
Redes de compartilhamento de arquivos voltam com meios legítimos de compartilhar 
música e ganham dinheiro  

Depois que a Suprema Corte americana declarou, em 2005, que os sites de compartilhamento 
de arquivos pela Internet Grokster e StreamCast haviam contribuído de forma ilegal para que 
seus clientes compartilhassem cópias piratas de músicas e vídeos protegidos por direito 
autoral, muitos analistas previram o desaparecimento de negócios que dependiam do 
compartilhamento online de arquivos. 

Contudo, a tecnologia de que o Napster, pioneiro do compartilhamento de arquivos de música, 
o Grokster e o StreamCast lançaram mão, voltou respaldado por um plano de negócios que 
respeita as leis do direito autoral. Três anos depois da sentença proferida pelo tribunal, várias 
novas empresas dizem ter encontrado meios de trocar legalmente, e, ao que tudo indica,   de 
forma lucrativa, arquivos entre usuários (prática conhecida como peer-to-peer, ou P2P, isto é, 
de amigo para amigo). 

“Embora as redes de P2P tenham sido utilizadas inicialmente na pirataria digital, elas vêm 
sendo cada vez mais usadas para distribuição de conteúdo legal, inclusive de músicas, vídeos e 
software”, observa Kartik Hosanagar, professor de operações e gestão de informações da 
Wharton, em recente estudo sobre modelos de P2P. “Por exemplo, a Grooveshark, rVibe, We7 
e iMesh são empresas que usam as redes de P2P para distribuição de música aos usuários. A 
música é licenciada pelas gravadoras, os arquivos são distribuídos pelas máquinas dos 
usuários e as empresas de P2P fornecem o software e se responsabilizam pelo faturamento. 
Surgiram também diversas tecnologias com o objetivo de impedir a pirataria nas redes de P2P. 
Conseqüentemente, a distribuição de produtos digitais através delas deverá se tornar cada vez 
mais comum.” 

Entretanto, Hosanagar salienta que esses novos empreendimentos comerciais precisam de 
alguns ajustes em seu plano de negócios. Ele prevê que as redes poderão faturar mais se 
recorrerem a expedientes mais inteligentes de preços por conteúdo e se pagarem o usuário 
para compartilhá-lo. Em “Diretrizes dinâmicas para a distribuição de mídia peer-to-peer” 
(Dynamic Referrals in Peer-to-Peer Media Distribution), Hosanagar, em parceria com dois 
outros pesquisadores da Universidade de Washington, Yong Tan e Peng Han, desenvolveu um 
modelo matemático sobre o fluxo e o refluxo da oferta e da demanda em redes de P2P. De 
acordo com o modelo, as empresas de compartilhamento de arquivos deveriam pagar tarifas 
mais elevadas aos usuários que fornecem conteúdo aos demais — às vezes, um valor mais 
elevado do que o preço de varejo do arquivo. Deveriam também estipular o valor das tarifas e 
dos preços de acordo com a demanda por arquivos específicos. (Os três pesquisadores 
concluíram também, recentemente, um estudo sobre o tópico em questão intitulado “Modelos 
de difusão de conteúdo P2P: sobre o impacto da oferta obrigatória descentralizada”, ou 
Diffusion Models for Peer-to-Peer (P2P) Content Distribution: On the Impact of Decentralized, 
Constrained Supply). 

Como funcionam as redes de P2P 

Para entender os argumentos dos autores, é preciso compreender como funciona o 
compartilhamento de arquivos P2P. 

Cada computador em uma rede de P2P funciona como loja e cliente. Os usuários dessas redes 
podem fornecer conteúdo disponibilizando os arquivos em seus computadores para outros 
usuários da rede. Em troca, podem usar a rede para fazer contato com o computador dos 
clientes e copiar os arquivos disponíveis. Os participantes de uma rede P2P podem 
compartilhar qualquer tipo de conteúdo, embora os arquivos musicais sejam os preferidos. As 
redes fornecem o software que capacita seus clientes a organizarem seu conteúdo, fazer 



buscas na rede e trocar arquivos uns com os outros. Essas empresas geralmente cobram uma 
taxa pelos arquivos adquiridos e usam a receita obtida para o pagamento de royalties aos 
criadores de conteúdo e de taxas de premiação para usuários que compartilham seus arquivos. 

Um obstáculo ao crescimento dessas redes, de acordo com os autores do estudo, é que muitos 
clientes querem muito copiar os arquivos de sua preferência, mas relutam em tornar 
disponíveis seus arquivos a outros, uma prática apelidada de “almoço grátis”. Esses indivíduos 
relutantes talvez tenham arquivos que outros usuários gostariam de ter, mas não conseguem 
encontrá-los. O rVibe e o Grooveshark tentam induzir esses indivíduos a compartilhar seus 
arquivos pagando-lhes taxas de premiação para que disponibilizem seus arquivos a outros 
clientes. Contudo, segundo Hosanagar, talvez eles não estejam pagando o bastante. “O rVibe 
paga 5 cents por uma faixa de 99 cents. O Grooveshark mudou recentemente sua política, mas 
creio que a empresa pagava 10 cents por música. Nossa conclusão é que se devem oferecer 
valores mais altos desde o início, evitando preços fixos. Constatamos em muitos casos que a 
taxa de premiação poderia ser maior do que o preço no varejo. Pode-se pagar, inicialmente, 
por exemplo, 1,50 dólar por um arquivo de 99 cents.” 

Por que uma empresa haveria de pagar uma cifra maior do que o preço final de venda de um 
produto? Isso não é receita certa de falência? De forma alguma, observa Hosanagar. Trata-se 
de uma resposta lógica à lei da oferta e da procura. “Um valor inicial mais elevado atrai mais 
distribuidores, e os incita a compartilhar seus arquivos num momento de escassez.” Com isso, 
diz o pesquisador, a empresa garante a seus clientes o compartilhamento dos arquivos 
desejados, evitando que comprem em outro lugar ou que recorram a práticas ilegais de 
compartilhamento. Ao incentivar a distribuição precoce, o acordo alimenta o clima de rumor 
positivo que qualquer empresa de mídia deseja: à medida que um número maior de pessoas 
ouve uma música ou assiste a um vídeo, passará a recomendá-lo aos amigos que talvez, 
então, decidam também comprar o produto. Esses usuários, por sua vez, distribuem o arquivo, 
a escassez diminui, e a empresa pode aos poucos diminuir a taxa de premiação. 

Deixe que a demanda estipule o preço 

Os preços cobrados no varejo pelo conteúdo de uma rede de P2P deveriam funcionar de 
maneira semelhante, diz Hosanagar. Isto é, eles deveriam ser flexíveis e refletir a demanda. 
As empresas teriam então duas opções de preços. Se quiserem criar “fatos”, precisam 
primeiramente estipular um preço baixo para os arquivos para incentivar as pessoas a comprá-
los. Ou talvez prefiram fixar o preço com base na escassez, cobrando mais no início para obter 
um volume maior de receitas dos fanáticos que comprarão rapidamente qualquer coisa nova 
do seu artista favorito. Mais tarde, com a queda na demanda de primeira hora, as empresas 
poderiam cobrar menos. “A estratégia ideal parece ser a de estipular um preço baixo para o 
produto e pagar a maior parte do volume obtido ao distribuidor de P2P”, diz Hosanagar. 
“Portanto, inicialmente os lucros serão baixos. Com o tempo, aumenta-se o preço e reduz-se a 
taxa de premiação.” Na Internet, é possível às empresas cobrar facilmente preços flexíveis. 
“No passado, era difícil customizar o preço”, observa Hosanagar. “A adaptação da indústria da 
música tem sido lenta.” 

Quem quer que tenha comprado uma música da famosa loja do iTunes deve estar se 
perguntando: por que será que as empresas de P2P não deixam de lado toda essa trabalheira 
e se organizam como a Apple, que fiscaliza rigorosamente seus servidores centrais? A Apple 
controla o conteúdo em seu site e estabelece sua condição de uso, inclusive o célebre preço 
fixo de 99 cents para qualquer música. Sua clientela sabe que a música desejada estará 
sempre disponível. “A distribuição de mídia a partir de um ponto central é um procedimento 
extremamente caro”, observa Hosanagar. “Uma empresa como a Apple dispõe de capital e de 
know-how para isso, mas nem todo o mundo pode fazer o mesmo.” Já o P2P “permite a uma 



empresa distribuir de maneira eficaz sua mídia a um custo relativamente baixo”, observam 
Hosanagar e seus colegas pesquisadores. “Além disso, a infra-estrutura de distribuição ganha 
escala automaticamente à medida que novos consumidores juntam-se à rede.” 

Além disso, organizar uma empresa para que se torne facilitadora do compartilhamento entre 
usuários proporciona um cardápio mais abrangente de opções para o cliente. “A Apple sabe 
que não é nada fácil negociar contratos com artistas independentes e desconhecidos, enquanto 
em empresas como a Grooveshark ou rVibe os artistas independentes assinam o serviço, criam 
uma conta e fazem o upload de suas músicas”, observa Hosanagar. Isso permite aos fãs, 
pouco importa se são em número reduzido, fazer o download das músicas e pagar seja quanto 
for que a Grooveshark e o artista estabeleçam (sendo que a Grooveshark fica com um 
pequeno percentual de cada venda). 

De igual modo, aquele músico obscuro terá tempo o suficiente para fazer um acordo de 
distribuição com o iTunes. “A Apple não vai querer negociar contratos com uma porção de 
desconhecidos”, salienta Hosanagar. 

Os defensores mais ardentes da rede de P2P dizem que, futuramente, ela desbancará a Apple 
porque o consumidor ficará cansado do seu preço inflexível, e os provedores de conteúdo se 
rebelarão contra as limitações severas que a empresa impõe à distribuição online. 

“Pessoalmente, não creio que o modelo P2P possa desbancar o iTunes”, diz Hosanagar. “Creio, 
porém, que o P2P chegou para ficar. Lembro-me de uma observação que li no início de 2000 
segundo a qual o P2P era uma solução em busca de um problema. Hoje essa seria uma 
observação controvertida”, já que há muita gente no mundo compartilhando arquivos em 
redes legais de P2P. 

Contudo, a pergunta permanece: o compartilhamento pode se tornar um negócio próspero 
como o iTunes? Certamente muitos consumidores vão querer trocar arquivos online, mas não 
se sabe muito bem se vão quere pagar por isso. A breve história do compartilhamento de 
arquivos está repleta de tentativas fracassadas. 

No princípio 

O Napster, criação de um calouro da Northwestern University, foi o responsável pelo 
aparecimento do nicho. O serviço permitia a qualquer um trocar — ou, conforme o 
entendimento das principais gravadoras, roubar — arquivos de música online. Se alguém 
quisesse uma música do White Stripes e outra pessoa na rede estivesse disposta a 
compartilhá-la, era possível fazer o download dela no PC. O Napster mantinha, num servidor 
central, um índice de todas as músicas disponíveis na rede, o que facilitava a busca.   As 
gravadoras processaram o Napster com o argumento de que ele favorecia a pirataria de 
arquivos musicais protegidos por direitos autorais. Um tribunal federal deu parecer favorável e 
o Napster foi fechado. 

Quando a Grokster e a StreamCast começaram a operar, disponibilizaram o software mas não 
criaram índices centralizados. Seu software permitia ao usuário pesquisar o computador de 
outros usuários em busca dos arquivos desejados. No momento em que as grandes gravadoras 
processaram ambas as empresas, elas argumentaram que não tinham controle sobre o que as 
pessoas faziam com seu software e, sem índices centrais, nem sequer sabiam o que se 
passava. A corte suprema dos EUA não se deixou convencer e condenou-as por favorecimento 
ao roubo. 

 



Mas o compartilhamento de arquivos sobreviveu. São poucos os cálculos bem fundamentados 
do tamanho do compartilhamento ilegal de arquivos; alguns, porém, dão conta de que seria 
algo na casa de um bilhão de músicas ao ano. A rVibe e a Grooveshark vêm tentando 
convencer as pessoas a comprar downloads apelando para sentimentos de culpa e de cobiça. O 
site da Grooveshark enfatiza que os músicos correm o risco de passar a fome se as pessoas 
insistirem em não pagar pela música deles e, é claro, a empresa paga taxas de premiação. 

O roqueiro Peter Gabriel apóia outra estratégia. Ele investe em uma empresa de P2P chamada 
We7. Seus clientes podem fazer downloads gratuitos de músicas acompanhadas inicialmente 
de pequenos anúncios. “A receita gerada por esses   anúncios vai para os artistas, gravadoras 
e outros detentores de direitos”, explica o We7 em seu site. “Você baixa gratuitamente a 
música, e o artista é pago merecidamente por seu trabalho.” O anúncio some depois de quatro 
semanas. Outra possibilidade é pagar pela música e baixá-la já sem o anúncio. Os usuários 
também podem compartilhar arquivos. 

Qual desses modelos vencerá?  Hosanagar não sabe ao certo. 

“Creio que haverá três ou quatro desfechos para essa situação. Haverá um conteúdo livre que 
será usado para estimular a demanda por outros produtos, como shows e camisetas. Haverá 
um conteúdo livre patrocinado por anúncios. É possível que haja também um modelo pelo qual 
você compra músicas, mas que não seguirá o modelo de preço rígido hoje praticado. Ou, por 
fim, talvez surja um modelo em que o pagamento seja feito com base no número de vezes em 
que a música é executada, e não pela aquisição feita.” 
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