
Arede BitTorrent surgiu há nove
anos e mudou a forma de com-

partilhar conteúdo na internet. No
lugar de transportar arquivos intei-
ros de um ponto a outro, a BitTorrent
agrupa pequenos pedaços presentes
nas máquinas de vários usuários e os
remonta no computador de quem está
baixando o conteúdo. Por facilitar o
vai e vem de músicas, filmes e seria-
dos de TV, a BitTorrent foi associada

a pirataria, imagem que tenta rever-
ter. A empresa tem 20 funcionários
na Califórnia e reúne 70 milhões de
usuários, que compartilham 1 exabyte
de dados por mês. O americano Eric
Klinker, CEO da BitTorrent, falou a
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A pirataria veio para ficar. É parte in-
tegrante da internet. A digitalização

está transformando a mídia e a estra-
tégia de atacá-la é falha, porque custa e
cria indisposição com os internautas.
O melhor é criar engajamento e for-
mas de monetizar uma audiência fiel.

Fazer streaming é
caro. Se não houvesse o Google por
trás do YouTube, ele já teria fecha-
do. Os usuários gostam de strea-
ming porque é mais conveniente
clicar e assistir do que baixar o
conteúdo. Mas há um custo alto de
armazenagem e de transmissão.

grandes da mídia estivessem preocu-
pados com a internet, experimenta-
riam mais. Isso deve acontecer antes
com os pequenos produtores. Ainda
há hoje a noção de que os dólares da
mídia tradicional se transformam em
centavos na web, mas isso está mu-
dando. As pessoas consomem cada
vez mais mídia e fariam isso ainda
mais se os preços fossem menores.
Mas ainda levará dez ou 20 anos para
a internet se tornar a principal mídia.

BÓNUS OU ÓNUS?
A liberação ou o bloqueio das redes sociais nas empresas ainda gera controvérsias

sociais nas empresas é daqueles temas
que parecem nunca sair de pauta, pela
falta de consenso. 0 último estudo da
consultoria Morse concluiu que as redes
geram perdas de 1.38 bilhão de libras ao
ano no Reino Unido. Já a Universidade de
Melbourhe aponta que seu uso em 10% da
jornada aumenta em 9% a produtividade.
Afinal, as redes minam ou estimulam a

produtividade? "Ambos", afirma Charlene
Li, diretora da consultoria Altimeter Group
e especialista em mídias sociais. "As redes
podem ser muito produtivas, se usadas
com bom senso", diz. A consultoria de
RH Manpower mostra que 55% das
empresas brasileiras jáformularam uma
política de uso das redes sociais, ante
20% no resto do mundo. A Intel está nesse
grupo e determinou, há quatro anos, que

o acesso aos sites seja feito de acordo
com a área de atuação dos funcionários.
"Entendo o bloqueio se a empresa não
tem condições de investir em treinamento
para tirar algo positivo das redes",
afirma Cássio Tietê, diretor de marketing
da íntel Brasil. "Mas elas terão de liberar,
porque a comunicação nas empresas
está cada vez mais humanizada e
contextualizada por essas redes sociais,"

do uso de redes

As redes sociais e a distri-
buição virai de conteúdo. O poder
da web 2.0 está na coletividade.
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