
P arecia bizarro demais para ser
verdade: o ator Bruce Willis es-
taria considerando processar a
Apple para garantir que suas fi-

lhas tivessem acesso à sua coleção de
discos no iTunes depois de sua morte.
Quem noticiou a história foi o jornal
britânico The Sunday Times, só que ela
foi desmentida pela família do ator em
seguida. Era bizarra demais. Mas existe
uma outra parte da história que levanta
uma preocupação real.

Um hipotético Bruce Willis interessa-
do em garantir a futura biblioteca vir-
tual das filhas teria razão em se preocu-
par. Uma conta no iCloud, serviço de
armazenamento da Apple explicita, por
exemplo, que o conteúdo armazenado é
pessoal e intransferível – e, em caso de
morte, a conta seria deletada. A Ama-

zon, responsável pelo Kindle, também
deixa claro: a compra de um e-book é
associada à conta do usuário e o conteú-
do do Kindle não pode ser compartilha-
do como os livros físicos. “O conteúdo
digital é licenciado e não vendido”, diz a
Amazon. Com essas restrições, herdar a
biblioteca da família seria impossível.

É curioso que empresas que consegui-
ram estabelecer um modelo de sucesso
coloquem esse tipo de restrição. O con-
teúdo adquirido legalmente tem menos
valor para o usuário do que o produto
físico – e o pirateado.

Qualquer consumidor de filmes, mú-
sicas e livros na internet conhece a histó-
ria. A possibilidade de transferir música
de pessoa a pessoa criada pelo Napster
estremeceu tudo. Para os usuários, um
mundo se abriu, enquanto para a indús-

tria cultural, o mundo caía. Enquanto
alguns tentam reduzir o prejuízo, defen-
dendo o modelo que ruiu há mais de
uma década, outros, como Apple e Ama-
zon, apostaram em novos modelos.

A posse – ter a tal pilha de CDs – per-

deu a importância, porque do lado de
fora há um universo de conteúdo a ex-
plorar, de forma legítima ou pirata.

A diferença é que, ao baixar um filme
ilegalmente, o usuário tem o arquivo e
acesso irrestrito a ele. Pode copiar, dis-
tribuir, dar de presente, deixar como he-

rança. Ao adquirir um serviço legalmen-
te, não. Só ele pode usar – e nos termos
da empresa. É algo parecido com o
DRM, decadente sistema de proteção
contra cópias: quem comprava o disco
legalmente não poderia copiá-lo, mas
quem o pirateava não enfrentava tal res-
trição. É incoerente. Deu errado e o sis-
tema está quase morto. Foi uma seleção
natural que eliminou uma aberração
em termos de acesso à cultura.

A restrição imposta pelas empresas
que vendem conteúdo legalmente tam-
bém vai contra princípios do ambiente
digital e dos direitos dos usuários, que
possivelmente não percebem que ao
comprar uma música digital há menos
direitos do que comprar o disco físico,
ou baixá-lo ilegalmente. É uma incoe-
rência que prejudica a nova indústria e
pode ser ajustada de duas maneiras:
com leis que limitem as restrições e ga-
rantam o acesso à cultura, ou com a sele-
ção natural. Quantas bibliotecas de pai
para filho deixarão de ser criadas antes
que esse ajuste aconteça?
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Acabar com a pirataria online
é como jogar o maior jogo do
mundo de Whac-a-Mole
(Acerte a toupeira). Você mar-
tela um alvo e inúmeros ou-
tros aparecem. Rapidamente.
E o martelo é pesado e lento.

Tome como exemplo o You-
Tube. O site de vídeos oferece
gratuitamente uma ferramen-

ta para estúdios de cinema e re-
des de TV chamada Content ID.
Quando um estúdio publica um
vídeo de um filme protegido por
direito autoral no YouTube, a fer-
ramenta automaticamente loca-
liza e bloqueia as cópias.

Para contornar este obstácu-
lo, alguns usuários começaram a
incluir nos vídeos uma foto está-

tica de um gato assistindo a um
velho aparelho de televisão. O al-
goritmo Content ID tem dificul-
dade para identificar que o vídeo
viola direitos autorais; apenas
constata que há um gato assistin-
do à televisão.

Depois existem aqueles – pos-
sivelmente dezenas de milhões
de usuários – que compartilham
e baixam arquivos com o
protocolo BitTorrent.

No início deste
ano vários países
conseguiram blo-
quear o acesso ao
Pirate Bay. Em reta-
liação, os piratas li-
beraramo código-fon-
te do site. Qualquer inte-
ressado poderia baixá-lo. As
pessoas começaram então a
criar centenas de novas versões
do site e a pirataria continua im-
batível.

Assim, martelar uma grande
toupeira criou centenas de ou-
tras menores.

O Pirate Bay e outros estão
continuamente um passo na
frente. Em março, “Mr. Sock”,
um colaborador do site, anun-
ciou que a equipe pretende criar
drones que flutuariam no espa-
ço permitindo às pessoas baixa-
rem conteúdo com transmisso-
res de rádio sem fio.

“As máquinas terão de ser des-
ligadas com aviões para o siste-
ma ser desativado. Um verdadei-
ro ato de guerra.” Alguns sites
estudam a possibilidade de arma-
zenar os servidores em caixas
fortes de banco. Já propuseram
que o Pirate Bay mantenha os ser-
vidores embaixo da água.

“A pirataria não vai desapare-
cer”, diz Ernesto Van Der Sar,
editor do site Torrent Freak. Pa-
ra ele, as empresas precisam pa-
rar de combater a pirataria e co-
meçar a testar novos meios para
distribuir conteúdo.

Osdetentores de direitos auto-
rais acreditam que novas leis vão
acabar com a pirataria. Mas, para
muitos, qualquer lei só vai incen-
tivar as pessoas a encontrar no-
vas maneiras criativas de obter o
conteúdo que desejam.

Acesso. “Os programas de TV
mais baixados no Pirate Bay são
aqueles que não estão legalmen-
te à disposição online”, disse
Holmes Wilson, codiretor de

Fight to the Future, ONG que
tenta impedir que leis antipi-
rataria afetem a internet.

A série Game of Thrones da
HBO é um exemplo típico. A
cada semana o programa é bai-
xado ilegalmente mais vezes
do que é assistido na TV por
assinatura. Se a HBO colocar
o programa online, o valor co-
brado seria irrisório em com-
paração com o dinheiro que
ela ganha por meio das opera-
doras de TV paga. Wilson
acha que as grandes empresas
de mídia não desejam real-
mente resolver a pirataria.

“Se cada programa de TV
fosse vendido a um preço jus-
to para todos, haveria menos
violações de direito autoral”,
disse. “Mas diante do mono-
pólio de empresas de TV a ca-
bo e criadores de conteúdo,
na verdade eles podem até lu-

crar menos.”
A maneira como

as pessoas baixam
conteúdo não au-
torizado está mu-
dando. No come-
ço da pirataria de

música, elas trans-
feriam os arquivos

para seus computado-
res. Hoje há o streaming. Al-

guns sites permitem down-
loads automáticos de progra-
mas. É um tipo de pirataria
sob encomenda muito mais
difícil de conter.

E agora a pirataria chega ao
mundo físico, com impresso-
ras 3D que produzem objetos.
Digamos que você precise de
um cabide de parede ou quei-
ra substituir uma peça que se
soltou de uma mala. Você po-
de baixar um arquivo e “impri-
mir” os objetos com impresso-
ras que aplicam camadas de
plástico, metal ou cerâmica
baseados em um molde.

E as pessoas começam a
compartilhar arquivos que
contêm diagramas esquemáti-
cos de objetos físicos nos si-
tes de BitTorrent. Os proprie-
tários de conteúdo vão se ver
presos às barreiras legais, já
que as leis de direito autoral
não se aplicam a objetos físi-
cos tradicionais.

Na versão tradicional para
fliperama do Whac-A-Mole,
quase sempre o jogador per-
de. Na versão da corrida arma-
mentista da pirataria, não pa-
rece haver uma conclusão. Ce-
do ou tarde, quem acha que é
possível acabar com as toupei-
ras só com um martelo, perce-
berá que o seu tempo seria me-
lhor empregado para criar um
jogo completamente diferen-
te./ TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Saíram três discos brasileiros fresqui-
nhos – e livres para baixar. Thiago Pe-
thit apresenta seu simpático Estrela De-
cadente. Quem prefere mais peso – e
mais instrumentos – pode conhecer
This is rolê, do Macaco Bong, ou o Elma
LP, da banda homônima. Os dois primei-
ros estão disponíveis para download
nos sites dos artistas. O disco do Elma
está no Bandcamp, de graça.

OS PIRATAS
SEMPRE VENCEM

Primeiro foi uma transmissão da Nasa.
Agora, outros dois streamings de vídeos
foram interrompidos por suposta infra-
ção de copyright – mas eram legais. O
primeiro foi a transmissão do Hugo
Awards, Oscar da ficção científica, blo-
queado pelo Ustream. Na terça-feira, o
caso foi ainda mais bizarro: o discurso
de Michelle Obama, primeira-dama dos
EUA, foi bloqueado pelo YouTube.

?

● O cerco a serviços de compartilhamento de arquivos
só incentiva as pessoas a procurar outras alternativas

Serviços de
compartilhamento,
como o Pirate Bay,
estão sempre um

passo à frente
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2012, Link, p. L5.




