
Perdendo os lucros, filmes caem na rede 

 

CARANDIRU  
As cópias piratas do maior sucesso brasileiro têm imagem tosca 

No dia 17 de maio, em Salvador, Victor Nascimento e Silva, de 13 anos, assistiu a 
Matrix Reloaded. O filme tinha estreado um dia antes nos Estados Unidos e só foi 
lançado uma semana depois no Brasil. Victor o viu em seu microcomputador. Capturou 
as imagens de um site especializado em downloads e, para entender os diálogos, 
aplicou um programa de tradução em português. 'A qualidade estava ótima', garante. 
'Parecia um DVD.' O adolescente fez isso com vários outros filmes antes de chegarem 
às telas do país. Quando gosta muito, revê no cinema.  
 
Há milhões de internautas como ele pelo mundo. Optam pelas sessões on-line para 
saciar a sede de ver produções mais badaladas antes que sejam lançadas e porque não 
estão dispostos a abrir a carteira para assistir a outras pelas quais nutrem interesse 
apenas mediano. Também existem aqueles que, por não encontrar alguns longas-
metragens, séries e desenhos animados em vídeo, na TV ou em DVD em seu 
respectivo país, recorrem à cinemateca da internet. 'A vantagem é poder guardar os 
filmes para rever no conforto de casa, mas às vezes há o inconveniente da falta de 
qualidade das imagens', avalia o paulistano Fernando Praxedes Alves, de 15 anos, que 
faz download uma vez por semana, mas prioriza títulos sem previsão de estréia no 
Brasil. Tal atividade é colossal. Estima-se que 500 mil filmes sejam baixados 
diariamente. 

'Se deixarmos a rédea solta, veremos o fim desse mercado', afirmou, à revista Time, 
Jackie Valenti, presidente da Motion Picture Association (MPA), que representa os 
grandes estúdios de Hollywood. Os grandes fabricantes de imagens temem rombos em 
seus lucros, como os das gravadoras diante do crescimento dos downloads de músicas. 
A indústria fonográfica mundial teve, nos últimos dois anos, queda nas vendas de 
12%. Hollywood tem receio de ver os dólares descer pelo mesmo ralo. A Buena Vista 
Home Entertainment já arregaçou as mangas. Para proteger seus DVDs, criou um 
sistema químico que, a partir de agosto, será testado mundialmente. Depois de 
retirados de um compartimento especial, os discos terão apenas 48 horas de vida útil. 
Após esse período, por conta de um processo de oxidação, perderão as informações. 
Os replicadores terão menos tempo para agir, mas não estarão impedidos de, nesse 
período, piratear os originais para vender em rua ou jogar na internet. 

 
 
 
 



O CAMINHO DO CUSTO ZERO  
Condições aceitáveis para download de filmes 

• Uma conexão em banda larga 
• Software para executar os arquivos de filmes 

• Microcomputador com no mínimo 128 MB de memória RAM 
• Processador Pentium 3, no mínimo 

Em média, 4 GB livres no HD (hard disk) 
 
 

 

A qualidade dos filmes baixados varia muito. Nunca se consegue ter o mesmo nível das 
melhores salas de exibição e as dimensões da tela do micro não estimulam a mesma 
concentração. Superproduções infestadas de efeitos sonoros e digitais, por exemplo, 
tendem a perder muito do impacto na versão on-line. 'Há filmes de boa qualidade, mas 
alguns são péssimos', afirma o estudante de cinema Filipe Furtado, que viu Adaptação 
e Demolidor antes da estréia no Brasil. 'Já vi um gravado da própria tela de cinema em 
que aparecia a cabeça de um cara na fila da frente.' Para baixar os filmes, é preciso ter 
banda larga. Com uma conexão convencional, o processo demoraria muito tempo, sem 
falar no risco de a linha cair. Também é necessário um software de execução dos 
arquivos a serem baixados e um bom programa de antivírus. O tempo gasto com o 
procedimento depende do arquivo e do processador do micro, mas varia de sete a dez 
horas. 

Essa revolução do self-service cinematográfico foi iniciada por John Lech Johansen, de 
apelido Jon DVD, um norueguês que, aos 15 anos, criou um programa para ver filmes 
na rede, o DeCSS, e o compartilhou com outros internautas. Johansen foi processado 
pela MPA e absolvido pelos tribunais de seu país. A briga entre os produtores e 
comerciantes de cinema contra os internautas empenhados em não pagar pelos 
produtos audiovisuais está apenas no aquecimento. Os executivos dos estúdios 
também têm pesadelos com os falsos DVDs, ou VCDs (virtual compact discs), que são 
vendidos a preço de pipoca nas ruas do mundo. A Warner tomou todos os cuidados 
com Matrix Reloaded. Revistou os convidados das pré-estréias e pôs detectores de 
metal nas sessões, de modo a impedir a captura das imagens, mas nem assim impediu 
a disponibilização do filme, antes da estréia, tanto na rede como nas barracas de 
ambulantes. 

CAÇA AOS PIRATAS  
Casos de polícia desde 1999 

• 89 prisões efetuadas  
• 30 pessoas condenadas, com penas que variam de um a quatro anos de reclusão  
• 70 mil DVDs piratas apreendidos  
• 400 sites retirados do ar  
• 4 prisões por disponibilização de arquivos para download em 2003  



 
 

Até o cinema brasileiro entrou nessa moda marginal. Cidade de Deus virou hit do 
mercado informal apenas três dias após o lançamento nacional. 'Vi uma cópia 
Meirelles. 'Também vi outra gravada com câmera da própria tela do cinema.' No Brasil, 
a pirataria avança. Máfias de países asiáticos estão por trás de laboratórios de cópias 
ilegais, segundo a Associação de Defesa da Propriedade Intelectual (Adepi), que 
fiscaliza para as distribuidoras a comercialização clandestina de filmes. As cópias 
piratas custam R$ 10 em bancas de camelô.  
 
O barato, porém, sai caro. ÉPOCA testou quatro piratas comprados no Centro de São 
Paulo. Matrix Reloaded tem imagem péssima e não possui legendas. X Men 2 fica com 
visual canhestro e tem legendas em chinês embaixo do texto em português. Hero, 
ainda inédito aqui, nem abriu. E Carandiru foi filmado da tela do cinema por alguém 
sentado no canto da sala. Mesmo que não tenha uma cabeça na frente, não se vê 
quase nada e ouvem-se os comentários do público.  
 
Não custa lembrar que baixar filmes e pirateá-los é crime no país. Viola os artigos 184 
e 186, do Código Penal, referentes a direitos autorais. A Associação de Defesa da 
Propriedade Intelectual tem rastreado os downloads e enviado os casos mais graves à 
Delegacia Especializada em Informática. 'A pirataria e o download são atentados contra 
o capitalismo, pois não geram riqueza ou empregos, além de não remunerar os 
envolvidos na produção e na distribuição de filmes', afirma Vinicius Carneiro, o 
advogado antipirataria na internet da Adepi. Outra guerra surge no horizonte e põe em 
xeque os pilares da indústria cultural. Será difícil criar mecanismos para fechar a 
torneira por onde os lucros vazam. 
 

Disponível em: <http://www.revistaepoca.globo.com>. Acesso em: 27 maio 
2003. 


