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Internet: “é preciso beneficiar 
o cliente, sem onerar o 

empresário”, diz especialista

A essencialidade da Internet no 
atual cenário de enfrentamento 
do Coronavírus é inquestionável, 

mas isso não deve abrir precedente 
para manobras que possam prejudicar 
o setor – como, por exemplo, a equali-
zação do serviço ao status de essencial 
nos mesmos moldes de energia elétrica 
e água, isentando consumidores de 
corte dos serviços em caso de falta 
de pagamento durante os meses de 
isolamento social.

O presidente da Associação dos Pro-
vedores de Serviços e Informações da 
Internet (InternetSul), Ivonei Lopes, 
pede que a população entenda que 
o pequeno provedor necessita desta 
renda para garantir a qualidade de seu 
serviço, e também para convocar os 
poderes a encontrar soluções alinha-
das de apoio ao segmento de internet. 
“Precisamos beneficiar o cliente, sem 
onerar o empresário”, diz.

As informações são de que alguns 
provedores já estão contabilizando 
índices de até 40% de inadimplência 
nas últimas semanas. Lopes alerta que é 
preciso amparar de alguma forma estas 
empresas, ou pode ser uma sentença de 
morte para elas, e também um prejuízo 
para a própria distribuição de internet 
no Brasil.

Fabiano Vergani, conselheiro da 
InternetSul, explica que o mercado 
brasileiro de ISPs é único em todo o 
mundo. Cerca de um terço de todo con-
sumo de internet no país é atendido por 
empresas de micro ou pequeno porte.

Na última terça-feira, o secretário de 
Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul, Luís Lamb, esteve em 
reunião com os maiores representantes 
da internet no Brasil, InternetSul, Rede-
Telesul, Abramulti, Apronet, Abranet, 
Abrint e CGI.br, onde concordou que o 
setor de Internet é o sangue do corpo 
da nova economia.

A preocupação é justamente com 
pequenos empresários, neste caso, os 
provedores, pois a valorização do setor 
se dá pela relevância. Ou seja, sem os 
provedores, a Internet não chega às 
regiões a que tem que chegar, ao cam-
po, à pequena cidade, a determinados 
setores essenciais. Trata-se de comuni-
cação e, neste sentido, o provedor pode 
ser entendido, nesta batalha atual, tal 
qual o médico, o profissional de saúde: 
pessoas que estão lá na ponta, atuando 
na infantaria.

Vale ressaltar que só o Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina concentram 
em torno de 500 mil empregos neste 
setor, sendo 200 mil diretos e outros 
300 mil indiretos. Nos dois Estados, os 
profissionais empregados 
neste segmento são a mais 
alta renda de suas famílias, 
segundo dados divulgados 
pela InternetSul.

Ainda segundo o titular 
da SICT-RS, o momento 
exige que, tão impor-
tante quanto ter saúde 
pública de qualidade, se 
tenha Internet operante. 
“Este setor é crucial nes-
te momento, tanto do ponto de vista 
de saúde, quanto econômico e social. 
Sem Internet a sociedade entrará em 
colapso no enfrentamento da pande-
mia”, comentou.

Durante o encontro, o presidente da 
InternetSul pontuou que é importante 
receber o apoio do Estado neste mo-
mento. “É fundamental construirmos 
uma relação de ganha-ganha entre o 
governo, a sociedade e o setor de Inter-
net”, declarou o dirigente, lembrando 
que tal interação requer reconhecimen-
to, por parte das instâncias de gestão 
pública, de questões delicadas ligadas 
aos serviços tidos como essenciais – o 
que passa pela discussão da obrigação 
de fornecimento de serviço mesmo em 
caso de inadimplência.

A diretora Jurídica da InternetSul, 
Andréa Abreu Fattori, acrescenta que 
não é natural do modelo econômico 
atual que serviços essenciais sejam 
prestados por pequenas empresas, 
sendo, normalmente, fornecidos ou 

pelo governo, ou por grandes cor-
porações.

“No nicho de provedores, temos 
mais de dez mil pequenas companhias 

prestando serviço em todo 
o país. É evidente que 
precisamos de apoio do 
governo, seja em incentivo 
na seara tributária, seja na 
liberação de fundos seto-
riais, ou mesmo tendo o 
estado como comprador”, 
destacou Andréa.

Neste último caso, a 
advogada cita o exemplo 
do uso de EAD pelas esco-

las, altamente utilizado pela iniciativa 
privada no momento da pandemia, mas 
escasso no ambiente de ensino público. 
“O provedor de internet tem eficiência 
suficiente para manter este serviço no 
ar, beneficiando o público atendido, 
mas vai precisar de proteção”, avaliou 
a especialista.

Como parte da solução, Lopes acredi-
ta que "durante esta crise temporária, 
o Fust poderia liberar recursos, um 
voucher por exemplo, para cidadãos 
em situação de risco e que necessitem 
de conectividade possam pagar pelo 
serviço, sem onerar os provedores".

Segundo a Anatel, os 14,1 mil prove-
dores regionais atuantes em todo o País 
detêm, juntos, 31,5% da clientela de 
banda larga, fatia maior que da Claro, 
dona da Net (29,2%), Vivo (22,2%) 
e Oi (17,1%). Em outras palavras, os 
provedores abocanharam 10,3 milhões 
de assinantes, seguidos por Claro (9,5 
milhões), Vivo (7,2 milhões) e Oi (5,6 
milhões).
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Ciúme é vírus 
eleitoral

A lembrança de 
Hannah Arendt cai 
bem nesse momento: 
"a inveja era o vício 
nacional na antiga 
Grécia".

Pois é, o presidente 
da República tem 
usado seus espaços 

de expressão para azucrinar 
o ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta. Seria o ministro 
um arrogante, o poder teria 
subido à sua cabeça e, mais, 
quem tem o poder da caneta 
é ele, que comanda o país. 
Foi um puxão de orelhas 
em Mandetta. No pronun-
ciamento da última quarta, 
Bolsonaro levantou bandei-
ra branca. Em termos. 

Garantiu que “grande 
maioria dos brasileiros quer 
voltar a trabalhar. Essa sem-
pre foi minha orientação a 
todos os ministros, observa-
das as normas do Ministério 
da Saúde”. Ou seja, repete 
a tese que defende, desta 
feita sob a obediência à visão 
do Mandetta. O ministro 
permaneceu no cargo por 
intercessão dos generais 
do Planalto, insistindo na 
defesa do isolamento social, 
barreira mais eficaz para 
atenuar a devastação cau-
sada pela Covid-19.

São muitos os exemplos de 
fritura de ministros ao longo 
dos ciclos políticos, mas 
nunca se viu uma situação 
tão constrangedora como 
esta última: um presidente 
da República destratando 
publicamente um dos seus 
mais importantes auxilia-
res. Que conta com maciço 
apoio da sociedade. Qual 
o motivo de tanta descon-
sideração e deselegância? 
Ciúme? Inveja? Se for isso, 
Bolsonaro puxa esse vício 
para o tabuleiro da política.

Não é preciso conheci-
mento avançado para se 
aduzir que o presidente 
Jair aprecia conviver com 
situações inseridas no de-
partamento das "coisas 
politicamente incorretas". 
Falar mal de ministros, 
dar pitos públicos, puxar a 
orelha de uns e outros, fazer 
piadas de mau gosto, apelar 
para símbolos sexuais e usar 
expressões misógenas e 
machistas, são pistas que 
apontam para a incivilida-
de do mandatário-mor da 
República.

Para quem acompanhou a 
vida do tenente aposentado 
como capitão e, depois, 
parlamentar por quase 28 
anos na Câmara Federal, 
sabe que a trajetória de Sua 
Excelência foi uma cruzada 
cheia de curvas, posições 
discriminatórias, exaltação 
aos anos de chumbo e a 
torturadores, enfim, um 
roteiro pavimentado com o 
cimento da polêmica. Quem 
imaginou que, no cargo de 
presidente, poderia agre-
gar algum refinamento e 
adotar a liturgia do poder, 
enganou-se. O presidente 

mudou pouco hábitos de 
outrora.

A par da ausência de 
saberes compatíveis com 
as exigências do cargo, o 
presidente dá sinais de que 
se vale de três assessores 
fundamentais:  os três filhos, 
o senador Flávio, o depu-
tado Eduardo e o vereador 
Carlos, sendo este apontado 
como coordenador do "ga-
binete do ódio", acusado de 
fabricar fake news. O fato é 
que os impulsos emotivos da 
filharada parecem pesar so-
bre o processo presidencial 
de decisão.

Nesse ponto, voltemos ao 
episódio que culminou com 
a execração pública do mi-
nistro Mandetta. Bolsonaro 
teria ficado com ciúmes do 
prestígio adquirido pelo 
ministro junto à opinião 
pública, nos moldes de pos-
tura assemelhada quando se 
distanciou de Sérgio Moro 
e Paulo Guedes. Com um 
drible, Mandetta referiu-
-se de maneira indireta ao 
assunto. Contou ter voltado 
a ler o "Mito da Caverna", 
que aparece na República 
de Platão. "Já li umas 20 ve-
zes e até hoje não consegui 
entender", frisou o ministro.

O mito platônico trata 
de conhecimento e igno-
rância. Fala da caverna 
escura onde homens vivem 
acorrentados, vendo apenas 
sombras. Platão – dizem os 
estudiosos - coloca na boca 
de Sócrates três imagens – 
o sol, uma linha divisória 
entre o inteligível e o mito 
da caverna, alegoria para 
explicar que a maior parte 
dos homens permanece na 
ignorância, sendo o filósofo 
aquele que sai da caverna e 
vê as coisas como são.

Seria uma ironia ao 'mito' 
como Bolsonaro é chama-
do? Os sábios nos brindam 
com aulas sobre a inveja. 
Bacon preconizava: "O ho-
mem que não tiver virtude 
própria sempre invejará a 
virtude dos outros. A razão 
disso é que a alma humana 
se nutre do bem próprio ou 
do mal alheio, e aquela que 
carece de um, aspira a obter 
o outro, e aquele que está 
longe de esperar obter méri-
tos de outrem, procurará se 
nivelar com ele, destruindo 
a sua fortuna".

Dante Alighieri reservou 
um dos espaços do pur-
gatório aos invejosos, que 
teriam os olhos costurados 
com arame. Nada vendo, 
não podem mais invejar. E 
Santo Agostinho definia a 
inveja como a tristeza pela 
felicidade dos outros ("tris-
titia alienum bonum"), a dor 
pelo sucesso alheio.

O presidente da Repúbli-
ca tem de sair da caverna, 
onde sofre com o sucesso de 
outros, para ver não apenas 
sombras, mas a verdade do 
mundo real.

 
 (*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Durante estas semanas de isolamento social, o tráfego de internet aumentou consideravelmente, com 
picos de até 40% a mais que o normal. É urgente a necessidade de olhar para os pequenos e médios 
provedores

“É fundamental 
construirmos 
uma relação de 
ganha-ganha 
entre o governo, 
a sociedade 
e o setor de 
Internet.”

News@TI 

Consultoria gratuita para ajudar empresas 
durante a crise

@A ilegra, empresa global de inovação presente no Brasil, Europa 
e EUA, está oferecendo, gratuitamente um serviço consultivo, 

que envolve várias frentes e ferramentas, para acelerar a adaptação ao 
modelo remoto e evitar quedas de produtividade. Depois de mapear 
internamente as principais dores do mercado nesse novo contexto, a 
ilegra trabalhou em soluções que visam ajudar as empresas em geral 
a acelerar a adaptação ao modelo remoto; adotar ferramentas e infra-
estrutura de digital workplace; cuidar e acompanhar as pessoas em 
um contexto de trabalho distribuído; além de manter a experiência do 
usuário em novos canais e formas de venda (https://materiais.ilegra.
com/atendimento-consultivo).

Plataforma gratuita para assinatura eletrônica 
cresce 330%

@Uma startup curitibana lançou o assinaturagratis.com,  plata-
forma gratuita para assinar contratos e documentos eletroni-

camente. Ela elimina o contato físico, impressão de papéis e idas ao 
cartório. Todo o processo se resolve por meio da internet. Assim, 
é possível assinar de qualquer lugar todo tipo de documento, de 
maneira gratuita e ilimitada. A assinatura eletrônica tem validade 
jurídica e é amparada pela MP 2.200/2001 que, entre outras coisas, 
diz respeito à garantia da autenticidade, integridade e validade 

jurídica dos documentos eletrônicos (https://contraktor.com.
br/?utm_term=Assinatura%20Digital).

Fones de ouvido

@Segundo o head da unidade de negócios da Anker no Brasil, Marcus de 
Paula Machado, as pessoas que buscam fones de ouvido de qualidade 

para trabalho remoto devem optar por modelos com tecnologia de redução 
de ruído no microfone. “Os sons externos tiram a atenção e dificultam a 
comunicação. Fones com esse tipo de funcionalidade minimizam ruídos 
e são ótimos para reuniões e conferências on-line.” Outras características 
a serem valorizadas durante a escolha do acessório é a qualidade do som 
e o volume alcançado (https://www.ankeroficial.com.br).

Evento virtual focado na adaptação das 
empresas frente ao Coronavírus

@A FICO lança um evento virtual destinado a ajudar empresas a gerenciar 
suas operações e seus clientes durante a crise atual. O evento virtual 

"FICO® - Construindo Resiliência" é gratuito e terá duração de um mês, 
com início em 20 de abril. Serão realizadas mais de 30 sessões gratuitas ao 
vivo, compartilhando ideias e melhores práticas emergentes em tópicos 
relacionados a cobrança, gerenciamento de crédito, gerenciamento de risco, 
prevenção a fraudes, entre outros tópicos. Entre os principais palestrantes 
estão Will Lansing, CEO da FICO; Mark Begor, CEO da Equifax; Peter Wan-
nemacher, analista principal da Forrester; e Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics 
Officer da FICO (https://www.fico.com/en/virtual-events).
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