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O cérebro de Bram Cohen trabalha de maneira diferente do da maioria das pessoas. Ele tem 
síndrome de Asperger (pronuncia-se ásperguer), uma condição que o mantém fixado no 
mundo dos objetos e padrões, charadas e computadores, mas o deixa flutuando desorientado 
no redemoinho das interações humanas do dia-a-dia.  
 
Quando se aproximava dos 30 anos, Cohen sentou-se numa cadeira de madeira com um 
teclado da Dell no colo para a fase mais prazerosa de um período de nove meses gastos para 
desenvolver um software. Em 2001, ele lançou o BitTorrent, uma peça de tecnologia 
engenhosa, contestadora e controvertida, que está disponível gratuitamente e permite às 
pessoas trocarem facilmente grandes quantidades de informações digitais, de atualizações de 
programas a vídeos. Filmes piratas sempre foram os arquivos compartilhados mais populares. 
Junto com arquivos mais legítimos, eles geram hoje cerca de metade de todo o tráfego da 
internet.  
 
O BitTorrent tornou Cohen famoso. Ele virou um herói do povo e um vilão em Hollywood. 
Posteriormente, para reclamar o programa para si e possivelmente para algum bem maior, 
Cohen foi obrigado a tornar-se algo que ele jamais havia imaginado: um patrão. Quatro anos 
atrás, aos 29 anos, ele tornou-se um dos fundadores de uma companhia, a BitTorrent, com o 
objetivo de construir um negócio ao redor de seu software. Ele conseguiu dinheiro com 
capitalistas de risco, mas ainda tenta encontrar uma estratégia convincente.  
 
Para Cohen, tem sido uma jornada tensa no mundo às vezes confuso dos escritórios. As 
convenções sociais que facilitam as interações do dia-a-dia podem iludí-lo. Ele não gosta de 
trocar apertos de mão, usar sapatos ou participar de conversas fúteis. Está sempre brincando 
com um cubo mágico. Às vezes, quando está com muita raiva - ou mais freqüentemente 
quando está cansado -, ele explode com uma sinceridade desconcertante. Cohen pode ficar 
distraído, fazendo discursos sobre baterias solares, teoria econômica ou eufemismos, até que 
alguém o interrompa.  
 
A difícil situação de Cohen não é tão incomum. A síndrome de Asperger, que foi formalmente 
reconhecida apenas em meados da década de 90, vem sendo diagnosticada com uma 
freqüência crescente. Muitos psicólogos a vêem como uma forma branda de autismo, embora 
esta definição seja controvertida; alguns a vêem simplesmente como uma maneira diferente 
de ser. Nos próximos anos, mais pessoas como Cohen entrarão no mercado de trabalho, e a 
presença deles terá conseqüências significativas, talvez de uma maneira mais óbvia na 
maneira como nos comunicamos.  
 
A infância de Cohen em Manhattan foi de isolamento. Ele vivia confortavelmente com seus pais 
e um irmão mais jovem. Aos 16 anos, conseguia escrever programação de computador em 
três idiomas. Apesar disso, não conseguia compreender as hierarquias sociais da adolescência. 
"Eu era irritado", diz ele. "Obviamente havia algo errado comigo. Mas só ficou claro que 
alguma coisa não estava certa bem mais tarde. Se eu tivesse que refazer o colegial, teria 
desistido na hora". Cohen cursou a State University of New York em Buffalo por apenas um 
ano e desistiu.  
 
De volta a Manhattan, e na casa dos pais, ele lutou para sobreviver como programador de 
computadores. "No começo, ele ficava entusiasmado, mas logo dizia às pessoas de sua 
empresa que elas estavam fazendo as coisas de maneira errada", diz seu pai, Barry, um 
escritor que voltou à escola para estudar ciência da computação. "Se as pessoas não lhe 
davam ouvido - e não davam - ele dizia 'isso é burrice', e pedia demissão."  
 
Em 1997, a corrida do software estava à toda e Cohen foi para a Costa Oeste. Em San 
Francisco, ele se sentiu à vontade, e até mesmo um pouco exultante, cercado por outros 
fanáticos por computadores. Lá, seu problema em decifrar as complexidades humanas, sua 
aparente indiferença aos imperativos sociais e todas as suas idéias fixas eram em sua maioria 
vistos como irrelevantes. O importante era o que ele podia realizar. Nisso, o Vale do Silício não 



é um lugar tão diferente quanto pode parecer. Psicólogos vêm descobrindo grupos de pessoas 
com a síndrome de Asperger sempre que existe uma concentração de companhias de alta 
tecnologia.  
 
Foi preciso alguns anos e vários empregos mais até que Cohen descobrisse o que queria fazer: 
achar uma maneira eficiente de compartilhar quantidades enormes de dados digitais. O 
Napster e outros programas "peer-to-peer" - que estabelecem uma rede transitória para troca 
de dados - já permitiam às pessoas passar pequenos arquivos de música de um computador 
para outro. Mas arquivos grande obstruiriam o sistema. A elegância da solução de Cohen é que 
quanto mais pessoas aderem a uma rede, mais rápido os dados podem ser transferidos. Seu 
software quebra os arquivos em pedaços e os espalha nos discos rígidos dos usuários. Quando 
alguém requisita um filme, o programa reúne as peças dos computadores mais próximos na 
rede e as monta somente quando elas chegam ao seu destino. Isso permite que um arquivo 
seja baixado muito mais rapidamente.  
 
Cohen ficou surpreso com o fato de o BitTorrent ter iniciado a era de ouro da pirataria de 
filmes. "Eu era um cara que trabalhava num projeto", diz ele. "Não teria como antecipar a 
pirataria. Mas desde o início eu sempre tive muito cuidado para me distanciar disso."  
 
Cohen gostou muito de seu novo status. E foi em meio a esse sucesso que ele conseguiu dar 
um nome à sua prolongada doença. Certa tarde, no verão de 2003, ele estava almoçando em 
um restaurante mexicano em Berkeley, com sua namorada Jenna e a filha dela. Eles estavam 
conversando sobre empatia, uma noção que confundia Cohen. "Então, um bebê começou a 
chorar, minha filha viu e fez uma cara triste", lembra Jenna. "Ele disse: 'Você quer dizer uma 
coisa assim?' Eu disse: 'Sim, é automático.'" Não para Cohen, que disse a ela que as emoções 
pareciam misteriosas. Jenna, que havia trabalhado com crianças autistas, sugeriu que ele 
poderia ter a síndrome de Asperger.  
 
Cohen nunca buscou um diagnóstico formal, mas voltou sua atenção para o assunto. Ele 
aprendeu como perceber e imitar as expressões humanas, seguir os exemplos sociais, manter 
contato olho a olho, flertar. Ele começou a fingir ser normal. "Então, eu percebi quão fora 
havia estado a minha vida toda", diz ele. Jenna compara Bram ao andróide Data da série de TV 
"Jornada nas Estrelas": "Ele agrega informações ao seu algoritmo social e pratica até que 
aquilo se torne natural. Ele fez as lições e transformou-se num nerd excêntrico."  
 
No ano seguinte, Jenna e Bram estavam casados e tinham um filho. O pai de Cohen começou 
a importuná-lo para que ele criasse uma companhia ao redor de seu software imensamente 
popular. "E eu meio que senti que deveria fazer alguma coisa", diz Cohen, que estava 
envolvido em vários projetos. Um amigo o apresentou a Ashwin Navin, que havia trabalho no 
banco Goldman Sachs e no Yahoo e, junto com o irmão de Cohen, eles criaram a BitTorrent. 
Então, eles começaram a se preparar para fazer as pazes com os estúdios de cinema e atrair 
investidores.  
 
Em maio de 2005, versões piratas do aguardado terceiro filme da série "Guerra nas Estrelas", 
batizado de "A Vingança dos Sith", estavam sendo trocadas antes do lançamento oficial. Pouco 
depois, Dean Garfield, o diretor de assuntos legais da Motion Picture Association of America 
(MPAA) - a associação da indústria cinematográfica americana -, procurou Cohen e Navin para 
ver se eles falavam sério sobre legitimar o serviço. Eles começaram a discutir. Em novembro 
daquele ano, a BitTorrent e a MPAA anunciaram um acordo que era em grande parte 
simbólico, mas que melhorou a reputação da companhia em Hollywood: a BitTorrent 
concordou em remover os links que direcionavam os usuários para filmes pirateados. Cohen 
não gosta de viajar, mas foi até Los Angeles naquele dia.  
 
Cohen e Navin também estavam se encontrando com capitalistas de risco. David Chao, um dos 
fundadores do DCM, um fundo de US$ 1,6 bilhão, vinha usando o software para compartilhar 
vídeos familiares e estava intrigado com ele. Cohen chegou ao escritório de Chao para uma 
apresentação inicial, tirou seus sapatos e anunciou que tinha a síndrome de Asperger. "É uma 
das primeiras coisas que ele diz à maioria das pessoas", afirma Chao. "Ele quer ter certeza de 
que não haverá mal-entendidos."  



 
Cohen disse que queria comandar a companhia, principalmente porque não confiava em 
ninguém mais para isso, mas prometeu que um dia levaria para ela um líder mais experiente. 
Navin seria o presidente. Chao concordou em investir US$ 8,75 milhões. Na primeira reunião 
do conselho de administração, Cohen ficou remexendo em um cubo mágico enquanto falava, 
lembra-se Chao. "Mas ele não estava distraído. Sua mão estava resolvendo o enigma." Fosse 
uma outra pessoa, Chao afirma que teria dito: "Por favor, não fique brincando enquanto 
estamos tendo uma reunião do conselho". Mas ele não fez isso.  
 
Quando Cohen e Navin começaram a contratar funcionários, os problemas começaram a 
surgir. Ross, que estava encarregado dos engenheiros, não parecia talhado para o ambiente 
mais estruturado que estava sendo criado. Bram o demitiu. "Simplesmente não funcionou com 
ele", diz Bram. Desde então, os irmãos não se falam muito e Ross não retornou as ligações 
telefônicas e os e-mails para falar sobre o assunto.  
 
Depois, foi o próprio Bram. Ele gosta de falar e brincar com seus quebra-cabeças. "Temos que 
mantê-lo contido para que os outros possam trabalhar", diz Navin. "Os novos funcionários não 
sabiam que podiam dizer a ele que eles precisavam voltar ao trabalho." E seus comentários 
bruscos, mas que raramente são mal-intencionados, nem sempre eram bem-recebidos. Ivy 
Hsu, a gerente do escritório, foi a primeira pessoa que Cohen e Navin contrataram. Certo dia, 
Cohen disse a ela: "Não entendo a razão de ficar voltado aos detalhes. Apenas as pessoas 
estúpidas deste mundo se concentram em pequenos detalhes". Desde então, Hsu aprendeu 
como lidar em ele. "Você precisa se comunicar de acordo com as regras que ele compreende", 
diz ela. "Você pode cortá-lo, sair de perto dele. Não há sentido em fazer firulas, porque se 
você fizer, ele poderá não entender. É só dizer a ele: 'Bram, você está errado. Bram, não diga 
essas coisas'. Normalmente você nunca age assim com seu chefe."  
 
No fim de 2006 estava claro que os dias de Cohen como executivo-chefe estavam chegando ao 
fim. Alguns fundadores adiaram, de uma maneira não-lucrativa, esse rito de passagem. Para 
Cohen, ele não poderia ter ocorrido em melhor hora: "Você acha que eu pareço um executivo-
chefe? ", pergunta. A BitTorrent estava pronta para vender uma versão comercial de seu 
software para empresas de mídia, jogos e tecnologia, e lançar um site voltado para o 
consumidor com conteúdo licenciado. Navin e Cohen também despertaram o interesse de 
outro investidor, Ping Li, um sócio da empresa de capital de risco Accel, e um apoiador inicial 
do site de relacionamento social Facebook. Li concordou em injetar quase US$ 20 milhões para 
ajudar na expansão da BitTorrent. Haveria contas a serem supervisionadas, estratégias a 
serem desenvolvidas, análises de desempenho, reuniões. Cohen ficava entediado só de pensar 
nisso.  
 
Abrir mão do cargo de executivo-chefe para tornar-se diretor científico não foi difícil para 
Cohen, mas a busca de nove meses por um substituto seu, liderada pela empresa de 
recrutamento Heidrick & Struggles, foi cheia de frustrações. Depois que a BitTorrent encontrou 
um novo executivo, Cohen desrespeitou o processo e alguns dos candidatos em seu blog: "Só 
porque vocês foram abordados para serem o executivo-chefe da BitTorrent, isso não significa 
necessariamente que eu já ouvi falar de vocês. Se eu já tivesse ouvido falar de vocês, isso não 
significa necessariamente que eu teria achado que vocês têm a experiência necessária... 
Mesmo que eu tivesse pensado que vocês têm a experiência necessária, isso não significa que 
eu não ficaria furioso por seus nomes estarem sendo sugeridos por qualquer outra razão, 
incluindo em alguns casos uma falta de competência e moral amplamente conhecidos". A 
Heidrick não faz comentários sobre seus clientes e não quis comentar seu trabalho para a 
BitTorrent.  
 
O executivo que a BitTorrent contratou foi Doug Walker, que havia liderado a companhia 
software gráfico Alias Technology, de Toronto. Ele é prudente quando o assunto é Cohen, mas 
diz: "Você sempre terá uma conversa franca com Bram. Para mim, isso é justo, mesmo que 
você nem sempre possa gostar".  
 
Então, a criação de Bram Cohen tem futuro? Há quem imagine se a BitTorrent não perdeu seu 
momento. As companhias de jogos estão usando o software para distribuir seus produtos de 



maneira mais ágil e barata. O estúdios de Hollywood? Nem tanto. A reputação da companhia 
de incentivar a pirataria pode ser parte do problema. Mas as empresas de mídia também estão 
encontrando meios de fornecer entretenimento por conta própria. Tudo isso fez Cohen e a 
companhia se entrincheirarem na metade a agosto, eles demitiram 20% dos 60 funcionários. 
Agora, lutam para encontrar um caminho a ser seguido.  
 
Mesmo assim, a tempestade cerebral original de Cohen o levou bem longe. E mesmo que sua 
companhia tropece, ou sua atenção seja desviada para resolver um problema diferente, seu 
software continuará sendo usado por milhões de pessoas em todas as partes do mundo.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


