
Carga pesada 
O BitTorrent, principal serviço de troca de arquivos peer-to-peer, já 
representa entre 25% e 50% do tráfego global de dados, e agora quer fazer 
parte da Internet móvel. As redes que se preparem. 

ouças coisas no mundo da 
Hnternet são tão adoradas pelos 
usuários e tão odiadas por todo 
o resto (incluindo provedores e 
conteúdo e operadores de rede) 

como o peer-to-peer (P2P). A invenção 
dessa arquitetura de distribuição de infor
mações, que permite que os usuários 
sejam origem e destino da informação ao 
mesmo tempo, é quase tão antiga quanto 
a Internet, mas na era da banda larga tem 
sido uma forma cada vez mais popular de 
disseminar arquivos pela rede. Hoje, quan
do se fala em P2P, duas discussões predo
minam: 1) é possível criar um modelo de 
negócios que permita que essa tecnologia 
não seja apenas uma forma de piratear 
conteúdos e; 2) será que as redes de tele
comunicações suportarão o crescente trá
fego gerado pelos usuários de P2P? 

Os dois temas permearam os debates 
da quarta edição do Web Expo Fórum, 
encontro promovido pela Converge 
Comunicações entre os dias 17 e 19 de 
março, em São Paulo. O tema ganhou 
ainda mais destaque com a presença de 
Eric Klinker, CEO da BitTorrent, tecnologia 
de troca de arquivos P2P mais popular do 
mundo. Klinker sabe o que pensam dele, e 
brincou: "Me veem como o próprio demô
nio". Não é por acaso: estima-se que entre 
25% e 50% do tráfego de dados da 
Internet, dependendo do país, esteja rela
cionado ao uso dos softwares de P2P do 
BitTorrent. Segundo o executivo, a média 
de dados transferida pelo BitTorrent em 
todo mundo, mensalmente, é de 100 Gb 
por usuário. Nos horários de pico, o 
BitTorrent acrescenta nada menos de 4 
terabytes por segundo 
de tráfego às redes de 
telecomunicações. E o 
que são todos esses 
bits? Basicamente, 
conteúdos de mídia. 

De todos os arqui
vos trocados pela pla
taforma de distribuição 
BitTorrent, 60% são 
vídeos, informou 

Klinker. Entre os vídeos trocados, 46% são 
de filmes e programas de TV e 14% de 
vídeos de conteúdo adulto. "Os vídeos 
mais procurados são os de alta definição", 
conta Klinker, lembrando que esse tipo de 
arquivo costuma ter mais de 1 GB, e que 
o BitTorrent funciona melhor para arqui
vos maiores. 

O restante do material trocado é com
posto por jogos e software (14%), músicas 
(10%), livros e gadgets (1%), imagens (1%) 
e outros sem classificação (14%). 
Apesar da intensa troca de vídeos que 
acontece na Internet, "aproximadamente 
99% dos vídeos assistidos nos Estados 
Unidos ainda são vistos na TV; mas a 
expectativa é que isso mude conforme os 
vídeos estejam disponíveis para outros 
devices", diz Eric Klinker, que lamenta o 
fato de a Internet ainda não ser vista 
como uma ferramenta de monetização 
pela indústria de filmes, músicas e livros. 
Quando fala em outros devices, Klinker 
está falando em celulares. 

O tráfego gerado pela troca de arqui
vos utilizando softwares da BitTorrent já 
corresponde a 25% do tráfego total da 
rede da operadora móvel Verizon nos 
Estados Unidos, um número bastante 
significativo considerando-se que são usu
ários que utilizam o protocolo peer-to-peer 
(P2P) apenas por meio dos modems USB. 
Mas em breve será possível a troca de 
arquivos diretamente entre celulares. 

Klinker revelou que equipes do 
BitTorrent e do Google já estão escreven
do os códigos de programação do aplica
tivo que permitirá P2P entre smartphones 
com sistema operacional 

Android. "O aplicativo não estará ligado 
a nenhuma operadora, estará aberto 
para qualquer telefone com sistema ope
racional Android e nossa expectativa é 
de que ele seja lançado em junho", deta
lha o executivo. 

No aplicativo para smartphones 
Android a troca de vídeos usará formatos 
conhecidos e já utilizados em dispositivos 
móveis como iPhone, Xbox e PS3, ou 
seja, arquivos de menor tamanho. 

A boa notícia para os operadores 
brasileiros é que o país está longe de 
estar entre aqueles em que o BitTorrent 
é o mais popular. Segundo dados apre
sentados por Eric Klinker, apenas 5% 
dos usuários de Internet entre 18 e 34 
anos (em geral os mais ativos) utilizam 
serviços de peer-to-peer da BitTorrent 
no Brasil. Esse número é de 6,5% nos 
EUA, 12,1% no Canadá, 12,7% no Reino 
Unido, 24,3% em Portugal e espantosos 
39% na Rússia. 

Já para as empresas de comunicação 
a boa notícia é que empresas como a 
BitTorrent precisam dar resultados finan
ceiros, e segundo Eric Klinker, o modelo 
mais provável é que esse retorno venha 
de parceria com empresas de comunica
ção para que a distribuição de conteúdos 
seja feita de forma rentável. Ou seja, o 
BitTorrent precisa se aliar aos donos dos 
conteúdos se quiser dar dinheiro em 
algum momento. E o que tem para ofere
cer é uma relação direta com mais de 70 
milhões de usuários ativos. 

Segundo Klinker, apesar da relação 
tumultuada com os provedores de conte

údo, que os veem como "pira
tas da web", as primeiras 
parcerias já estão perto de 
acontecer. "Já em abril deve
remos lançar as primeiras 
experiências com conteúdos 
em parceria com publishers", 
diz o executivo, que adianta 
também que as negociações 
estão ocorrendo com grandes 
grupos de mídia. ® 
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