também na mudança nas formas de acesso à internet. Uma 
parcela cada vez maior dos acessos é feita por equipamentos portáteis, como celulares e 
tablets, que não permitem as mesmas funcionalidades que os computadores tradicionais. Qual 
o espaço para o Facebook na internet móvel, se ele vive da publicidade?

Outra reflexão que merece destaque na comemoração desse aniversário é a função que 
o Facebook exerce na internet. Ele é, essencialmente, um espaço para a colocação de 
informações e fotos pessoais cujos titulares querem dividir com seus “amigos” (explico as aspas 
mais adiante). Nos últimos anos, passou a ser também um espaço de intensa publicidade (eu 
também o exploraria como empresário, tem mais de 1 bilhão de pessoas reunidas lá!), o que 
desnaturou um pouco a ideia original. Hoje sabemos que essa publicidade é sugerida conforme 
nossas “curtidas” e dos nossos “amigos”, o que determina que nossas preferências e fatos 
pessoais estão sendo utilizados com fins comerciais.

Será que estamos nos expondo demais? As pessoas que estão em nossa lista de “amigos” 
no Facebook são realmente amigas? Por isso as aspas. Não seria melhor chamá-las de 
“contatos”? Ou por que o próprio sistema perguntaria a você, ao aceitar uma amizade, se 
você “conhece a pessoa fora do Facebook”? Talvez tenha sido essa a grande sacada da rede 
social. Meros conhecidos se tornam amigos e esse número se tornou uma espécie de “índice 
de popularidade”.

Até outro dia, prezava-se muito pela privacidade e intimidade. É fácil perceber que esses 
conceitos se estreitaram e atualmente significam um espaço muito menor de nossas vidas do 
que antes. Isso não é necessariamente ruim. É algo como a “globalização das relações humanas”. 
O ruim é que apenas uma parte das relações são globalizadas: a parte boa, feliz, saudável que 
habita cada um de nós. Sinto que no Facebook somos todos um pouco menos humanos e ao 
mesmo tempo um pouco mais competitivos. Temos que ter felicidades para mostrar.

Duro é ver que esses “amigos”, ou contatos, tomam mais a nossa atenção do que aqueles outros 
amigos, fisicamente presentes. Rola na internet um cartaz que ficou célebre em um bar nos 
EUA: “não, não temos wi-fi. Conversem entre vocês!”. É bom ter notícias de quem não vemos 
com frequência, mas outra frase famosa é cada vez mais verdadeira: “rede social: aproxima as 
pessoas que estão distantes e afasta as que estão próximas”.

IBGE: uso de Internet nas regiões Norte e Nordeste avança

O número de usuários de Internet no Brasil cresceu em cerca de 12 milhões entre 2008 e 2009, 
ou 21,5 por cento, revelam dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD).

O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que no 
ano passado o Brasil tinha 67,9 milhões de usuários de Internet, contra 55,9 milhões em 2008. 
Segundo o IBGE, 41,7 por cento da população estava conectada em 2009, acima dos 34,8 por 
cento no ano anterior.

De 2005 a 2009, o salto no número de usuários de Internet no país foi de 112,9 por cento, de 
acordo com o IBGE. Em 2005, eram 31,9 milhões de pessoas com 10 anos ou mais acessando à 
rede mundial de computadores.
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As regiões mais pobres do Brasil --Norte e Nordeste-- apresentaram os maiores aumentos de 
usuários nos últimos anos. O salto no total de internautas na região Nordeste foi de 213,9 por 
cento e na Norte de 171,2 por cento.

"O percentual nas regiões mais pobres subiu em função do barateamento do serviço e do seu 
acesso, bem como o barateamento do próprio computador no Brasil", disse a pesquisadora do 
IBGE Maria Lúcia Vieira. "O aumento do rendimento tem impacto em todos os acessos a bens 
também."

Ainda assim, enquanto no Sudeste 48,1 por cento da população possui acesso à rede, no 
Nordeste o patamar é de 30,2 por cento e no Norte estava em 34,3 por cento no ano passado.

DADOS, ESTATÍSTICAS E PROJEÇÕES SOBRE A INTERNET NO BRASIL

Impressionantes números da Internet no Brasil, atualizados regularmente e separados por 
tópicos. Última atualização: 26/11/2014.

Número de usuários

Segundo o Ibope Media, somos 105 milhões de internautas tupiniquins (10/2013)[ref], sendo 
o Brasil o 5º país mais conectado[ref]. Até 2015, o Brasil deve ser o 4º país mais conectado, 
ultrapassando o Japão[ref]. De acordo com a Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros 
conectados à internet aumentou de 27% para 48%, entre 2007 e 2011[ref]. O principal local de 
acesso é a lan house (31%), seguido da própria casa (27%) e da casa de parente de amigos, com 
25%. O Brasil é o 5º país com o maior número de conexões à Internet[ref].

Internautas ativos

57,2 milhões de usuários acessam regularmente a Internet[ref]. 38% das pessoas acessam à 
web diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 
18% uma vez por semana. Assim, 87% dos internautas brasileiros entram na internet pelo 
menos uma vez por semana [ref].

Segundo Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope/NetRatings, o ritmo de 
crescimento da internet brasileira é intenso. A entrada da classe C para o clube dos internautas 
deve continuar a manter esse mesmo compasso forte de aumento no número de usuários 
residenciais[ref].

Tempo médio de navegação

Desde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve excelentes marcas, estando 
constantemente na liderança mundial. Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26 minutos, 
considerando apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71h30m se considerar o uso de 
aplicativos on-line (MSN, Emule, Torrent, Skype etc)[ref]. A última marca aferida foi de 69 horas 
por pessoa em julho de 2011[ref].
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Comércio eletrônico

Em 2008 foram gastos R$ 8,2 bilhões em compras on-line [ref]. Em 2009, mesmo com crise, 
foram gastos R$ 10,6 bilhões[ref]. 2010 fechou com R$ 14,8 bilhões, atingindo 1/3 de todas 
as vendas de varejo feitas no Brasil[ref]. O último dado é de 2012, quando foram gastos 22,5 
bilhões[ref]. Ainda assim, apenas 20% dos internautas brasileiros fazem compras na internet; 
aqueles que ainda não compram, não o fazem por não considerar a operação segura (69%) ou 
porque não confiam na qualidade do produto (26%)[ref].

Publicidade on-line

A internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de rádio e 
TV[ref]. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços[ref]. Antes 
de comprar, 90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, enquanto 70% 
confiam em opiniões expressas online[ref].

Venda de Computadores

São 60 milhões de computadores em uso, segundo a FGV, devendo chegar a 100 milhões em 
2012[ref]. 95% das empresas brasileiras possuem computador[ref]. A difusão da Internet está 
diretamente associada ao crescimento do número de computadores, que têm suas vendas 
impulsionadas pelos seguintes fatores: aumento do poder aquisitivo, crescimento do emprego 
formal e do acesso ao crédito, avanço da tecnologia, baixa do dólar e isenção de PIS e Cofins 
sobre a venda de computadores e seus componentes[ref].

Banda larga

Em 2008, o Brasil atingiu a meta de 10 milhões de conexões um ano e meio antes do 
previsto[ref]. Em 2013, 27 milhões de usuários já tinham banda larga[ref]. A cada 2 segundos, 3 
novas conexões são ativadas[ref]. Quanto ao volume de dados, o incremento foi de 56 vezes de 
2002 até 2007. Por tecnologia, 57,88% é DSL e 30,17% é cable modem[ref].
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O número de conexões móveis cresceu de 233 mil (em 2007[ref]) para 7,2 milhões em 2013. A 
projeção é de 9,3 milhões em 2014, superando os 15 milhões depois dos Jogos Olímpicos[ref].

Sistemas gratuitos de banda larga sem fio (Wi-Fi) funcionam nas orlas de Copacabana, Leme, 
Ipanema e Leblon, nos Morros Santa Marta[ref] e Cidade de Deus[ref] e em Duque de Caxias[ref]. 
Estão nos planos: São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Rocinha, 
Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e 58km da Avenida Brasil[ref], todos no Rio de Janeiro.

13% dos internautas brasileiros tem uma velocidade de banda larga de 128 a 512 Kbps; 45% 
tem 512 Kbps a 2 Mbps; 27% usa 2 Mbps a 8 Mbps[ref] Se compararmos com os números de 
outubro de 2011, perceberemos a migração dos usuários para velocidades superiores. No 3º 
trimestre de 2013, a velocidade média da conexão 

Navegadores e Resoluções de Tela

Importante para os desenvolvedores nacionais, a rápida ascensão do Google Chrome em 
detrimento do Microsoft Internet Explorer (gráfico ao lado) é impressionante. Hoje, o Chrome 
está presente em 65% dos computadores. O IE, que antes tinha 75% do mercado, hoje tem 
apenas 15%[ref].

Quanto à resolução de tela, a antes dominante 1024×768 caiu de 57% para 17%. Hoje, nota-se 
que as resoluções estão cada vez mais pulverizadas, tornando-se o design adaptável cada vez 
mais importante[ref].

Desigualdade Social

A desigualdade social, infelizmente, também tem vez no mundo digital: entre os 10% mais 
pobres, apenas 0,6% tem acesso à Internet; entre os 10% mais ricos esse número é de 56,3%. 
Somente 13,3% dos negros usam a Internet, mais de duas vezes menos que os de raça branca 



Atualidades – Tecnologia – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 25

(28,3%). Os índices de acesso à Internet das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam 
com os das Regiões Norte (12%) e Nordeste (11,9%)[ref].

No Mundo

O número de usuários de computador vai dobrar até 2012, chegando a 2 bilhões. A cada dia, 
500 mil pessoas entram pela primeira vez na Internet [ref] e são publicados 200 milhões de 
tuítes [ref]; a cada minuto são disponibilizadas 48 horas de vídeo no YouTube [ref]; e cada 
segundo um novo blog é criado[ref]. 70% das pessoas consideram a Internet indispensável 
[ref]. Em 1982 havia 315 sites na Internet[ref]. Hoje existem 174 milhões[ref].

IPv6 no Brasil: Anatel anuncia implantação do novo protocolo de Internet

Uma bomba-relógio da rede mundial de computadores finalmente começa a ser desmontada, 
pelo menos no Brasil: a sobrecarga de endereços IPs (Internet Protocol). É o que afirma a 
agência que regula o setor, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta sexta-feira 
(20), após anunciar uma ação coordenada para adotar no país o IPv6, o mais recente protocolo 
de comunicação de Internet.

A quantidade de dispositivos conectados à Internet no mundo já ultrapassou há muito tempo 
o número de endereços de protocolo, que funcionam como números de telefone para cada 
gadget. Chamado de IPv4, o padrão anterior não segura mais a demanda, fazendo com que 
usuários lidem com diversos problemas, entre eles a incompatibilidade de equipamentos e 
problemas na configuração de modens.

Já com o padrão IPv6, é possível obter 340 undecilhões de novas possibilidades de endereço. 
Este número significa 340 seguido de 36 zeros na frente. Com a adoção destes novos códigos, 
por exemplo, as autoridades conseguem investigar e identificar melhor os responsáveis por 
crimes cometidos na web. Além disso, a Internet poderá suportar o fluxo de novos dispositivos 
por um período ainda bastante longo no futuro.

A ideia é que os servidores funcionem paralelamente em iPv4 e iPv6, numa fase de transição 
que pode durar muitos anos. Assim, usuários terão suporte garantido até que seja concluída a 
migração natural para o novo modelo. "Isso é totalmente gradual, não é do dia para a noite”, 
explica o Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, José Alexandre 
Bicalho. "O usuário final não precisa fazer nada, nem se preocupar. Não precisa trocar 
equipamento, nem reconfigurar Internet”, disse. 

O usuário final não precisa fazer nada, nem se preocupar. Não precisa trocar equipamento, 
reconfigurar Internet, etc

José Alexandre Bicalho, Anatel

Para passar por esse período de transição evitando a sobrecarga atual do IPv4, a Anatel 
autorizou no Brasil o compartilhamento de um mesmo protocolo público para diferentes 
usuários, o que em tese sustentaria a demanda até a completa adoção do novo modelo. 

Mas, como isso traria uma série de dificuldades técnicas, a agência já havia definido que todas 
as prestadoras de serviço de Internet (conexão) disponibilizassem suporte ao novo padrão IPv6 
para as redes corporativas até dezembro do ano passado, pare quem quisesse usá-lo.

Novos prazos para redes e eletrônicos
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Agora, as prestadoras também precisam se adequar a novos prazos: até julho de 2015, todos 
os novos usuários deverão ter um endereço em IPv6, disponibilizado obrigatoriamente pela 
operadora. A partir daí, usuários antigos com dispositivos ainda em IPv4 também terão direito 
de solicitar um IP público não compartilhado com outros usuários.

Outra medida adotada pela agência é a de exigir o endereçamento em IPv6 para novos 
dispositivos fabricados e vendidos no Brasil a partir de 2016, o que facilitará o término previsto 
da transição entre o antigo e o novo modelo. Para obter a certificação técnica do órgão, 
compulsória para esse tipo de produto com conexão online no Brasil, as empresas precisarão 
se adequar.

66% do acesso à internet no Brasil é realizado através de smartphones

Internet é o passatempo preferido dos brasileiros. O novo meio de comunicação já ocupa 
5hsem média dos usuários, enquanto a TV caiu para o segundo lugar em 2014 ocupando em 
média 4h30 nos finais de semana de usuários do Brasil. Em terceiro temos o rádio que ainda 
mantém média de 3h40. Isso mostra uma pequena mudança que vem ocorrendo a cada ano, 
e com o aumento nas vendas de smartphones, a internet estará ainda mais presente no nosso 
dia a dia.

Os dados foram coletados pela Pesquisa Brasileira de Mídia (PMB) 2015. De acordo com o 
levantamento, mais da metade da população brasileira tem acesso à internet, com aumento 
diário graças a difusão de smartphones e tablets no país. Onde, atualmente, 66% dos acessos 
feitos à internet são realizados via smartphones, contra 40% no ano anterior. Além disso, o 
número de acessos diários aumentou para 76% em 2014, contra 56% em 2013.
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Se formos analisar o tempo de acesso nos fins de semana, houve um aumento de 1h comparado 
ao mesmo período do ano anterior. Mostrando um maior crescimento comparado a outros 
meios de comunicação bem populares entre os brasileiros, como a TV. “Neste cenário fica clara 
a importância da presença virtual para o sucesso das empresas”, conta Gabriel Motta, sócio da 
Ingage, agência especializada em marketing digital e responsável pela divulgação do estudo.

Esse maior acesso à internet está chamando a atenção das empresas que estão preferindo 
investir em propagadas em sites, blogs e vídeos ao invés de comerciais na TV. Essa tendência 
mostra a mudança do mercado, ainda mais que este novo meio de comunicação permite que a 
empresa possa direcionar o seu produto ao consumidor certo. Dados como idade de usuários, 
localização, escolaridade e condições socioeconômicas, entre outros, também ajudam a 
segmentar o público-alvo das empresas e otimizar a atuação do marketing digital.

Brasil: 86% passam mais de 3h por dia na Internet no trabalho, diz 
pesquisa

A maioria dos brasileiros que participaram de uma pesquisa da Intel revelou que passa mais de 
três horas por dia na Internet. Entretanto, segundo declararam, sempre por razões relacionadas 
à sua função na empresa. Esse percentual chega a 86%, segundo levantamento da Intel Security, 
com o objetivo de explorar as atitudes dos trabalhadores em relação à privacidade e proteção 
de dados. O estudo também revelou vários outros comportamentos dos brasileiros sobre 
Internet e vida profissional.

Brasil é oitavo em acesso de crianças a conteúdo impróprio, diz pesquisa

O estudo foi conduzido pela empresa MSI Research com 2.500 entrevistados entre eles, 200 
eram brasileiros. A pesquisa ainda concluiu que 39% afirmam que também passam mais de 
três horas por dia na Internet e trabalhando mesmo quando estão em casa. Do total, 49% se 
conectam à redes Wi-Fi com os dispositivos da empresa (notebooks ou celulares e tablets), 
mesmo sem saber se é seguro.

Entre os que usam os dispositivos pessoais para atividades profissionais, 65% usam seus próprios 
smartphones, enquanto 35% usam laptops. Apesar disso, 70% se mostram preocupados com 
a segurança da informação quando estão trabalhando fora do escritório, mas 66% acreditam 
que a empresa é a responsável por proteger os dados em seus dispositivos, mesmo quando 
são pessoais. Esses dados, por sua vez, são considerados confidenciais ou privados por 72% dos 
entrevistados. 

Dispositivos cedidos pela empresa e usados para atividades pessoais também entraram na 
conta. Cerca de 84% das pessoas consultadas checam e-mails, 52% realizam atividades bancárias 
e 34% fazem compras online com equipamentos da empresa onde trabalham, colocando suas 
credenciais de senha, login, dados financeiros e outros como redes sociais. 

Atitude essa condenada pelo gerente de engenharia de sistemas da McAfee Brasil, Bruno Zani. 
Isso porque, segundo o executivo, qualquer comportamento de risco ao qual os funcionários 
estejam expostos durante essa navegação pode, sim, afetar a empresa. "Do ponto de vista da 
segurança essas atitudes são bastante arriscadas", alerta Zani, em relatório.

Apesar de usarem os dispositivos da empresa para atividades não relacionadas ao trabalho, 
50% dos entrevistados acreditam que têm seus dados rastreados e 78% se dizem confiantes 
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de que o empregador toma as medidas necessárias para proteger os dados importantes. 
Ainda, 71% dos entrevistados brasileiros acreditam que, no futuro, as empresas irão permitir 
a utilização de dispositivos vestíveis e mais aparelhos pessoais no trabalho, complicando ainda 
mais o cenário de proteção.

O estudo mostra que a tecnologia que os funcionários utilizam em suas vidas pessoais tem 
uma influência significativa em sua vida profissional. Dessa forma, é importante que os 
empregadores invistam em uma abordagem centrada na experiência do usuário, incluindo 
noções básicas e níveis de segurança para dispositivos não usados no ambiente de trabalho 
como também fora dele.

A pesquisa da Intel foi conduzida pela empresa MSI Research, com 2.500 entrevistados, com 
idades entre 18 a 65 anos. Os países foram: Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reino Unido, 
Alemanha, Itália, França, Holanda, Japão, Índia, Brasil e México. No Brasil, foram entrevistadas 
200 pessoas.

Brasil: Acessos à internet banda larga chegam a 197,3 milhões

Crescimento foi de 48% frente a janeiro de 2014. Tecnologias 3G e 4G impulsionaram ativação

A concorrência entre as empresas de telefonia tem tornado cada vez maior o número de 
brasileiros conectados à internet banda larga (fixa e móvel), principalmente pelo preço. O 
Brasil terminou em janeiro deste ano com 197,3 milhões de acessos, de acordo com dados 
divulgados neste mês pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Em relação 
a janeiro de 2014, representou um aumento de 48%. Além disso, a pesquisa informa que no 
período de doze meses, entre fevereiro de 2014 e janeiro deste ano, 60 milhões de novos 
acessos foram ativados, de quase duas (1,9) novas ativações de conexões por segundo. O que é 
bom sobretudo para lojas fornecedoras de peças e acessórios de informática e eletrônicos, que 
veem suas vendas aumentarem.

“Está sendo ótimo para a gente. As saídas de tablets e smartphones tem batido recordes. Em 
relação ao mesmo período do ano passado vendemos 30% mais. Nosso estoque tem tido 
alta rotatividade. Sem esquecer que ‘modems’ e roteadores tem boa procura também”, disse 
Luciano Scarabelli, gerente comercial da Scarcom.

“O crescimento da venda de produtos de informática na nossa loja gira em torno de 20% a 
30%, bem maior que as outras categorias de eletrônicos eletrodomésticos. O interesse por 
esses produtos em algumas regiões como norte e nordeste impulsionam esses números”, disse 
Wesley Alves, gestor de marketing e e-commerce da Gazin.

Os aparelhos móveis foram o principal canal de acesso à banda larga móvel. Deles, tivemos 
173 milhões de conexões pelas redes 3G e 4G. Um crescimento de 55% em relação a janeiro de 
2014. Com a tecnologia, quanto maior a rede, menor o preço por mega. A banda larga 4G, que 
permite velocidade de conexão à internet até dez vezes mais rápida que a 3G, fechou janeiro 
com 7,8 milhões de acessos. Com a tecnologia, quanto maior a rede, menor o preço por mega.

“Hoje os consumidores encontram opções de compra dos celulares smartphones em todas as 
faixas de preço de acordo com a disposição de investimento disponível. Com toda essa gama de 
opções permitem uma maior inclusão digital principalmente para população das classes C e D 
“, afirma Wesley.
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Já na banda larga fixa, os acessos somaram 24,3 milhões em janeiro. Desse total, 2 milhões de 
conexões foram ativadas no período de doze meses, com crescimento de 9%.

A infraestrutura de banda larga fixa já está presente quase todos os municípios brasileiros. 
Um estudo divulgado recentemente pela Alliance for Affordable Internet, revelou que o Brasil 
tem a 6ª internet mais acessível entre países em desenvolvimento. Moradora de Niterói (RJ), a 
estudante de jornalismo Mariana Monteiro, decidiu adquirir um combo (celular, banda larga e 
televisão) de uma operadora por gostar de assistir filmes.

“Decidi adquirir um pacote com uma velocidade superior, pois os filmes pela internet ficam 
mais rápidos e não travam. O plano hoje é mais caro, mas vale a pena quando se precisa de 
conexão rápida.”, afirma Mariana.

A expansão também se deu na cobertura das redes de banda larga móvel, ativada em 411 
novos municípios, no período de doze meses. Ao todo, as redes de terceira geração estão 
instaladas em 3.909 municípios, onde moram 92% dos brasileiros. O 4G já chega a 147 cidades, 
que concentram 42% da população brasileira. Essa cobertura supera em muito a meta prevista, 
de atendimento de 45 cidades com mais de 500 mil habitantes.

Brasil aparece em sétimo no ranking mundial de uso da internet

Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center (PRC), um think tank localizado nos 
Estados Unidos, analisou o comportamento dos internautas de 32 países emergentes ou em 
desenvolvimento. Um dos resultados do levantamento definiu que socializar é o principal 
motivo para o uso da internet para a maioria das pessoas. Em seguida aparecem notícias, 
informações de saúde, serviços públicos e empregos.

As preferências em cada país podem variam um pouco, assim como a utilização de 
determinadas ferramentas ou aplicativos. Isso deve-se ao acesso muito desigual presente nos 
países analisados. O Chile aparece como o que possui maior proporção de adultos que usam 
a rede mundial diariamente, com 83%. Nessa relação específica, o Brasil aparece na sétima 
posição, com 75%. Os últimos da lista são Nicarágua e Uganda, ambos com 32% de uso diário 
pelos adultos.
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Entre os internautas pesquisados, 86% dizem utilizar a rede para manter contato com familiares 
e amigos, sendo que 82% fazem isso através de algum aplicativo como Twitter, Facebook ou 
outra rede social local. Neste respeito, o Brasil apresenta o mesmo número da média mundial.

Com uma média de 54%, a procura por notícias aparece como segundo uso. O Brasil aparece 
com 58%, mesmo percentual dos que costumam utilizar a rede para obter informações 
relacionadas à saúde. No geral, o quesito saúde aparece com 46% das respostas. Em relação 
aos serviços públicos, a busca por essa informação é mencionada por 42% dos entrevistados, 
enquanto no Brasil este número é de 47%.

Assim como era de se esperar, nas redes sociais, o entretenimento dita o ritmo. Entre todos 
os países pesquisados, música e filmes são os líderes nas redes sociais, com 72%, seguidos por 
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esportes (56%) e comentários sobre produtos comprados (37%). Política aparece na lanterna 
geral com 34%. No Brasil, músicas e filmes representam 80%; esportes, 61%; comentários sobre 
produtos, 58%, e política, 33%.

Ainda nos principais usos da rede mundial, a busca por emprego aparece com 35%. Dos 
entrevistados, apenas 22% dizem utilizar a internet para realizar transações bancárias. Somente 
16% fazem compras online. No Brasil os números são um pouco diferentes: 31% dizem adquirir 
produtos pela internet, enquanto que 26% fizeram ou receberam pagamentos. Polônia (58%) e 
China (52%) se destacam em compras online.

De acordo com o Pew Research Center, a atividade online menos comum é o estudo. Em geral, 
somente 13% dos usuários de internet nos países analisados assistiram a uma aula pela rede ou 
fizeram algum curso que emite certificado. O índice é maior no Brasil, que chega a 21%. Neste 
quesito, a Colômbia se destaca com 30%.

Fonte: Pew Research Center

No Brasil, smartphone e banda larga avançam, e telefone fixo perde 
espaço

Quantidade de casas com telefone fixo caiu para 34,8% do total, diz Kantar.

Domicílios com banda larga chegaram a 50,2%, diz pesquisa.

Os telefones fixos perderem espaço nos lares brasileiros, enquanto outros serviços de 
telecomunicações ganharam espaço, aponta um estudo da empresa de pesquisas de consumo 
Kantar Wordpanel.

Em 2013, de acordo com dados da Comtech Kantar Wordpanel, a quantidade de casas que 
tinham um telefone fixo caiu para 34,8%, o que significa uma queda de 23,3% em relação ao 
volume de domicílios que possuíam o aparelho, de 47,5%, em 2010.

saiba mais

Brasil tem o minuto de celular mais caro do mundo, diz relatório da ONU

Pela 1ª vez, maioria das casas do Brasil usa apenas celular, diz Pnad

Venda de smartphone supera a de celular tradicional pela 1º vez no Brasil

No período, o volume de pessoas que passou a usar smartphones cresceu de 4,5% de um 
universo de 140 milhões de pessoas analisados para 12,6%. Neste ano, as vendas dos telefones 
móveis inteligentes superaram a de celulares normais.

Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2012 foi o ano 
que marcou a virada na supremacia nos serviços de telefonia. Os celulares bateram o telefone 
fixo e se chegaram pela primeira vez à metade das casas brasileiras.

O minuto das ligações de celular no Brasil, porém, são os mais caros do mundo, de acordo com 
a Organização das Nações Unidas (ONU).

Outros serviços que avançaram, ainda de acordo com a pesquisa da Kantar, foram o de TV paga 
e a internet banda larga.

Em 2010 e 2013, a TV por assinatura avançou de 22% para 36,8% dos domicílios. Já a internet 
de alta velocidade saiu de 37,1% para 50,2% das casas nesse período.
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Tecnologia é aliada do Brasil na busca de medalhas nos Jogos do Rio 2016.

A conquista de uma medalha olímpica é decidida no detalhe. Em competições de alta 
performance os vencedores se destacam, na maioria das vezes, por milésimos de segundo - 
um piscar de olhos. Se o Brasil tem a pretensão de ser tornar uma potência olímpica, atletas e 
treinadores vão precisar estar atualizados e conectados.

Uma ferramenta tecnológica poderosa para se destacar nesse detalhe quase instantâneo é a 
análise de vídeo. Desde 2009, nos Jogos Panamericanos de Guadalajara, o Comitê Olímpico 
Brasileiro trabalha com especialistas e softwares especializados em análise de imagens.

Mais de 20 esportes do COB já utilizam o software de análise de imagens; mas a ideia é oferecer 
esta tecnologia a todas as modalidades olímpicas.

Com o software, é possível fazer desde uma análise estatística completa de partidas, 
performances e treinos até avaliar minuciosamente a biomecânica do atleta.

Lá fora, muitos outros países utilizam a técnica da análise de vídeo. A popularização de técnica 
e das ferramentas gerou até uma nova função no esporte: o analista de vídeo. Para você ter 
uma ideia, nos Estados Unidos, mais de 500 universidades já contam com a matéria de análise 
de imagens no currículo.

Aqui no Brasil, cada dupla do vôlei de praia, por exemplo, tem seu próprio analista; assim 
também é com os jogadores de tênis e até os pilotos de BMX…

Com a análise de vídeo é possível treinar melhor, executar movimentos mais próximos da 
perfeição e ganhar aqueles milésimos de segundo que podem fazer a diferença.

http://olhardigital.uol.com.br/video/tecnologia-e-aliada-do-brasil-na-busca-de-medalhas-nos-jogos-do-
rio-2016/58118

Entidades pedem manutenção do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), divulgaram nesta sexta-feira  (6) um manifesto em defesa da manutenção do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação e de suas agências diante da iminente saída da presidenta 
Dilma Rousseff do governo.

“O MCTI não deve ser desmembrado nem juntado a outro ministério, mas deve ser preservado 
também em termos de receber o combustível que o faça funcionar, isto é, o financiamento 
adequado para que o ministério e suas agências possam continuar servindo ao Brasil, como 
serviram em anos, quando tinham o orçamento suficiente”, disse à Agência Brasil o presidente 
da ABC, Luiz Davidovich.

No manifesto, intitulado Em defesa de uma política de Estado para a ciência, a tecnologia e a 
inovação, os cientistas demonstram preocupação com os possíveis rumos do setor na mudança 
de governo. Na próxima semana, o plenário do Senado vai votar o parecer da Comissão Especial 
do Impeachment pela abertura do processe contra Dilma. Se aprovado, a presidenta será 
afastada por 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assumirá o governo.
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Investimentos em C&T

Além da manutenção da pasta em um eventual governo Temer, Davidovich também defende 
a ampliação de investimentos em Ciência e Tecnologia. Segundo o cientista, o Brasil está 
indo na contramão da maioria dos países e cortando recursos da área, sob o argumento da 
crise econômica. “É nela [na crise] que precisamos ativar os motores que são básicos para o 
desenvolvimento, para que o país possa superar a crise de forma sustentável”, ponderou.

Segundo o presidente da ABC, o corte de bolsas para pesquisadores, por exemplo, é quase um 
“crime de lesa-pátria”, porque está “matando os futuros cientistas que o Brasil vai precisar para 
ajudar o desenvolvimento nacional”.

Para o cientista, os investimentos em ciência, tecnologia e inovação podem inclusive agregar 
valor aos produtos brasileiros e reduzir a dependência do país do preço das commodities 
(produtos básicos, geralmente agrícolas ou minerais comercializados no mercado externo). 
“Estamos bem quando as commodities estão em alta, estamos mal quando elas estão em 
baixa. Não temos condições de controlar esses ciclos, exatamente porque nossa exportação 
está pouco diversificada. Temos que trabalhar nisso”, analisou.

O Brasil investe atualmente menos de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em ciência e 
tecnologia. A ABC defende, desde 2010, que esse investimento alcance, em 2020, 2% do PIB. 
Segundo Davidovich, a atual situação da ciência e tecnologia no país com os recentes cortes de 
gastos é “dramática”.

O manifesto em defesa da manutenção do ministério foi divulgado durante o encerramento da 
reunião magna da ABC, em comemoração do centenário da instituição, fundada em 3 de maio 
de 1916.

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2016/05/07/entidades-pedem-manutencao-do-ministerio-
da-ciencia-e-tecnologia/

Tecnologia brasileira detecta câncer, Alzheimer e Parkinson

Pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) são os criadores do 
biossensor.

Um biossensor desenvolvido por pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia 
(LNNano), em Campinas, mostrou-se capaz de detectar moléculas relacionadas a doenças 
neurodegenerativas e alguns tipos de câncer.

Trata-se de um dispositivo eletrônico manufaturado sobre uma plataforma de vidro. Nele, um 
transistor é formado por uma camada orgânica em escala nanométrica, contendo o peptídeo 
glutationa reduzida (GSH), que reage de maneira específica quando em contato com a enzima 
glutationa S-transferase (GST), relacionada a doenças como Parkinson, Alzheimer e câncer 
de mama, entre outras. A reação GSH-GST é detectada pelo transistor e pode ser utilizada no 
diagnóstico.

O biossensor foi desenvolvido no âmbito do Projeto Temático "Desenvolvimento de novos 
materiais estratégicos para dispositivos analíticos integrados", realizado com o apoio da FAPESP, 
que reúne pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em torno da tecnologia dos 
dispositivos point of care, sistemas de teste simples executados junto ao paciente.
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“Utilizando plataformas como esta, doenças complexas poderão ser diagnosticadas de forma 
rápida, segura e relativamente barata, uma vez que a tecnologia utiliza sistemas em escala 
nanométrica para identificar as moléculas de interesse no material analisado”, explica Carlos 
Cesar Bof Bufon, coordenador do Laboratório de Dispositivos e Sistemas Funcionais (DSF) 
do LNNano e pesquisador associado ao projeto coordenado pelo professor Lauro Kubota, do 
Instituto de Química da Unicamp.

Além da portabilidade e do baixo custo, Bufon destaca como vantagem do biossensor em escala 
nanométrica a sensibilidade com que o dispositivo detecta as moléculas.

“Pela primeira vez a tecnologia de um transistor orgânico é utilizada para detecção do par GSH-
GST, visando diagnosticar doenças degenerativas, por exemplo. Isso possibilitará a detecção de 
tais moléculas mesmo presentes em baixas concentrações no material examinado, uma vez que 
as reações são detectadas em escala nanométrica, ou seja, de milionésimos de milímetros.”

O sistema pode ser adaptado para detecção de outras substâncias, como moléculas relacionadas 
a diferentes doenças e elementos presentes em material contaminado, entre outras aplicações. 
Para isso, alteram-se as moléculas incorporadas no sensor, que reagirão na presença dos 
componentes químicos que são alvo de análise no ensaio, chamados de analitos.

“O DSF do LNNano tem desenvolvido uma variedade de plataformas para sensoriamento 
químico, físico e biológico voltadas a setores estratégicos nacionais e internacionais, incluindo 
saúde, meio ambiente e energia”, diz Bufon.

O objetivo, conta o pesquisador, é “ter em mãos uma série de soluções em dispositivos point of 
care para responder com agilidade a uma série de demandas”. Por exemplo, surtos de doenças 
ou análise de analitos contaminantes, como o chumbo e toxinas em amostras de água.

A pesquisa que levou ao desenvolvimento do biossensor para detecção de moléculas 
relacionadas a doenças neurodegenerativas e a alguns tipos de câncer foi relatada no artigo 
Water-gated phthalocyanine transistors: Operation and transduction of the peptide–enzyme 
interaction, publicado na revista Organic Electronics, e está disponível no endereço em www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119916300416.

O trabalho é de autoria dos pesquisadores Rafael Furlan de Oliveira, Leandro das Mercês Silva e 
Tatiana Parra Vello, sob a coordenação de Bufon, todos do DSF do LNNano.

(...)

http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2016/05/tecnologia-brasileira-detecta-cancer-alzheimer-e-
parkinson.html

Bloqueio do Whatsapp evidencia conflito sobre privacidade na era digital

Empresas querem preservar a privacidade de seus usuários enquanto governo e autoridades 
judiciárias querem acesso a informações de suspeitos e criminosos.

O segundo bloqueio do aplicativo WhatsApp no Brasil (o primeiro aconteceu em dezembro 
do ano passado) deixa evidente um conflito que não está restrito à Justiça brasileira. Embora 
a suspensão do aplicativo não seja algo corriqueiro pelo mundo, a briga entre empresas de 
tecnologia e a Justiça é algo cada vez mais comum não só por aqui. Companhias como Apple e 
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Facebook têm se enfrentado com governos e sistemas judiciários de diversos países. Esse é um 
fenômeno recente, porque a troca de informações e a comunicação entre pessoas de diferentes 
países de forma tão intensa também é algo relativamente novo. Os tratados de cooperação 
entre países, por exemplo, não previam crimes cibernéticos.

No caso recente do bloqueio, o que a Justiça brasileira está querendo é submeter uma empresa 
com sede nos EUA às regras brasileiras. Faz sentido, claro, porque a empresa está atuando aqui. 
O problema é que a Justiça está pedindo ao WhatsApp dados que ou a empresa não tem ou 
não é obrigada a fornecer. O sistema do WhatsApp passou a criptografar todas as mensagens. 
Assim que um usuário manda uma mensagem, ela passa pelo servidor da companhia, que a 
entrega para o telefone de outro usuário. Quando a mensagem é entregue, o serviço apaga o 
conteúdo. O WhatsApp não guarda backups das mensagens nos seus servidores.

Adriano Mendes, advogado especializado em direito digital, explica que uma maneira de fazer 
a Justiça brasileira ser mais rápida e eficiente em casos como esse seria a adesão do Brasil 
a tratados internacionais de cibercrime. Um deles é a convenção de Budapeste, firmada em 
2001. Para os países que assinaram a convenção, ela permite a troca de informações de fontes 
digitais e online entre polícias de todo o mundo. O Brasil, porém, ficou de fora do acordo.

Ao fazer parte de um tratado como esse, aumentariam as chances de a Justiça brasileira ter 
acesso à informação que está buscando. Se o pedido tivesse feito diretamente à empresa nos 
EUA, por exemplo, Mendes acredita que a Justiça poderia ter tido acesso a algumas informações, 
como com quem o suspeito trocou mensagens e quantas mensagens foram trocadas. Mas não 
teria acesso, de qualquer forma, ao conteúdo das mensagens.

Enquanto a Justiça tenta encontrar formas de saber o conteúdo das mensagens trocadas no 
aplicativo, as empresas estão se munindo para preservar ainda mais a privacidade dos usuários. 
Depois de encriptar as mensagens de texto, há uma expectativa de que o WhatsApp passe a 
fazer o mesmo com suas ligações. O Facebook também quer fazer um sistema de segurança 
semelhante no Messenger, seu aplicativo para troca de mensagens de texto e voz. O Snapchat, 
que tem feito muito sucesso no Brasil, também trabalha em um sistema de encriptação.

A criptografia é eficiente: evita que pessoas não autorizadas tenham acesso a informações 
particulares. É legítimo que empresas como Facebook, WhatsApp e Apple queiram defender 
a privacidade. Isso não significa que elas querem atrapalhar a vida dos governos e da Justiça. 
Afinal, o governo é um ente soberano, mas não é um Big Brother que pode bisbilhotar a vida de 
todos sem autorização.

http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/05/bloqueio-do-whatsapp-evidencia-conflito-sobre-
privacidade-na-era-digital.html

Governo restringe uso de drones em mais de 300 cidades.

São Paulo – A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República anunciou nesta semana 
uma medida que restringe o uso de drones  nas 329 cidades pelas quais a Tocha Olímpica irá 
passar até chegar ao seu destino, o Rio de Janeiro.  

A restrição é válida até o dia 4 de agosto, um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos no 
Brasil. A exceção à regra é quando o voo acontece dentro de áreas já estabelecidas previamente 
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e for realizado por pessoas devidamente autorizadas pelos órgãos responsáveis pela regulação 
de drones no Brasil. 

A secretaria tem um guia com orientações para a fiscalização do uso de drones pelas forças 
policiais regionais. Lá, estão detalhados os documentos que o operador dessa aeronave não 
tripulada deve ter consigo.  

A medida é válida para os drones de uso não recreativo, como, por exemplo, aqueles que 
realizam filmagens para emissoras de TV. Um operador de drones precisa ter registro na 
Anac (Agência Nacional de Avião Civil), bem como no Decea (Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo). Fora isso, o aparelho precisa ter homologação na Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações). 

Feira de drones 

Na semana que vem, acontece em São Paulo o encontro do setor chamado Droneshow. No 
evento, serão debatidos temas como uso comercial desses aparelhos e a regulamentação 
necessária para que isso seja possível. 

"A comunidade de drones entende que não é algo tão simples quanto imaginavam. Os 
profissionais têm que entender mais sobre o que precisam realizar", afirma Emerson 
Granemman, engenheiro cartógrafo e idealizador do Droneshow, ao traçar um paralelo sobre o 
cenário do mercado nos últimos 12 meses. 

"Temos numa ponta, os fabricantes brasileiros de drone e as startups. Será possível investir mais 
para conseguir escala no mercado nacional com uma regulamentação clara. Há até intenções de 
investimentos internacionais. Existem dezenas e dezenas de drones importados por empresas 
brasileiras também. Mas muitas marcas não entraram no Brasil pela falta de regulamentação", 
pondera Granemman, que disse que o Comitê Olímpico pressionou o governo federal para que 
o uso de drones fosse detalhado.

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/governo-restringe-uso-de-drones-em-mais-de-300-cidades

Anatel: Governo não pode proibir franquias com limite na internet fixa.

m audiência pública realizada na última terça-feira (3) no Senado Federal, a Anatel afirmou por 
meio de seu conselheiro, Rodrigo Zerbone, que o Governo não pode proibir que as operadoras 
implementem as franquias de dados na internet fixa. Ele explicou que não existe nenhum 
impedimento legal para as empresas praticarem esse modelo de negócios.

Zerbone explica que, como se trata de um serviço privado, o Governo não pode interferir 
na forma como as operadoras oferecem seu produto nem nos preços que elas cobram. 
Anteriormente, a Presidente da República já tinha afirmado que trabalharia para fazer a 
proibição por meio de decreto.

Ele ainda comentou que será criado um grupo de trabalho na Anatel pata tomar uma decisão 
definitiva sobre o tema. Esse grupo será composto por representantes da agência reguladora, 
dos consumidores, das operadoras e da academia, além de integrantes dos poderes Legislativo 
e Judiciário.
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“O compromisso da Anatel é tratar o tema com a máxima transparência, contando com a 
participação de todos”, comentou o conselheiro sobre a formação do grupo.

Zerbone defendeu a Anatel, comentando o fato de a agência ter recebido o reconhecimento 
do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União no que diz respeito à 
transparência nas decisões e a normas pró-consumidor.

Sindicato das operadoras

Na mesma sessão, o presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Claudio 
Lamachia, fez duras críticas à forma como a Anatel tem agido sobre a polêmica da banda larga 
fixa com franquia. “Precisamos avaliar o papel que vem sendo desempenhado pela Anatel. Ela 
deve atuar na defesa do consumidor, não como um sindicato das empresas de telefonia”, disse.

“O tema da internet banda larga e telefonia móvel é muito sensível para toda a sociedade. 
Temos visto com apreensão algumas manifestações, notadamente da Anatel, como a dita pelo 
seu presidente, de que a era da internet ilimitada chegou ao fim. A agência tem compromissos 
com a sociedade e função de regular o mercado. Temos que examinar o papel que a Anatel 
vem cumprindo no Brasil. Qual é a real finalidade desta agência reguladora? As declarações 
do seu presidente se assemelham às de um representante sindical das empresas”, completou 
Lamachia.

http://www.tecmundo.com.br/internet/104435-anatel-governo-nao-proibir-franquias-limite-internet-fixa.htm

Limitação de internet fixa banda larga: entenda a discussão.

O anúncio de que algumas operadoras de internet fixa passariam a adotar o sistema de franquia 
de dados para os serviços de internet banda larga provocou uma onda de descontentamento 
entre os consumidores de todo o país. O sistema, que é comum nos planos de internet para 
celular, prevê que a velocidade da internet seja cortada ou reduzida ao atingir o limite de dados 
contratados no plano ou a cobrança pelos dados excedentes.

A medida, que já vinha sendo praticada por outras operadoras como a NET e a Oi, com aval da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), repercutiu principalmente após a empresa de 
telefonia Vivo ter comunicado que para os contratos feitos a partir de 5 de fevereiro já estariam 
valendo as novas regras de franquia de dados.

Desde então, ativistas digitais, entidades de defesa do consumidor, a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e até mesmo setores do governo e a presidenta Dilma Rousseff se mostraram 
contrários à medida, de modo que a Anatel voltar atrás e proibir a adoção dessa prática pelas 
operadoras de internet banda larga por tempo indeterminado. Antes, a agência havia feito essa 
proibição às operadoras pelo prazo de 90 dias.

Entenda o histórico e o estado atual da discussão em torno da questão da limitação da internet 
fixa.

Da internet móvel...

As operadoras de telefonia móvel, que em grande parte são as mesmas que prestam o serviço 
de oferta de internet fixa, inicialmente também ofereciam navegação ilimitada de internet no 
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celular. Com o crescimento da demanda, implementaram os planos com redução da velocidade 
da internet no celular quando o usuário atingia o limite de dados contratados e, no final de 
2014, acabaram com os planos de navegação reduzida, cortando o sinal de internet e forçando 
o consumidor a adquirir pacotes avulsos ou pagar excedente ao ultrapassar a franquia de dados 
contratada.

As operadoras alegaram que a motivação da implementação da redução da velocidade da 
internet móvel, e depois de seu fim, era o de oferecer melhores condições de uso e de expandir 
a rede de serviço. E, apesar dos apelos das entidades de defesa do consumidor, as empresas 
conseguiram efetivar as mudanças na comercialização dos planos de internet móvel.

...para a internet fixa

Ao contrário da telefonia fixa, que está em declínio, a de internet fixa por banda larga cresce no 
país, só perdendo para a telefonia móvel. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) de 2014, o uso da banda larga móvel, presente em 62,8% dos domicílios com 
internet, aumentou 19,3 pontos percentuais em 2014 na comparação com 2013. A expectativa 
é de que esse percentual tenha aumentado ainda mais no ano passado.

Apesar de operadoras como a Oi e NET já virem adotando o sistema de franquias de dados, o 
anúncio de que a operadora Vivo, que comercializa o serviço de internet banda larga Speedy, 
passaria a adotar a partir de fevereiro o sistema de franquia dados, foi o que levou usuários a 
protestarem e se mobilizarem nas redes sociais.

Uma petição on-line no site da Avaaz contra o limite na franquia de dados da banda larga fixa 
já está próxima de alcançar 700 mil assinaturas e a página do Movimento Internet Sem Limites 
já alcançou mais de 260 mil seguidores em sua página do Facebook. A empresa esclareceu que 
a medida valeria apenas para os contratos realizados a partir de fevereiro e que "não haverá 
cobrança pelo excedente do uso de dados até 31 de dezembro".

Limitar a internet é ilegal?

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as regras do setor permitem às 
empresas adotar várias modalidades de franquias e de cobranças, mas o Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações determina que qualquer alteração 
em planos de serviços e ofertas deve ser comunicada ao usuário, pela prestadora, com 
antecedência mínima de 30 dias.

A agência liberou o novo modelo, mas a meida foi questionada por instituições de defesa 
do consumidor, como o Idec, que ingressou com uma Ação Civil Pública contra os maiores 
provedores de internet do Brasil para barrar a fixação de limite de tráfego de dados nos serviços 
de banda larga fixa. A entidade considera que a estratégia das empresas ao limitar a navegação 
na internet fixa força os usuários a reduzir o uso de serviços de streaming, como Netflix, que 
consomem muitos dados.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também entrou na briga e enviou ofício questionando 
a Anatel sobre a adoção da medida. Para a OAB, a medida que permite às empresas de internet 
banda larga limitarem o serviço desrespeita o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil 
da Internet, que prevê o direito de não suspensão da internet, a não ser por débito decorrente 
da utilização, e a neutralidade da rede, que veda que os prestadores de serviço de conexão à 
internet tenham conhecimento sobre o tipo de dado utilizado pelo usuário, ou privilegiem um 
tipo de dado em detrimento de outro, proibindo a cobrança de modo diferenciado pelo tipo de 
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consumo feito. Inclusive a OAB estuda pedir também o fim dos limites de franquia na rede de 
telefonia celular.

Pressionada, a Anatel resolveu proibir por tempo indeterminado que as operadoras de telefonia 
reduzam a velocidade da internet banda larga fixa de seus clientes. A proibição, que antes tinha 
prazo de 90 dias, agora vai vigorar até que a Anatel analise a questão da limitação de franquias 
de banda larga após reclamações de consumidores.

A nova proibição prevê a proibição de redução de velocidade, suspensão do serviço ou 
cobrança pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia 
contratada, mesmo que essas cláusulas já estejam previstas em contrato de adesão ou plano 
de serviço.

O que pode vir pela frente

O governo federal pretende atualizar a Lei Geral de Telecomunicações, em vigor desde 1997. 
Quase 20 anos depois, aparelhos celulares, internet móvel e banda larga deixaram a telefonia 
fixa para trás. A proposta apresentada no início do mês pelo Ministério das Comunicações 
(MiniCom) busca fazer da banda larga o centro das políticas públicas do setor.

O ministério também publicou portaria que estabelece as diretrizes que a Anatel deverá seguir 
na revisão do atual modelo regulatório dos serviços de telecomunicações. De acordo com o 
documento, o novo modelo deve priorizar a conexão de alta velocidade. Além disso, a mudança 
do atual modelo de concessão do serviço de telefonia fixa estará condicionada ao atendimento 
de metas relativas à expansão do serviço de banda larga, como a oferta da internet em áreas 
economicamente menos atraentes para as empresas.

Mas o debate não é simples. Entram em discussão a migração do regime público para o 
privado, em que as empresas que são concessionárias de serviço têm uma série de controles 
que deixarão de existir, sem ter que cumprir metas criadas pelo governo, como acontece com 
as empresas no regime privado que apenas necessitam de autorização para funcionarem; o 
fim das concessões da telefonia fixa em 2025; a questão das chamadas empresas Over The 
Top, que funcionam utilizando as redes de empresas concessionárias ou autorizadas, como os 
serviços de transmissão de vídeos pela internet, como a Netflix e o Spotify, e os aplicativos 
de mensagens, como o WhatsApp, que recebem muitas queixas das empresas do setor. Esta 
última pode até não aparecer nas discussões, pois o entendimento do governo é que esses 
serviços não constituem empresas de telecomunicações, mas de aplicações que funcionam em 
cima dos serviços de telecomunicações.

Novas legislações

Paralelamente a isso, os representantes do Legislativo também se debruçam sobre a questão 
da oferta de serviços de internet banda larga. Na Câmara dos Deputados, parlamentares 
criticaram a adoção da franquia limitada de internet banda larga e o líder do PSDB, Antonio 
Imbassahy (BA), chegou a apresentar um projeto de lei (5050/16) que proíbe a inclusão de 
franquia de consumo nos contratos de prestação de serviços de comunicação multimídia.

No Senado, as comissões de Serviços de Infraestrutura (CI); de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática (CCT) promovem audiências públicas para discutir as providências que devem ser 
tomadas para evitar os problemas apontados pelos consumidores.
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A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado deve examinar 
sugestão legislativa, recebida por meio do Portal e-Cidadania, que proíba - expressamente, o 
corte ou a diminuição da velocidade por consumo de dados nos serviços de internet de Banda 
Larga Fixa, tanto nos novos quanto nos antigos contratos - e que se fixe multa, em benefício do 
consumidor lesado, quando houver o descumprimento da proibição.

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=limitacao-internet-fixa-banda-larga-
entenda-discussao&id=010175160501#.Vy-ED872bIU


