
Piratas ou inovadores?  
Eduardo Vieira 
 
Os suecos Gottfrid Svartholm e Fredrik Neij são acusados de operar o maior centro de pirataria 
on-line – o site Pirate Bay. Para muitos internautas, eles são heróis. 
 
A escandinávia tornou-se uma região pródiga em revelar gênios 
polêmicos do mundo da tecnologia. Primeiro, o finlandês Linus 
Torvalds virou uma celebridade ao lançar o sistema livre Linux, 
que, desenvolvido e distribuído de graça por uma legião de 
colaboradores na internet, pôs em xeque o domínio da todo-
poderosa Microsoft. Depois, o sueco Niklas Zeenström e o 
dinamarquês Janus Friis criaram o site de compartilhamento de 
músicas KaZaA, o sistema de ligações telefônicas pela internet 
Skype e, mais recentemente, a TV on-line Joost. A mais recente 
polêmica tecnológica na região envolve os suecos Gottfrid 
Svartholm, de 22 anos, e Fredrik Neij, de 28. Programadores de 
talento indiscutível, eles são criadores do ThePirateBay.org, site 
que, como o próprio nome diz, é especializado em conteúdo 
pirata.  

Criado em 2003, o Pirate Bay é um dos maiores sucessos 
recentes da internet. Recebe a visita de mais de 1 milhão de 
pessoas por dia. E declarou guerra às entidades de proteção de direitos autorais. A Motion 
Picture Association of America (MPAA), a poderosa associação americana dos estúdios de 
cinema, afirma ter perdido US$ 18,2 bilhões no ano passado com pirataria e acusa o Pirate 
Bay de ser o responsável por US$ 7,1 bilhões desse prejuízo. A MPAA teria, segundo noticiou 
recentemente a revista Vanity Fair, pedido ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos 
para pressionar o governo sueco a fechar o Pirate Bay. O governo sueco, temendo retaliações 
comerciais, cedeu. Em maio, Svartholm e Neij terão de se apresentar à Justiça para prestar 
esclarecimentos sobre o Pirate Bay.  

A notícia caiu como bomba na internet. Repercutiu em sites e blogs especializados em 
tecnologia. A reação dos internautas não foi de medo em relação ao futuro de Neij, de 
Svartholm ou do próprio Pirate Bay. As manifestações foram de protesto contra a ação da 
Justiça. "Não nos sentimos ameaçados por medidas como essa", afirma Neij. "Vamos protestar 
contra e convocar todos os nossos usuários a fazer uma ode à liberdade de expressão. No fim, 
ainda daremos boas risadas com isso."  

A reação de Neij não reflete apenas excesso de confiança. Além de ser um site com conteúdo 
pirata, o Pirate Bay representa uma maneira inovadora de buscar conteúdo na rede. Assim 
como o KaZaA foi capaz, em determinado momento, de atender à demanda por downloads de 
faixas musicais - a que a indústria fonográfica não atendia na ocasião e só foi atender de modo 
minimamente satisfatório com a criação do iPod e das lojas de faixas musicais como o iTunes -
, o Pirate Bay é hoje o destino número um para quem fala em download de vídeos.  

Duas características fazem dele um site tecnicamente inovador. Primeira: o Pirate Bay oferece 
um catálogo que aponta o melhor caminho para baixar vídeos - e também músicas e 
softwares. Ele funciona como o Google, só que permite localizar arquivos "proibidos", com 
conteúdo pirateado e ainda não disponível nos canais oficiais, como os últimos lançamentos de 
Hollywood, shows musicais, videogames, séries de TV e pornografia. Assim como o Google não 
é responsável pelo conteúdo dos sites para os quais aponta, o Pirate Bay afirma não ter 
responsabilidade sobre as páginas que lista. "Somos apenas intermediários", diz Svartholm. 
Segundo ele, o Pirate Bay estaria - por conta dessa característica - imune a processos 
judiciais.  

  

 

HEAVY METAL, NÓS? 
Svartholm e Neij, os 
criadores do Pirate Bay: eles 
querem fundar um país sem 
direitos autorais 



A segunda característica inovadora do Pirate Bay é usar uma tecnologia de troca de arquivos 
tida como revolucionária, chamada torrent. Vários outros sites usam essa tecnologia. O mais 
famoso é o BitTorrent, criado em 2002 pelo programador americano Bram Cohen, que hoje 
reúne mais de 50 milhões de usuários e é responsável por 35% dos dados que trafegam em 
toda a internet. O Pirate Bay funciona como uma espécie de agregador que aponta para esses 
sites. Estima-se que o Pirate Bay seja responsável por gerar 70% dos downloads feitos no 
BitTorrent.  

O torrent é o maior símbolo da terceira geração de sistemas de troca on-line de arquivos. Na 
primeira geração, representada pelo Napster, o site trazia uma lista de todos os arquivos 
disponíveis, a maioria cópias piratas de músicas, mantidas num computador central. Tal 
sistema era considerado frágil dos pontos de vista técnico e jurídico. Tecnicamente, reunir todo 
o conteúdo num só local originava gargalos quando o tráfego aumentava. Juridicamente, a 
centralização tornava fácil o combate a esses sites. Bastou à Justiça americana desativar o 
computador central do Napster para tirá-lo do ar.  

Na segunda geração de sistemas de troca de arquivos, não havia 
uma lista central. No KaZaA - o maior expoente dessa geração -, o 
conteúdo era armazenado de forma descentralizada nos 
computadores dos próprios usuários. Quando alguém queria fazer 
um download, o sistema localizava, entre todos os computadores 
da rede KaZaA, aquele de onde era possível fazer o download 
naquele momento. Para combater a pirataria no KaZaA seria 

necessário, portanto, apagar o programa do computador de todos os usuários, uma tarefa 
tecnicamente inviável. Essa característica tornava o sistema praticamente imune às ações da 
Justiça. O KaZaA acabou fracassando por outra deficiência técnica: ele não era rápido o 
suficiente para atender à demanda dos internautas por arquivos cada vez maiores, sobretudo 
de vídeo.  

O torrent representa uma evolução do Napster e do KaZaA capaz de suprir essa deficiência. Os 
próprios arquivos são fragmentados e guardados de modo descentralizado. Quem usa o 
programa guarda pedaços do arquivo copiado em seu computador para oferecer aos outros 
usuários. Ninguém copia um arquivo de um único ponto, mas recebe trechos de outros 
computadores da rede. Esse artifício, segundo os defensores do sistema, poderia garantir a 
imunidade jurídica, pois nenhum computador possui um arquivo pirata inteiro armazenado, 
apenas pedaços dele. E torna mais veloz o compartilhamento. Quanto mais gente se interessa 
por um arquivo, mais cópias de trechos dele haverá - e, portanto, o download tende a ser mais 
rápido.  

As características inovadoras do Pirate Bay fizeram dele o maior site de buscas do mundo de 
arquivos piratas em formato torrent. É esse poderio que a indústria de Hollywood quer 
combater. No ano passado, após tentativas frustradas de processar o BitTorrent, a MPAA 
declarou guerra ao Pirate Bay. Em maio, a Justiça sueca decidiu tirar o Pirate Bay do ar, 
supostamente devido à pressão do governo americano. Pelas leis da Suécia, o site seria 
inofensivo, pois não armazena o conteúdo ilegal - que fica nos micros dos usuários. Segundo a 
lei americana, porém, o Pirate Bay atua como um fomentador de pirataria por apontar os 
atalhos para arquivos de conteúdo ilegal da rede.  

Na ocasião, a polícia federal sueca realizou buscas em dez cidades do país para encontrar 
computadores com conteúdo pirata. Foram apreendidas 186 máquinas, 20 delas com links 
para o Pirate Bay. "A ação da Suécia serviu de aviso para os piratas do mundo todo", disse 
Dan Glickman, presidente da MPAA. "Não há local seguro na internet para ladrões de direitos 
autorais." Alguns promotores suecos chegaram a comparar o Pirate Bay ao IRA, o Exército 
Republicano Irlandês, acusado de ser uma das organizações terroristas mais perigosas do 
mundo.  

Devido ao confisco dos computadores, o Pirate Bay teve de sair do ar. Mas voltou a funcionar 
menos de 48 horas depois, na Holanda, com computadores emprestados. "Assim que a polícia 
agiu, recebemos centenas de ofertas de hospedagem", afirma Svartholm.  

O Pirate Bay recebe 
mais de 1 milhão de  
visitas por dia. É o site  
mais usado do mundo  
para buscar pirataria  



"Foi fácil voltar." Depois da ação policial, houve uma onda de acessos ao Pirate Bay. A média 
diária de visitas dobrou. Em Estocolmo, uma manifestação reuniu centenas de pessoas no 
centro da cidade para protestar contra a polícia. Duas semanas depois, por falta de provas, os 
computadores foram devolvidos. Neij e Svartholm voltaram a operar o site de Estocolmo. Para 
comemorar o retorno, mudaram temporariamente o logotipo do Pirate Bay. Ao lado da 
tradicional imagem da embarcação pirata, foi colocada uma fênix, a ave mitológica que é 
capaz de renascer das próprias cinzas. "Ninguém vai nos derrubar", diz Neij.  

A MPAA está diante de um dilema. Tentar controlar o Pirate Bay parece tão ineficaz quanto foi 
combater o Napster e o KaZaA nos últimos anos. Os sites saíram do ar, mas outros tomaram 
seu lugar. Na opinião dos especialistas, a única saída da indústria é investir na internet como 
um novo canal para vender músicas e vídeos. "As pessoas precisam entender que a troca de 
arquivos pela internet é uma tecnologia, não uma questão moral", afirma Bram Cohen, criador 
do BitTorrent. "Trocar músicas pela internet faz parte da cultura jovem", disse Steve Jobs, 
fundador da Apple, num discurso recente. "A missão da 
indústria é aderir a essa onda." 

Algumas empresas perceberam que é preciso seguir essa 
recomendação. Em outubro do ano passado, a presidente da 
rede americana de televisão ABC, Anne Sweeney, chocou a 
indústria ao defender a troca de vídeos na web. "A pirataria é 
um modelo de negócios inovador", disse ela. "Existe para 
atender a uma necessidade dos consumidores. A pirataria 
compete do mesmo jeito que nós: com qualidade, preço e 
disponibilidade."  

Neij e Svartholm encaram o Pirate Bay como ideologia. 
"Sempre tivemos afinidade com a pirataria", diz Neij. É ele 
quem administra o Pirate Bay. Seu apelido é Sr. Desordem, 
pela fama de desorganizado. Na sede da empresa - um galpão 
abandonado no centro de Estocolmo -, é comum ver garrafas 
de cerveja vazias, pilhas de papéis de 1 metro de altura e 
revistas em quadrinhos espalhadas pelas mesas. No meio do 
galpão fica estacionada a moto Honda vermelha e preta de Neij. Ele desistiu de estacioná-la na 
rua depois que alguns garotos do bairro a pegavam "emprestada" para dar voltas. Mas isso 
não é justamente o que ele faz com músicas e vídeos da internet? "São coisas totalmente 
diferentes", afirma Neij. "Não me importo que copiem minhas coisas. Mas não gosto que 
peguem minhas coisas."  

Svartholm segue o estereótipo do gênio recluso. É quieto, pálido e não gosta de ambientes 
claros. Segundo os amigos mais próximos, ele tem aversão ao sol desde que passou um ano 
no México, onde foi trabalhar numa empresa de segurança para internet. Foi lá que o Pirate 
Bay nasceu. A pedido de um amigo, Svartholm começou a hospedar arquivos do BitTorrent nos 
computadores da empresa em que trabalhava. Um ano depois, de volta à Suécia, precisava de 
um lugar para esses arquivos. Conheceu Neij, o amigo de um amigo, que tinha um PC 
sobrando. Hoje, Neij e Svartholm trabalham no provedor de acesso à internet sueco PRQ como 
programadores. É de lá que tiram seu sustento. Segundo Neij, o dinheiro que entra no Pirate 
Bay - em forma de anúncios on-line - é utilizado para manter o site. "A operação é deficitária", 
diz Neij. "Mas não ligamos para isso."  

Neij e Svartholm planejam incomodar ainda mais seus opositores. Eles pretendem comprar um 
país. Recentemente, anunciaram a intenção de adquirir o Principado de Sealand, uma antiga 
base militar britânica usada para combater os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Sealand 
foi ocupada em 1967 pelo major inglês Paddy Roy Bates. Um ano depois, ele declarou 
independência. De lá para cá, vem brigando na Justiça contra o governo inglês pela posse do 
território. No ano passado, Bates anunciou o desejo de vender suas "terras" em um leilão na 
web. Neij e Svartholm foram os primeiros candidatos. Abriram um site para pedir doações e, 
desde janeiro, arrecadaram US$ 20 mil. Sealand vale US$ 127,5 milhões. Caso o negócio não 
saia, eles vão tentar comprar a Ladônia, região da Suécia que pediu independência em 1996. 

 

QUEREMOS COPIAR 
Usuários do Pirate Bay 
protestam contra o 
fechamento do site, em maio 
de 2006, em Estocolmo. O 
site voltou ao ar dois dias 
depois - na Holanda  



"A idéia é ter um local onde as leis de proteção aos direitos autorais não possam ser 
aplicadas", diz Svartholm. "Talvez assim possamos piratear em paz."  

PARADA DE SUCESSOS 

Os cinco vídeos mais copiados pelo Pirate Bay 
em 2007 

 

Diamante de Sangue  

 

Uma Noite no Museu 

 

Cassino Royale 

 

Rocky Balboa 

 

Os Infiltrados 

 
Fonte: Época, n. 462, p. 54-56, 26 mar. 2007. 


