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Barbara van Schewick

Barbara van Schewick é especialista em neutralidade da rede. Professora de Direito na cadeira Helen L. 
Crocker, da Faculdade de Direito da Universidade de Stanford, diretora do Centro para Internet e Sociedade 
da Universidade de Stanford, e professora associada da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade de 
Stanford.

Seu livro Internet Architecture and Innovation (MIT Press 2010, Paperback 2012) é considerado o trabalho 
seminal da ciência, economia e da regulação da internet. Sua produção sobre neutralidade da rede influenciou 
os debates regulatórios nos Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina e Índia, e é citada por 
acadêmicos, ativistas, agências regulatórias e órgãos públicos do mundo todo. O Open Internet Order do FCC, 
que adotou regras de neutralidade da rede nos Estados Unidos pela primeira vez, fundamentou-se em seu 
trabalho. Suas ideias influenciaram também relatórios sobre neutralidade da rede e qualidade dos serviços do 
European Group of  Regulators for Eletronic Communications (BEREC).

Van Schewick recebeu o Prêmio Científico 2005 da Fundação Alemã de Direito e Ciência da Computação, e o 
Prêmio em Memória de Dieter Meurer em 2006, da Associação Alemã para o Uso da Tecnologia da Informação 
no Direito (EDV-Gerichtstag) pelo seu doutorado. Em 2010, recebeu o Prêmio de Pesquisa da Alcatel-Lucent 
Stiftung for Communications Research por seu trabalho pioneiro na área de arquitetura da internet, inovação 
e regulação. Entre seus outros trabalhos sobre neutralidade da rede estão Towards an Economic Framework 
for Network Neutrality Regulation (2007), The Network Neutrality Debate – An Overview (2009) e Network 
Neutrality and Quality of  Service: What a Non-Discrimination Rule Should Look Like (2015).

Barbara van Schewick is a leading net neutrality expert. Professor of  Law and Helen L. Crocker Faculty Scholar at Stanford 
Law School, Director of  Stanford Law School’s Center for Internet and Society, and Associate Professor (by courtesy) of  Electrical 
Engineering, Stanford University.

Her book Internet Architecture and Innovation (MIT Press 2010, Paperback 2012) is considered to be the seminal work on the 
science, economics regulation of  the internet. Her papers on network neutrality have influenced regulatory debates in the United 
States, Canada, Europe, Latin America and India, and have been cited by academics, stakeholders, regulatory agencies and other 
public entities worldwide. The FCC’s Open Internet Order, which adopted network neutrality rules in the US for the first time, 
relied heavily on her work. Her ideas have influenced reports on network neutrality and Quality of  Service by the European Group 
of  Regulators for Electronic Communications (BEREC).

Van Schewick received the Scientific Award 2005 from the German Foundation for Law and Computer Science and the Award in 
Memory of  Dieter Meurer 2006 from the German Association for the Use of  Information Technology in Law (“EDV-Gerichtstag”) 
for her doctoral work. In 2010, she received the Research Prize 2010 from the Alcatel-Lucent Stiftung for Communications 
Research for her pioneering work in the area of  Internet architecture, innovation and regulation. Among her other works on network 
neutrality are Towards an Economic Framework for Network Neutrality Regulation (2007), The Network Neutrality Debate – An 
Overview (2009) and Network Neutrality and Quality of  Service: What a Non-Discrimination Rule Should Look Like (2015).
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InternetLab: Thank you very much, Barbara, for 
being here, and for having this interview with us. 
My first question would be, as a researcher you saw 
net neutrality regulation all around the world. What 
do you think that are the main similarities between 
the public debates in different countries? E did you 
oversee in any other countries that you studied any 
very particular situation that did not happen in 
other countries?

Barbara:  It’s interesting because, I think you 
can always distinguish two parts of  the network 
neutrality debate. One is the policy debate about 
what kind of  rules you would want and why, and 
that debate in general is the same around the world. 
And then you have the question of  how to translate 
the rules you want into local law, that is often heavily 
influenced by the legal situation in a certain country. 
In Brazil you have the Marco Civil and that sort of  
constrains what you can do. In the US we have the 
telecommunications law, and so that makes things 
different.

I think the other aspect that is just interesting 
watching all the debates that happened are the 
differences in the level of  public participation, and 
also the way in which people rally around certain 
practices. There are always very different things 
that make people mad and then trigger the network 
neutrality debate. In the US we had Comcast 
interfering with BitTorrent, and interfering with 
certain peer to peer applications in 2007. So 
the US debate, people in the US, spend a lot of  
time thinking about how to regulate network 
management practices, and how to get network 
providers to manage the networks in a way that 
doesn’t harm innovation or users.

By contrast, other countries that haven’t had this 
debate as much, they haven’t spent as much time 
thinking about that. So what I would note is that 
each duration of  the debate seems to focus on a 
different practice. So in the US last year the thing 
that captured the public’s attention was this idea 
of  fast lanes, that Internet service providers could 
charge applications or content providers, like 

InternetLab: Muito obrigado, Barbara, por estar 
aqui, e por dar esta entrevista para a gente. A minha 
primeira pergunta é: como pesquisadora que viu a 
regulamentação da neutralidade da rede em todo 
o mundo. Quais você acha que são as principais 
semelhanças entre o debate público em diversos 
países? E você viu em algum outro país que você 
estudou alguma situação muito particular que não 
aconteceu em outros países?

Barbara: Então, é interessante porque, eu acho que 
você sempre pode distinguir duas partes do debate 
de neutralidade da rede um é o debate de politicas 
sobre o tipo de regras que você quer e por quê, e 
esse debate, em geral, é o mesmo em todo o mundo. 
E depois você tem a questão de como traduzir as 
regras que você quer para o direito local, que 
muitas vezes é fortemente influenciado pela situação 
jurídica de um determinado país. No Brasil você 
tem o ‘Marco Civil’ e isso mais ou menos restringe o 
que você pode fazer e nos EUA, nós temos a Lei de 
Telecomunicações; de modo que isso torna as coisas 
diferentes.

Eu acho que o outro aspecto que também é 
interessante assistindo todos os debates acontecerem 
são as diferenças no nível de participação do 
público, e também a maneira pela qual as pessoas 
se reúnem em torno de determinadas práticas. 
Há sempre coisas muito diferentes que chateiam 
as pessoas e acionam o debate da neutralidade da 
rede. Nos EUA nós tivemos a Comcast interferindo 
com BitTorrent e interferindo com certos 
aplicativos P2P em 2007. E assim, o debate nos 
Estados Unidos, ou as pessoas nos EUA gastaram 
muito tempo pensando como regular as práticas 
de gerenciamento da rede, e como fazer com que 
os provedores de rede gerenciem as redes de uma 
forma que não prejudique inovação ou os usuários.

Em contrapartida, outros países que não tiveram 
tanto este debate não gastaram tanto tempo 
pensando sobre isso. Então, o que eu iria notar é 
que cada debate parece centrar-se em uma prática 
diferente, de modo que nos EUA, no ano passado, o 
que capturou a atenção do público foram  as ideias 
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Google and Netflix to get better treatment. And so 
then those who pay get great quality and everybody 
who can’t pay would be in the slow lane by contrast. 
If  you look at India, and to some extent, I think in 
Brazil, a lot of  the debate has focused on zero-rating. 
And in Europe, it’s more of  a mix of  everything and 
I don’t think that’s the problem in general, because 
it’s just a different point of  entry to the debate.

I think that what’s really important to realize 
is that network neutrality is more than just one 
practice and that you only get a great environment 
for innovation and free speech if  you deal with all 
the practices: blocking, discrimination and fees for 
preferential treatment.    

sobre vias rápidas (fast lanes) que os prestadores de 
serviços de Internet poderiam cobrar das aplicações 
ou dos provedores de conteúdo, como Google ou 
Netflix para obter um melhor tratamento. E assim 
aqueles que pagam, obtêm ótima qualidade e todos 
que não pudessem pagar, estariam na via lenta (slow 
lane). Se você olhar para a Índia, e até certo ponto, 
eu acho que no Brasil, uma grande parte do debate 
centrou-se no zero-rating. E na Europa é mais 
uma mistura de tudo e eu não acho que esse seja 
o problema em geral porque é apenas um diferente 
ponto de entrada para o debate.

O que eu acho que é realmente importante perceber 
é que a neutralidade da rede é mais do que apenas 
uma prática e que você só tem um ótimo ambiente 
para a inovação e liberdade de expressão se você 
lidar com todas as práticas:  bloqueio, discriminação 
e taxas de tratamento preferencial.

“O que eu acho que é realmente importante 
perceber é que a neutralidade da rede é mais 
do que apenas  uma prática.”



12

NEUTRALIDADE DA REDE
Entrevista com Barbara Van Schewick

3. NEUTRALIDADE DA REDE 
NOS EUA E NO BRASIL

3. NET NEUTRALITY IN THE 
US AND IN BRAZIL



13

NEUTRALIDADE DA REDE
Entrevista com Barbara Van Schewick

InternetLab: A próxima pergunta é, de sua 
perspectiva, que lições você acha que o Brasil pode 
aprender com o debate nos Estados Unidos e vice-
versa?

Barbara: Eu não sei muito sobre o debate 
brasileiro, então eu provavelmente não poderei dizer 
muito sobre isso. Em termos do debate nos EUA, eu 
acho que há certas áreas que são muito interessantes 
para as pessoas no Brasil e outras que não têm 
nenhum interesse. Em um nível muito elevado 
todas as questões de políticas com as que tivemos 
que lidar, que tipo de regras que precisamos, o tipo 
de exceções nas regras de neutralidade de rede, 
elas são altamente relevantes para o Brasil. E acho 
que nesse aspecto o modelo dos EUA é na verdade 
um bom modelo para os reguladores ao redor do 
mundo, com uma exceção que é o tratamento do 
zero-rating sobre o que devemos falar depois.

Eu gostaria de acrescentar que porque quatro 
milhões e meio de pessoas fizeram comentários 
como parte desse debate, há uma grande 
quantidade de dados empíricos muito interessantes 
nos comentários. Comentários de startups, 
comentários de artistas, comentários por músicos 
que poderiam ser valiosos para os reguladores ao 
redor do mundo, porque eles ajudam a entender 
melhor quais seriam as implicações de determinadas 
regras de neutralidade. A parte do debate que eu 
sinto que não é relevante para o Brasil é a questão 
da base legal para as regras de neutralidade de 
rede. Algumas pessoas me disseram que algumas 
pessoas no Brasil olham para o que aconteceu nos 
EUA, e dizem “bem, os Estados Unidos trataram 
os fornecedores de serviços de Internet como 
provedores de telecomunicações, a fim de adotar 
regras de neutralidade de rede e isso significa que 
devemos estar fazendo isso no Brasil também”. Eu 
acho que seria um grande erro porque a única razão 
que os EUA se envolveram neste exercício legal 
complicado de mudar a classificação de serviços de 
Internet é que havia uma decisão judicial impedindo 
a adoção de regras de neutralidade de rede com 
base em outras partes do ato de comunicação e por 
isso foi uma escolha legal para a FCC reclassificar os 
provedores de serviços de Internet como prestadores 
de serviços de telecomunicações, mas não tinha 

InternetLab: The next question is; from your 
perspective what lessons do you think Brazil can 
learn from the US debate and vice versa?

Barbara: I don’t know as much about the Brazilian 
debate so I probably won’t be able to say a lot about 
that. In terms of  the US debate I think there are 
certain areas that are very interesting for people in 
Brazil, and others that are not interesting at all. So 
at a very high level all the policy questions we had to 
deal with, what kind of  rules do we need, what kind 
of  exceptions do network neutrality rules, they are 
highly relevant to Brazil. And I think in that the US 
model is actually a pretty good model for regulators 
around the world  - with one exception which is 
the treatment of  zero-rating, which we should talk 
about more later. 

I would want to add that, because four and a half  
million people found comments as part of  that 
debate, there is a lot of  really interesting empirical 
data in the comments. Comments by startups, 
comments by artists, comments by musicians that 
could be valuable for regulators around the world 
because they help them to better understand what 
the implications of  certain network neutrality rules 
might be. The part of  the debate that I feel is not 
relevant to Brazil at all is the question of  the legal 
foundation for network neutrality rules. Some 
people have told me that some people in Brazil 
look at what happened in the US then say “well 
the United States treated internet service providers 
as telecommunications providers in order to adopt 
network neutrality rules, and that means we should 
be doing that in Brazil too”. I think that would 
be a huge mistake because the only reason that 
the US engaged in this complicated legal exercise 
of  changing the classification of  internet services 
was that there was a court decision that foreclosed 
the adoption of  network neutrality rules based 
on other parts of  the communications act, and 
so it was a legal choice for the FCC to reclassify 
internet service providers as telecommunications 
service providers, but it had nothing to do with the 
substance - and I would say that is something that 
is really only relevant for the US, but not for the 
Brazilian situation. 
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nada a ver com a substância – e eu diria que é algo 
que é realmente relevante apenas para os EUA, mas 
não para a situação brasileira.

E há realmente dois ou três pontos substanciais 
que eu acho são realmente interessantes para o 
debate também. Assim, o primeiro é que os detalhes 
realmente importam; vocês estão passando pelo 
processo no momento de redigir o decreto para 
o Marco Civil e, muitas vezes, se você é alguém 
que apenas segue o debate de uma distância, você 
realmente não vê como pequenas diferenças de 
linguagem podem realmente afetar o resultado 
para os consumidores e inovadores. Eu só quero 
dar um pequeno exemplo que é, as regras em 
torno de gerenciamento de rede, em que algumas 
pessoas pensam, “bem, é claro que os provedores de 
rede precisam para gerenciar as redes e isso é uma 
motivação benigna, então vamos permitir que eles 
façam isso e isso está bem”. Mas como vemos nos 
EUA, da perspectiva do usuário não faz diferença 
por que um provedor de serviços de Internet está 
interferindo com o aplicativo, seja porque eles 
odeiam o seu conteúdo, ou porque você é um 
concorrente ou porque eles estão gerindo a rede. A 
partir da perspectiva do usuário, o resultado final é 
o mesmo. Nós não podemos usar o aplicativo que 
você deseja usar.

Se você é um provedor de aplicações, significa que 
você não pode chegar aos consumidores durante 
períodos em que todo mundo quer usar a Internet, 
quando é mais importante chegar a usuários. E 
nos EUA em 2007, quando a Comcast estava 
interferindo com o BitTorrent, ouvi de muitos 
startups que vieram ao meu escritório e disseram eu 
não estou recebendo financiamento porque a minha 
venture capitalist está dizendo, “bem, se ninguém 
gosta de você, você está ferrado e nosso dinheiro 
é perdido, mas se você ficar muito bem sucedido, 
então você vai ser escolhido para gerenciamento de 
banda discriminatória e você vai se ferrar também”. 
Então um monte de investidores rejeitaram pedidos 
de financiamento que eram potencialmente de 
banda intensiva. Então isso é um modo longo de 
dizer que até mesmo esses pequenos detalhes, 
como a forma como você estrutura sua exceção de 

And there are actually two or three substantive 
points that I think are really interesting for the 
debate here, too. So, the first is that details really 
matter. You’re going through the process right 
now of  drafting the decree for democracy bill, 
and often if  you are someone who just follows the 
debate from a distance you don’t really see how tiny 
differences in language can really affect the outcome 
for consumers and innovators. And I just want to 
give you a tiny example, which is the rules around 
network management, where some people think 
“well, of  course network providers need to manage 
the networks and that’s a benign motivation, so let’s 
just allow them to do that and that’s fine”. But as we 
found in the US, from the perspective of  the user, it 
doesn’t make a difference why an Internet service 
provider is interfering with the application, whether 
it’s because they hate your content or because you 
are a competitor, or because they are managing the 
network. From your perspective as the user the end 
result is the same: you can’t use the application you 
want to use.

While if  you are an application provider, it means 
you can’t get to consumers during times when 
everybody wants to use the Internet, when it’s 
most important to get to users. And again in the 
US in 2007, when Comcast was interfering with 
BitTorrent, I heard from many startups, who came 
into my office and said I’m not getting funding 
because my venture capitalist is saying, “well if  
nobody likes you, you are screwed and our money 
is lost, but if  you get really successful, then you’ll 
be singled out for discriminatory bandwidth 
management and you’ll be screwed as well”. So a 
lot of  investors pass on funding applications that 
were potentially bandwidth intensive. And that’s a 
very long way of  saying that even these tiny details, 
like how you phrase your network management 
exception, have a huge impact on the quality of  the 
regime you get. 

And then the other important point I think is the 
importance of  clear rules. So as lawyers we are 
used to dealing with gray or ambiguous terms, 
and with complicated case-by-case proceedings 
all the time. And sometimes there is no other way. 
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gerenciamento de rede, tem um enorme impacto 
sobre a qualidade do regime que você recebe.

E o outro ponto é a importância de regras bem 
claras. Como os advogados, estamos acostumados a 
lidar com termos ambíguos ou casos complicado e 
com processos caso a caso o tempo todo. E às vezes 
não há outra maneira. Certos princípios não podem 
ser mais específicos, de modo que você precisa agir 
com eles em um caso específico. Mas a neutralidade 
da rede é diferente de duas formas. Primeiro, 
as entidades que estamos tentando proteger 
necessitam de certeza. Se eu sou uma startup ou um 
investidor, eu preciso saber que o meu investimento 
será protegido. E eu não vou conseguir essa certeza 
se existir uma regra que diz que “não, eu sou uma 
discriminação razoável”. Porque nesse caso eu só 
vou saber depois de alguém ter me discriminado. E 
então eu vou reclamar e, em seguida, três anos mais 
tarde e muitas centenas ou milhares de dólares em 
honorários advocatícios mais tarde eu vou saber se 
eu era protegido.

Certain principles can’t be made more specific, 
so you need to play them in a specific case. But 
network neutrality is different in two ways. One, 
the entities we are trying to protect need certainty. 
If  I’m a startup or an investor, I need to know that 
my investment will be protected. And I won’t get 
that certainty if  there is a rule that says “no, I’m 
reasonable discrimination”. Because then I will only 
know after someone has discriminated against me. 
And then I go and complain, and then three years 
later and many hundreds of  thousands dollars in 
legal fees later, I will know whether I was protected.

And at the same time for ISPs, Internet service 
providers, having certainty is important too, 
because they want to know how they can manage 
the networks, and you can’t really stifle them 
as well by having ambiguous rules. In addition 
complicated case by case rules create really high 
costs of  regulation and really XX the playing field 
against everybody who doesn’t have a lot of  money, 
who doesn’t have a lot of  lawyers on staff. If  I’m 
Google or Facebook or a large ISP, I have lots of  

“Regras complicadas de caso a caso criam 
custos realmente altos de regulação e realmente 
complica o campo de jogo para todos que não 
têm um monte de dinheiro”
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E ao mesmo tempo, para os provedores de conexão, 
é importante que os provedores de serviços de 
Internet tenham segurança jurídica também, porque 
eles querem saber como eles podem administrar as 
redes, e você não pode realmente sufocá-los com 
regras ambíguas. Além disso, regras complicadas 
de caso a caso criam custos realmente altos de 
regulação e realmente complicam o campo de jogo 
para todos que não têm um monte de dinheiro, 
que não têm um monte de advogados na equipe. 
Se eu sou o Google ou o Facebook ou um grande 
provedor de conexão, eu tenho muito dinheiro, um 
monte de advogados, eu posso ter o luxo de lutar 
longas lutas na frente de agências reguladoras. Se eu 
sou um usuário ou uma pequena organização sem 
fins lucrativos ou uma startup eu preciso ser capaz 
de reclamar e dizer que essa pessoa, este provedor 
de conexão está descriminando o meu aplicativo e 
que é uma violação da regra. E o regulador olha 
para isso e diz: “sim, é mesmo” e fim da história. 
Portanto, esta importância das regras claras e um 
olhar muito cuidadoso aos detalhes que eu acho que 
são lições que você pode levar para outras partes do 
mundo.

money,  lots of  lawyers, I can afford to fight long 
fights in front of  regulatory agencies. If  I’m a user 
or a small nonprofit or a startup, I need to be able to 
complain and say, “this person is, this ISP is singling 
my application and that’s a violation of  the rule”. 
And then the regulator looks at it and says “yeah it 
is”, end of  story. So this importance of  clear rules 
and a really careful look at the details that I think to 
other lessons that you can carry over to other parts 
of  the world.
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4. TRATAMENTO AGNÓSTICO: 
O QUE É ISSO?

4. APPLICATION AGNOSTIC 
RULE: WHAT IS IT?
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InternetLab: Então, Barbara, na sua pesquisa você 
defendeu uma regra de tratamento agnóstico das 
aplicações, especialmente quando você fala sobre o 
serviço. Mas em seu último trabalho você admitiu 
que até mesmo um tratamento agnóstico deve ter 
uma exceção, já que esta regra não será agnóstica 
em absoluto. Como você acha que essas exceções 
podem ser enquadradas no regulamento?

Barbara: Sim. Deixe-me voltar atrás por um 
momento, apenas para explicar o que uma 
regra de não discriminação deve ser. O primeiro 
passo, quando você pensa sobre as regras de não 
discriminação, há toda uma gama de opções, você 
pode dizer “qualquer discriminação é ruim”, então 
basicamente você tem que tratar todos os pacotes 
da mesma forma, ou “toda a discriminação é boa” 
e tem todo o resto, no meio. E a regra de não-
discriminação que estou sugerindo, e essa é a regra 
que a FCC adotou no final, é aquela que diz que 
você não pode envolver-se no que chamamos de 
discriminação específica de aplicações – e eu vou 

InternetLab: So, Barbara, in your research you 
advocated for an application agnostic rule, especially 
when you talk about quality of  service, but in your 
research, in your last paper you admitted that even 
an application agnostic rule must have an exception, 
since this rule won’t be agnostic at all. But how do 
you see how these exceptions might be framed in 
the regulation?

Barbara: Yes. Let me take a step back for a 
moment, just to explain what a nondiscrimination 
rule should be. So the first step, when you think 
about nondiscrimination rules a whole range of  
options. You can say; “any discrimination is bad”, so 
basically you have to treat every packet the same, or 
“every discrimination is okay”, and then everything 
in between. And the nondiscrimination rule I’m 
suggesting – and that’s the rule the FCC adopted 
in the end – is one that says “you cannot engage in 
what we call application specific discrimination” (I’ll 
explain what that is in a second) but you are allowed 
to engage in discrimination that is application 

“O que você não pode é discriminar com base 
em informações que não  tem nada a ver com a 
aplicação que as pessoas estão usando”
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explicar o que é isso em um segundo - mas você pode 
se envolver em discriminação que seja agnóstica 
em relação à aplicação. Então a ideia geral é a de 
recriar o ambiente que tínhamos quando a Internet 
foi criada no começo, onde um provedor de serviços 
de Internet não podia olhar para os pacotes para 
ver o que estava acontecendo na rede, e como 
resultado eles não podiam fazer nada sobre isso. 
E agora estamos tentando recriar esse ambiente 
através do direito, dizendo mesmo que você saiba 
o tipo de aplicações que os usuários estão usando, 
você não pode agir com base nessa informação 
quando você gerencia sua rede ou serviços de 
preços. Isso significa que qualquer critério que está 
relacionado com a aplicação é proibido; poderia ser 
o tipo de aplicação que você está usando; é o Skype, 
mas não outras aplicações de telefonia Internet? É 
o que chamamos de “discriminação contra uma 
única aplicação dentro de uma classe de aplicações 
semelhantes”; então “discriminação contra 
aplicações”. E “discriminação contra as classes de 
aplicações” é tudo o resto, onde você agrupa certas 
aplicações com base em algo específico a elas, pode 
ser características técnicas, como estas aplicações 
são sensíveis a atrasos, que tipo de aplicações elas 
são, quais os protocolos elas estão usando; tudo o 
que você pode imaginar.

Isso é muito importante, porque não é uma regra 
que diz que você não pode discriminar diferentes 
tipos de aplicações, se elas não são semelhantes 
ou têm necessidades diferentes e nós podemos 
falar mais sobre isso mais tarde, se você quiser. 
O que você não pode é discriminar com base 
em informações que não tem nada a ver com a 
aplicação que as pessoas estão usando. Quanto elas 
pagaram, a quantidade de dados que elas estão 
usando, em que momento eles estão usando a rede. 
E a característica realmente interessante desse 
tipo de regra é que ela atinja o equilíbrio perfeito 
entre os interesses dos fornecedores de conexão, de 
gerenciarem as redes e serem capazes de oferecer 
novos e inovadores serviços, e os interesses dos 
usuários, de empresários; e da sociedade de terem 
uma plataforma aberta para a inovação, atividade 
econômica e expressão, e tudo o que fazemos on-

agnostic. So the general idea is to recreate the 
environment that we had when the Internet was first 
built, where an Internet service provider could not 
look into the packets to see what was going on the 
network, and as a result they couldn’t do anything 
about that. And so, now we are trying to recreate 
this environment through law by saying “even if  you 
know what kind of  applications users are using, you 
cannot act on that information, when you manage 
your network or price services”. So that means, 
any criterion that’s related to the application is 
prohibited. It could be what kind of  application 
you are using, so is it Skype, but not other Internet 
telephony applications? That’s what we call 
discrimination against a single application within 
a class of  similar applications, so “discrimination 
against applications”. And then “discrimination 
against classes of  applications” is everything else 
where you group certain applications together 
based on something specific to them. It could be the 
technical characteristics, like these are the      delay-
sensitive applications, what type of  applications they 
are, what protocols they are using, so everything you 
can imagine.

That’s very important. So it’s not a rule that says 
“you can’t discriminate against different kinds of  
applications if  they are not similar” or have different 
requirements and we can talk more about that later 
if  you want to. What you can’t do is to discriminate 
based on information that has nothing to do with 
the application people are using. How much they 
have paid, how much data they are using, at what 
time they are using the network. And the really 
interesting feature of  that kind of  rule is that it 
strikes the perfect balance between the interests of  
the network providers (and managing the networks 
and being able to offer new and innovative services) 
and the interests of  users and entrepreneurs, 
and serve society in having an open platform for 
innovation, economic activity and speech and 
whatever we do online.

And the reason this is perfect is because you can 
actually solve most problems in applications agnostic 
ways. So I’ll give you an example from pricing. If  
you want to charge different prices, an application 
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line.

E o motivo pelo qual isso é perfeito é porque você 
pode realmente resolver a maioria dos problemas 
com o tratamento agnóstico das aplicações. Vou dar 
um exemplo relacionado a preços. Se você quiser 
cobrar preços diferentes, uma forma agnóstica de 
fazer isso (e que todos nós conhecemos), é que se 
você precisa de mais largura de banda, você precisa 
pagar mais. Outra forma que seria agnóstica seria 
cobrar preços especiais para estudantes, ou preços 
especiais para pessoas velhas. Mas não fazemos 
distinções com base no tipo de aplicações que elas 
estão usando.

Por outro lado, existem alguns esquemas de 
preços que você vê na Europa e em alguns países 
da América Latina, onde, na verdade, as pessoas 
pagam um preço diferente pelos pacotes que 
transportam telefonia via Internet, do que pelos 
pacotes que transportam outras coisas. Isso distorce 
as escolhas dos usuários na Internet, porque 
faz certas aplicações mais caras do que outras. 
Tecnicamente isso protege as aplicações contra 
a distorção da concorrência por provedores de 
conexão. E isso é fácil de ver, quando falamos de 
um provedor de aplicativo, dando uma vantagem 
a sua própria aplicação de vídeo on-line ou até 
mesmo destacar uma aplicação específica para o 
tratamento especial.

Mas mesmo com as classes de aplicações, muitas 
vezes um provedor de conexão pode prejudicar 
aplicações quando elas prejudicam todos os 
provedores on-line de vídeo, ou todas as aplicações 
de mensagens de texto, ou todas as aplicações 
de telefonia on-line. Então só porque é todo um 
grupo, isso não significa que você está seguro. 
Então você está perguntando sobre exceções. 
Você realmente chega muito longe sem exceções, 
porque a discriminação agnóstica de aplicações é 
imediatamente permitida, mas, em seguida, você 
precisa fazer exceções para as práticas de gestão 
da rede. E assim o FCC aprovou uma exceção de 
gerenciamento de rede razoável, que efetivamente 
diz que você precisa ter um objetivo legítimo para 
o gerenciamento de rede, a prática precisa ser 

agnostic way of  doing that (one we all know) is that 
if  you need more bandwidth, you need to pay more. 
But another one would be that application agnostic, 
I have special prices for students, or special prices 
for all people. But then we do not make distinctions 
based on what kind of  applications they are using.

By contrast, there are some pricing schemes that 
you see in Europe and in some Latin American 
countries, where you actually pay a different price 
for the packets that transport Internet telephony 
over packets that transport other stuff.  That 
distorts users’ choices on the Internet because it 
makes certain applications more expensive than 
others. Technically it protects applications against 
distortion of  competition by ISPs. And that’s easy to 
see when we talk about application providers giving 
an advantage to their own online video application, 
or even singling out a specific application for special 
treatment.

But even within classes of  application, often an ISP 
can hurt applications when they harm all online 
video providers, or all text messaging applications, 
or all online telephony applications. So just because 
it is a whole group, it doesn’t mean you are safe. 
So you are asking about exceptions. You actually 
get very far without exceptions because application 
agnostic discrimination is immediately allowed, 
but then you do need exceptions for network 
management practices. And the FCC adopted a 
reasonable network management exception that 
effectively says “you need to have a legitimate 
network management propose, the practice needs 
to be appropriate and tailored (that means only 
during times of  congestion, you can’t just throttle 
the network all the time; you need to wait for 
congestion) and it needs to be as application agnostic 
as possible”. The “as possible” is really important 
because many network management problems can 
be solved in an application agnostic way (congestion 
management is a great example).

If  I have an application that’s engaged in a denial 
of  service in my network, I can’t say “hey, you 
need to just shut down all applications”. No, of  
course, “you need to shut down that application”, 
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apropriada e adaptada; isso significa apenas durante 
os períodos de congestionamento, você pode não 
apenas estrangular a rede o tempo todo; você precisa 
esperar o congestionamento, e ele precisa o mais 
agnóstico possível. O possível é muito importante 
porque muitos problemas de gerenciamento de 
rede podem ser resolvidos de uma forma agnóstica 
(a gestão dos congestionamentos é um grande 
exemplo).

Se eu tiver uma aplicação que está envolvida em 
uma negação do serviço na minha rede, eu posso 
dizer: “hey, você precisa fechar todas as aplicações”. 
Não, claro, “você precisa desligar essa aplicação”. E 
assim o possível, como uma válvula de segurança. 
Ou em uma rede móvel, em geral, eles podem 
gerenciar o congestionamento em formas agnósticas 
também. Então eles alocam a banda entre usuários, 
mas eles não fazem com base em qual aplicação 
você está usando. Mas pode haver situações de 
emergência ou, um grande jogo de futebol, onde há 
muito tráfego de telefone celular, onde, como uma 
espécie de, você poderia agir de uma forma um 
pouco mais intrusiva na gestão da rede; você pode 
fazer distinções entre classes de aplicações.

E pode soar bastante complicado quando você 
me ouve falar nisso desta maneira, mas esta regra 
está em vigor nos EUA basicamente desde 2008 
para gerenciamento de rede e as regras de não 
discriminação desde 2010. E no Canadá, tivemos 
essa exceção de gerenciamento de rede razoável 
desde 2009, 2010. E assim, todos os fornecedores 
americanos e canadenses têm gerenciado as redes 
nesta forma; e tem funcionado de forma muito 
eficaz.

Você me perguntou sobre a qualidade do serviço. 
Essa é uma pergunta interessante porque a qualidade 
do serviço é a capacidade de oferecer diferentes 
tipos de serviços como parte do serviço de Internet 
normal. A Internet que usamos hoje só oferece um 
único serviço que é o best efforts service. A Internet 
faz o seu melhor para entregar os pacotes, mas 
isso não faz distinções; ela não fornece quaisquer 
garantias sobre quando os pacotes vão chegar ou 
mesmo se eles chegarão. E às vezes você precisa, as 

and so the “as possible” as a safety valve. Or on a 
more mobile network, in general they can manage 
congestion in application agnostic ways too. So they 
all band among users, but they don’t do it based 
on what application you are using. But there might 
be emergency situations, or sort of  a big football 
game where there is just far too much cell phone 
traffic, where, as sort of, you might have to fall back 
on a somewhat more intrusive form of  network 
management way, you might make distinctions 
among classes of  applications.

And it might sound sort of  quite complicated when 
you hear me talk about it this way, but this rule has 
been in effect in the US basically since 2008 for 
network management, and the nondiscrimination 
rules since 2010. And in Canada we have had this 
reasonable network management exception since 
2009, 2010. And so all the US and Canadian 
providers have been managing the networks in this 
way. It has worked very effectively.

You’ve asked about quality of  service so that is 
an interesting question because quality of  service 
is the ability to offer different types of  services as 
part of  the normal Internet service. The Internet 
we use today only offers a single service that’s the 
best efforts service: the Internet does its best to 
deliver the packets, but it doesn’t make distinctions, 
it doesn’t provide any guarantees about when the 
packets will arrive, or whether they arrive at all. And 
sometimes you need, people say that’s a problem 
because applications actually have different needs. 
E-mail is not sensitive to delay, but reacts very... 
doesn’t tolerate packet loss very well. By contrast, 
online telephony is quite sensitive to delay but can 
tolerate a few packets that are lost here and there. 
So these people might say: well, if  I give a low delay 
service to online telephony, I’m not really hurting 
email. Or they say there might be applications that 
might never exist, if  we are unable to offer quality 
of  service on the Internet. And on the other hand, 
a lot of  people think “wow, but that would be really 
dangerous because it would allow ISPs to use the 
provision of  quality of  service as a tool to distort 
competition”.
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pessoas dizem que isso é um problema porque as 
aplicações na verdade têm diferentes necessidades, 
e-mail não é sensível a atraso, mas reage muito... 
não tolera perda de pacotes muito bem. Por outro 
lado, telefonia on-line é bastante sensível a retardar, 
mas pode tolerar alguns pacotes perdidos aqui e ali. 
Essas pessoas podem: bem, se eu der um serviço 
de baixa latência de telefonia on-line, eu não estou 
realmente prejudicando e-mail ou, eles dizem que 
pode haver aplicações que nunca existiriam se não 
formos capazes de oferecer qualidade de serviço 
na Internet. E, por outro lado, um monte de gente 
pensa; “wow, mas isso seria muito perigoso porque 
permitiria que os provedores de conexão usassem 
a provisão de qualidade de serviço como uma 
ferramenta para distorcer a concorrência”.

Eu vou te dar um exemplo fácil: quando eu 
falo sobre a qualidade do serviço, muitas vezes 
provedores de serviços de Internet vêm para mim 
e dizem; “posso ter um serviço com baixa latência 
só para jogos on-line, mas não para a telefonia por 
Internet”? Ambos são sensíveis a atrasos, mas os 
provedores de conexão gostariam de lucrar com o 
valor agregado que os usuários obtêm quando jogos 
online funcionam melhor, mas eles realmente não 
querem fazer da telefonia on-line mais competitiva 
com os seus serviços tradicionais de telefonia. Por 
isso estamos preocupados que os provedores de 
conexão possam usar a provisão de qualidade de 
serviço como uma ferramenta para distorcer a 
concorrência. E, ao mesmo tempo, uma vez que 
você tem a oferecer melhores serviços e permitir 
que as pessoas paguem por eles, você sempre terá 
um incentivo para que o provedor de conexão 
degrade a qualidade do serviço da linha de base. 
Nós sabemos que voar em classe econômica precisa 
ser suficientemente não atraente para motivar as 
pessoas a pagar para estar na classe executiva. E por 
isso, também estamos preocupados com os danos 
colaterais para aqueles que não recebem o serviço 
direito.

Assim, por esta razão, existe discriminação e há 
problemas potenciais. Um monte de gente já disse, 
“a neutralidade da rede deve simplesmente proibir 
a qualidade dos serviços”. E muitas vezes elas 

And I’ll give you an easy example: when I talk about 
quality of  service, often Internet service providers 
come to me and say “can I get low delay service only 
to online gaming but not to Internet telephony?”. 
Both are sensitive to delay, but the ISPs would like 
to profit from the added value that users get when 
online gaming works better, but they don’t really 
want to make online telephony more competitive 
with their traditional telephony services. So we are 
worried that ISPs might use the provision of  quality 
of  service as a tool to distort competition. And at 
the same time that once you offer better services, 
and allow people to pay for them, you always get 
an incentive for the ISP to downgrade the quality 
of  the baseline service. We know that for flying 
business, economy class needs to be sufficiently 
unattractive to motivate people to pay to be in 
business class. And so we are also worried about the 
collateral damage for those who don’t get the right 
service.

So, for this reason, there is discrimination involved 
and there are potential problems. A lot of  people 
have said, “network neutrality should just prohibit 
quality of  services”. And they often also say: “well, 
we don’t really know whether we need quality of  
service, because all the applications that people 
always claim wouldn’t work without quality of  
service work really well in the open Internet”. For 
years people say: you will never be able to do online 
telephony without a low delay service; online video 
won’t work without low delay”, and they all work 
great.

So I think this is too black and white, and what 
many people don’t realize is that there are different 
ways in which you can offer quality of  service. And 
I have looked at them in detail and it turns out they 
have very different costs and benefits. And so there 
is one way of  offering quality of  services that does 
not create problems from the network neutrality 
perspective. And that’s the one I think regulators 
should allow under a network neutrality regime. 
It has three conditions; we call it “user controlled, 
user paid quality of  services”, so the Internet service 
providers can make different services available, but 
they cannot determine or control how it can be 
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também dizem: “bem, nós, realmente não sabemos 
se precisamos de qualidade do serviço, porque 
todas as aplicações que as pessoas alegam que não 
funcionariam sem qualidade de serviço funcionam 
muito bem na Internet aberta”. Por anos as pessoas 
disseram: “você nunca vai ser capaz de fazer que a 
telefonia on-line seja um serviço de baixa latência; 
vídeo on-line não funcionará sem baixa latência”. E 
ambos funcionam bem.

Então, eu acho que isso é muito preto no branco, 
e que muitas pessoas não percebem que existem 
diferentes maneiras pelas quais você pode oferecer 
qualidade de serviço. E eu olhei para isso no detalhe 
e acaba que eles têm custos e benefícios muito 
diferentes. E há uma forma de oferecer qualidade 
de serviço que não cria problemas a partir da 
perspectiva da neutralidade da rede, e que é o que 
eu acho que os reguladores devem permitir. Ela 
tem três condições, que chamamos de: “qualidade 
de serviço controlada pelo usuário e paga pelo 
usuário”, de modo que os provedores de conexões 
de Internet podem disponibilizar diferentes serviços, 
mas eles não podem determinar ou controlar a 
forma pela qual podem ser usados. De maneira que 
provedor de conexão de Internet poderia oferecer 
o serviço best efforts. Mas, além disso, um serviço 
de baixa latência e talvez um serviço de largura de 
banda garantida e talvez um serviço pior que o best 
efforts, mas não pode... pode apenas disponibilizar 
esses serviços, não pode dizer “você só pode usar o 
meu serviço de baixa latência para jogos on-line”; 
então nós os retiramos do cenário.

Segunda condição: apenas os usuários escolhem se 
e quando usar cada serviço. Então eu possa usar o 
serviço de baixa latência para jogos on-line; você 
pode usá-lo para a telefonia on-line; você pode 
usá-lo para carregar um arquivo e um prazo. Esta 
é a segunda condição. E a terceira condição é que 
apenas os usuários podem pagar pelo serviço. Os 
provedores de aplicações não podem pagar. Isso 
cria todos os problemas com a cobrança pelas 
vias rápidas. Isso não cria nenhum problema real, 
porque os provedores de conexões de Internet não 
têm capacidade de distorcer a concorrência, porque 
eles não têm voz na decisão de quem recebe qual 

used. So an Internet service provider might offer the 
normal best efforts service, but in addition, a low 
delay service, and maybe a guaranteed bandwidth 
service, and maybe a less than that average service. 
But it can’t, it just makes these services available, it 
can’t say “you can only use my low delay service for 
online gaming”; so we take them out of  the picture.

Second condition: only the users choose whether 
and when to use which service. So I might use the 
low delay service for online gaming; you might use 
it for online telephony; you might use it to upload 
a file and a deadline. That’s the second condition. 
And the third is, only the users are allowed to pay 
for it. The application providers can’t pay; that 
creates all the problems with charging for fast lanes. 
This doesn’t create any real problems because the 
Internet service providers have no ability to distort 
competition because they have no saying in who 
gets which quality of  service. Users get exactly the 
kind of  quality of  service of  service they need, 
because they are the ones that make this choice. So 
if  I’m just chatting with a friend, I might not want 
low delay service for online telephony. But if  I’m 
doing a job interview, I might be really happy to be 
able to opt into the low delay service. And then it’s 
also better for innovators because if  I come up with 
a new application, I don’t really want to go around 
the world and convince ISPs I need this kind of  
service. They have no interest in dealing with this 
crappy upstart from around the world. But I, as the 
user who wants to use this application, have all the 
interest in the world to make it work. So if  I come 
up with a new application I just tell my users it 
would be better if  they used a low delay service, and 
then you can do that. 

So that model doesn’t create any problems for 
innovation or users’ choice, but at the same time, it 
allows the network to evolve. I said you don’t really 
need an exception to my rule for that, because users’ 
choice is actually an application agnostic criteria. 
So just making different services available, that is 
not discriminating between classes of  applications. 
And then the criterion is that users saying “I want 
this service” and that has nothing to do with the 
application that I’m using. So you don’t even need 
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qualidade de serviço. Os usuários obtêm exatamente 
o tipo de qualidade de serviço que eles precisam, 
porque eles são os únicos que fazem esta escolha. 
Então, se eu estou conversando com um amigo, 
eu posso não querer serviço de baixa latência para 
telefonia on-line. Mas se eu estou fazendo uma 
entrevista de emprego, eu ficaria muito contente por 
ser capaz de optar pelo serviço de baixa latência. 
E também é melhor para os inovadores porque se 
eu trouxer uma nova aplicação, eu realmente não 
quero rodar o mundo convencendo os provedores 
de conexão que eu preciso deste tipo de serviço. Eles 
não têm interesse em lidar com estes iniciantes de 
todo o mundo. Mas eu como usuário que quer usar 
esta aplicação, tenho todo o interesse no mundo em 
fazê-lo funcionar. Então, se trouxer o minha nova 
aplicação, e disser aos meus usuários “seria melhor 
se vocês usassem serviço de baixa latência”, então, 
você pode fazer isso.

Este modelo não cria nenhum problema para 
a inovação ou a escolha dos usuários, mas ao 
mesmo tempo, permite que a rede evolua. Eu disse 
que você realmente não precisa de uma exceção 
à minha regra para isso, porque a escolha dos 
usuários é, na verdade, um critério agnóstico em 
relação ao aplicativo. Então apenas disponibilizar 
diferentes serviços, não é discriminar entre classes 
de aplicações e, o critério é o que os usuários dizem 
que eu quero este serviço, não tem nada a ver com a 
aplicação que estou usando. Assim, você não precisa 
mesmo de uma exceção. Pode ser interessante saber 
que em 2010 o FCC explicitamente esclareceu que 
sua exceção à regra de não discriminação para 
gestão razoável da rede permitiria exatamente 
esse tipo de qualidade de serviço. E grupo de 
reguladores europeus em um relatório também 
adotaram essa ideia e disseram: essa seria uma 
boa forma de oferecer qualidade dos serviços on-
line com a neutralidade da rede. Se alguém quiser 
saber mais sobre isso, eu escrevi um artigo chamado 
“Network Neutrality and Quality of  Service” que 
está disponível on-line e que explica tudo isso em 
maior detalhe.

an exception. And so it might be interesting to 
know that in 2010 the FCC explicitly clarified that 
its nondiscrimination rule and reasonable network 
management exception would allow exactly this kind 
of  quality of  service. And the group of  European 
regulators in a report also adopted this idea and said 
“that would be a very good way to offer quality of  
services that’s in a line with network neutrality”. 
And if  anybody needs to read more about that, I’ve 
written a paper that’s called “Network neutrality 
and quality of  service”, that’s available online and 
that explains all of  this in a lot more detail.
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5. ZERO-RATING: QUAIS 
SÃO AS CONSEQUÊNCIAS?

5. ZERO-RATING: WHAT ARE 
THE CONSEQUENCES?
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InternetLab: A próxima pergunta é: qual é a 
sua opinião sobre zero-rating? Você observou 
qualquer relação entre este tema e o conceito de 
desenvolvimento?

Barbara: Sim, então zero-rating, como todos 
sabemos, é a prática de isentar certos aplicativos de 
seus limites banda mensal. E as pessoas começaram 
pensar se zero-rating é um problema de neutralidade 
da rede porque, pelo menos à primeira vista, não 
envolve qualquer discriminação técnica entre 
pacotes. Parece uma discriminação econômica, 
todos os pacotes para os usuários chegam do mesmo 
modo, mas alguns contam contra o seu limite e 
outros não. Algumas pessoas questionam se isso é 
um problema de neutralidade da rede.

Acho que a primeira coisa a entender é que zero-
rating tem um forte efeito discriminatório. Assim, 
mesmo que os pacotes sejam tratados da mesma 
forma os usuários realmente reagem fortemente 
ao zero-rating. E uma das nossas principais 
preocupações em neutralidade da rede e a regra 
anti-discriminação é que nós estamos preocupados 
pois os provedores de conexão irão fazem alguns 
aplicativos mais atraentes do que outros. Bem, 
zero-rating é a ferramenta perfeita para fazer isso, 
porque em pesquisas os usuários deixam bem claro 
que, se o conteúdo é zero-rating, eles o preferem. 
Slate, uma revista on-line nos EUA fez um 
experimento onde eles ofereceram o mesmo podcast 
para alguns usuários na forma de zero-rating e para 
os outros de uma maneira que contava para o limite 
de dados. Usuários que foram oferecidos a versão 
zero-rating eram 61% mais propensos a clicar no 
podcast. Então você tem um enorme impacto sobre 
o comportamento das pessoas.

Depois de ter reconhecido isso, você precisa 
chegar à conclusão de que isso realmente não há 
nenhuma diferença se as pessoas discriminarem ou 
fizerem certas aplicações mais atraentes ao torna-
las mais lentos ou mais rápidos, ao isentá-las do 
limite. O efeito é o mesmo, apenas a ferramenta 
é diferente. Por isso a minha opinião é que os 
diferentes tipos de zero-rating devem ser tratados 

InternetLab: So the next question is: what’s your 
opinion about zero-rating? Do you oversee any 
relation between this subject and the concept of  
development?

Barbara: Yes, so zero-rating, as we all know, is 
the practice of  exempting certain applications 
from your monthly bandwidth caps. And people 
start wondering whether zero-rating is a network 
neutrality problem, because at least at first sight it 
doesn’t involve any technical discrimination among 
packets. It looks like an economic discrimination, 
the packets all get to the users the same way, but 
some count against your cap and some don’t. So 
some people have questioned whether that’s a 
network neutrality problem.

I think the first thing to realize is that zero-rating 
has a really strong discriminatory effect. So even 
though the packets are treated in the same way, 
users react really strongly to zero-rating. And one 
of  our key concerns in network neutrality and 
antidiscrimination rule is that we are worried that 
the ISPs will make some applications more attractive 
than others. Well, zero-rating is the perfect tool to do 
that, because in surveys users make very clear that if  
content is zero-rated they prefer it. And Slate, the 
online magazine in the US did an experiment where 
they offered the same podcast to some users in the 
zero-rated form, and to others in a way that just 
counted against the cap. Users that were offered the 
zero-rated version were 61% more likely to click on 
the podcast. So you have a huge impact on people’s 
behavior.

Once you have recognized that you need to come 
to the conclusion that it really doesn’t make any 
difference whether people discriminate or make 
certain applications more attractive by slowing them 
down, or speeding them up, or by exempting them 
from the cap. It’s the same effect, just a different 
tool. So my view is that the different kinds of  zero-
rating should be treated in exactly the same way 
as technical forms of  discrimination. So if  we ban 
ISPs from charging content providers to be in the 
fast lane, we also have to ban ISPs from charging 
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exatamente da mesma maneira que as formas 
técnicas de discriminação. Por isso, se nós banirmos 
provedores de conexão de cobrar provedores de 
conteúdo para estarem na via rápida, nós também 
temos que banir provedores de conexão de cobrar 
para que conteúdos de provedores de aplicações 
sejam zero-rated. O principal problema de cobrar 
para um melhor tratamento é que se algumas 
empresas podem pagar para que os seus conteúdos 
carreguem mais rápidos, ou não contem para o 
limite dos usuários, então aqueles que não podem 
pagar não tem a oportunidade de competir. E nós 
sabemos pelo procedimento americano que as 
startups são incapazes de pagar para estarem na 
via a rápida, então elas não serão capazes ser zero-
rated também. E muitos ativistas, a sociedade civil, 
organizações, igrejas, instituições de ensino, artistas 
independentes, eles não têm dinheiro para pagar 
para serem zero-rated. As grandes corporações têm. 
Então temos exatamente a mesma distorção: você 
cria um ambiente onde somente aqueles que podem 
pagar têm uma maneira fácil de alcançar as pessoas.

Ao mesmo tempo, você tem os mesmos problemas 
com a redução da qualidade do serviço. Ao pagar 
pelas vias rápidas, estamos preocupados que os 
provedores de conexão degradariam a qualidade 
do serviço de transmissão técnica. No zero-rating, 
temos uma grande quantidade de evidência da 
Europa que os provedores de conexão têm um 
incentivo para reduzir limites de largura de banda 
para tornar mais atraente pagar para ser no zero-
rating. Assim, nos países em que os provedores de 
conexão oferecem zero-rating, os limites de largura 
de banda diminuem, e a largura de banda sem 
restrições torna-se mais cara. Assim, os usuários 
ficam prejudicados e os provedores de aplicações 
que não podem pagar são prejudicados em duas 
maneiras: eles têm menos largura de banda 
disponível que eles podem usar da forma que 
quiserem, e como provedor de aplicação, se eu não 
puder pagar eu tenho ainda mais dificuldade em 
chegar às pessoas, porque eles realmente não têm 
a escolha.

Ao mesmo tempo, nós temos evidências da 
Holanda que se o regulador banir o zero-rating, 

application content providers to be zero-rated. The 
key problem with charging for better treatment is 
that if  some companies can pay, so that their content 
loads faster or doesn’t count users bandwidth cap, 
then those who can’t pay don’t have a chance to 
compete. And we know from the US proceeding 
that startups are unable to pay to be in the fast lane; 
so they won’t be able to be zero-rated either. Or a 
lot of  speakers, civil society, organizations, churches, 
educational institutions, independent artists; they 
don’t have money to pay to be zero-rated. Large 
corporations do. And so you get exactly the same 
distortion; that you create an environment where 
only those who can pay have an easy way of  
reaching people.

At the same time, you get the same problems about 
downgrading the quality of  service. Paying for fast 
lanes, we are worried that the ISP will downgrade 
the quality of  the technical transmission service. In 
zero-rating we have a lot of  evidence from Europe 
that ISPs have an incentive to reduce bandwidth 
caps to make it more attractive to pay to be zero-
rated. So in those countries where ISPs do engage 
in zero-rating, bandwidth caps decrease and 
unrestrictive bandwidth becomes more expensive. 
So users are hurt and application providers who 
can’t pay are hurt in two ways: they have less 
bandwidth available that they can use however they 
chose; and as an application provider if  I can’t pay, I 
have an even harder time to get into people because 
they don’t really have the choice.

At the same time we have evidence from the 
Netherlands that if  the regulated band zero-rating, 
the ISPs increase the bandwidth caps. So the Dutch 
provider doubled its bandwidth caps at the same 
price from 5 to 10 gigabyte, after zero-rating was 
prohibited, because they wanted people to be able 
to use their own online video application, and given 
that they couldn’t zero-rate the only other choice 
was to give enough unrestricted bandwidth to 
everybody. And that helps everybody because then 
we can use not just the providers but others too. So, 
the same with just singling specific applications for 
zero-rating without fees. It has the same distortion 
and the effect should be bandwidth as well.
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os provedores de conexão aumentam os limites 
de largura de banda. Um o provedor de internet 
holandês duplicou o limites de largura de banda 
com o mesmo preço, de 5 para 10 gigabytes, após 
a proibição do zero-rating, porque eles queriam 
que as pessoas fossem capazes de usar seu próprio 
aplicativo de vídeo on-line, e uma vez que eles não 
podiam pagar pelo zero-rating a única outra opção 
era dar a largura de banda suficiente irrestrita a 
todos. E isso ajudou todo mundo, porque assim nós 
podemos usar não apenas o dos provedores, mas 
outros também. Então, o mesmo com a separação 
de aplicativos específicos para zero-rating sem taxas. 
Isso causa a mesma distorção e o efeito deve ser a 
largura de banda também.

Agora a sua pergunta sobre como isso está 
relacionado ao desenvolvimento. E às vezes a gente 
ouve: “oh isto não deve aplicar-se nos países em 
desenvolvimento porque o zero-rating poderia ser 
realmente uma ótima maneira de dar a numerosas 
comunidades acesso a pelo menos uma fatia do 
Internet.” E as pessoas que apoiam esta ideias 
dizem: “bem, então se eu sou pobre é melhor para 
mim ter acesso a uma parte da Internet de graça 
do que não ter Internet em absoluto.” E assim, eles 
dizem que se você proibir os provedores de conexão 
de disponibilizar determinados aplicativos para 
todos a partir do uso de zero-rating como ‘Free 
Basics’, como o Facebook, ou estes planos zero do 
Facebook, você está prejudicando os usuários e 
particularmente os usuários pobres que realmente 
não tem os recursos para acessar a Internet.

Eu acho que é uma escolha absolutamente falsa, 
porque a alternativa não é entre dar aos usuários 
acesso a um subconjunto de aplicativos por meio 
de zero-rating ou não dar-lhes acesso a aplicativos 
em absoluto. E aqui está o porquê: em muitos destes 
planos de zero-rating o provedor de aplicação, na 
verdade, não paga para ser zero-rated. Então, se 
você olhar para o ‘Free Basics’ o Facebook não paga 
os provedores de conexão para ser zero-rated. Então 
a pessoa ou a entidade que paga para a largura de 
banda é o provedor de conexão. Como eles fazem 
isso? Eles fazem cálculos estratégicos. Eles olham 
para o quanto as pessoas usam em média nos 

Now your question about how this is related to 
development. And we sometimes hear that: “oh this 
shouldn’t apply to developing countries, because 
zero-rating might be a really great way of  giving 
endless of  communities access to at least a slice of  
the Internet”. And so people who support these 
ideas say “well, then if  I’m poor it’s better for me to 
get access to part of  the Internet for free rather than 
not have Internet at all”. And so they say if  you 
forbid ISPs from just making certain applications 
available to everybody on a zero-rated basis, like 
Free Basics, like Facebook, or these Facebook 
zero plans that existed, you are hurting users and 
particularly those poor users who can’t really afford 
Internet access.   

I think that it is an absolutely false choice, because 
the alternative is not between giving users access 
to a subset of  applications that are zero-rated, or 
not giving them access to applications at all. And 
here’s why: so in many of  these zero-rating plans the 
application provider doesn’t actually pay to be zero-
rated. So if  you look at free basics, Facebook doesn’t 
pay the ISPs to be zero-rated. So the person or the 
entity that pays for the bandwidth is the ISP. How 
do they do that? They make strategic calculations. 
They look at how much people use on average for 
the zero-rated applications, and they roll that into 
the price of  your telephone subscription. Because 
you usually pay for your telephone subscription.

So that means that instead of  using this investment 
to pay for the bandwidth, you use for the zero-rated 
applications, let’s say free basics. They could give 
you the same amount of  bandwidth, put a cap on 
that, and allow you to use it in an unrestricted way. 
I think that’s a much better alternative and it has 
exactly the same costs for the ISP, they pay for the 
bandwidth anyways. They cap at a point where they 
would have otherwise capped off the service; but it 
is a lot better for users and everybody else because 
now users can decide how they want to use this 
bandwidth, and everybody can offer the applications 
to users. So in that sense the idea is that just because 
it’s a developed country, you should be all over zero-
rating I think it’s a myth. If  you’re interested in 
this model I think Mozilla has been experimenting 
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aplicativos de zero-rating e eles jogam isso no preço 
da sua assinatura. Porque você costuma pagar pela 
assinatura telefônica.

Isso significa que em vez de usar este investimento 
para pagar a banda, você usa para os aplicativos de 
zero-rating, digamos, os ‘Free Basics’. Eles poderiam 
dar-lhe a mesma quantidade de largura de banda, 
colocar um limite nisso, e permitir que você use 
de forma irrestrita. Eu acho que é uma alternativa 
muito melhor, e tem exatamente os mesmos custos 
para o provedor de conexão, eles pagam pela 
largura de banda de qualquer maneira. Eles põem 
um limite em um ponto onde eles teriam de outra 
forma retirado o serviço, mas é muito melhor 
para os usuários e todo mundo, porque agora os 
usuários podem decidir como eles querem usar essa 
largura de banda, e todo mundo pode oferecer os 
aplicativos para os usuários. Nesse sentido a ideia de 
que só porque é um país em desenvolvimento você 
deve permitir o uso de aplicativos zero-rated, eu 
acho isso um mito. Se você estiver interessado neste 
modelo, eu acho que Mozilla tem experimentado 
com o que eles chamam de ‘Equal Rating’ e eu acho 
que em alguns países têm oferecido esse tipo de 

with what they call “Equal Rating”, and I think in 
some countries they have offered this kind of  model 
where the ISPs gives users a certain amount of  data, 
I think it’s 500 megabytes per month, and they can 
use it whatever they want to.

There are actually two other aspects of  zero-rating 
and development that people don’t necessarily 
think of. And I actually think zero-rating is often 
particularly harmful for speakers and startups in 
developing countries.  So if  we look at zero-rating 
against the fee, look at startups, or look at speakers 
who often won’t be able to pay to be zero-rated. 
Large international corporations will have no issues 
paying. So through this complicated mix of, once 
you allow zero-rating, bandwidth caps decrease, 
it’s getting a lot harder for local applications, 
local speakers to get their content available, their 
applications out into the world. And even in those 
cases where the content provider does not pay 
money to be zero-rated.

If  you look at the applications that are being zero-
rated, in those cases without the payment of  the fee, 
it’s either the ISP that zero rates the application (of  

“Mesmo se não há pagamento envolvido, os usuários 
teriam muita dificuldade para escolher  os aplicativos 
diferentes dos do que possuem zero-rating”
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modelo no qual os provedores de conexão oferecem 
aos usuários certa quantidade de dados, eu acho 
que é 500 megabytes por mês, e eles podem usá-los 
da forma que eles quiserem.

Na verdade, existem dois outros aspectos do zero-
rating e desenvolvimento nos quais as pessoas não 
necessariamente pensam. E eu realmente penso 
que o zero-rating é muitas vezes particularmente 
prejudicial para ativistas e startups de países em 
desenvolvimento. Portanto, se olharmos para o 
zero-rating em relação às taxas, ou olharmos para 
os startups, ou olharmos para ativistas que muitas 
vezes não podem pagar pelo zero-rating. Grandes 
corporações internacionais não terão problemas 
para pagar. Então através desta mistura complicada 
em que uma vez que você permita zero-rating, os 
limites de largura de banda diminuem, fica muito 
mais difícil para aplicativos locais e ativistas locais 
disponibilizar o seu conteúdo para o mundo. E 
mesmo naqueles casos em que o fornecedor do 
conteúdo não paga dinheiro para ser zero-rated.

Se você olhar para os aplicativos que possuem zero-
rating, naqueles casos sem o pagamento da taxa, ou 
é o provedor de conexão que fornece o zero-rating 
aos seus próprios aplicativos (como aplicativos de 
vídeo on-line ou armazenamento em nuvem) ou eles 
escolhem os maiores aplicativos em suas categorias. 
E eles podem dizer: “fornecemos zero-rating para as 
três melhores redes sociais” e, em seguida, se você 
olhar para eles, surpresa: é o Facebook e grandes 
empresas de internet. Você pode dizer que eles 
estão efetivamente pagando pela sua marca, mas o 
que isso faz é uma maneira de consolidar a posição 
dominante destes aplicativos. E de novo, torna-se 
muito mais difícil para que um novo operador seja 
bem-sucedido. Imagine se o Facebook possui zero-
rating e você é uma rede social brasileira e não tem 
zero-rating. Mesmo se não há pagamento envolvido, 
os usuários teriam muita dificuldade para escolher 
os aplicativos diferentes dos do que possuem zero-
rating. Então eu realmente acho que zero-rating e 
desenvolvimento dizem o contrario: o zero-rating 
é realmente prejudicial para conteúdo e aplicativos 
locais.

online video or cloud storage, that kind of  thing) or 
they pick the top application of  the categories. So 
they might say we have the top working applications. 
And then if  you look at them, surprise: it’s Facebook 
and international corporations. So you might say 
they are effectively paying with their brand, but 
what this does is a way of  cementing the dominant 
position of  these applications. And again, it makes 
it a lot harder for a new entrant to be successful. 
Imagine if  Facebook is zero-rated and you are a 
Brazilian social network, and you are not zero-rated. 
Even if  there is no payment involved, users would 
have a really hard time choosing the nonzero-rated 
applications. So I actually think that zero-rating 
and development tells in the other direction, where 
zero-rating is really harmful for local content and 
applications. 
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6. INTERCONEXÕES: O 
PRÓXIMO DESAFIO DA 
NEUTRALIDADE DA REDE

6. INTERCONNECTION ISSUES: 
THE NEXT CHALLENGE OF NET 
NEUTRALITY
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InternetLab: As regras de Internet aberta 
mencionam questões de interconexão, um tema que 
foi abordado nas regulamentações brasileiras mais 
de dez anos antes do marco zero. Por que você acha 
que a interconexão não foi um assunto importante 
nos EUA até o caso Netflix vs. Comcast?

Barbara: Essa é realmente uma questão muito 
interessante, então, eu acho que há uma série 
de razões para isso. Então, primeiro, quando 
começamos a pensar sobre a neutralidade da rede, 
nós focamos no que está acontecendo na rede no 
acesso dos utilizadores finais, porque essa era a 
escolha mais óbvia. A tecnologia de Deep Packet 
Inspection tornou-se disponível, os provedores 
de conexão estiveram envolvidas no bloqueio. O 
líder das SPCs disse “eu quero cobrar a Google e 
Facebook e todos os aplicativos de acesso a meus 
usuários” então é isso que dirigiu o debate. Por outro 
lado, a maior parte dos provedores de conexão era 
pequena e como resultado eles estavam comprando 
trânsito para a Internet. Portanto nunca foi um 
problema que os provedores de conexão estivessem 
cobrando alguém para ter acesso aos seus usuários, 
pois os provedores de conexão pagavam para obter 
acesso à Internet. Então isso simplesmente não era 
um problema.

Então, em seguida, algumas coisas aconteceram. 
Em primeiro lugar, nós realmente tivemos, em 
primeiro lugar, fomos informados sobre as regras 
de neutralidade da rede, uma mistura de regras 
formais e informais. Mesmo antes de 2010, nós já 
tínhamos regras de neutralidade de rede nos EUA, 
mas formalmente apenas desde 2010. E que só se 
aplicavam ao que acontecia para acessar a rede. 
Então, tudo isso fez que os provedores de conexão 
ficassem muito hesitantes para bloquear em massa e 
discriminar na rede; porque eles não queriam atrair 
escrutínio regulamentar. Assim eles perceberam 
que é realmente uma maneira muito interessante 
de fugir das regras, da mesma forma que você pode 
bloquear o tráfego enquanto ele vai através da rede, 
você pode bloqueá-lo quando ele entra na rede no 
ponto de interconexão. Ou da mesma maneira em 
que você poderia cobrar ao provedor de aplicativo 

InternetLab: The open Internet rules mentions 
interconnection issues, a topic that was addressed in 
the Brazilian regulations more than ten years before 
Marco Civil. Why do you think interconnection was 
not a big issue in the US until Netflix vs. Comcast?

Barbara: That’s actually a really interesting 
question, and I think there are a number of  reasons 
for that. So first, when we first started to think about 
network neutrality, we focus on what’s happening 
on the end-users’ access network because that 
was the most obvious choice. The Deep Packet 
Inspection technology had became available, ISPs 
were involved in blocking. The head of  SPC said 
“I want to charge Google and Facebook and all the 
applications for access to my users”. So that drove 
the debate. By contrast, most ISPs were small, and 
as a result they were buying transit to the Internet. 
So there was never a problem of  ISPs charging 
anybody to get access to their users, because the 
ISPs were paying to get access to the Internet. So it 
just wasn’t a problem.

So then, a couple of  things happened. First, we 
actually got sort of... First we were informed on 
network neutrality rules, a mix of  formal, informal 
regulations. Even before 2010, we actually had real 
network neutrality rules in the US, but formally 
only since 2010. And they only apply to what 
happened to access network. So all of  this made 
ISPs very hesitant to mass-block and discriminate 
on the network, because they didn’t want to attract 
regulatory scrutiny. So they realized it’s actually a 
really interesting way around the rules, in the same 
way that you can block traffic while it travels over 
the network, you can block it when it enters the 
network at the point of  interconnection. Or in the 
same way in which you could charge application 
content provider for access to the users (which 
was explicitly prohibited under the open Internet 
rules), you could charge the content providers or the 
interconnected network for interconnection.  

Given that the opportunities to engage in dangerous 
practices on the access network was foreclosed, 
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de conteúdo pelo acesso aos usuários (o que foi 
expressamente proibido pela regras da Internet 
aberta), você poderia cobrar os fornecedores de 
conteúdo ou a rede interligada pela interconexão.

Assim, dado que as oportunidades para se envolver 
em práticas perigosas na rede de acesso foi fechada, a 
pressão para fazer coisas foi deslocada para o ponto 
de interconexão. Ao mesmo tempo, a estrutura do 
mercado mudou. A Comcast, por exemplo, tornou-
se um importante provedor de infraestrutura. 
Houve muita consolidação entre os provedores de 
conexão e de repente havia grandes provedores de 
conexão que controlavam o acesso em uma parte 
significativa da população. Então, quando você olha 
para o que aconteceu no debate de interconexão e 
interconexão nos EUA, na verdade não foi apenas 
a Netflix. Portanto, para aqueles de vocês que 
realmente não tem seguido o debate, as pessoas 
nos EUA começaram a notar quando a Netflix 
tornou-se efetivamente inutilizável. E descobriu-
se que a razão era que, não apenas a Comcast, 
como os cinco a seis principais provedores dos EUA 
não tinham melhorado a capacidade no ponto de 
interconexão; e, como resultado, sua qualidade 
deteriorou-se, apesar de haver capacidade suficiente 
em todos os lugares. E eles disseram à Netflix: se 
você pagar, vamos melhorar a sua capacidade, mas 
se você não fizer isso, não vamos melhorar. E assim, 
o Netflix, ao final pagou e de repente a capacidade 
aumentou de novo, mas não era só um problema da 
Netflix.

Há estudos muito detalhados feitos pela 
Measurement Lab, e o Instituto de Tecnologia 
Aberta da New American Foundation tem um 
relatório muito interessante que analisa todos os 
dados. E eles mostram que havia 56 ou 65 milhões 
de usuários nos EUA que foram afetados por estas 
medidas, e, mesmo agora, se estivéssemos em 
uma situação em que você não poderia obter a 
interconexão de boa qualidade, a menos que você 
pagasse. Por isso é basicamente o outro lado dessa 
ideia. Se você for autorizado a cobrar, você tem um 
incentivo para degradar a qualidade dos serviços da 
linha de base. Vemos isso em ação na interconexão; 
isso prejudica aos usuários, cria muitos problemas. 

so the pressure to do stuff shifted to the point of  
interconnection. At the same time the market 
structure changed. Comcast, for example, became 
a major backbone provider. There was a lot of  
consolidation among ISPs and suddenly there 
were large ISPs who control access to a significant 
chunk of  the population. So when you look at 
what happened in the interconnection debate and 
interconnection in the US, it wasn’t just actually 
Netflix. So for those of  you who haven’t really 
followed the debate, people in the US started to 
notice when Netflix became effectively unusable. 
And it turned out that the reason was that, not 
just Comcast, the major five to six major providers 
in the US were not upgrading the capacity at the 
point of  interconnection; and as a result, their 
quality deteriorated, even though there was enough 
capacity everywhere. And they were saying to 
Netflix: if  you pay we will upgrade the capacity but 
if  you don’t, we won’t upgrade. And so in the end 
Netflix paid and suddenly the capacity increased 
again. But it wasn’t just a Netflix problem.   

There have been very detailed studies done by 
Measurement Lab and the Open Technology 
Institute, of  the New American Foundation; it has 
a very interesting report that looks at all the data. 
And they show there was a 56 or 65 million users 
in the US were effective by these measures, and by 
now, if  we were in a situation where you cannot 
get good quality interconnection unless you pay. 
So it’s basically the flip side of  this idea. If  you are 
allowed to charge, you basically have an incentive 
to downgrade the quality for baseline services. We 
see this in effect in interconnection, it harms users, 
it creates lots of  problems. The Internet is full of  
complaints of  people who couldn’t telecommute, 
couldn’t access their patient records, long distance 
learners, so huge problems and it harms users. But 
ISPs don’t react because they want to motivate those 
who can pay to pay for interconnection.

So all of  these reasons let the FCC to ultimately 
determine, as part of  the open Internet proceeding, 
that any network neutrality rule would be 
incomplete if  you regulate what’s happening on 
the network, but leave the point of  interconnection 



34

NEUTRALIDADE DA REDE
Entrevista com Barbara Van Schewick

A Internet está cheia de queixas de pessoas que não 
podiam utilizar a internet, não tinham acesso aos 
seus registros de pacientes, ensino à distância, então 
são problemas enormes que prejudicam os usuários. 
Mas os provedores de conexão não reagem, porque 
eles querem motivar aqueles que podem pagar para 
pagar a interconexão.

Então todas estas razões fizeram com que o FCC 
determinasse, em última análise, como parte da 
Internet aberta, que qualquer regra de neutralidade 
da rede seria incompleta se regulasse apenas o que 
está acontecendo na rede, mas deixasse o ponto de 
interconexão livre de qualquer regulamentação. 
Eles ficaram mais hesitantes em trazer normas 
detalhadas para essa parte das regras, porque eles 
disseram: “nós não tivemos tanto quanto penso 
sobre o que está acontecendo naquele espaço”. 
Então eles só adotaram as regras que dizem que 
“as práticas de interconexão precisam ser justas 
e razoáveis” e você pode trazer reclamações e 
nós podemos descobrir o que precisa ser feito 
em seguida. Eu, pessoalmente, acho que há uma 
necessidade de regras mais substantivas, mas este é 
um primeiro passo muito importante.

Eu só quero acrescentar que este tem sido um 
problema há mais tempo. Mesmo em 2010, havia 
problemas neste espaço, mas isso aconteceu bem 
antes da adoção das regras de 2010. E, portanto, à 
época, a FCC disse “vamos separar os dois, olhar 
para eles separadamente”, eles nunca ficaram em 
torno da interconexão. Por isso mesmo o público 
realmente só ficou sabendo sobre isso agora, mas 
isto tem sido na verdade um problema há um bom 
tempo.

free from any regulation. They were more hesitant 
to come up with detailed rules for that part of  the 
rules, because they said: “we haven’t had as much as 
I think about what’s happening in that space”. So, 
they just adopted the rules that say “interconnection 
practices need to be just and reasonable” and you 
can bring complaints, and we can figure out what 
needs to be done then. I personally think there is 
a need for more substantive rules but this is a very 
important first step.

I just want to add that this has been a problem for 
a longer time. Even in 2010 there were problems 
in this space, but they happened right before the 
2010 rules were adopted. And so at the time the 
FCC said “let’s just separate the two, look at them 
separately”, they never got around interconnection. 
So even though the public only really learned about 
this now, it has actually been a problem for quite a 
while. 
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7. A AGENDA DE 
NEUTRALIDADE DA REDE

7. NET NEUTRALITY’S AGENDA
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InternetLab: Então, Barbara, a última pergunta; 
além do zero-rating e interconexão, o que você acha 
que vai ser o próximo tema importante no debate 
da neutralidade da rede? Você observou qualquer 
assunto que poderia ser uma grande discussão nos 
próximos anos?

Barbara: Eu acho que acertar as coisas como a 
regra de não-discriminação; acertar a exceção de 
gestão razoável; é extremamente importante, porque 
se não você vai ficar preso com um mau sistema de 
regras, se você não conseguir acertar essas regras. 
Mas eu acho que a sua pergunta pode ser mais 
ampla do que isso. Então, falamos de zero-rating. 
Eu acho que duas coisas que estão sobre a mesa são 
a qualidade do serviço, se não for explicitamente 
tratada nas regra, mas indicadas; este tipo de serviço 
de qualidade ficaria estaria de acordo com tais 
regras. Eu acho que é provavelmente interconexão 
e serviços especializados. Então falamos de 
interconexão, no Brasil você tem algumas regras 
que regem a interconexão mas, que eu saiba estas 
regras não regulam esta questão de cobrar pelo 
acesso a usuários no ponto de interconexão. Então 
embora eu não tenha olhado para o que está 
acontecendo no Brasil, eu não ficaria surpresa se 
você tiver exatamente o mesmo problema que você 
tem, ou se movendo para ter, de precisar pagar para 
obter interconexão de boa qualidade. Por isso, se 
você estiver olhando nesse espaço, mais ou menos 
obtendo dados com as escolhas de políticas certas; 
isso vai ser importante.

Eu acho que a outra grande questão que é realmente 
difícil é esta questão de serviços especializados, ou 
o que as regras da FCC agora chama de serviços 
de acesso à Internet sem banda larga, serviços 
sem discriminação. Assim, a ideia geral é que 
a infraestrutura de rede seja utilizada para as 
diferentes tecnologias que utilizam a tecnologia 
de IP, mas nem todos eles são  Internet pública. 
Nós temos acesso à Internet através da Internet 
pública, mas poderíamos ter provedores de cabo 
que ofereçam serviços de telefonia. Como usuário, 
eu não teria nenhuma ideia de como esses serviços 
são fornecidos, mas tecnicamente na rede, a rede 

InternetLab: So, Barbara, the last question: apart 
from zero-rating and interconnection, what do you 
think it will be the next hot topic on the debate 
of  net neutrality? Do you oversee any subject that 
might be a great discussion the next few years?

Barbara: I think getting things like the 
nondiscrimination rule right; getting the reasonable 
management exception right; it is incredibly 
important, because you will be stuck with a bad 
system of  rules if  you don’t get these rules right. 
But I take it your question can be broader than 
that. So we talk about zero-rating. I think that two 
things that are on the table are the quality of  service 
question, if  it were not explicitly dealt with in the 
rules, sort of  indicated; this kind of  quality service 
would be okay under the rules. I think it’s probably 
interconnection and specialized services. So we talk 
about interconnection, in Brazil you have some 
rules governing interconnection, but as far as I know 
these rules do not regulate this question of  charging 
for access to users at the point of  interconnection. 
So even though I haven’t looked into what’s 
happening in Brazil I wouldn’t be surprised if  you 
have the exact same problem that you are either in 
a world moving to a world where you need to pay 
to get good quality interconnection. So looking into 
that space, sort of  getting data with the right policy 
choices; that’s going to be important.

I think the other big issue that is really hard is this 
question of  specialized services, or what the FCC’s 
rules now called “non broadband Internet access 
services”; non-bias services. So the general idea 
here is that the network infrastructure is used for 
different technologies that all use IP technology, and 
not all of  them are the public Internet. So we have 
Internet access over the public Internet, but then 
we might have cable providers that offer telephony 
services. As a user I would have no idea how these 
services are provided, but technically in the network, 
the network actually uses IP technology to send the 
voice packets back and forth. Or in the US, if  you 
get television for AT&T (the telephone company) 
that is IP technology, it’s sort of  managed separately 
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realmente usa tecnologia IP para enviar os pacotes 
de voz para lá e para cá. Ou, nos EUA, se você tem 
a televisão da AT&T, uma empresa de telefonia, que 
é tecnologia IP, ele gerido em separado da Internet, 
mas como que “sob o capô” é a mesma tecnologia 
de acesso à internet. Então agora a questão é: 
devem estes serviços se sujeitar às regras da Internet 
aberta também?

Eu não acho que essa é a escolha certa. E parte do 
que torna isto complicado é que, dependendo de 
como você estrutura o seu regime de neutralidade 
da rede, pode haver coisas que você não pode 
fazer na Internet aberta. Quero dizer, em um 
regime como o regime EUA, onde você pode se 
ter uma qualidade do serviço controlada pelo 
usuário e paga pelo usuário,  a taxa de serviços 
que realmente não podem ser fornecidos através 
da Internet aberta é muito menor do que se você 
morar num país onde se determinou nenhuma 
qualidade de serviço em absoluto. Então, pode 
haver serviços que podem realmente precisar 
de qualidade de serviço específico. E então você 
gostaria que p provedor de conexão permita isso. 
Os exemplos que às vezes são mencionados, mas 
não são necessariamente aplicáveis, são coisas 
como operação de telemedicina nos EUA. Isso 
não é realmente um serviço especializado, porque 
as regras da Internet aberta apenas se aplicam ao 
consumidor voltado para a Internet. Então, se eu 
sou um cirurgião e eu faço cirurgia remota, eu não 
faço isso da minha casa, no meu acesso à Internet. 
Eu faço isso do hospital, que tem acordos privados 
com o provedor de conexão e isso é uma outra coisa; 
então você não precisa mesmo de uma exceção de 
serviços especializados. Na Europa, onde as regras 
de Internet abertas aplicam a todos os serviços de 
acesso à Internet, pode se tornar mais relevante algo 
como cirurgia remota, onde você realmente quer ter 
certeza de que os pacotes críticos não se perdem.

Assim, essa é a forma longa de dizer: um, os serviços 
especializados deveriam existir, mas lá é o espaço 
ou a necessidade de uma, mas existe um espaço 
maior ou menor para experimentação, dependendo 
de quanto você está autorizado sob as regras de 
neutralidade de rede. A segunda grande questão é 

from the Internet, but sort of  under the hood it’s 
the same technology as Internet access. So now the 
question is: should these services be subject to the 
open Internet rules as well?

I don’t think that’s the right choice. And part of  
what makes this tricky is that depending on how 
you structure your network neutrality regime, there 
might be things you can’t do on the open Internet. 
I mean, in a regime like the US regime, where you 
can engage in user control and user paid quality 
of  service, the rate of  services that really can’t be 
provided over the open Internet is a lot smaller 
than if  you live in a country that has set no quality 
of  service at all. Then there might be services that 
might really need specific quality of  service to exist. 
And then you would want ISP’s to be able to enable 
that. Examples that are sometimes mentioned, but 
are not necessarily really applicable are things like 
telemedicine operation. In the US that is really not a 
specialized service, because the open Internet rules 
only apply to the consumer facing the Internet. So 
if  I’m a surgeon and I do remote surgery, I’m not 
doing that from my home over my public Internet 
connection. I’m doing that from the hospital, 
which has private deals with the ISP and that’s just 
separate. So you don’t even need an exception from 
specialized services. In Europe, where the open 
Internet rules apply to all Internet access services, 
it might become more relevant for something like 
remote surgery, where you really want to make sure 
that the critical packets don’t get lost.

So, that’s a very long way of  saying: one, specialized 
services should exist, but there is the space or the 
need for a smaller space depending on how much 
you’re allowed under network neutrality rules. 
The second big issue is how to make sure that the 
provision of  specialized services can be used to do 
an intro around your network neutrality rules. I’ll 
give you an example. So in the US we ban fees to 
be in the fast lane. So under the open Internet, an 
ISP couldn’t go to Netflix and say: “you pay me and 
I’ll give you guarantee bandwidth at low delay”. 
That would be illegal. So now we don’t want the 
ISP to turn around and say: “okay, Netflix if  you 
give me money, I’ll give you low delay service 
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como se certificar de que a prestação de serviços 
especializados pode ser usada para fazer uma 
introdução em torno de suas regras de neutralidade 
de rede. Vou te dar um exemplo. Então nos EUA 
onde se proíbe taxas para a via rápida; sob a Internet 
aberta um provedor de conexão não poderia ir 
para a Netflix e dizer: “você me paga e eu vou lhe 
garantir a largura de banda com baixa latência”. 
Isso seria ilegal. Então agora nós não queremos que 
o provedor de conexão diga: “ok, Netflix se você 
me der dinheiro, eu vou te dar garantia de largura 
de banda com baixa latência e nós vamos chamar 
isso de serviço especializado”. Portanto, temos uma 
regra explícita nas regras da Internet aberta que 
diz: você não pode usar serviços especializados para 
contornar as regras abertas da Internet, ou para 
oferecer algo como um serviço especializado que, 
basicamente, é um substituto de serviço de Internet.

A segunda salvaguarda importante; porque esses 
serviços todos compartilham o mesmo tipo em 
casa, há uma preocupação real de que ao longo do 
tempo os provedores de conexão vão dizer: “hey, os 

and guaranteed bandwidth, and we just call it 
specialized service”. So we have an explicit rule in 
the open Internet rules that says: you cannot use 
specialized services to circumvent the open Internet 
rules, or to offer something as a specialized service, 
that basically is a replacement for Internet service.   

Second important safeguard; because these 
services all share the same type into home, there 
is a real concern that over time ISPs will say: “hey, 
specialized services are so attractive, we can make so 
much money”. So all the additional capacities that 
we get over time, we’ll put to a specialized services 
and over time there is less and less bandwidth 
relatively speaking available for Internet services. 
Or, sometimes, specialized services are structured in 
a way that they take bandwidth away from Internet 
access. If  you subscribe to AT&T and several people 
watch television in your home, they take that away 
from your Internet service, and so you have a lot 
less bandwidth for that. So the second big problem, 
there always needs to be a rule that says “specialized 
services cannot be offered to the detriment of  the 

“Acho que a interconexão e serviços especializados 
são algumas das próximas  grandes questões que 
chegarão com as novas tecnologias”
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serviços especializados são tão atraentes, podemos 
fazer muito dinheiro”. Assim, todas as capacidades 
adicionais que recebemos ao longo do tempo, 
vamos colocar como serviços especializados e ao 
longo do tempo haverá cada vez menos largura 
de banda disponível, relativamente falando, para 
serviços de Internet. Ou os serviços especializados, 
por vezes, são estruturados de uma forma que eles 
tomam a largura de banda de distância do acesso 
à Internet. Se você assinar o primeiro ATT e várias 
pessoas assistirem à televisão em sua casa, eles tiram 
isso de seu serviço de Internet, e então você tem 
muito menos largura de banda para isso. Assim, o 
segundo grande problema é que sempre precisa ser 
uma regra que diz que “serviços especializados não 
podem ser feitos em detrimento da Internet geral e 
precisamos ter certeza de que o investimento será 
feito em ambos igualmente”.

Então não é um problema acerca... mais ou 
menos, se você oferecer serviços especializados, 
que novamente lhe dariam a oportunidade de 
jogar, escolher vencedores e perdedores. Então, 
no mínimo, devem ser estabelecidas regras que 
digam: “se você oferecer serviços especializados, 
eles precisam ser oferecidos de uma forma não 
discriminatória”. Então, se você oferecer a Netflix, 
você também precisa oferecer a todos os outros 
provedores de vídeo termos e condições semelhantes 
para se certificar de que eles podem até mesmo para 
a extensão dos serviços especializados; preservamos 
a inovação e a concorrência lá.

Como exatamente fazer isso melhor ainda é 
muito uma questão em aberto. A FCC adotou 
a abordagem “nós não desafiamos serviços 
especializados; nós vemos que eles existem e 
adotamos as salvaguardas”. Eles dizem muito 
claramente que as facilidades como aplicativos de 
telefonia on-line, como a televisão por redes de 
telecomunicações, e voz sobre LTE, bem como a 
oferta de voz móvel que é oferecida pelo provedor, 
esses são serviços especializados. Por isso estes são 
e podem continuar a serem oferecidos. Mas, além 
disso, eles dizem: “aqui estão os procedimentos e 
salvaguardas e vamos olhar para isso”.

general Internet, and we need to make sure that you 
invest in both equally”.

Then there is a problem around... sort of, if  you 
offer specialized services, that again would give you 
the opportunity to play games, pick winners and 
losers. So at a minimum there should be rules that 
say: “if  you offer specialized services, they need to 
be offered in a non-discriminatory way”. So, if  you 
offer to Netflix, you also need to offer to any other 
video providers at similar terms and conditions, to 
make sure that they can even to the extent of  the 
specialized services, we preserve innovation and 
competition there.

How exactly to best do this is still very much an 
open question. The FCC took the approach “we 
don’t defy specialized services; we see they exist and 
we adopt the safeguards”. They say very clearly 
that the facilities like online telephony applications, 
like cable, voice, television over telecommunication 
networks, and voice over LTE, so the mobile voice 
offering that’s offered by the provider, those are 
specialized services. So this is and they can continue 
to be offered. But apart from that they say: “here 
are the procedures and safeguards and we will look 
at that”.

The European Union has tried a different approach, 
where they actually try to put a lot of  the safeguards 
into the definition of  specialized services, where 
they try to define specialized services so narrowly, 
that it makes it impossible to use that to circumvent 
the rules. The European Parliament in April 2014 
adopted a proposal that was actually quite strong in 
that respect. It said it’s only a specialized service if  
it requires quality of  service from end to end, not 
just over the access network. It needs to be managed 
on a separate capacity, which helps a little bit with 
taking bandwidth away from each other; and there 
was another condition that I can’t recall right now. 
The problem is that these strong rules were totally 
watered down in the negotiations with Council and 
the Parliament, and the Commission. And right 
now it’s a big question: what kind of  specialized 
services definition they adopt. And if  it’s the wrong 
definition, then you can use specialized services to 
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A União Europeia tentou uma abordagem 
diferente, onde eles realmente tentaram colocar um 
monte de salvaguardas para a definição de serviços 
especializados, onde eles tentaram definir serviços 
especializados de forma tão restritiva que tornou 
impossível usar isso para contornar as regras. 
O Parlamento Europeu, em abril 2014, adotou 
uma proposta que foi realmente muito forte nesse 
sentido. Ele definiu que serviço especializado é 
apenas aquele que exige a qualidade de serviço de 
ponta a ponta, não apenas através da rede de acesso. 
Ele precisa ser gerenciado em uma capacidade 
separada, o que ajuda um pouco a levar a largura 
de banda para longe um do outro; e havia outra 
condição que eu não lembro agora. O problema 
é essas regras fortes foram totalmente diluídas nas 
negociações do Conselho com Parlamento e com 
Comissão. E agora é uma grande questão: que tipo 
de definição de serviços especializados será adotada? 
E se for a definição errada, então você pode usar 
serviços especializados para contornar isso. Mas eu 
acho que a interconexão e serviços especializados 
são algumas das próximas grandes questões que 
chegarão com as novas tecnologias.

circumvent that. But I think that interconnection 
and specialized services are some of  the next big 
things that will come up as new technologies evolve.
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