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Quando "The Dark Night" (Batman - O Cavaleiro das Trevas) chegou aos cinemas, em julho, 
Warner Brothers havia preparado uma ambiciosa campanha antipirataria que envolvia meses 
de planejamento e medidas para monitorar cada cópia do filme.  
 
A campanha falhou miseravelmente. Até o final do ano, foram feitos downloads de cópias 
ilegais do filme de Batman mais de sete milhões de vezes ao redor do mundo, segundo a 
empresa de mensuração de mídia BigChampagne, tornando-o um símbolo palpável da 
impotência de Hollywood contra o crescente problema da pirataria de vídeos on-line.  
 
Os culpados, nesse caso, são os piratas anônimos que colocaram o filme na rede e permitiram 
que milhões de usuários da internet o vissem.  
 
Devido ao acesso amplamente disponível da banda larga e de uma nova onda de sites, tornou-
se surpreendentemente fácil assistir a vídeos piratas on-line, ocorrência problemática para os 
executivos do setor de entretenimento e advogados de direitos autorais.  
 
Por fim, Hollywood pode estar vivendo seu momento de Napster, o site de compartilhamento 
de música, lutando contra a versão em vídeo do roubo digital que virou de cabeça para baixo o 
setor musical. As companhias dos meios de comunicação dizem que a pirataria - alguns 
preferem chamá-la de "roubo digital" para enfatizar a natureza criminosa do ato - cada vez se 
torna mais forte. Ao mesmo tempo, as vendas de DVD, enorme fonte de receita para os 
estúdios cinematográficos, recuam. Em 2008, o fornecimento de DVD registrou uma queda 
para os níveis mais baixos em cinco anos. Os executivos se preocupam que o revés econômico 
persuada mais usuários a assistir a shows e filmes roubados.  
 
"Os jovens concluíram que é tão fácil que não pode ser errado", disse Richard Cotton, 
consultor geral da NBC Universal.  
 
As pessoas têm inundado a internet com cópias de canções, shows de televisão e filmes 
durante anos. O lento processo de download, com frequencia utilizando uma tecnologia 
chamada BitTorrent, requisitou paciência e um pouco de sofisticação por parte dos usuários. 
No momento , os usuários nem precisam fazer download. Usando um mecanismo de busca, 
qualquer um pode encontrar cópias gratuitas de filmes ainda em exibição nos cinemas, em 
questão de minutos. Clássicos da televisão, como todos os episódios de "Seinfeld" já 
produzidos, também são gratuitos. Algumas dessas cópias digitais vêm de piratas, enquanto 
outras são réplicas dos vídeos avançados que os estúdios dIvulgam antes dos lançamentos.  
 
Milhões de dowloads  
 
O TorrentFreak.com, site baseado na Alemanha que monitora quais programas têm o maior 
número de downloads, estima que cada episódio de "Heroes", série da NBC, sofra cinco 
milhões de downloads, representando uma perda substancial para a rede. (Na TV, "Heroes" 
tem em média 10 milhões de espectadores americanos a cada semana).  
 
Uma onda de sites de streaming, que permitem que as pessoas comecem a assistir aos vídeos 
imediatamente sem transferir uma cópia completa do filme ou do programa para seu disco 
rígido, faz com que seja mais fácil assistir aos conteúdos grátis de Hollywood na rede. Muitos 
destes sites estão localizados em países que têm uma fiscalização tímida em relação à 
pirataria, como a China, e são difíceis de monitorar, de maneira que as companhias de mídia 
não têm uma idéia clara de quanto conteúdo é roubado.  
 
Mas muitos especialistas da indústria dizem que a prática está se tornando muito mais comum. 
"O ‘streaming’ se tornou eficiente e barato o suficiente e dá aos usuários mais controle que os 
downloads. É onde a pirataria está direcionada, disse James L. McQuivey, analista da Forrester 
Research. "Os consumidores estão com a impressão de que tudo que querem assistir deve ser 
facilmente passível de "streaming".  



 
Algumas das primeiras batalhas em relação à pirataria de vídeos na internet envolveu o 
YouTube, site de propriedade do Google, que introduziu muitas pessoas ao "streaming". 
Algumas disputas legais entre o YouTube e os proprietários de "copyright" permanecem, mais 
notavelmente um processo de US$ 1 bilhão aberto pela Viacom. Mas a paisagem "melhorou 
acentuadamente", disse Cotton. O YouTube usa filtros e bandeiras digitais para eliminar 
conteúdo ilegal.  
 
Batalha  
 
Mas se as companhias de mídia estão vencendo a batalha contra videoclipes ilegais, estão 
perdendo a disputa contra cópias ilícitas de episódios de TV e filmes de longa duração.  
 
A Motion Picture Association of America diz que downloads ilegais e "streams" são 
responsáveis agora por cerca de 40% da receita que a indústria perde por ano como resultado 
de pirataria.  
 
"Isto está se tornando, entre alguns grupos demográficos, um comportamento predominante", 
disse Eric Garland, principal executivo da Big Champagne.  
 
Os arquivos são surpreendentemente fáceis de encontrar, em parte devido aos esforços de 
pessoas como Mohy Mir, o fundador de 23 anos de idade do site de "streaming" de vídeos 
SuperNova Tube, que tem sede em Toronto. O site administrado por Mir e um outro 
funcionário, permite que qualquer um poste um videoclipe de qualquer duração. À medida que 
o site ficou mais popular, o SuperNova Tube se tornou um depósito de conteúdo com 
"copyright". Recentemente, os novos filmes "Paul Bart: Mall Cop" e "Busca Implacável 
(Taken)" podiam ser facilmente encontrados no site ao se seguir links de outros sites, 
chamados de "link farms", que guiam os usuários a estoques secretos de conteúdo com 
"copyright" na rede.  
 
Mir diz que não sabia que estes arquivos estavam lá e que sua companhia responde 
prontamente a qualquer pedido dos grandes detentores de direitos. Ele também diz que a 
pirataria é na verdade seu maior problema - os anunciantes fogem quando são alertados em 
relação a material infrator - e que está constantemente removendo arquivos a pedido dos 
estúdios de Hollywood.  
 
Sua relutância é aparentemente desmentida pelo nome do seu site, que é baseado no popular 
BitTorrent, programa de compartilhamento de arquivos, e no seu slogan: "Trabalhamos com 
"uploaders", não contra eles".  
 
Cópias  
 
Entretanto, o problema da pirataria parece pesar muito sobre Mir. Ele removeu uma cópia do 
filme "Twilight" do seu site depois que um repórter o mostrou a ele recentemente. "Penso em 
ser processado um dia. Se isso acontecer vai realmente nos tirar do negócio", disse.  
 
Mir tem razão para se preocupar. Em dezembro, a associação de filmes processou três sites 
que ela disse estar facilitando a infração de "copyright" identificando e classificando links para 
material pirateado na rede.  
 
John Malcom, diretor de operações mundiais antipirataria, disse que embora o grupo não 
processe os indivíduos por assistir a vídeos piratas, outros processos contra sites estão 
próximos, e reconheceu que o desafio é duro.  
 
"Há muitas pessoas sofisticadas tecnologicamente por aí que são muito boas nisso e eficientes 
em esconder", disse Malcolm. "Temos recursos limitados".  
 
Com tantos materiais piratas on-line, Hollywood está recorrendo a soluções tecnológicas.  
 



Talvez o mais importante seja o fato de que as companhias de mídia estão aprendendo com os 
erros da indústria da música e tentam evitar uma adoção mais ampla das técnicas piratas. A 
lição número 1: fornecer o vídeo na plataforma que os usuários querem.  
 
Mark Ishikawa, fundador da BayTSP, vê uma correlação entre a disponibilidade do conteúdo 
por meio de canais legais tradicionais e sua popularidade nas redes piratas.  
 
"Quando os lançamentos de DVD''s são adiados, a demanda sempre cresce, porque as pessoas 
não têm um canal autorizado para comprar", disse ele.  
 
Em parte em reposta ao problema da pirataria, a cornucópia de sites de vídeo agora apresenta 
os mais recentes episódios de virtualmente todo programa de TV. Os estúdios de cinema estão 
experimentando os lançamentos de vídeo "on-demand" (sob pedido) e outras maneiras de 
oferecer filmes "on-demand". Alternativas legais, esperam as companhias, vão reprimir o 
roubo. A indústria da música, por comparação, esperou anos para fornecer opções legais aos 
ouvintes on-line. "É assim que se começa a marginalizar a pirataria - não só punindo, mas 
premiando", disse Garland.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


