
DEPOIS DA ONDA da web 2.0, que enaltecia 

as práticas colaborativas e o compart i lhamen-

to de conteúdos digitais, a indústria dos con-

troladores da criatividade começou a reagir. 

Grandes grupos de mídia e de entretenimento 

estão tentando fechar todo o seu conteúdo na 

rede para evitar remixagens, amostragens e 

trocas de arquivos. Apostando em soluções de 

grande qualidade, que aprisionem seus con-

sumidores, empresas como a Apple lançam 

plataformas e equipamentos totalmente fecha-

dos, para que somente se comuniquem com 

soluções por desenvolvidas por proprietários. 

Nesta mesma direção, 58 grandes corporações 

se reuniram em um consórcio para criar o mais 

avançado sistema de gerenciamento de direitos 

autorais ou Digital Rights Management (DRM), 

um mecanismo tecnológico que impede a có-

pia e, portanto, poderia reduzir o enorme su-

cesso das redes P2P (par-a-par). Empresas de 

software como a Microsoft e a Adobe, empresas 

de hardware como HP, Cisco, Toshiba, Panasonic, 

Philips, Sony, Intel e Nokia, empresas de teleco-

municações como a Comcast e empresas de en-

tretenimento e comunicação como a Warner e a 

Paramount, entre outros gigantes, integram esse 

consórcio autodenominado Digital Entertainment 

Content Ecosystem (ou ecossistema de conteúdo 

digital de entretenimento, DECE na sigla em in-

glês). Este novo padrão de distribuição de conteú-

dos digitais recebeu o nome de Ultraviolet. 

O consórcio afirma que o Ultraviolet garantirá a 

todos os consumidores que comprem e aces-

sem o conteúdo de qualquer empresa do con-



sórcio por meio de smartphones, televisores, 

computadores e consoles de v ideogames sem 

nenhum problema de compat ib i l idade, como 

ocorre hoje. Independentemente do produto e 

de sua origem, ou seja, de quem o consumi -

dor o comprou, a interoperabi l idade seria total 

dentro do consórcio. A aposta é fidelizar os con-

sumidores que, ao adquir i r os aparelhos e solu-

ções do Ultraviolet, não conseguirão burlar os 

sistemas anticópia. Estão fora desse consórcio 

a Apple, que já constru iu sua plataforma com-

pletamente fechada, e a Disney, que irá lançar 

no final do ano a Keychest. 

Pelo que foi d ivulgado até o momento , o func io -

namento do Ultraviolet será o seguinte: o con-

sumidor ganhará uma conta gratuita na plata-

forma do consórcio. De lá, ele poderá gerenciar 

todo o seu conteúdo, que f icará armazenado 

em uma nuvem digital, como se fosse um ar-

mário virtual. O internauta poderá guardar suas 

compras realizadas nas lojas online do con-

sórcio. Os aparelhos das companh ias poderão 

acessar c o m grande qual idade esses conteú-

dos. Os internautas não conseguirão passar es-

ses mesmos conteúdos para outros aparelhos 

que não sejam os dos integrantes do consórcio. 

Também não conseguirão compart i lhá- los c o m 

quem não pagou, pois a trava tecnológica esta-

rá presente em cada máquina. 

O cenário que se avizinha é de grande preo-

cupação, pois esses grupos econômicos que-

rem anular o grande efeito compart i lhador da 

internet. Todos os integrantes do consórcio uti-

l izam eufemismos para fechar seus conteúdos. 

A f i rmam que estão providenciando um novo 

cenário de livres escolhas para os consumido-

res em todo o mundo. Um dos vice-presidentes 

da Comcast, Mark Coblitz, a f i rmou que "não há 

nenhuma outra oferta que proporcione a esco-

lha nessa plataforma aberta c o m tanta riqueza 

de entretenimento digital". Blair Westlake, vice-

presidente corporat ivo de Midia & Entreteni-

mento da Microsoft Corporat ion, declarou que 

o "Ultravioleta foi projetado para fornecer aos 

consumidores mais opções e faci l idade de uso 

para o entretenimento digital, t razendo inovação 

e eficiência para a indústria do entretenimento". 

Ou seja, querem anular a grande part ic ipação 

que as pessoas conquis taram c o m a rede mun-

dial de computadores a partir da cópia, da alte-

ração e da recr iação de conteúdos. Esses gru-

pos industriais pensam a internet apenas como 

uma forma rápida e ef iciente de distr ibuição de 

conteúdos, não como uma rede interativa e de 

práticas recombinantes. 

A criat ividade e a diversidade cultural estão 

cada vez mais ameaçadas por esses cerca-

mentos digitais. A internet permit iu a grande 

circulação de conteúdos digitais que l ibertaram 

a música, o vídeo e o texto de seus suportes. 

Esta qual idade do digital permit iu o surg imen-

to de repositórios de recombinação de peças 

culturais. Em paralelo, a emergência das redes 

de relacionamento ou redes sociais acelerou os 

processos de trocas, amostragens e distr ibui-

ção de bens culturais. A indústria cultural, que 

busca concentrar as atenções dos internautas 

em seus produtos, tem pouco interesse na di-

versidade. Ultraviolet é mais uma tentativa de 

uso da criptografia e codi f icação de dados para 

bloquear a cópia de conteúdos que possam ser 

retrabalhados pela crescente audiência criativa 

da rede. Uma boa parte das pessoas não se 

contenta em apenas assistir ou ler algo. Querem 

brincar at ivamente c o m esses conteúdos. Isso 

deveria ser incent ivado ao invés de sitiado. 

Sérgio Amadeu da Silveira é sociólogo e um pionei-

ro na defesa e divulgação do software livre e da in-

clusão digital no Brasil. Foi presidente do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação. 
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PE2, PARA ACHAR FILMES 
A PARTIR DA CAPA DO CD. 

USP FAZ PROTÓTIPO DE WI-FI SOLAR 
Pesquisadores do Laboratório de Sistemas 

Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo criaram o protótipo de 

um sistema de comunicação sem-fio em malha, 

alimentado por energia solar. Conhecido como 

Wi-Fi Solar, o equipamento permite o acesso sem-fio 

à internet para dispositivos móveis em áreas ao ar 

livre. O sistema, em fase de testes, pode ser até 4 0 % 

mais barato que uma rede sem-fio convencional 

para ambiente externo e o emprego da energia solar 

reduz as despesas com eletricidade. Atualmente, 

dois sistemas Wi-Fi Solar estão instalados na Cidade 

Universitária de São Paulo. Mais de 50 pessoas se 

conectam à rede diariamente e transferem em torno 

de 1 GB de informação. A meta, agora, é transferir 

a tecnologia para uma empresa parceira, a exemplo 

que se faz no exterior, onde sistemas similares já 

estão disponíveis comercialmente. 

BRASILEIRO CRIA O "0LH0F0NE" 

O brasileiro Vítor Pamplona (foto), jovem doutorando em Ciências 

da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), acaba de ganhar o segundo lugar do concurso MIT 

Ideas, que busca idéias inovadoras para o serviço público. Desde 

outubro, Pamplona é pesquisador visitante do prestigiado Media 

Lab, no Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT, na sigla 

em inglês), onde desenvolveu o Netra - ou EyePhone (OlhoFone), 

como foi apelidado. Trata-se de uma lente de apenas um dólar que, ligada a um smartphone qualquer, faz 

complexos exames de vista em menos de dois minutos. Ao final do teste, um aplicativo mostra o problema 

do usuário na tela do celular e indica quantos graus o óculos deve ter. "Você consegue fazer o teste sozinho 

e detectar miopia, hipermetropia ou astigmatismo", explicou Pamplona ao caderno Link, do Estadão. 

Pamplona quer levar seu projeto - que ainda vai passar por vários testes clínicos - para lugares onde 

a oftalmología é cara, rara ou inexistente. No Brasil, na índia e na África, diz ele, não faltam celulares. 

O desenvolvedor brasileiro Marco Vanossi, 

hoje com 23 anos, apostou em 2007 em sua 

tecnologia de busca por reconhecimento 

de imagens. Até 

patenteou a idéia. No 

mês passado, colheu os 

frutos: lançou o Pé2, um 

aplicativo para iPhone 

que reconhece filmes a 

partir da foto da capinha 

do DVD. O aplicativo 

é de graça e pode ser 

baixado do site brasileiro 

da Apple. 
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UM PORTAL LATINO-AMERICANO 
DE SOLUÇÕES DE E-GOV... 
Com patrocínio do Centro Internacional de 

Pesquisa para o Desenvolvimento (IDR), do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e da Agência Canadense para o 

Desenvolvimento Internacional (ACDI), a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 

lançou no início de julho o site eGobex, que 

permite a gestores públicos latino-americanos 

e do Caribe o intercâmbio de soluções de 

governo eletrônico. Qualquer governo da região 

pode acessar a base de dados da plataforma, 

tanto para buscar soluções para problemas 

administrativos como para incluir suas próprias 

soluções na base de dados. O eGobex foi 

criado por sugestão dos governos da região, 

como parte das atividades da Rede de Governo 

Eletrônico da América Latina e do Caribe 

www.redgealc.net 

www.egobex.net 

... E OUTRO DE SOLUÇÕES 
DE E-GOV EM SOFTWARE LIVRE 
Até setembro, por iniciativa do Ministério 

do Planejamento brasileiro, em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD Brasil), deve estar 

no ar o site Software Público Internacional, 

inspirado no Portal do Software Público 

Brasileiro. Ali, será possível divulgar, debater 

e aperfeiçoar todos os sistemas baseados 

em software livre desenvolvidos na América 

Latina e no Caribe. Chile, Costa Rica, Cuba, 

Equador, Paraguai, Peru e Venezuela já haviam 

aderido ao projeto no final de julho. O portal já 

está funcionando internamente, no Ministério 

brasileiro, em fase de testes. Por enquanto, 

serve como ferramenta para a organização do 

projeto, articulando o Centro Latino-Americano 

de Administração para o Desenvolvimento 

(Clad), organismo formado por 21 países 

latinos, e o PNUD. 

http://www.redgealc.net
http://www.egobex.net
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