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Victor Koo estava procurando uma maneira de fazer seu site de compartilhamento de vídeos 
se destacar da legião de páginas chinesas parecidas que existem na internet. Então, o 
fundador do Youku.com, de Pequim, acertou um especial "pay-per-view" com Guo Degang, um 
comediante conhecido pelos diálogos vagamente parecidos com os do programa humorístico 
"Who's on First" dos comediantes americanos Abbott & Costello. Por US$ 7,30, os assinantes 
poderiam assistir aos esquetes de Guo por oito noites, somente no Youku. 
 
Pelo menos era o que Koo havia imaginado. Ele afirma que logo depois do início da 
transmissão dos programas de Guo, em agosto, cópias não autorizadas começaram a aparecer 
no site rival Sohu.com. Isso desencadeou uma batalha (em andamento) entre os figurões da 
internet na China. 
 
Em setembro, a Sohu e várias outras companhias de internet processaram o Youku e um 
punhado de outros sites parecidos por veicularem vídeos sem permissão. O Youku respondeu 
com seus próprios processos, alegando difamação e uso ilegal dos vídeos de Guo. "Eles fazem 
esses anúncios de que nós infringimos seu conteúdo e no dia seguinte ainda encontramos 
evidências de que eles violaram nossos direitos autorais", afirma Koo, que já foi presidente da 
Sohu.  
 
O processo de Koo, diz o executivo-chefe da Sohu, Charles Zhang, é "patético". 
 
Palavras ásperas à parte, parece que os chineses estão começando a levar a pirataria a sério. 
Enquanto as multinacionais lutaram contra a pirataria na China durante anos, as companhias 
chinesas permaneceram de fora em grande parte das vezes, só observando. 
 
Mas à medida que os concorrentes domésticos começam a ressentir-se do roubo de 
"mercadorias" por companhias locais que atuam no mesmo segmento, eles estão entrando na 
briga - o que em breve poderá levar a uma proteção melhor. 
 
Se apenas os estrangeiros reclamam, tem-se uma "luta árdua", afirma Michael C. Ellis, 
presidente para a região da Ásia/Pacífico da Motion Picture Association, associação que 
defende os interesses dos produtores de cinema dos Estados Unidos. Mas agora, "a indústria 
local começa a perceber as perdas que está sofrendo". 
 
Os sites de vídeos da China afirmam que estão fazendo o que podem para combater o 
conteúdo pirateado. Eles introduziram novas tecnologias para impedir a exibição de conteúdo 
não autorizado e estão mais rápidos para tirar da rede aqueles que conseguem burlar a 
vigilância. 
 
"Sempre removemos links" de clips piratas, afirma Gary Wang, executivo-chefe do Tudou.com, 
outro site de compartilhamento de vídeos que está na mira do Sohu e seus aliados. 
 
De sua parte, o executivo-chefe do Sohu.com, Zhang, afirma que a companhia e seus aliados 
vêm estimulando mais sites chineses a seguir as regras. "No ano passado era possível roubar 
coisas à luz do dia", afirma Zhang. "Agora, por causa de nossos esforços, é preciso fazer isso 
muito discretamente." 
 
Dan Brown, autor do livro "O Código Da Vinci", já saiu ganhando com essa mudança de 
atitude. Um site que havia recrutado mais de mil voluntários para colaborar com uma tradução 
não autorizada do livro mais recente de Brown, "The Lost Symbol", desistiu da iniciativa em 
setembro depois de um alerta da editora que possui os direitos autorais do livro no país. O 
moderador escreveu no site que para evitar "consequências graves de direitos autorais", ele 
sugeria a todos que suspendessem a tradução. 
 
Mas ainda existe uma grande demanda. Os preços do conteúdo legítimo aumentaram muito; 
os operadores de sites agora estão pagando US$ 5 mil por episódio, contra US$ 500 um ano 



atrás. E o governo chinês permite que apenas uma dúzia de filmes estrangeiros sejam exibidos 
nos cinemas do país por ano - um convite à pirataria.  
 
"Se a porta não for aberta para o conteúdo estrangeiro, as pessoas sempre vão encontrar 
meios ilegais para conseguir as coisas", afirma Thierry Raymaekers, diretor de 
desenvolvimento de negócios da Irdeto, uma companhia que vende tecnologia antipirataria 
para operadoras de TV a cabo. 
 
Isso significa que os detentores de direitos autorais têm um longo caminho a percorrer. Os 
processos de gravadoras estrangeiras contra sites de busca chineses, por estes supostamente 
fornecerem acesso fácil a músicas pirateadas, vêm correndo lentamente há mais de um ano, 
segundo Leong May-Seey, diretor regional da Federação Internacional da Indústria 
Fonográfica. "Está demorando uma eternidade." 
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