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Muitos defendem que a legislação sobre direi
tos autorais - seja onde for, em games, músi
cas, vídeos ou softwares - terá uma eterna dis
cussão polêmica. Outros já compartilham que, 
ainda que seja aperfeiçoada, a pirataria conti
nuará existindo. 
Mas como o mercado está se protegendo dessa 
onda de pirataria em nosso meio? Veja a opinião 
de especialistas e pesquisadores do assunto. 

Quando nos anos 1970 o videocassete começou a ser produzido 
com a função que permitia a gravação de conteúdo pelo usuá
rio, os grandes estúdios americanos alegaram que a gravação 
caseira arruinaria a indústria do cinema. Levando o caso até a 
Suprema Corte, que em última instância decidiu contra a indús
tria. O mercado se adaptou à nova realidade, reacomodando os 
interesses de consumidores e produtores de conteúdo, e, por 
fim, a venda de filmes em VHS tornou-se uma importante fonte 
de receita da indústria. 

De modo similar, nos anos 1980 a facilidade de gravação de 
fitas K7 levou à criação do mote "home taping is killing music" pela 
indústria fonográfica britânica, ilustrando uma campanha que 
também se mostrou fadada ao fracasso. Movimentos parecidos 
surgiram na esteira de todas as novas formas de mídia, como fitas 
DAT, CD-R e, mais atualmente (mas nem tão atualmente assim), 
a internet, que permite a qualquer usuário conectado um mer
cado virtualmente ilimitado para distribuição ilegal não apenas 
de música, mas de qualquer material protegido, como imagens, 
textos, software, etc. 

Porém, finalmente a indústria percebeu que atacar o usuário 
que muitas vezes é também o seu maior consumidor não era a 
estratégia mais eficaz. A mudança de postura veio com o uso da 
tecnologia para proteger os conteúdos que a tecnologia tornou 
tão fácil compartilhar. Isso se deu por meio dos chamados "TPM" 

(technological protection management. métodos de controle 
físico de autenticidade ou controle de acesso de conteúdo pro
tegido) e "DRM" (digital rights management, uso de códigos de 
acesso para limitar o uso e cópias do material). 

Esses mecanismos vêm sendo implementados em diferentes 
tipos de produtos e, de certa forma, Já fazem parte da vida do bra
sileiro comum, seja no limitador de regiões dos DVD players, nas 
lojas virtuais de música ou até mesmo na codificação da TV a cabo. 

Ainda que como qualquer mecanismo ou codificação as 
travas possam ser quebradas, a grande maioria dos usuários 
não possui meios ou interesse para tal, tornando TPM e DRM os 
meios mais eficazes para proteger o mercado contra a pirataria. 
Até o momento. 

Por fim, cabe lembrar que o sempre difícil equilíbrio entre pro
teção conferida ao autor e ao acesso às obras protegidas também 
ocorre no âmbito das TPM e DRM, na medida em que esses meca
nismos por vezes acabam limitando o acesso não autorizado, 
mas ainda assim legal, como ocorre nas exceções aos direitos 
autorais. Tais restrições são objeto de grandes pressões para uma 
limitação legislativa ao uso das TPM e DRM, que até o momento, 
contudo, não existem. 
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Alguns costumes acabam acompanhando as pessoas para onde 
elas vão. Ou seja, da vida pessoal para a profissional. O hábito de 
recorrer a softwares não licenciados em casa pode ultrapassar o 
ambiente privado e avançar para o corporativo. Ao utilizar um 
sistema pirata em casa, as pessoas não se deparam com grandes 
problemas inicialmente, mas devem se lembrar que os softwa
res são protegidos pela Lei 10.695 de direitos autorais, em vigor 
desde julho de 2003. Portanto, qualquer violação é passível de 
apreensão e processos civis e criminais. 

Há muito tempo os fabricantes se deparam com a pirataria 
corporativa, que é caracterizada pela reprodução ilegal de sof
twares para uso interno, sem as respectivas licenças de uso. Na 
ânsia de economizar, algumas empresas tentam burlar o licen
ciamento de softwares. Além de não terem direito a garantia, 
suporte e atualizações do fornecedor, também se submetem ao 
risco de arcar com altas indenizações se tal violação dos direitos 
autorais de software for identificada. 

O que acontece com frequência no mercado de softwares 
corporativos de gestão é a empresa adquirir um determinado 
número de licenças e utilizar cópias além das adquiridas. Isso 
pode acontecer quando, durante a instalação do software, não 
é efetuado um bloqueio comparando o que foi adquirido com 
o que está sendo instalado. E essa diferença só é encontrada 
quando entra em ação o departamento de auditoria, que está 
presente em todos os grandes players do mercado. 

Depois de identificar o número excedente de cópias, certa
mente o fornecedor notificará e cobrará a empresa pelo uso inde
vido. Além do valor das licenças utilizadas sem permissão, ainda 
é possível que seja aplicado um valor de multa. A maioria das 
software houses, no entanto, prefere efetuar a venda do que foi 
excedido, sem cobrar multa ou qualquer tipo de acréscimo que 
comprometa o trato com o cliente. Entretanto, os tradicionais 
descontos para licenças praticados no mercado são suspensos 
e a empresa comprará o excedente pagando preço de lista, sem 
direito a negociação. 

Há quem afirme com veemência que alguns fabricantes dei
xam brechas desse tipo propositadamente, inclusive oferecendo 
uma versão temporária gratuita para depois "amarrar" o cliente 
- que se sente dependente da solução. As grandes corporações 
são mais cuidadosas nesse sentido e procuram sempre ter licen
ças de todas as cópias utilizadas. Afinal, não precisam correr o 
risco de ter sua imagem arranhada publicamente. Já as peque
nas e médias, muitas vezes, negligenciam esse cuidado, visando 

simplesmente à economia imediata. 
Diante desse cenário, muitos fabricantes de software encon

traram uma forma para que os computadores sejam vendidos já 
com seus sistemas operacionais originais. Com uma oferta agres
siva de licenciamento para os fabricantes de hardware, essas 
empresas conseguiram diminuir a pirataria no âmbito do sis
tema operacional. Porém, quanto a outros softwares, a situação 
é um pouco mais complicada, já que depende da necessidade de 
utilização de cada usuário. Isso justifica o fato de os computado
res ainda não saírem da fábrica com uma grande diversidade de 
produtos licenciados. Mas, pode mudar. 

Os softwares mais pirateados no mundo são os antivírus, 
seguidos de uma vasta gama envolvendo planilhas eletrônicas, 
editores de textos, software para elaboração de apresentações 
etc. Os países em desenvolvimento são os principais respon
sáveis pela pirataria de software do mundo. Infelizmente, o 
Brasil ainda faz parte desse grupo. O número de computadores 
comercializados é de mais da metade da receita de licenças de 
software, o que indica um alto índice de utilização de sistemas 
piratas. O alto custo dos sistemas originais ainda segue como 
justificativa número um para o crime contra os direitos autorais. 
Se, para as corporações, o valor é elevado, para muitas pessoas 
é quase proibitivo. 

Com o aumento dos softwares SaaS (software como serviço), 
a tendência é uma redução progressiva da pirataria. O problema 
é que o prazo para atingirmos um grande volume de sistemas no 
modelo SaaS é longo. Enquanto isso, os fabricantes continuarão 
tentando mudar a cultura vigente e combatendo a pirataria. 
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O combate à pirataria no meio empresarial 
pode ser considerado por duas perspectivas. 
A primeira é a das empresas cujos produtos 
são de cunho essencialmente intelectual, 
como softwares, conteúdo literário e audio
visual, abrangendo inclusive segredos indus
triais. Essas empresas têm todo o interesse 
em manter o controle sobre a sua produção, 
seja porque essa é a sua fonte de lucro, seja 
porque a tecnologia que detêm lhes dá van
tagens competitivas perante a concorrência. 

Muitas vezes, a origem do "vazamento" é 
um colaborador da própria empresa, o qual 
obteve acesso privilegiado ao produto em 
algum momento, e, de boa ou má-fé. o dispo
nibilizou sem autorização. Em razão disso, 
o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem 
autorizado os empregadores a adotar medi
das que visem coibir essa prática, como o 
monitoramento do tráfego de internet e a 
instalação de câmeras de segurança (desde 
que o empregado tenha ciência deles). Sem 
embargo, o mesmo Tribunal procura esta
belecer limites éticos à vigilância, proibindo, 
por exemplo, a colocação de câmeras em 
vestiários e as revistas íntimas. 

Tanto a Lei de Propriedade Industrial 
(Lei n° 9279/96) quanto a Lei de Software 
(Lei n° 9609/98) conferem aos titulares dos 
respectivos direitos, ou a seus representan
tes, instrumentos de combate à pirataria e 
de cobrança pelo uso indevido de suas cria
ções. Portanto, é legal a atuação de entida
des, como o ECAD, quando trabalham nos 
termos da lei. Contudo, as leis, no momento 
de sua elaboração, não são capazes de entre
ver o futuro, o que pode levar a situações em 
que a atitude tomada tem amparo legal, mas 
carece de legitimidade - a aceitação, pela 
maior parte da sociedade, de que aquele ato 
era a coisa certa a fazer. 

Por outro lado, empresas consumidoras 
de tecnologia devem zelar para que não 

venham a fazer uso de produtos piratas, 
intencionalmente ou não. É tentador instalar 
determinado sistema operacional, cujo valor 
da licença avulsa gira em torno de R$ 500,00, 
em um parque empresarial com dezenas ou 
centenas de máquinas, sem pagar nada por 
isso. É desnecessário mencionar os custos do 
pacote de produtividade líder de mercado. O 
mundo corporativo não deve incorrer nesse 
erro, mesmo porque o braço da lei - e das 
gigantes de software, gravadoras e estúdios 
- é longo e poderoso. O valor da multa por 
pirataria pode chegar a três mil vezes o valor 
original da licença. 

Empresas que não possam ou não quei
ram arcar com os valores de licenciamento 
de software proprietário têm à disposição 
a opção pelo software livre. Nem sempre 
essa escolha representa a solução completa 
quanto a programas de computador, pois, 
muito além do aspecto econômico, é uma 
via que atinge também a politica e a cultura 
corporativas. Mesmo que o software livre 
não venha a suprir por completo as necessi
dades específicas da atividade empresarial, 
sua adoção, ainda que parcial, é uma alterna
tiva que não deve ser desprezada. 
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Quando se fala em pirataria, a primeira ideia que vem à mente 
é de um crime que causa um rombo na economia mundial pela 
sonegação de impostos e a venda de produtos de baixa quali
dade, mas o fato de piratear um CD, um jogo. um filme ou um 
software é, em linhas gerais, um crime contra o Direito Autoral. 
Por trabalhar na área de Propriedade Intelectual, percebo a 
falta de cultura ou conhecimento dos desenvolvedores na 
questão de proteger seus direitos de autor, especificamente 
de software, e por isso acredito ser um dos produtos mais facil
mente pirateados 

A proteção de software ou programas de computador no 
Brasil é atendida pela lei do Direito Autoral, e não pela lei da 
Propriedade Industrial. Quem é da área sabe que a proteção de 
software não é uma obrigação - aliás, a proteção por direito auto
ral no Brasil não é obrigatória -. e caso haja pirataria ou cópias 
não autorizadas basta o inventor comprovar na justiça, que, por 
"A+B", foi o primeiro a inventar e a criar aquele sistema que está 
sendo pirateado. 

Porém, até que provem que "focinho de porco não é tomada", 
um software, um programa ou um sistema de computador que 
está sendo copiado sem autorização representa toda proprie
dade intelectual de alguém sendo usurpada sem o mínimo de 
crédito ao criador. Por outro lado, tempos atrás, algumas empre
sas usavam a estratégia de "vistas grossas" à pirataria do consu
midor doméstico como um tipo de estratégia de fidelização de 
cliente. Com isso, os consumidores desenvolviam hábitos e 
dependências que os fidelizavam à marca e às funcionalidades 
dos softwares. Contudo, hoje esse modelo já não é tão estraté
gico, visto que a proteção e as licenças de uso de uma proprie
dade intelectual e o combate à pirataria são temas centrais da 
economia moderna, e o país que não cerceie esse tipo de con
trafação perde seu poder político até em acordos internacionais 
sobre Propriedade Intelectual. 

Como comprovar o ineditismo de uma invenção nem sem
pre é simples, uma solução seria o pedido de registro de software 
no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que. ape
sar de realizar as proteções de propriedade industrial, faz o regis
tro autoral de softwares e programas de computador. 

O registro de software, mesmo que seja pelo INPI. é um regis
tro que vale também para as questões judiciais, para provar com 
fidelidade a data. hora e autoria, e traz mais crédito ao criador na 
medida em que se pretende licenciar o software ou aperfeiçoá-lo 
em novas versões. 

O fato é que com a popularização da internet, onde tudo acon
tece ao mesmo tempo e com a ilusão de que tudo é livre, por um 
só clique você baixa um programa e a última coisa em que você 
pensa é se está fazendo alguma contrafação ou não. Fica cada 
vez mais difícil uma empresa pequena ou média rastrear a utili
zação legal do seu software. Já as maiores empresas do ramo de 
sistemas operacionais, por exemplo, estão investindo em solu
ções tecnológicas, como ativação online do produto ou outras 
soluções mais sofisticadas, tais quais sistema de ativação que 
assimila o CD Key do Produto com o hardware do computador, 
criando uma identificação exclusiva de instalação que permite 
reinstalar o sistema várias vezes em um mesmo computador, 
não possibilitando a instalação em outros computadores sem 
que haja pagamento de mais uma licença de uso exclusivo. 

A iniciativa mais correta, a meu ver, seria registrar junto ao 
INPI. Ao menos na justiça o desenvolvedor já estaria mais seguro 
para provar a autoria do software possivelmente pirateado e, 
correndo pela lateral, usando dos mesmos dotes criativos e 
inventivos dos brasileiros para criar soluções, focar em inven
ções de novos recursos para liberação de licenças controladas, 
por exemplo. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 90, p. 62-66, maio/ jun. 2012.




