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Baixar no computador o último episódio de um
seriado ainda inédito no Brasil ou o CD de uma
banda norueguesa obscura. Cada vez mais bra-
sileiros recorrem aos downloads na internet pa-

ra adquirir produtos culturais – seja pagando por eles
ou não. Um comunicado lançado na última quinta-
feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) busca desvendar o comportamento dos usuários
da web no País na busca por conteúdos audiovisuais e
livros. A pesquisa, realizada com 68 milhões de inter-
nautas, ouvidos em 2010, indica que 51% deles fazem
download de arquivos com frequência. Desse grupo,
41% buscam exclusivamente formas gratuitas de do-
wnload, muitas vezes ferindo direitos autorais, e são
chamados no estudo de “piratas online”. Os 59% res-
tantes dos internautas que baixam conteúdos desse ti-
po costumam tanto baixar gratuitamente os arquivos
como comprá-los, seja em lojas físicas ou online. A esse
grupo, os pesquisadores deram o nome de “downloa-
ders” (veja quadro ao lado).

É possível dizer que esses dois tipos de usuários vio-
lem direitos autorais, porém, os representantes do Ipea
esclarecem que não dá para taxá-los como criminosas
sem considerar as questões de consumo que levam in-
divíduos a migrarem para o mercado não legal. Ao ad-
quirir produtos literários, da indústria fonográfica e ci-
nematográfica, entre outros, as pessoas levam em con-
ta pontos o preço do produto se adquirido pelos meios
tradicionais, o valor de transação e o acesso a ele. 

“Quando há opções de baixo custo, é mais comum
que ocorra o consumo de materiais pelos meios le-
gais. O submercado da pirataria acontece quando o
custo de aquisição é considerado, a pessoa pode pa-
gar pelo que deseja, mas, ainda assim, opta pelo con-
teúdo pirata”, descreve o coordenador de Estudos em
Tecnologia da Informação e Comunicação do Ipea,
Luis Cláudio Kubota. “Pessoas das classes A e B e jo-
vens entre 16 e 24 anos acabam fazendo mais down-
loads por questão de conveniência”, afirma Rodrigo
Abdala Filgueiras de Sousa, técnico de planejamento
e pesquisa do Ipea. “O motivo que leva as pessoas de
classes mais baixas e os mais jovens a baixarem mate-
riais, por sua vez, está ligado ao custo de transação co-
mercial”, acrescenta.

O representante da sociedade civil no Comitê Ges-
tor da Internet (CGI.br) Sergio Amadeu, pesquisador
de cibercultura e membro da comunidade do software
livre, considera que a própria expressão “pirataria”, que
geralmente engloba quem baixa e compartilha arqui-
vos na rede, não seria adequada quando esses indiví-
duos não pretendem ganhar dinheiro com a atividade.
A ideia de considerar as atitudes desses dois primeiros
grupos de pessoas como criminosas seria ainda mais
equivocada. “Sempre foi comum no Brasil e em outros
países compartilhar arquivos. Na época das fitas K7, as
pessoas gravavam as músicas de LPs e do rádio nessas
fitas e repassavam para os amigos”, recorda o sociólo-
go. “A internet só potencializou esse comportamento.”

Os especialistas comentam que, ao contrário do que
as indústrias cinematográficas e fonográficas dizem, a
ação de baixar arquivos não é tão prejudicial a artistas

das áreas de música e filmes. “Tem que levar em con-
ta que a pirataria tem aspectos positivos para esses
profissionais, pois faz a difusão do conteúdo on-li-
ne. O consumo de música pela internet incentiva a
ida a shows”, comenta Kubota, do Ipea. Amadeu
complementa o raciocínio citando o exemplo da
banda Teatro Mágico, que disponibiliza suas
músicas pela internet e, ainda assim, já vendeu
mais de 170 mil cópias de CDs, além de contar
com grande público em suas apresentações.
Para ele, o que toma renda da indústria fono-
gráfica é a diversidade cultural, não a distri-
buição gratuita de arquivos na internet.

Outro caso de sucesso na era da reprodu-
tibilidade de conteúdo é o filme Os vingado-
res. Apesar de estar em terceiro lugar no
ranking de obras cinematográficas mais
baixadas desta semana no site Torrentfreak,
a história de um grupo de super-heróis é su-
cesso de bilheteria, tendo arrecadado mais
de US$ 700 milhões em todo o mundo. Co-
mo o filme foi lançado quase simultanea-
mente em diversas partes do mundo, ele
serve para explicitar um dos motivos que le-
vam as pessoas a buscarem obras na rede: a
longa espera que um produto às vezes leva
para chegar ao Brasil. 

Prejuízos

O advogado e especialista em direito digi-
tal Alexandre Lyrio, do escritório Castro, Bar-
ros, Sobral, Gomes Advogados, rebate esses
argumentos afirmando que há sim prejuízos
claros para os músicos, cineastas e atores
quando indivíduos baixam arquivos sem pa-
gar direitos autorais. Se em Hollywood esse
enfraquecimento não é tão claro, ele diz, é
porque ainda não é possível reproduzir em
casa o ambiente do cinema.

“Pirataria é um termo usado tanto para
quem falsifica produtos quanto para quem os
utiliza por vias transversas às regulares. Baixar
conteúdo sem autorização do titular é uma
forma indevida de uso, pois é desautorizada. O
compartilhamento pode ser simples e desinte-
ressado, mas há muitos que o fazem tendo por
intento a obtenção de lucro indireto”, descreve
Lyrio. “Exemplos clássicos são os que atraem
consumidores liberando ferramentas e espaços
para a troca de conteúdo protegido por direitos au-
torais e lucram com a cessão de espaços publicitá-
rios”, pontua. 

Apesar de o uso da obra protegida por di-
reitos autorais sem autorização ser, por si só,
um ato ilícito, o advogado adverte que o mais
preocupante é a exploração comercial do produto. O
real foco do debate, segundo Lyrio, deve ser a prática
de usar tais mecanismos para atrair e explorar o con-
sumidor, obtendo lucro direto ou indireto para si. “É
necessário não que se barre a tecnologia, mas que se
remunere o autor, na forma da lei, quando sua obra
for usada.”
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Os brasileiros 
e os downloads
Segundo levantamento do Ipea, 51% dos usuários da web no País buscam
adquirir gratuitamente produtos culturais como filmes, músicas e livros 
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>>       O tráfego de internet por meio de
aparelhos móveis chegou a 10%
do total de acessos no mundo de
acordo com a companhia de
estatísticas Pingdom. O número
impressiona, embora possa
parecer baixo, pelo crescimento.
Há um ano, ele era a metade
deste valor. Em 2010, o mesmo
tráfego era de 3,81%.

>>       O tempo médio gasto acessando
o Facebook por meio de
smartphones nos Estados
Unidos foi de 441 minutos em
março, ante 391 minutos
equivalentes a acessos à rede
social por meio de
computadores, de acordo com a
empresa de pesquisas
comScore. Os números
mostram o papel cada vez mais
forte de celulares no acesso a
redes sociais.

Já imaginou jogar Tetris
em fachada de prédio?

Relógio com Android
A Sony confirmou o lançamento do seu

primeiro relógio de pulso nos Estados
Unidos. O SmartWatch é compatível com
sistema Android (versão 2.1 ou superior) e
se conecta à internet por meio de um
smartphone Android com Bluetooth.
Com a tela touchscreen OLED de 1.3 pole-
gadas o usuário pode checar seus e-mails
ou mensagens de texto, receber notifi-
cações de chamadas telefônicas por alerta
vibratório, verificar eventos na agenda e
controlar conteúdos de entretenimento
do celular como músi-
cas. Para utilizar o
SmartWatch com
seu dispositivo An-
droid, basta baixar
o aplicativo do reló-
gio na loja Google
Play. Custa US$
150. Saiba mais em
tinyurl.com/72nw-
pds

Miniatura da Canon 5D MK III
A Thanko criou uma bela câmera digital

em miniatura inspirada no formato recém
lançada câmera Canon 5D MK III. A Mame
Cam XL DSLR Movie Camera tem uma pe-
quena tela LCD 1.5” (480×240), tira fotos
com 5 megapixels com resolução
2560×1920 e filma vídeos 720/30p. A peque-
na câmera tem zoom digital x4, aceita
cartão de memória microSD até 64GB e
mede apenas 154x135x105mm com 155g
de peso. A dica é do blog Digital Drops e
custa US$185,88 na GeekStuff4U. Veja mais
em tinyurl.com/89cmvqq.

O que fazem estudantes do In-
stituto do MIT quando estão meio
entediados? Um grupo deles
“hackearam” a fachada de um
prédio para jogar Tetris. Foi mais
ou menos isso que aconteceu no
prédio do Departamento de Ciên-
cias Planetárias e da Terra do MIT
no dia 20 de abril. Para controlar
as peças, um console
foi criado, mas não
deram detalhes sobre
como deixaram as
luzes do prédio col-
oridas. Confira em
tinyurl.com/8287euy
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