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Renato G. Flõres Jr. ---

Em 1865, a primeira organi· 
zaçiio mu ltilateral foi criada: 

a União lnttrnacional de Te
lecomunicações (UIT). Parte 
devido ao entusiasmo do im· 
perador Pedro 11 pelo rema, o 

Brasil é membro fundador da 
UIT, além de protagonisra re· 
conhecida mente impon ame. 

Em seus quase 150 anos, a 
Unino ocupou-se primord ial
mente dos aspecros clássicos 

das comunicações: o relégrafo, 
depois o telex, e a voz, sob as 
formas da telefonia e do rádio. 
Em 1988, foi assinada em Mel· 
bourne, por 178 entre os 193 
membros, a Regulamentação 
Internacional das Telecomuni· 
cações (R TI ou IT R, do nome 
inglês), que entrou em vigor 
em 1990, atua liza ndo as ame· 
rio rmeme existentes. Muitos 

desconhecem que por trás de 
diversos prorocolos e dcsem•ol

vimemos, como o http, o sms 
t a própria tnttrnet, se encon· 

tram direrrizes e inovações vin

culadas à UIT. Em parricu lar, 
o art. 90, da ITR, que propiciou 
o desenvolvi menro da ner ao 
auroriza r acordos especia is 

enrre operadores, libera lizando 
os ci rcuitos internacionais. 

Emreramo, desde 1995, o 

rrá f ego de 1 elecomun i c ações 
vem rapidameme se transfor· 
mando. Enquamo a voz c o 
próprio serviço de mensagens 
despencam, o fluxo da galáxia 
de serviços de valor adicionado 
-mecanismos de busca, redes 
sociais, comparti lhamemo de 
vídeos etc. - cresce muito. 
Hoje, o grosso do transpon e 
se dá nao pelos ci rcuitos dedi-

cados de voz e de dados, mas 

baseado nos prorocolos da in
ternet. Isso rem gerado tensões 
enrre os grandes operadores, 
ainda calcados em uma lógica 

de circuiros tradicional e os 
modernos provedores de valor 
adicionado, os OTT (over the 
top), que até serv iços de voz 
oferecem. Na raiz da tensao, 
esrá o au mcnro dos cusros de 
manutenção e a tualização da 

infraestrutu ra - basicamente 
sobre os ombros dos operado· 
res-eos fabulosos lucros dos 
OTT que, de cena forma, não 
pagam pelo seu uso. 

Em dezembro deste ano, 
realizar-se-á em Ouba1 a Con
ferência Internaciona l da UIT, 
com o fim de revisa r e atua li71lr 

a ITR. Os temas e questões 
controversas s5o muitos. Ao 
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lado do já eirado, há a guerra 
cibernética (GC), que, após os 

episódios do Stuxnet c do Fia
me - vírus que supostamente 
ntacaram o programa nuclear 

iraniano-começou a ga nhar 
proporções sérias. A Rússia -
por competências que remon

tam aos tempos da Guerra Fria 
- apresentou sugestões cuja 
adoção por rodos representaria 

um passo ava nte no controle 
do problema. Entretanto, nilo 
as apoiam nações milirarrncnrc 

poderosas e sofisticadas, que 
preferem ter os seus próprios 
meios de defesa e, ao mesmo 

tempo, utilizar a GC no âmbito 
de seus interesses. 

A questão do roammg -
muitas vezes responsável por 
preços abusivos, nos serviços 

móveis - é outra que dcver:í 
ser debatida. 

O Brasil, ar é agora, tem sido 
ra7oavelmente lacônico a res

peito da primeira questão; mais 
ou menos atento no caso da 
GC, onde, seja no Ministério 
da Justiça como no da Defesa, 
começa a ter razoável conhe
cimento e capacidade de açJo 
ntssc contexto; e ousado no 
terceiro. Apresentou proposta 
de usar, no roaming, a~ tarifas 
do local de origem das chama

das. Essa ideia, todavia, não 
pode se dissocia r da estrutura 
tributária doméstica ;obre o 
setor, talvez a maior existente, 
jumocom a do automotivo. No 
caso especifico. além da carga 
rnbutária superior a 40"'c., o~ 

operadores têm que arca r, ao 

enviar o pagamento aos simi· 

lares no exterior, com os 20% 
de imposto sobre serviços em 
remessas estrangeiras. 

Qualquer das questões em 
~ná lise, como evidenc iodo, 
traz múltiplas foccs e confli· 

tos. Os provedores de volor 
adicionado gostom de lem
brar que "nenhum usuário 

oma o operador, mos sim o 
conteúdo", e movimentam 

rodo o tipo de a l·gumenro 
par~ manrer o seu status quo 

- desde que "as mud~nç~s 
representariam ameaças à 
liberdade da internet", • caros 
medidas judiciais, sobretudo 
nos EUA-, ao mesmo tempo 
em que começam a instalar, 

em locais piloto, a sua própria 
infraestrurum. Os operadores 

reagem, seja desenvolvendo 
protocolos e facilidades para 
o trá f ego de conteúdo, como o 

)oy11, embutidos diretamente 
no hardware da sua rede, seja 
apresentando propostas regio
nais, como os europeus, com 
vistas a abrir, sob a égide da 
UIT, a possibi lidade de nego
ciações comerciais entre eles e 
os OTT, para melhor repartir 
os custos de manutenção e 
investimento da rede. 

Não é impossível que a 
reunião de Duba i desemboque 
em um impasse tipo OMC, 
com os membros mais favo
ráveis aos OTT e a uma tOta l 
independência se opondo aos 
abertos a um compromisso 
equitativo para a questão. 

Se possível até o momento, 

O Brasil necessita ter 

uma visão mais firme e 

abrangente da agenda 

de Dubai e assegurar 

uma sólida participação 

técnica, harmonizada 

com os seus interesses 

estratégicos 

isso não é o mais provável. 

A secula r prática de ev ita r 
votações na UIT, e sim busca r 

consensos, é uma das gorao
tias para tal. Outra é os países 
emergentes se engajarem mais, 
explicitando as suas visões 

de forma assertiva. O Brasil, 
atravessando momento feliz 
na conjuntura atual e membro 

dos BR ICS-merc~doondese 

encontra boa parte do futu ro 
das tdecomu n icações - pode 
ter papel decisivo. Necessita, 
porém, rer uma visão mais 
firme e abrangente da agenda 
de Duboi, e assegurar uma 
sólida porticipação técnica, 

hormon izada com os seus 
interesses estratégicos. il 
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