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Todos os filmes
do mundo

GUILHERME RAVACHE

Q uem não quer ter acesso a todos
os vídeos do inundo? Ao filme
que acabou de ser lançado nos

Estados Unidos? Àquele desenho japo-
nês que você não encontra em sua loca-
dora? E de graça? Não é tentador? É por
isso que 50 milhões de pessoas estão tro-
cando vídeos pela internet usando seus
computadores pessoais, uma conexão de
banda larga e um sistema revolucioná-
rio de transmissão, chamado torrent. O
BitTorrent, o site mais popular com esse
sistema, já tinha 10 milhões de usuários
em março, 35% a mais que no ano pas-
sado. E existem vários outros sites que
usam a tecnologia torrent.

Nos Estados Unidos e no Canadá,
alguns provedores limitam, ou mesmo
impedem, o tráfego de arquivos no for-
mato torrent. " Os sistemas de comparti-

lhamento são um grande problema para
os provedores por consumir muito espaço
da rede", diz Vinícius Couto, gerente de
contas da Damovo no Brasil, empresa es-
pecializada em administrar tráfego em
redes. De acordo com Couto, os com-
partilhadores de arquivo já represen-
tam de 50% a 60% de todo o tráfego na
internet brasileira. Desse total, 20% é
torrent. No mundo, segundo a empresa
inglesa CacheLogic, 30% de todo o trá-
fego na rede é torrent. "O torrent ainda
não é popular no Brasil porque a maior
parte do conteúdo está em inglês, mas
é só uma questão de tempo até ele se
popularizar", diz Vinicius.

O torrent se baseia numa idéia apa-
rentemente simples. Em vez de haver
um computador central de onde os filmes
são transmitidos para os micros de quem
os vê, os programas baseados no torrent
quebram os arquivos de vídeo em vários

pedacinhos, distribuem esses pedacinhos
pelos computadores de vários internautas
e, quando alguém quer assistir a um ví-
deo, têm uma inteligência capaz de reunir
os pedacinhos e exibir o filme de modo
contínuo. Os micros servem não apenas
para assistir aos filmes, mas também como
transmissores, em um sistema em que
todo o conteúdo é compartilhado.

Os sistemas de compartilhamento de
arquivo começaram a se popularizar
em 1999, quando o americano Shawn
Fanning lançou um programa chamado
Napster. Com o Napster, um usuário podia
receber músicas pela internet, localizadas
em um computador central. Ou enviá-las
para esse mesmo computador. Uma ino-
vação nesse modelo, popularizada pelo
site KaZaA, foram os arquivos de música
compartilhados. Não havia mais um ser-
vidor central, e as faixas musicais eram



acessadas nos micros de outros usuários
da rede. Com o compartilhamento de ar-
quivos, a troca ilegal de faixas explodiu e a
indústria fonográfica sofreu um golpe.

Só que sites como o KaZaA só funcio-
navam bem para transmitir arquivos de
tamanho pequeno, como os de música.
Os arquivos de filmes costumam ser cen-
tenas de vezes maiores e baixá-los por
meio desses sistemas leva muito tempo.
Eles servem apenas para transmitir filmes
curtos, com poucos minutos de duração.

É uma situação que persiste até no
mais popular site de vídeos do momen-
to, o YouTube. Ele é referência para en-
contrar vídeos caseiros, como o de um
japonês dublando uma música america-
na ou um flagrante da Daniela Cicarelli
fazendo sexo com o namorado na praia.
O YouTube fez muito sucesso porque
criou um modo fácil para o usuário ver e
colocar vídeos na rede.

Cibercafé no Japão (à esq.). O
desenho Naruto (acima) foi um dos primeiros
fenômenos de audiência no BitTorrent

Mas ele tem uma estrutura centrali-
zada, similar à do Napster. Com 100 mi-
lhões de vídeos vistos por dia, estocar e
enviar toda essa informação custa uma
fortuna para os donos do site. Por isso, o
YouTube limita o tamanho dos filmes a
algo equivalente a dez minutos de vídeo.
Você não vai encontrar um longa-me-
tragem lá. Os vídeos que hoje povoam o
YouTube duram em média 3,3 minutos.
Para guardá-los e transmiti-los, o YouTu-
be precisa de uma infra-estrutura cara
e tem prejuízo de US$ 500 mil por mês.
Gratuito, o YouTube ainda não encontrou
um modelo de negócio que permita ga-
nhar dinheiro. Ninguém sabe por quanto
tempo ele conseguirá se manter.

A solução para o problema do YouTu-
be seria um sistema de armazenamento
ideal. Tal sistema deveria ter baixo cus-
to de manutenção, ser capaz de guardar
toda a informação do mundo e entregar

em instantes grandes arquivos. Teria
ainda de atender milhões de usuários
simultaneamente, resistir ao ataque de
hackers e vírus e ser descentralizado
para garantir que a falha em um pon-
to da rede não comprometesse toda a
rede. O torrent é hoje o que há de mais
próximo desse sistema.

Ele foi criado em 2001, quando o ame-
ricano Bram Cohen, hoje com 31 anos, in-
ventou um software inovador, chamado
BitTorrent. Esse sistema permite a troca
de arquivos em pequenos fragmentos. Os
filmes são divididos em milhares de pe-
daços. Quando você faz um download de
torrent, a seqüência não é linear. O próprio
sistema identifica quais pedaços podem
ser enviados com maior velocidade. E es-
ses pedaços são enviados para milhares de
computadores simultaneamente.

O sistema é solidário. Cada computador
recebe dados na proporção da quanti-
dade de dados que envia. Só recebe
quem envia. Isso é importante porque
um estudo em 2000 mostrou que 70%
dos usuários de redes de troca somente
baixavam os arquivos, sem compartilhá-
los. O torrent resolveu esse problema. "A
vantagem do torrent é usar uma idéia
colaborativa, similar à da Wikipédia (a
maior enciclopédia on-line)", diz Ronal-
do Lemos, diretor do Centro de Tecno-
logia e Sociedade da 'Fundação Getúlio
Vargas do Rio de Janeiro e diretor do
projeto Creative Commons no Brasil. "A
enciclopédia colaborativa é o resultado
do esforço de milhares de pessoas. ^



Cena do filme brasileiro Cafuné,
lançado ao mesmo tempo no cinema e na
internet em formato torrent

Fila no lançamento de Star Wars
(à dir.). Antes da estréia, uma versão pirata do

filme já estava disponível na internet

O torrent tem o mesmo princípio para a
distribuição de conteúdo. A distribuição
fica tão melhor quanto mais pessoas hou-
ver participando e colaborando."

Outra vantagem do torrent é a capa-
cidade de compactar os arquivos de ví-
deo. Um arquivo de vídeo em DVD tem
em média 4,6 gigabites, o equivalente a
aproximadamente l .800 faixas musicais.
Transcodificado pelo torrent, esse arqui-
vo pode chegar a 700 megabites, menos
de um sexto do tamanho original. A qua-
lidade da imagem do vídeo diminui um
pouco, mas nada que seja perceptível
para quem senta no sofá para ver um
filme novo recém-baixado da internet
na TV da sala. Isso mesmo. A nova te-
levisão vem pela internet. E quem faz a
programação é você.

A troca de filme pelo torrent atingiu um
volume tão grande que preocupa loca-
doras de vídeo, estúdios de cinema e até
os provedores de acesso à internet. Em
2004, a Associação da Indústria de Ci-
nema Americana (MMPA) começou a
processar sites que transmitiam torrent
e seus usuários, sob a acusação de pi-
rataria. Um dos primeiros sites a sair do
ar foi o Supmova.org, dirigido por um
estudante esloveno de 16 anos.

A MMPA segue firme em sua luta
contra os piratas. Seu maior inimigo no
momento é o ThePirateBay.com (TPB).
Fundado em 2003 por um grupo de sue-
cos defensores do compartilhamento de
arquivos, o site hoje tem versões em 25

línguas, inclusive em português. Funcio-
na como um Google para localizar tor-
rents. Está entre os mais populares do
gênero. Os organizadores do TPB dizem
que, desde que o site começou a comba-
ter abertamente a indústria do cinema,
em 2005, mais pessoas passaram a visitá-
lo. Hoje há l milhão de visitantes por dia.
A cada segundo, são 8 mil procuras de
arquivos. A batalha entre TPB e MMPA
originou o documentário sueco Steal This
Film (Roube Esse Filme), disponível na
rede em arquivo torrent.

Embora seja verdade que boa parte
dos filmes transmitidos pelo sistema
de torrent seja pirateada, há muitas

iniciativas que respeitam as leis de di-
reitos autorais. Estima-se que 10% do
material disponível em formato torrent
seja legal. Sites como o Legaltorrents.
com oferecem conteúdo dentro da lei.
Os próprios estúdios de Hollywood já
encontraram meios de se beneficiar do
torrent. Em maio, a Warner Brothers
anunciou um acordo com o BitTorrent
para usar o site para distribuir 200 fil-
mes e séries de TV de seu acervo. Os
preços começam em US$ l por download
e aumentam conforme o título.

No Brasil, o cineasta Bruno Vianna
lançou em outubro o filme Cafuné si-
multaneamente na internet e no cinema.
Na rede, o filme pode ser encontrado em
formato torrent no site overmundo.com.
br. Empresas de videogame e software
também costumam usar o torrent para
distribuir seus produtos. A Blizzard En-
tertainment está testando a distribuição
em torrent do game World of Warcraft,
um dos mais populares do mundo.

"O sistema de trocas de arquivo é uma
tecnologia", afirma Bram Cohen, o cria-
dor do torrent. "Depois que você a tira
da caixa, não pode colocá-la de volta. É o
fim." Cohen tem razão. Tentar controlar
o torrent parece tão ineficaz quanto foi o
combate ao Napster há poucos anos. O
Napster se foi, outros tomaram seu lugar.
Com o torrent, não há motivo para que
seja diferente. •
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