
PROFESSOR DE DIRETO DA UNIVERSIDADE COLÚMBIA,
em Nova York, Tim Wu, de 34 anos, parece tudo, menos um
professor de Direito da Universidade Colúmbia. Com roupas

modernas e tênis, uma moto Honda 1974 na garagem e bonecos
como o super-herói Wolverine enfeitando seu escritório, ele é uma
das principais vozes da nova geração na internet. Junto com Jack Gol-
dsmith, professor do mesmo curso em Harvard, Wu lançou recente-
mente o livro Who Controls the Internet? Illusions ofa Borderless World
(Quem Controla a Internet? Ilusões de um Mundo sem Fronteiras),
que vem provocando discussão nos Estados Unidos. A obra esmiuça
do ponto de vista legal e cultural a história da web e tenta prever o
futuro dela. Em 2006, Wu foi eleito pela revista Scientific American um
dos 50 mais influentes no campo da ciência e tecnologia.

ÉPOCA - De que maneira as pessoas
que se sentem excessivamente expostas
ou lesadas na internet devem agir?
Tim Wu - Na maioria dos casos não há
muito o que fazer. A principal questão é
se a empresa que criou o site também é
responsável pelo conteúdo que os usuários
colocam nele. Nos Estados Unidos, a
resposta é não. Não há responsabilidade,
não há como remediar. Mas cada país
age de maneira bem distinta. Na Fran-
ça, por exemplo, eles responsabilizam e
punem o dono do site. Não sei sobre
o Brasil, mas acredito que as pessoas
sejam mais tranqüilas, menos preocu-
padas com isso. Exceto aquela modelo
que tentou tirar o YouTube do ar. ^-



ÉPOCA - A internet está bagunçando o
mundo dos direitos autorais?
Wu - Sim. O problema é que as pessoas
continuam quebrando ou ignorando as
leis. As de direitos autorais são as mais
violadas - e ninguém se preocupa com
isso. Quem se preocupa, é claro, são as
gravadoras, que estão perdendo muito
dinheiro. Essa é uma das mudanças
radicais da internet. Há 50 anos,
era tarefa praticamente impossível
quebrar uma lei dessas.

ÉPOCA - Qual é o futuro reservado
para a música?
Wu - Não há futuro, por exemplo,
para as lojas de CDs. São como as
agências de viagem: cada vez menos
pessoas as freqüentam. Ninguém
mais vai até uma loja para comprar
uma passagem aérea. Pela internet é
mais fácil, mais rápido e mais seguro.

ÉPOCA - Qual é a saída para a guerra
entre as gravadoras e os programas de
troca de arquivos?
Wu - O iTunes foi uma das soluções
encontradas. Em meu livro, eu sugiro
uma batalha: de um lado, o governo e os
detentores dos direitos autorais, que têm
as leis atuais a seu favor, e, de outro, os
programas de troca de arquivos, que têm
o poder da tecnologia e grande parte da
população do seu lado. O detentores de
direitos autorais, uma vez que vão à Justi-
ça, sempre ganham. Mesmo assim, estão
perdendo rios de dinheiro. O ajuste dessas
duas forças está no iTunes. O presidente
da Apple, Steve Jobs, é uma das poucas
pessoas com experiência suficiente para
negociar com estes dois mundos: o tecno-
lógico, dos computadores e programas de
troca de arquivos, e o do entretenimento,
de Hollywood e das grandes gravadoras.

ÉPOCA - Atualmente, o iTunes tem mais
usuários que os programas piratas de
troca de arquivos. Por quê?
Wu - Porque ele é fácil de usar e a quali-
dade das músicas é confiável. E mais: nem
todas as pessoas têm tempo sobrando
para ficar garimpando músicas na rede
durante horas. Para elas, é mais rápido,
mais fácil e mais cômodo entrar no
iTunes e comprar a faixa desejada por 99

As gravadoras
tentam destruir
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não controlam.
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alienam os novos
consumidores??

centavos de dólar. O iTunes foi uma boa
solução nos Estados Unidos. Sinceramen-
te, não sei se o será no resto do mundo.

ÉPOCA - A maneira de assistirmos a
filmes também vai mudar?
Wu - Filmes são longos, os arquivos são
mais pesados. Há uma pesquisa que mos-
tra que, se um download demora mais
de dez minutos, boa parte dos usuá-
rios desiste. Além disso, assistir a filmes
também pode ser um programa coletivo,
excitante de ver no cinema, na tela grande.
Há mudanças ocorrendo, mas elas não
são tão dramáticas e preocupantes como
as que a indústria musical atravessa. Além
disso, a indústria cinematográfica é mais
esperta que as gravadoras.

ÉPOCA-Por quê?
Wu - As gravadoras tentam destruir
qualquer nova maneira de distribuição
sobre a qual elas não tenham controle.
Com isso, alienaram boa parte de seus
consumidores e falharam em não usar a
seu favor uma nova mídia. Já as indús-
trias cinematográfica e de televisão são
muito mais abertas, mais dispostas a
trabalhar com novos formatos, e acabam
se saindo melhor por causa disso.

ÉPOCA - Você participa de um projeto
chamado Film Annex. Do que se trata?
Wu - Trata-se de uma espécie de YouTu-
be para longas-metragens. Há ótimos
filmes da Argentina, do Brasil ou do

Japão que nunca chegam aos cinemas
americanos. Queremos possibilitar o
download desses filmes.

ÉPOCA - Você costuma afirmar que
a internet é o oposto da TV a cabo.
Pode explicar essa visão?
Wu - As companhias de TV a cabo
escolhem o que você deve ver. Trata-se
de uma via de mão única, na qual o
usuário não tem o poder de interagir.
A internet é como um pedaço de cano
que se conecta a vários outros pedaços:
cada um escolhe o que coloca dentro,
cada um escolhe o que quer consumir.
É isso o que prega a chamada web 2.0: a
interação total. Precisamos apenas ficar
atentos para que as grandes empresas de
telecomunicação não tentem transfor-
mar a internet numa nova TV a cabo
- e eles estão tentando fazer isso.

ÉPOCA-Como?
Wu - As empresas de TV a cabo podem
começar a cobrar não só pela conexão
em banda larga, mas também por aquilo
que você acessa na rede. O usuário seria
obrigado a escolher pacotes nos quais o
acesso a certos conteúdos seria limitado.

ÉPOCA - No ano 2000, a chamada bolha
da internet cresceu tão rápido e sem
controle que logo explodiu. Ainda existe
o risco de presenciarmos uma supervalo-
rização desse mercado?
Wu - As pessoas mentiam muito, falavam
loucuras. Elas inventavam que tal negócio
custava trilhões de dólares e, pior, alguém
pagava esse trilhão de dólares. Atualmente,
as empresas estão com os pés no chão.
Mas ninguém sabe se amanhã ou depois
elas voltarão a mentir. É um risco.

ÉPOCA - Você tem iPod? O que escuta nele?
Wu - Sim. Adoro Dr. Dre, Ice Cube,
Snoop Dogg e todos aqueles conjuntos
de rap dos anos 90.

ÉPOCA - Como você gasta seu tempo
na internet?
Wu - Lendo os verbetes da Wikipédia. Sou
viciado nisso. Atualmente, estou fascinado
pelos antigos navios do império japonês.
Eles tiveram as maiores embarcações de
guerra da História, sabia disso? +
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