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● Ministério da Cultura se reúne com secretário
comercialdosEUAemmaisumcapítulonareformados
direitos autorais e do combate à pirataria no Brasil

MUDANÇA?
QUEMTEMMEDODA

Entre discursos, reuniões bilate-
rais e possíveis acordos comer-
ciais, um ponto da agenda da co-
mitiva americana que acompa-
nha Barack Obama em sua visita
ao País chama atenção. O Secre-
tário de Comércio dos EUA,
Gary Locke, se reuniu na sexta-
feira passada, 18, com a ministra
da Cultura, Ana de Hollanda. O
pedido, em forma de “visita de
cortesia”, partiu do governo
americano e tinha como pauta
um tema quente para o Ministé-
rio no começo de 2011: proprie-
dade intelectual.

A pauta oficial falava em Ano
Interamericano da Cultura e a
Convenção da Unesco para a Di-
versidade. Mas, no pedido da em-
baixada norte-americana (ao
qual o Link teve acesso), fica cla-
ro: o secretário de Comércio dos
EUA queria falar sobre direitos
autorais. E é difícil discutir isso
com Ana de Hollanda sem passar
pela Reforma da Lei de Direitos
Autorais. Marcia Regina Barbo-
sa, a nova responsável pela área
no Ministério (leia entrevista na
pág. 2), participou do encontro e
confirmou o tema: “Ele sabe que
estamos passando por um pro-
cesso de reformulação do proje-
to de lei e mencionou que se colo-

ca à disposição para ajudar”.
Quando Gilberto Gil assumiu

como ministro, em 2003, o Mi-
nistério da Cultura (MinC) co-
meçou a estreitar relações com o
Creative Commons e aderiu não
só à licença, usada a partir dali
nos seus projetos, mas também
a uma visão mais flexível sobre o
copyright. A partir de 2007,
quando o cargo passou para o ex-
secretário-executivo Juca Ferrei-
ra, o MinC decidiu mexer no ves-
peiro e propôs a discussão sobre
uma revisão na lei brasileira de
direitos autorais que, se aprova-
da, criaria exceções para o uso
educacional e legalizaria o remix
e cópias privadas e não-comer-
ciais de obras protegidas.

O criador do Creative Com-
mons, Lawrence Lessig, chegou
a dizer que, se as mudanças fos-
sem adotadas, o Brasil teria a
mais moderna legislação do
mundo nessa área. O texto do
projeto, resultado das discus-
sões no período, entrou em con-
sulta pública na internet em
2010 e a versão final foi mandada
para a Casa Civil no final do go-
verno anterior. Mas, agora, com
a pasta sob o comando de Ana de
Hollanda, ele provavelmente
passará por novas mudanças.

Desde o começo do mandato
da compositora, o MinC tomou
a contramão. Logo em janeiro, a
ministra desvinculou o selo
Creative Commons do conteú-
do do site e fez elogios ao Escritó-
rio Nacional de Arrecadação
(Ecad), criticado pela falta de
transparência no repasse de di-

reitos autorais de músicas e prin-
cipal adversário da reforma, que
criaria um órgão governamental
para fiscalizá-lo. Em entrevistas,
apesar de afirmar que ainda não

lera o texto, Ana deixou claro
que compartilhava os mesmos
pontos de vista das entidades
que tanto se opuseram a ele.

A equipe que tocava a reforma
saiu do Ministério. A Diretoria
de Direitos Intelectuais foi ocu-
pada por Marcia Regina Barbosa,
que integrou o Conselho Nacio-
nal de Direito Autoral (CNDA) e
já escreveu um artigo com o ad-
vogado Hidelbrando Pontes, co-
nhecido defensor do copyright e
ligado ao Ecad.

“Ganhamos a guerra, pode ter
absoluta certeza”, garante Ro-
berto Mello, presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Músicos
(Abramus), um opositor da polí-
tica anterior do Ministério que
se diz “bastante satisfeito” com
a nova gestão. “Pode esquecer es-
ses ativistas que estão protestan-
do, eles já eram. O Ministério foi
completamente desaparelha-
do”, afirma.

Ruptura. O que ainda se discu-
te é o porquê de uma mudança
tão radical em um governo de
continuidade. “Tem sido feita
muita pressão para que o Brasil
adote uma linha mais amigável
aos interesses dos EUA e para
que siga suas recomendações

em relação aos direitos autorais.
A escolha de Ana de Hollanda e
suas primeiras ações a esse res-
peito refletem isso”, afirma o so-
ciólogo Joe Karaganis, pesquisa-
dor do Social Science Research
Council que chefiou um estudo
de três anos sobre a pirataria em
países emergentes (leia mais so-
bre a pesquisa na pág. 2).

Com os norte-americanos in-
satisfeitos, o Brasil poderia co-
meçar a sofrer retaliações comer-
ciais. Por isso, o novo MinC teria
decidido se alinhar à cartilha dos
grandes conglomerados da músi-
ca e do cinema. “As pequenas
ações da ministra apontam basi-
camente para a realização da
agenda da indústria cultural”,
afirma Pablo Ortellado, do Gru-
po de Políticas Públicas para o
Acesso à Informação da USP.

O que Ana de Hollanda está
fazendo – e dizendo – vai na dire-
ção do que quer a Aliança Inter-
nacional de Propriedade Intelec-
tual (IIPA, na singla em inglês),
entidade que reúne órgãos como
a MPAA, associação que repre-
senta os estúdios cinematográfi-
cos, e a RIAA, representante o
mercado fonográfico.

Em relatório divulgado da se-
mana passada, a associação reco-

menda que o País endureça a le-
gislação antipirataria. O Brasil
foi classificado com um dos 40
países do mundo a se “prestar
atenção”. A entidade diz que a
flexibilização da legislação é “in-
consistente com um equilíbrio
viável entre proteções e exce-
ções”, além de “desnecessária”.

O estudo poderia ser só um re-
trato do que são os países na vi-
são das indústrias que comba-
tem a troca de arquivos e cópias
ilegais, mas sua importância é
bem maior e tem ligação até com
a visita de Gary Locke a Ana de
Hollanda na última sexta-feira.

A IIPA envia as informações
ao Escritório de Comércio, que
as usa na elaboração do Special
301, uma lista anual dos países
que não colaboram com a pro-
priedade intelectual e que é usa-
da como pressão em acordos co-
merciais bilaterais. Os EUA têm
um mecanismo para ajudar paí-
ses em desenvolvimento com a
isenção de impostos na exporta-
ção de produtos, mas atrela o be-
nefício justamente à maneira co-
mo eles cuidam dos direitos auto-
rais. Quem desagradar perde o
benefício.

Ortellado teme que, por me-
do, o governo brasileiro siga à ris-
ca as recomendações da indús-
tria e evolua para políticas re-
pressoras como a do “three stri-
kes”, que permite a retirada de
conteúdo ou mesmo a suspen-
são da conexão de usuários acu-
sados de infrações de copyright.
O cenário catastrófico ainda não
se anuncia, mas o pesquisador já
arrisca um ponto final ao menos
para o projeto formulado no ano
passado: “A ministra vai sentar
em cima da reforma. A posição
da indústria é não mudar a lei”.

ERICH SLEGEL/NYT
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LOGIN ❙ Marcia Regina
Barbosa
Nova titular da Diretoria de
Direitos Intelectuais do MinC
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Depoimento
Sean Parker

US$45
a US$ 55

O
que eu estou tentando fazer com o
Spotify é terminar o que eu comecei
com o Napster. O modelo de distribui-
ção de música continua sem funcio-

nar e eu tenho dedicado minha carreira a conser-
tar o estrago que fiz. O modelo de distribuição
de música precisa ser reinventado e, com ele,
toda a indústria de conteúdo que foi afetada
pelo mudança do meio digital. Acho que temos
de criar um novo modelo e não acho que seja um
só modelo que sirva para todo mundo – a respos-
ta para editoras não é a mesma do rádio ou da
música e é isso que torna tudo tão desafiador.

Contudo, a resposta definitiva para todas es-
tas questões é admitir que a guerra contra a pira-
taria é um fracasso. Se você pegar os números,
por exemplo: temos entre 4 trilhões e 10 trilhões
de músicas baixadas de forma ilegal por ano,
enquanto os downloads legais chegam a apenas
4 bilhões de canções por ano. O que realmente

está acontecendo é que as pessoas estão desco-
brindo músicas novas com seus amigos e vão
buscá-las nas edes de download ilegal ou tro-
cam arquivos entre HDs ou redes fechadas.

O que nos leva à questão seguinte: o que as
pessoas estão dispostas a pagar? E, para mim, a
resposta é “conveniência e acessibilidade”. Isso
nos leva a um modelo em que você tem strea-
ming ilimitado grátis em seu desktop, mas o
conteúdo está preso a um site ou a um servidor
que só é acessado via desktop. Não pode ser
passado para um iPod, iPhone ou qualquer dis-
positivo móvel, mas por outro lado o streaming
é ilimitado dentro daquele ambiente fechado.
Mas aí você já ficou viciado – a música não sai da
sua cabeça, você a vê nas playlists de seus ami-
gos... Você pode ter uma coleção de música que
é centenas de vezes maior do que qualquer coisa
que você jamais teve. E aí você não tem mais
escolha, pegamos você pelo cangote – se você
quiser aquele conteúdo no seu iPod você tem de
pagar, se você quiser aquele conteúdo no seu
iPhone tem de se tornar um assinante.

Esse é o gancho. É algo que a indústria da
música está hesitante em fazer. Mas estão às
vésperas de fazer isso. E isso mudará tudo.

✽

DURANTE O EVENTO INNOVATORS SUMMIT, EM

OUTUBRO DE 2010

ESA (Associação de
defesa do software)

US$ 60
a US$ 75

IFPI (Federação
Internacional
da Indústria Fonográfica)

MPAA (Associação do
Cinema da América)

milhões por ano

RIAA (Associação da
Indústria de Gravação
da América)

milhões por ano

US$ 120 US$ 30

Rafael Cabral
rafael.cabral@grupoestado.com.br

milhões por ano

milhões por ano

O que foi discutido com o
Secretário de Comércio
dos Estados Unidos?
O tema não foi propriedade
intelectual, mas passou por
esse assunto. Foi uma visita de
cortesia. Ele sabe que estamos
passando por um processo de
reformulação da lei e mencio-
nou que se coloca à disposição.

Qual é a visão deles em
relação às nossas políticas?
Não houve nenhum tipo de
expressão. Nem a favor, nem
contra. Foi bem diplomático.

Como está o projeto da
reforma da lei de direitos
autorais?

O processo de elaboração de um
projeto de lei não é “ministério,
vamos fazer um projeto?”. Além
da consulta à sociedade, o texto
tem de ser submetido a um grupo
interministerial. Passada essa
fase, ainda há a Casa Civil. Ela vai
reavaliar o projeto para depois
encaminhar ao Congresso. O texto
da reforma passou por isso e está
na Casa Civil. Não houve tempo
para mandar para o Congresso.

Esse assunto é polarizado
entre os que não querem
mudança nenhuma e os que
querem uma ampla reforma.
Isso é uma tendência universal.
Os órgãos internacionais recomen-
dam sempre dizem que o avanço
da tecnologia está impondo
adequações à legislação vigente.

A senhora é a favor de mudar
a lei em vigor hoje?
Acho que ela merece ser atualiza-

da, claro. Temos condições de fazê-
la acompanhar a evolução. Mas
temos uma lei de 1998, com trato
judicial consistente. É preciso mu-
dá-la de dez em dez anos, agora?

A nova lei legalizaria cópias
para uso privado, digitalização,
remix, fair use. Qual é a sua
opinião isso?
A nossa atual legislação é uma
das que mais restringem a utiliza-
ção da obra. Acho que alguns
pontos, por exemplo a permissão
de cópia privada, já existiram, mas
foram restringidos pela lei atual a

apenas ‘partes da obra’, um concei-
to vago. Agora, tem de ter pesos e
contrapesos. Pode mudar, desde
que a liberdade de uso não impeça
a comercialização normal da obra.

O que a sra, pensa sobre o
compartilhamento de arquivos?
É um problema de solução muito
difícil. Até por parte de quem mexe
com isso. Todos querem uma
solução, mas tem de ser algo que
não impeça o desenvolvimento e o
acesso à cultura, mas que
também não infrinja os direitos.

A senhora é a favor de que seja
criado um órgão para fiscalizar
a atuação do Ecad?
Hoje, com a nossa Constituição,
essa fiscalização está inconstitucio-
nalmente inviabilizada. O que deve-
mos fazer é uma interlocução da
sociedade com o Estado. Até por-
que o Estado tem compromissos.
Hoje isso está muito solto. Acho

que essa interlocução será possí-
vel, para que as associações nos
apoiem assim como nós as apoia-
remos quando for necessário.

A senhora foi indicada ao cargo
por Hildelbrando Pontes,
advogado do Ecad?
Nós trabalhamos juntos no CNDA.
Fui assessora dele. Ele conhece o
meu trabalho. Tenho certeza que
deu apoio à minha indicação, mas
não foi ele quem me indicou. Acho
que foi uma via que eles encontra-
ram porque eu estou afastada.
Atuei dez anos no Judiciário, me
considero uma pessoa isenta e
com visão conciliadora para tentar
ver se a gente consegue reverter
esse debate em algo mais positivo
para os autores e a indústria.

Como funcionará o diálogo
daqui para frente?
Divulgando esse texto, novas
contribuições surgirão. A intenção

é promover encontros e tentar
rever esse texto e possibilitar
que ele seja encaminhado ao
Congresso ainda neste ano.

Não há a possibilidade do
projeto ser engavetado?
De jeito nenhum. Nunca houve
essa intenção. São quatro anos
de discussão, amplamente aber-
ta, ouvindo opiniões de todos.
Não podemos jogar fora esse
trabalho como se nada tivesse
acontecido. Ainda temos espa-
ço para discutir mais um pouco.
/TATIANA DE MELLO DIAS

MÚSICOS ORGANIZADOS
Enquanto se acirrava a
discussão sobre a retomada
ou não da Reforma da Lei de
Direitos Autorais, um grupo
de músicos e produtores
lançou a chamada terceira
via para o direito autoral,
uma carta de propostas que
refuta a atual legislação,
mas coloca contrapontos ao
texto da mudança como foi
apresentado. O grupo, que
tem a participação de
artistas de todos os
tamanhos, como Zélia
Duncan, Jair Rodrigues,
Daniel Ganjaman, Frejat e
Tulipa Ruiz, propõe a
“preservação do direito
autoral no ambiente digital”,
para que sejam criados
mecanismos de
remuneração do autor na
internet. A proposta
também pede associações
"democráticas e
representativas" e mais
regulação para o Escritório
Central de Arrecadação e
Distribuição (Ecad).

OUTRA

MUDANÇA

“NÃOVAMOSENGAVETARAREFORMA”

QUANTO AS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS
GASTAM PARA CAÇAR
OS PIRATAS

●MILHÕES

‘Quero consertar
o que estraguei
ao criar o Napster’

OPÇão

DO P2P À GRAVADORA
Sean Parker pode ajudar a comprar
a Warner Music em parceria com um
consórcio de investidores. À frente
do Spotify, o empresário quer que
a Warner passe a cooperar com
o serviço de streaming.

PIRATASÀFORÇA

Márcia Regina Barbosa, nova responsável por direito autorais no MinC, se considera isenta e conciliadora

✱

✱

Estudo independente contrapõe pesquisas patrocinadas pela indústria e explica os motivos da pirataria

Preços muito altos para a cultura,
salários baixos e a disseminação
de tecnologias baratas para tro-
car arquivos e queimar CDs e
DVDs – essa é a combinação que
faz dos países emergentes cons-
tantes destaques em listas dos
mais piratas, afirma uma pesqui-
sa conduzida ao longo de três
anos pelo Social Science Re-
search Council em parceria com
oCentrodeTecnologiaeSocieda-
de da Fundação Getúlio Vargas.

Buscando funcionar como um
contraponto independente aos
estudos patrocinados pela indús-
tria, a pesquisa afasta a maioria
dos piratas de ligações com o cri-
me organizado e alega que a prin-
cipal razão para a pirataria no
mundo em desenvolvimento é
antes de tudo econômica.

O relatório analisou os preços
piratas e oficiais no Brasil, na Ín-
dia, na Rússia, na África do Sul,
no México e na Bolívia e desco-
briu, por exemplo, que o Win-
dows original chega a custar de
cinco a dez vezes mais nesses paí-
ses do que nos Estados Unidos
ou na Europa. Os dados mos-
tram que o DVD pirata no Brasil,

ajustado ao poder de compra da
população, custa US$ 20, bem
perto do preço do oficial nos Es-
tados Unidos (US$ 24). Já a ver-
são legal, por aqui, custa três ve-
zes mais do que lá.

“Basicamente, grandes multi-
nacionais formulam preços para
proteger mercados de alta ren-
da. Eles preferem isso a expandir
suas atividades em mercados de
baixa renda como o do Brasil ou
da África do Sul. E faz que eles
virem piratas”, explica o sociólo-
go norte-americano Joe Karaga-
nis, que chefiou o estudo.

Para ele, a confusão entre pira-
taria e flexibilização é incentiva-
da pelas leis desses países, que
ainda não estão adaptadas à lógi-
ca de compartilhamento que
veio com a internet.

“As leis desses países lidam
com a pirataria de larga escala e
predominante física – como fá-
bricas de DVDs piratas. É uma
modalidade antiga de pirataria, e
as legislações ainda não estão
preparadas para as novas modali-
dades. Acredito que, no futuro, o
enrijecimento das leis irá para ca-
pacidades básicas internet que
favorecem a troca – copiar e re-
passar arquivos, linkar. Por isso
o debate é cada vez mais delica-
do, porque toca em direitos co-

mo a liberdade de expressão e a
privacidade”, preocupa-se.

O estudo dedica 86 páginas ao
Brasil, remontando a constru-
ção da noção de direito de autor
no país e explicando pontos re-
centes como os projetos de refor-
ma da lei de copyright, do Marco
Civil e até a polêmica Lei Azere-
do, criticada pela tentativa de
exigir a identificação dos inter-
nautas brasileiros.

O arquivo do Media Piracy in
Emerging Economies está circu-
lando sob uma nova forma de re-
gistro, chamada Consumer’s Di-
lemma ou Dilema do Consumi-
dor. “Quisemos criar uma forma
de distribuição que demonstras-
se a nossa tese, mas invertendo
quem paga a conta”, diz Joe Kara-
ganis, chefe do projeto. Países de-
senvolvidos – Estados Unidos,
Japão, Austrália, Israel e outros –
têm de pagar US$ 8 para poder
baixar o PDF. Já para entidades
que arrecadam direitos autorais,
o preço é US$ 2 mil, enquanto
quem mora em países emergen-
tes pode baixá-lo de graça. “Qui-
semos expor o dilema entre com-
prar o bem pelo preço legal, pira-
teá-lo – o que é muito fácil – ou
ignorá-lo. Essa é a escolha que
todo consumidor tem que fazer,
todos os dias”.

✱

✱

✱

“Eu me considero, isenta,
com visão conciliadora; para
ver se revertemos o debate
em algo mais positivo para
autores e indústria”

“Nunca houve intenção
de engavetar a reforma.
São quatro anos de
discussão. Não podemos
jogar isso fora”
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