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nos laboratórios militares dos Estados 
Unidos, nos anos 1960, até o derradeiro 
arquivo baixado do Megaupload, em 
janeiro passado, a vocação da internet 
sempre foi a de replicar e distribuir in
formação. O alcance global e a conveni
ência do vai e vem dos arquivos digitais 
transformaram as principais formas de 
arte e comunicação nos últimos anos. 
Da música ao cinema, passando pelo 
telefone, os correios, a televisão, a lite
ratura e a fotografia, tudo se adaptou à 
rede mundial de computadores e à sua 
capacidade de replicar conteúdo. Mas 
será que quando postamos no Facebook 
uma foto ou vídeo que recebemos do 
amigo de um amigo, que, por sua vez, 
capturou no blog de outro amigo esta
mos cometendo um ato de pirataria? 

Até que ponto replicar conteúdo é cri
me? "A internet e a pirataria são inse
paráveis", disse a I N F O Joe Karaganis, 
diretor do instituto de pesquisas ameri
cano Social Science Research Council. 
"Há uma infraestrutura pequena para 
controlar quem é o dono dos arquivos 
que circulam na rede. Isso acabou com 
o controle sobre a propriedade e tem 
sido descrito como pirataria, mas é ine
rente à tecnologia", afirma Karaganis. 

O ato de distribuir cópias de um 
trabalho sem a autorização dos seus 
produtores pode, sim, ser considerado 
crime, mas nem sempre essa distri
buição gratuita lesa os donos dos di
reitos autorais. Pelo contrário. Veja o 
caso do livro O Alquimista, do escritor 
Paulo Coelho. Listado como um dos 

mais vendidos do mundo, ele é tam
bém uma das obras mais pirateadas 
da web. E por iniciativa do próprio 
autor. "O ex-presidente Bill Clinton foi 
fotografado com meu livro e celebri
dades como Madonna e Julia Roberts 
falaram dele, mas ele estourou mesmo 
depois que a editora cedeu, e me permi
tiu publicá-lo de graça na internet", diz 
Paulo Coelho sobre o livro, que bateu o 
recorde de 212 semanas entre as obras 
mais vendidas do The New York Times. 

A experiência de O Alquimista na 
internet começou na Rússia, país que 
não contava com uma versão oficial do 
livro. Após publicar, para download 
gratuito, uma versão traduzida da 
obra em seu blog, Coelho viu as ven
das do l ivro em papel explodirem. 
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Se até 1999 a obra havia vendido apenas 
3 mi l cópias em russo, hoje já passam 
de 12 milhões. As pessoas leram no 
blog, gostaram e compraram. "Estamos 
passando por um período de trans
formação radical em tudo, a começar 
pela venda de conteúdo", disse Paulo 
Coelho a I N F O . "O conteúdo não vai 
mais existir como hoje, o modelo eco
nômico vai mudar. Acabou aquele 
papo de que internet não dá lucro." 

O caso do escritor brasileiro de 64 
anos é um bom contraponto para as dis
cussões sobre a proposição de leis mais 
rígidas para o controle da propriedade 
intelectual na internet. Pela primeira 
vez, o debate não foi polarizado entre 
as empresas detentoras de direitos au
torais e usuários que baixam cópias 
sem autorização. No meio da batalha 
de argumentos que fez o Congresso 
dos Estados Unidos desistir de votar as 
leis Sopa e Pipa, que restringiam os di
reitos de provedores e usuários, gigan
tes como Google, Facebook, Twitter e 
Wikipedia - com o apoio de milhões en
gajados pelas redes sociais - mostraram 
que a forma de classificar o consumo 
não autorizado merece ser repensada e 
a privacidade do internauta, respeitada. 

Mas a indústria do entretenimento 
revidou. "Quando uma loja que vende 
artigos roubados é fechada pela polícia, 
não é censura. Mas, se esses itens são 
oferecidos pela internet, é?", diz Cary 
H. Sherman, executivo da RIAA, a enti
dade que representa as gravadoras dos 
Estados Unidos. "A indústria da músi
ca dormiu no ponto e não teve colhões 
para processar cada moleque sardento 
que fez download ilegal. Agora, vemos 
centenas de milhares de pessoas sem 

emprego", protestou Gene Simmons, 
líder da banda Kiss, que já teve o site 
atacado pelos hackers do Anonymous. 

Deixando de lado a troca de far
pas e os projetos de lei, o que acontece 
hoje na internet é um movimento que 
mostra o sucesso das ofertas legais 
com preços baixos, a ascensão de no
vas plataformas de consumo e um tipo 
de consumidor que há muito deixou 
de ser passivo. Assim, se o conteúdo 
não for oferecido pelos produtores a 
um preço justo, no momento e no for

mato que o internauta desejar, há, sim, 
uma grande possibilidade de ele recor
rer a canais, digamos, alternativos. E 
isso pode ser considerado pirataria? 
"Muitos dos defensores dessas leis de 
propriedade intelectual são empresas 
tradicionais, que lutam com rivais que 
usam tecnologias que não existiam há 
25 anos", escreveu em seu blog Andrea 
Matwyshyn, professora de direito e 
ética nos negócios da Universidade 
da Pensilvânia, nos Estados Unidos. 
"Isso cria uma batalha de gerações." 
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A estratégia tradicional para barrar 
a pirataria são os processos contra in-
ternautas, sites agregadores de torrents, 
como o The Pirate Bay, e empresas cujo 
negócio facilita o compartilhamento e 
o armazenamento de arquivos, como 
o repositório de arquivos Megaupload, 
que lucrava ao cobrar por downloads 
mais rápidos e mais espaço para guar
dar arquivos sem monitorar sua pro
cedência e, por isso, foi fechado. Mas 
tirar do ar um site como o Megaupload, 
criado por um hacker exótico chamado 
Kim Dotcom, e o quarto maior tráfego 
da internet brasileira em 2011, não foi 
suficiente para reprimir trocas ilegais. 

Números da empresa de monitora
mento Sandvine mostram que mais de 

dade de expressão. Projetos de lei como 
Sopa e Pipa foram engavetados depois 
da péssima recepção pela opinião pú
blica. Se a Sopa fosse adotada, um site 
acusado de ferir os direitos autorais 
sairia do ar até o responsável provar 
sua inocência na Justiça americana. 
Buscadores que fizessem referência 
a esse conteúdo teriam de remover os 
links, e sites de pagamento online dei
xariam de repassar recursos. Tudo isso 
bem antes de um julgamento ocorrer. 

Apesar de esse tipo de abuso não 
ter seguido adiante, pelo menos sete 
países já aprovaram leis mais duras 
contra violações de direito autoral. 
Na França, por exemplo, uma agên
cia foi criada com a missão de blo-

um quarto do tráfego na internet brasi
leira é usado para redes ponto a ponto e 
para acessar sites que guardam arqui
vos. O cenário se repete mundo afora 
e os governos locais sentem a pressão. 

Assustada, a indústria de conteú
do passou a pressionar congressistas 
para que aprovassem leis de efeito mais 
abrangente para o controle e a fiscaliza
ção da web. A maioria das soluções pro
postas foi bombardeada por entidades 
de defesa de direitos dos internautas, 
porque criariam um sistema de vigi
lância da rede e interfeririam na liber-

quear a conexão e aplicar multas a 
quem baixar arquivos ilegalmente. 

A vigilância da web pode aumen
tar ainda mais se países como o Brasil 
aderirem ao Acta (Acordo Comercial 
Anticontrafação), um tratado interna
cional contra a pirataria elaborado em 
segredo por mais de dois anos. O docu
mento conta com o apoio de Austrália, 
Canadá, Cingapura, Coreia do Sul, 
Estados Unidos, Japão, Marrocos, 
Nova Zelândia 22 integrantes da União 
Europeia. Quando entrar em vigor, 
vai criar uma entidade internacional 

de combate às violações de direitos 
autorais, com peso equivalente ao da 
Organização Mundial do Comércio. 
Ela poderá impor sanções aos paí
ses participantes que não tomarem 
medidas eficazes de fiscalização. Foi 
criticada publicamente por especia
listas internacionais em propriedade 
intelectual, pois as medidas podem 
levar ao monitoramento das ativida
des dos internautas pelos provedores, 
punições mais severas e até revistas 
de bagagens nas fronteiras. Um iPod 
com música ilegal poderia ser con
fiscado na alfândega, por exemplo. 

POR QUE PROIBIR? 
Criar regras que contemplem o con
ceito de "pirataria do bem", d i v u l 
gando artistas sem prejudicar seus 
direitos como autores e as liberdades 
individuais dos usuários, é o grande 
desafio para todos os envolvidos. O 
primeiro passo é abandonar a ideia 
de que a livre troca de conteúdo está 
acabando com o lucro dos produto
res e dos artistas. Isso não é verdade. 

Autor de um pioneiro estudo so
bre o impacto da pirataria nas eco
nomias emergentes, o americano Joe 
Karaganis diz que, quando a indús
tria apresenta suas pesquisas sobre 
pirataria, há pouca informação sobre 
quais foram as suposições levantadas, 
sobre como os estudos foram condu
zidos e como se chegou às conclusões 
apresentadas. "Qualquer trabalho que 
não apresentar esses dados deve ser 
visto como suspeito", disse a I N F O . 

Um estudo feito por pesquisado
res das Universidades de Minnesota e 
Wellesley, nos Estados Unidos, mos
trou que o compartilhamento de arqui
vos não provocou queda na arrecada
ção das bilheterias entre 2003 e 2006. 
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O cenário também foi de cresci
mento expressivo da indústria en
tre 1998 e 2010, segundo dados da 
PriceWaterhouseCoopers e do insti
tuto iDATE. O valor da indústria do 
entretenimento passou de 449 bilhões 
de dólares para 745 bilhões de dólares, 
com crescimento de 66% no período 
estudado. Isso ocorre ao mesmo tem
po em que cresce o uso de conexões de 
internet banda larga no mundo, facili
tando a troca de arquivos digitais entre 
os internautas. A conclusão indica que 
os possíveis efeitos negativos da pira
taria aparentemente não impediram 

as empresas de continuar ganhando 
muito dinheiro. O gasto com entre
tenimento por família nos Estados 
Unidos passou de 4,9% da renda to
tal, em 2000, para 5,62% em 2008. 

Isso significa que as pessoas es
tão consumindo 15% mais conteú
do que no início da última década. 
Nesse mesmo período, a internet ex
plodiu, alcançando um crescimen
to de 336% no número de usuários. 

Para Mike Masnick, fundador do 
blog Techdirt, que acompanha a econo
mia digital desde 1997, é impossível 
quantificar os prejuízos que a indús

tria possa ter sofrido com a troca de 
arquivos na web. "Estamos lidando 
com um mercado dinâmico. Se há uma 
mudança e a indústria não faz nada, 
imagino que o negócio terá problemas. 
Mas, se ela se adapta, há sinais claros 
de que as dificuldades não só podem 
ser dribladas como também usadas 
em seu favor", disse Masnick a I N F O . 

Na opinião do especialista em direi
tos autorais Túlio Vianna, professor da 
Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), a in
dústria quer manter um modelo indus
trial no momento em que vivemos uma 
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KIM DOTCOM COMEÇOU a carreira como cracker, nos 
anos 1990, Adotou o apelido Kimble e dizia ter invadido 
os sites do Citibank, da Nasa e do Pentágono. Nada 
foi confirmado. Condenado por fraude, teve a prisão 
suspensa porque cometeu os crimes quando era me
nor. A fama o ajudou a enriquecer com uma empresa 
de segurança digital, a Data Protect. Mas torrar dinhei
ro sempre foi um dos esportes favori tos de Kim, hoje 
com 38 anos. Depois de vender 80% da Data Protect, 
usou parte da bolada para cont ra tar a tores e uma 
equipe de fi lmagem e produziu um documentário so
bre si mesmo, durante uma viagem a Mônaco, onde 
deu fes tas e andou em carros espor t i vos de luxo. 

Fanático por velocidade, Kim mandou tunar um 
Mercedes S500 L, em 1999, e equipou o veículo para 
conectar-se à web. O automóvel foi batizado de Megacar. 
Em 2001, participou do rali Gumball 3000, competindo 
com celebridades como os apresentadores do pro
grama Jackass, da MTV. Chegou em primeiro lugar. 

Depois dos atentados de 11 de Setembro nos Estados 
Unidos, Kim criou a organização Hackers Inteligentes e 
Jovens contra o Terrorismo [YIHAT]. Em 2006, criou um 
serviço chamado Megavideo e pediu para que vídeos 

do YouTube fossem baixados e colocados no seu site. 
Depois de se mudar para a Nova Zelândia, Kim Dotcom 
esforçou-se para se livrar da má fama e ser aceito como 
residente. Ele patrocinou, com 500 mil dólares, a queima 
de fogos do Réveillon de 2010 em Auckland. Também 
fez doações para um fundo de ajuda às vítimas do ter
remoto que atingiu a cidade de Christchurch, em 2010. 

Em janeiro, a polícia fechou seu site, o Megaupload, 
que reunia 150 milhões de usuár ios. Embora tenha 
sido preso em um quar to do pânico de sua man
são sem disparar um só tiro, Kim Dotcom tem ótima 
mira. Pelo menos no v ideogame. Em 2011, chegou 
a o t o p o d o r a n k i n g d e Call ofDuty: Modern Warfare 3, 
no Xbox. Enquanto ficou na prisão, caiu para o segundo lu
gar. No mês passado foi solto e poderá recuperar o posto. 

Entre os bens apreendidos pela polícia na ope
ração contra o Megaupload estava uma coleção de 
car ros de luxo, boa par te Mercedes-Benz. Pai de 
t rês f i lhos e com outro a caminho, Kim gosta de fa
zer brincadeiras com as placas de seus carros e as 
registrava com nomes como GUILTY [culpado], GOD 
[Deus], MÁFIA e STONED [chapado], No seu acervo 
havia 60 servidorese até uma estátua do Predador. 
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revolução pós-industrial. "É totalmente 
utópico", diz Vianna. "Ninguém mais 
compra máquinas de escrever. O fabri
cante não pode pedir para criarem leis 
obrigando as pessoas a comprá-las", diz. 

A luta entre a indústria e a tecno
logia teve seu marco em 2000, com os 
primeiros processos contra o progra
ma de compartilhamento de música 
Napster, mas o embate começou muito 
antes. Há mais de um século, novas tec
nologias que facilitam a reprodução, a 
exibição e a distribuição de conteúdo 
costumam provocar pânico na indús
tria que lucra com direitos autorais. 

Foi assim com o rádio, a TV, a fita 
cassete, a fotocópia, o videocassete e 
o DVD. Na visão das empresas, es
sas inovações tinham um potencial 
destrutivo imenso. Mas o efeito catas
trófico jamais ocorreu. Companhias 
tiveram, sim, de se adaptar aos novos 
tempos. Mas, depois disso, sobrevi
veram. E a produção só aumentou. 

A ideia de que obras artísticas são 
protegidas por direitos autorais foi 
construída pela própria indústria. 
Quando a fotografia surgiu, no século 
19, a sociedade da época achava absur
do cobrar pelas cópias de uma cena re
gistrada por uma câmera. Tratava-se, 
afinal, de uma reprodução em papel 
do mundo conhecido. Mas aí surgiram 
os cartões postais e algumas empresas 
descobriram que podiam ganhar di
nheiro com a sua venda. Fecharam, en
tão, acordos com os responsáveis pelas 
imagens, para ter a exclusividade de ex
plorá-las comercialmente. "O autor foi 
inventado pela indústria, porque que
ria se tornar dona dos produtos", afirma 
Carlos Gerbase, cineasta e professor 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 

A internet também nasceu como 
um território livre. Até 1997, dificilmen
te alguém teria problemas em compar
tilhar documentos ou imagens pela 

web. As mudanças começaram com 
a Lei Contra Furtos Eletrônicos (Net 
Act), que entrou em vigor nos Estados 
Unidos em dezembro daquele ano. 

A norma foi a primeira ferramenta 
jurídica criada para controlar a cir
culação online, sem fins comerciais, 
de conteúdo com copyright. Passada 
mais de uma década, entidades liga
das à indústria do conteúdo tornaram-
se as principais defensoras do f im 
do compartilhamento de arquivos 
protegidos. "São raríssimos os casos 
em que os autores estão envolvidos 
na discussão dos direitos autorais. 
O debate ocorre entre os distr ibui
dores das obras e o público", afirma 
Gerbase. "A mudança nesse cenário 
deve vir de uma pressão política muito 
grande, de uma desobediência civi l . 
Vivemos um novo momento histórico." 

Pela primeira vez na história, o 
valor dos produtos desobedece a ve
lha fórmula da oferta e da procura. 
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Outro caso recente é o do Spotify. 
Ainda sem versão para o Brasil, o site 
permite que o usuário ouça quan
tas músicas quiser sem pagar nada. 
Para lucrar e remunerar as grava
doras, o serviço exibe anúncios e 
oferece versões pagas com recursos 
extras, como a transmissão de músi
ca da nuvem para os smartphones. 

No mundo dos telefones inteli
gentes, aliás, a pirataria é um assunto 
quase superado. A facilidade de en
contrar, baixar e instalar aplicativos, 
a maioria com preços considerados 
adequados, desestimula o usuário a 
se arriscar com cópias piratas, mais 
difíceis de achar, baixar e instalar. 

"A pirataria não é uma coisa ruim: 
no final do dia, ela gera mais negó
cios para nós", afirmou Mikael Hed, 
presidente da Rovio, ao jornal inglês 
The Guardian. Um dos criadores do hit 
mundial Angry Birds, Hed defende que 
até mesmo as cópias ilegais dos seus 
jogos ajudam na divulgação dos pro
dutos, o que é benéfico. "Aprendemos 
uma coisa com a indústria da música, 
que é não tratar nossos clientes como 
usuários e, sim, como fãs", afirma 
Hed. "Se perdermos nossos fãs, nos
so negócio acaba. Se essa base crescer, 
nossos negócios também crescerão." 

São vários os casos de autores, 
escritores e produtoras que apren
deram a usar o potencial de disse
minação da internet para aumentar 
sua legião de fãs e mostrar seu traba
lho de uma forma moderna, que tem 
tudo a ver com a "pirataria do bem". 

>» A banda inglesa de rock 
Radiohead lançou o álbum In Rainbows 
primeiro na internet e deixou que os fãs 
decidissem quanto pagar pelas músi
cas. Era possível também baixar de gra
ça e o grupo alcançou o topo das para
das britânicas e o Top200 da Billhoard. 
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>» Com ajuda do site Vakinha, 
a escritora Tati Bernardi financiou 
um livro, que além de ter agradeci
mentos aos doadores, contou com 
uma área de comentários exclusi
va a quem deu dinheiro ao projeto. 

»> Os produtores do desenho 
animado South Park decidiram colo
car todos os episódios para exibição 
gratuita no site oficial. A justificati
va foi simples e direta: "Já que todo 

o mundo vai piratear mesmo, me
lhor que vejam na nossa página". 

»> Sony, Universal, EMI e Disney 
uniram-se no portal de vídeos Vevo, 
que mostra videoclipes e shows ao 
vivo. No YouTube, o grupo oferece 
conteúdo em troca de participação na 
publicidade das páginas de exibição. 

»> Sensação da música brasi
leira em 2011, o cantor Criolo usou o 
Facebook para lançar seu novo álbum, 

Nó na Orelha. O disco também está dis
ponível para download gratuito no 
site do artista, que é independente. 

Exemplos como esses não faltam e é 
certo que, enquanto políticos, executivos 
e ativistas discutem políticas de direitos 
autorais, a internet cresce e mantém 
sua vocação de disseminar conteúdo. 
Em 2012, estreou no site The Pirate Bay 
uma seção para o download de modelos 
para impressoras 3D. Quem tiver uma 
máquina dessas à disposição já pode 
piratear logotipos, interruptores, pe
ças e até um boneco do fantasminha do 
jogo Pac-Man. Com ou sem leis, a infor
mação não para de circular na web. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 314, p. 60-69, mar. 2012.




