
Qualquer pessoa pode fazer uma
doação para cobrir os custos do
filme. O Vodo procura empresas para
patrocinar os lançamentos.

Como o diretor não abre mão do
direito autoral do filme, fica livre
para vender DVDs, passar na TV
ou colocar na web de outra forma.

Diretores de longa ou curtas
mandam uma cópia digital do filme
para o Vodo. Alguns filmes também
são adicionados pelo site.

O SITE RECEBE O FILME
O site Vodo.net, criado por
Jamie King, cria um modelo de
negócios alternativo bastante
claro para os diretores de
filmes independentes

O vídeo é exposto no Vodo como um
próximo lançamento. Membros que
fazem doações assistem e votam se
querem lançá-lo.

Em seguida, o filme é colocado
para download nas redes de torrent e
ganha destaque nos sites de troca de
arquivos, acessados por milhões.

CAI NO TORRENT1 3O FILME É SELECIONADO

COMO É

2 DIREITOS LIVRES5

Jamie
king

RETORNO FINANCEIRO4

Filipe Tavares Serrano
filipe.serrano@grupoestado.com.br VD

“Atuamos como uma pequena rede de distribuição”. É assim que um dos
autores da série de documentários Steal This Film explica como funciona
o Vodo.net, que quer salvar a indústria a partir da pirataria digital

ASOLUÇÃO
TORRENT

VIDA DIGITAL

PAULO PINTO/AE
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Para ele, a solução para a indús-
tria do entretenimento passa
longe de downloads remunera-
dos ou sites que cobram assina-
tura para passar filmes e séries –
algumas das apostas digitais de
gravadoras, estúdios de cinema
e produtoras de televisão. Um
dos criadores da série de docu-
mentários Steal This Film, o in-
glês Jamie King quer mesmo é
que todos possam roubar os fil-
mes, de graça e legalmente.

King propõe um modelo bem
diferente do que se encontra na
internet. A ideia é usar as redes
de troca de arquivo (torrent) pa-
ra distribuir obras – em geral fil-
mes longa e curta-metragem in-
dependentes – que os criadores
liberam para download, sem
abrir mão de qualquer direito au-
toral, como acontece com estú-
dios de cinema convencionais.

Os filmes lançados não são co-
mo os vídeos que circulam nas
redes de torrent. Eles passam an-
tes por uma seleção feita por
usuários que contribuem com
doações para o site que Jamie
King desenvolveu, o Vodo.net.

A página, que está no ar desde
outubro, tem servido como uma
marca para lançar novos direto-
res e produtores de obras audio-
visuais independentes. “Basica-
mente atuamos como uma pe-
quena rede de distribuição”, con-
ta. A ideia é conseguir a atenção
das milhões de pessoas que fre-
quentam sites de torrent para os
filmes lançados pelo Vodo e asso-
ciá-los ao site. “Tudo que a gente
pede aos diretores é uma cópia
digital do filme para comparti-
lhar; em troca, eles recebem uma
forma boa de distribuir e promo-
ver seu filme e lucrar”, explica.

Os espectadores online po-
dem fazer doações voluntárias
para cada um dos filmes e, assim,
ajudar a bancar os custos de pro-
dução. Mas King confessa que o
modelo não tem se sustentado
só com doações. “Conseguimos
alguns milhares de dólares, mas
não temos tido doações suficien-
tes”, diz. Por isso ele vê mais po-
tencial em conseguir patrocínio
para os filmes. “Se conseguir-
mos ter um milhão de downloa-

ds, então poderemos
achar um patrocinador

para lançar um filme
e dividir o dinheiro

com o criador.”
Ele diz estar nego-
ciando com duas
empresas. Os
quatro longas e
cinco curtas que

o Vodo colocou
para download até

agora chegam a uma
média de 350 mil down-

loads cada um. Os mais popula-
res foram o filme Lionshare e o
documentário Us Now, ambos
sobre cultura na era digital. To-
dos são distribuídos online, e o
Vodo.net conseguiu o apoio de
sites e programas de download
de torrent, que dão destaque aos
novos lançamentos do Vodo.

Pirataria do bem. Jamie King é
enfático em relação à troca de ar-
quivos. Ele acredita que as redes
de torrent não tomam o merca-
do das grandes produções. “Se
um filme é baixado, ainda há mer-
cado na TV, há pessoas que não
fazem download”, diz.

Para ele, o torrent ainda pode
ajudar a descobrir e ampliar o po-
tencial de vendas de um filme.
“O torrent será o primeiro passo
– e talvez ‘o’ passo – para estudar
o potencial comercial do filme”,
diz. “Pode até ser uma platafor-
ma para renovar o potencial de
um filme que já foi lançado há
dois ou três anos, já passou no
cinema e na TV, e está vendendo
poucos DVDs.” Assim, mesmo
que piratas, os downloads po-
dem trazer de volta filmes e do-
cumentários que estavam conde-
nados ao esquecimento.

King, que antes dava aulas de
filosofia, se deu conta da vanta-
gens do torrent depois de fazer o
Steal This Film, em 2006 e 2007,
um dos principais documentá-
rios sobre troca de arquivos na
internet. O filme, ironicamente,
tinha copyright para que as pes-
soas que fizessem o download
pudessem legalmente roubá-lo.
“O torrent tem muito potencial
para quem produz filmes e, no
caso, nós mesmos éramos os
criadores”, diz. “Aí você começa
a pensar em todas as coisas que
pode fazer com essa rede, Vodo
acabou sendo uma ideia óbvia.”
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“O torrent será o primeiro
passo – e talvez ‘o’ passo –
para estudar o potencial
comercial de um filme””

Jamie King,
criador da Vodo.net

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ABERTO 24 HORAS
A domicílio, micro lento, mensa-
gem de erro, configur. vírus, spy-
wares, conflitos, defeitos, atualiza-
ções, internet, rede, wireless,rotea-
dor, speedy, vírtua,ajato, comparti-
lhamento. �(11)2236-7667.

ACE ASSIST TÉCNICA
15 anos de Mercado. Capital e G.
SP :� 9946-0063/8132-9919
www.marcomendonca.com.br

MANUTENÇÃO R$40,00
Conserto, manutenção e instala-
ção em micros, notebook’s, im-
pressoras, monitores, redes, inter-
net, atendimento em residências e
empresas. Atendemos toda capi-
tal e regiões. � (11)2539-5836

SERVIÇOS GERAIS

Toda quinta no Estadão.

Classificados

PROGRAMADORES
Empresa multinacional contrata,
M/F, c/exp. Linguagem C, Lingua-
gem C++, PHP, .net, banco de da-
dos: Oracle, SQL Server e Post-
gres. C.V. p/ cv@hanainnosys.com
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