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Hong Lei e seus parceiros eram os maiores piratas de software da Microsoft na China, mas 
desde que foi detido, em dezembro, Hong, de 30 anos, criador de um clone do Windows muito 
popular na China chamado Tomato Garden Window XP, tornou-se uma espécie de herói da 
internet. 
 
O fenômeno ressalta os desafios enfrentados pela Microsoft e outras empresas de informática 
na luta contra a pirataria que grassa na China, apesar dos esforços oficiais para reprimi-la. 
 
Usuários do software de Hong lançaram sites de fãs, inclusive um onde relatam como 
"cresceram" usando o "Tomato", cujo ícone é o desenho de um tomate sorridente de óculos de 
sol. Uma pesquisa de opinião feita com 184 mil pessoas no portal chinês Sina.com acerca das 
detenções constatou que 80% apoiam o Tomato Garden e apenas 4,4% apoiam a Microsoft. 
Os fóruns de discussão on-line estão cheios de simpatizantes de Hong. 
 
"As pessoas consideram Hong um talento, um herói nacional", disse Fengming Liu, vice-
presidente da Microsoft para China, Hong Kong e Taiwan. "O problema, em parte, é esse." 
 
Na semana passada, depois que um tribunal na cidade de Suzhou, no leste do país, sentenciou 
Hong e outros três réus a uma pena de dois a três anos e meio de prisão por infração de 
direito autoral, o banner no alto do site de Hong dizia: "Hong Lei foi julgado. O Tomato já era." 
Ontem, autoridades judiciais informaram que os quatro seriam transferidos para uma prisão 
para começar a cumprir suas sentenças hoje. 
 
Hong era mais que um simples distribuidor de software falsificado. Ele e seus parceiros 
construíram uma companhia sofisticada, distribuindo cópias de uma versão modificada do 
Windows XP que ganhou, segundo estimativa do tribunal, mais de US$ 1 milhão em 
faturamento de publicidade. Ele criou uma base de clientes leais que o viam como símbolo da 
capacidade de inovação da China. 
 
Muitos usuários de software pirata fora da China compartilham a opinião de que não há nada 
de errado em usar produtos piratas de informática. Mas os especialistas dizem que na China 
essa opinião é um pouco diferente. "Na China temos a camada adicional de nacionalismo. Um 
hacker chinês passando a perna em uma grande empresa americana é uma história com a 
qual muitos internautas chineses decerto irão simpatizar", diz Eric Priest, professor assistente 
da Faculdade de Direito da Universidade de Oregon, dos EUA, que pesquisa a questão do 
direito autoral e a indústria de entretenimento chinesa. 
 
Os produtos da Microsoft são oferecidos na China de diversas maneiras ilegais, desde a 
instalação prévia usando senhas de licença roubadas em lojas de computadores até 
empreendimentos sofisticados, financiados pelos anunciantes, como o de Hong. No segundo 
trimestre, a China representava 18% das remessas mundiais de PCs, segundo a firma de 
pesquisa IDC - mas as novas licenças para o Windows vindas do país somam apenas cerca de 
2% das vendas anuais da Microsoft em todo o mundo, dizem pessoas a par do assunto. 
 
De acordo com o julgamento do tribunal, ao qual o Wall Street Journal teve acesso, os 
promotores disseram que Hong era o criador do Tomato Garden e supervisionava o 
Tomatolei.com, site onde os internautas podiam baixar o software gratuitamente e bater papo 
com outros usuários. Na China uma cópia licenciada do Windows Vista custa 499 iuanes, cerca 
de US$ 73. 
 
Hong e seu parceiro Sun Xianzhong supostamente vendiam espaço publicitário para diversas 
companhias, inclusive o Baidu, principal firma chinesa de pesquisa na internet, e para a 
companhia de comércio eletrônico Alibaba Group, da qual o Yahoo possui 39%. 
 
O Baidu, por exemplo, pagou 936 mil iuanes, e a Alibaba pagou 1,6 milhão de iuanes à 
companhia de Hong, segundo os promotores. Com base em avaliações sobre o faturamento 



que o software era capaz de gerar, o tribunal impôs uma multa de cerca de 11 milhões de 
iuanes a Hong, Sun, duas outras pessoas e à companhias deles. 
 
Um porta-voz do Baidu disse que a companhia "não tem esse relacionamento [com o Tomato 
Garden] desde o ano passado". E acrescentou: "O Baidu leva muito a sério as questões de 
propriedade intelectual." 
 
Um porta-voz da Alibaba disse que o pagamento se refere a um acordo de publicidade feito 
pelo Yahoo China, que pertence e é operado pelo grupo, porque a empresa recebeu garantias 
do fornecedor de que seus produtos eram legítimos. "Nós respeitamos os direitos de 
propriedade intelectual. Neste caso, também somos uma vítima a esse respeito", disse o 
porta-voz. 
 
No julgamento, Mao Qinyong, advogado de Hong, argumentou que os promotores 
superestimaram o número de vezes que o Tomato Garden foi baixado e que o dinheiro dos 
anúncios não deveria ser visto como faturamento proveniente da distribuição do software 
pirata. Procurado pelo Wall Street Journal, Mao não quis entrar em detalhes. O advogado de 
Sun, Yu Goufu, disse que Sun não havia solicitado um recurso.  
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