
Proteção Jurídica para 
Provedores de Serviços de 

Hotspot WiFi

As empresas que fornecem acesso aberto à Internet são responsáveis por qualquer atividade 
ilegal dos usuários, mesmo quando a Internet é fornecida como um serviço gratuito. A 
atividade ilegal que ocorre na maioria dos Hotspots WiFi é o compartilhamento de arquivos 
protegidos por direitos autorais. É muito fácil para os proprietários de direitos autorais 
identificar o endereço IP da rede onde o computador ofensor está localizado, este é o 
endereço IP registrado para empresa que fornece o serviço.

O proprietário da empresa que oferece o serviço de Hotspot WiFi  pode descobrir que o ISP 
desconectou o DSL ou roteador. Pior ainda, o detentor dos direitos autorais pode processar o 
empresário buscando compensação por perdas. Os usuarios que compartilham arquivos com 
direitos autorais fazem isso ilegalmente com o software Torrent instalado em seus 
computadores. Os gateways Guest Internet podem bloquear todos os softwares de Torrent.

A UE possui requisitos legais semelhantes para os provedores de Hotspot WiFi. As leis de 
outros países variam, mas a maioria exige que o acesso público à Internet seja registrado 
permitindo que as autoridades rastreiem os usuários quando necessário.

Todos os gateways Guest Internet fornecem um meio para evitar o compartilhamento 
ilegal de arquivos ao bloquear o software Torrent. Bloquear o compartilhamento ilegal 
de arquivos é uma política de segurança para garantir que seu serviço de Internet não 
seja desconectado e que nenhum estúdio de gravação processe sua(s) empresa(s) por 
danos.

O firewall do gateway Guest Internet tem uma opção para bloquear todos os tipos de Torrent. 
Um usuário que tenha Torrent instalado em seu computador verá uma página de login com a 
mensagem "Software de compartilhamento de arquivos detectado: seu computador não está 
autorizado a usar esta rede". O usuário pode ser bloqueado por um período de tempo 
selecionado ou bloqueado permanentemente.
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