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Direitos autorais e o
consumidor na era digital

o final da década de 1950,
Fritz Machlup, economista

austríaco radicado nos Estados
Unidos, afirmava que certas di-
mensões da propriedade intelec-
tual representavam "a vitória dos
advogados contra os economis-
tas", Tal opinião ilustra a dificul-
dade de comunicação entre o di-
reito e outras ciências sociais no
sentido de se fazer necessário um
debate mais amplo sobre o papel
da propriedade intelectual em re-
lação ao desenvolvimento econô-
mico e, em conseqüência, à quês-
tão da pirataria.

O debate sobre pirataria no
Brasil concentra-se, sobretudo,
noa aspectos punitivos e repres-
sivos, incluindo demandas por
maior atuação policial e mudan-
ças na lei para aumento de penas,
enquanto praticamente ignora as-
pectos econômicos diretamente
ligados à questão. Mesmo que o
aparato repressivo seja ampliado
significativamente, o que pres-
supõe investimento público vulto-
so, o problema da pirataria vai
persistir se os modelos de negócio
tradicionais não forem revistos e
as causas econômicas mitigadas.

Um sintoma de que a discussão
começa a se ampliar é a cada vez
maior interlocução de entidades
representando os interesses dos
consumidores em todo o mundo.
No Brasil, o Instituto de Defesa do

Consumidor (Idec) tem se mani-
festado sobre temas envolvendo
modelos de negócio e proprieda-
de intelectual, a partir da consta-
tação de que estes afetam direta-
mente o interesse dos consumido-
res, grupo que se achava alijado
da discussão no país.

Ao constatar que a visão do
consumidor é fundamental, é pre-
ciso entender quais são os interes-
ses desse grupo, especialmente
em face da tecnologia digital e da
internet. Sem a compreensão da
visão do consumidor, o debate so-
bre a pirataria corre o risco de per-
manecer estacionado no binômio
repressão e ineficácia. Pelo menos
cinco aspectos devem ser contem-
plados para se obter uma visão
mais clara e eficiente sobre a eco-
nomia dos bens intelectuais, as-
pectos que enfocaremos a seguir.

Preço. O preço de bens intelec-
tuais, não só no Brasil, mas na
maior parte dos países em desen-
volvimento, mostra-se incompatí-
vel com os níveis de renda locais.
Fatores como a pouca escala de
produção aliados a uma carga tri-
butária alta ajudam a agravar a
situação. Vários bens culturais,
como CDs e DVDs, foram por mui-
to tempo vendidos no Brasil a
preços idênticos aos praticados
nos Estados Unidos, apesar da
disparidade de poder aquisitivo
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entre os dois países. Ainda hoje,
a maioria das lojas digitais de mú-
sica no Brasil apresenta preços
similares aos do iTunes, loja da
Apple, líder de mercado, cobran-
do os mesmos 99 centavos de dó-
lar por faixa ou'até mais. Em caso
de vendas on-line, a falta de esca-
la não justifica o preço elevado, e
mesmo parte significativa da car-
ga tributária acaba não incidindo,
o que leva a crer que outros fatores
contribuam para uma formação
de preços equivocada. Essa falha
de preço pode ser atribuída aos
altos custos de transação deriva-
dos da complexidade do sistema
de propriedade intelectual no Bra-
sil, que encarece o custo de licen-
ciamentos, bem como às exigên-
cias dos rentistas (aqueles que
vivem do mercado financeiro]
presentes ao longo da cadeia, in-
cluindo os intermediários, como
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gravadoras e editoras, e os opera-
dores das lojas virtuais.

Participação. Há muito (empo
os bens intelectuais deixaram de
ser bens de consumo passivo. O
consumidor hoje é também um
produtor de cultura e enxerga os
bens intelectuais como matéria-
prima para a produção de novas
obras. Diversos estudos realizados
em todo o mundo vêm demons-

trando que a construção da iden-
tidade de jovens nascidos na era
digital passa por urna espécie de
'rernix' de bens culturais acessa-
dos pela rede. O resultado prático
é que principalmente a nova ge-
ração de consumidores depende
do amplo acesso a obras intelec-
tuais que possam ser manipuladas
e incorporadas em outras obras,
seja em seus perfis em redes so-
ciais, em apresentações escolares,
aparelhos celulares ou em outras
formas de mashup [combinação
de dados de uma ou mais fontes
em uma ferramenta), Além disso,
as formas inovadoras de organi-
zação da informação são cada vez
mais valorizadas, e a opinião de
um desconhecido pode ser mais
valiosa do que a recomendação de
uma personalidade de televisão.
Essas novas demandas fazem sur-
gir oportunidades de negócios e
de geração de valor ainda pouco
aproveitadas no que tange à ofer-
ta de bens culturais.

Catálogo. O conceito de 'cauda
longa', cunhado pelo editor da re-
vista Wired, Chris Anderson, refe-
re-se ao fenômeno de expansão da
informação. Com a digitalização,
as limitações de espaço físico dei-
xaram de existir quanto à oferta
de bens culturais. Com isso, pro-
dutos de nicho passam a ocupar
um espaço econômico cada vez
mais significativo. Do ponto de
vista do consumidor, aguar-
da-se há vários anos a consolida-
ção da chamada 'jukebox celes-
tial', um serviço de distribuição
de bens intelectuais que torne dis-
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Ironicamente, o consumidor que hoje paga

devidamente pelo produto intelectual adquirido

é penalizado em diversas instâncias

poníveis praticamente todas as
obras criadas até então. Apesar de
parecer utópico, empresas como
Google, Netflix e mesmo Amazon
direcionam esforços nesse senti-
do. Um catálogo limitado, exceto
se focado em um nicho específico,
dificilmente conseguirá satisfazer
as demandas cada vez mais exi-
gentes do consumidor.

Interoperabilidade, um dos
principais obstáculos à consolida-
ção de um modelo econômico efe-
tivo para a distribuição de bens
intelectuais na era digital é a au-
sência de'interoperabilidade1. Em

outras palavras, padrões diferen-
tes disputam a hegemonia do mer-
cado, em detrimento do interesse
do consumidor de adquirir um
produto que possa ser universal-
mente acessado. Um exemplo re-
cente da disputa entre padrões: o
HD-DVD e o Blu-Ray, ambos can-
didatos à substituição do DVD,
são incompatíveis entre si. O mes-
mo ocorre com grande parte das
músicas adquiridas on-line, cujo
catálogo, ofertado pela maior par-
te das lojas digitais no Brasil, é
protegido digitalmente e só pode
ser acessado em aparelhos espe-
cíficos. A questão da interopera-
bilidade vem-se tornando visível
em razão dos chamados DRM's
{Digital Rights Management Sys-
tems), 'travas' tecnológicas que
controlam os usos de determina-
dos produtos. Como os consumi-
dores seguem rejeitando essas
travas, as maiores gravadoras vêm
abandonando progressivamente
sua utilização. Apesar disso, os
DRM's conLinuam presentes em
outros meios, abrangendo de tele-
fones celulares ao sistema opera-
cional Windows Vista. Tais dispo-
sitivos contrariam o interesse do
consumidor, que busca poder
acessar universalmente produtos
adquiridos, especialmente quan-
do paga por eles.

De mercadoria a serviço.
Há sinais importantes indicando
a transição dos modelos de negó-
cio envolvendo bens intelectuais
de mercadoria para serviço. Atual-
mente, a maioria dos bens oferta-
dos digitalmente imita o modelo
de venda de bens físicos. Da mes-
ma forma como se adquire um

bem material, compra-se músicas s
ou filmes digitais por unidade. No |
entanto, esse modelo tem mostra-
do limitações e parece surgir um
consenso de que existe uma opor-
tunidade econômica na transição
da oferta de bens imateriais para
serviços. Assim, essa venda pás-
saria a acontecer por meio de mo
delos de assinatura, O consumi
dor pagaria uma quantia periódi
ca, em troca da qual teria acesso
limitado ou ilimitado a um deter
minado universo de bens intelec
tuais. Um exemplo recente nesse
sentido é o lançamento do Kindle,
o leitor de livros digitais da Ama-
zon, que inclui a possibilidade
de assinar conteúdo da empresa.
Outro exemplo é a loja de música
Emusic.com, baseada em assina-
tura limitada, que ocupa o segun-
do lugar em vendas de música
digital, perdendo apenas para a
loja da Apple. Há expectativas de
que a junção do mercado de mú-
sica com as tecnologias móveis,
como aparelhos celulares e ou-
tros dispositivos, irá apressar essa
transição dos bens intelectuais de
mercadoria para serviços.

Podemos concluir, a partir do
exame desses tópicos, que é pos-
sível competir com a pirataria,
mas para isso é necessário menos
o aumento na repressão e mudan-
ças irracionais da lei do que ajus-
tes nos modelos de negócio e na
economia dos bens intelectuais.
Ironicamente, o consumidor que
hoje paga devidamente pelo pro-
duto intelectual adquirido é pe-
nalizado em diversas instâncias.
Ele enfrenta travas tecnológicas,
falta de interoperabilidade, regi-
mes de preços inadequados e ca-
tálogos reduzidos. E, muitas ve-
zes, é chamado igualmente de
'pirata' quando manipula obras
intelectuais em atividades que são
formadoras de sua própria identi-
dade. Enquanto persistira desco-
nexão entre o discurso da pirataria
e o contexto econômico em que
ela acontece, há poucas chances
de avanço. •
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