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Nova abordagem para um
velho problema sem solução
ammie Thomas-Rasset é uma dona de casa norte-americana que
foi condenada a pagar US$ 222 mil
por ter baixado 24 músicas no Kazaa. O caso, que corre desde 2007, é um
drama jurídico emblemático que mostraabriga deDavi eGolias entreosusuárioseaindústria.Emumasérie deapelações,o valor da multa queJammie deveria pagar variou de US$ 54 mil a absurdos US$ 1,9 milhão. A última decisão foi
pelo valor de US$ 222 mil – quase US$
10 mil por música baixada.
Jammie não é a única. Na longa luta
contra a pirataria, a indústria fonográfica gastou uma enorme energia – e dinheiro com advogados – para conseguir
penasdurascontrausuárioscomunsflagrados baixando conteúdo ilegalmente.
Agora, porém, eles dizem que a abor-
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dagemmudouequeaspenasdesproporcionais estão com os dias contados.
Começou a ser colocado em prática o
plano de combate à pirataria encabeçado pelo Center for Copyright Information(CCI),organização criadapelas entidades que representam os estúdios de
Hollywood e as grandes gravadoras em
parceria com os provedores de conexão
nos EUA. As empresas de internet concordaram com as práticas sugeridas pela indústria cultural para combater a pirataria e trabalharam em conjunto para
implantar um programa de educação e
punição, na forma de respostas graduais, aos usuários piratas.
Oprogramafuncionaassim:um sistemachamado“Mark monitor”vigiaaatividade online do usuário, identificado
peloIP. Se fordetectada uma movimen-

educaros usuários de internet.São duas
açõesquesemdúvidaprecisamsercolocadas em prática – resta saber se um
programa punitivo do tipo é eficiente.
O novo plano levantou uma série de
críticasedúvidas.Algumas sãomaisfilosóficas: os provedores de conexão podem vigiar a navegação do usuário?
Quem garante a privacidade? Os provedores têm a responsabilidade de monitorar a navegação do usuário?
Os críticos também dizem que não é
possível encontrar a identidade de um
criminoso apenas com seu número de
IP. Todo o processo punitivo do mecanismo está baseado no IP. Mas o protocolo não identifica necessariamente
quem cometeu um crime – um mesmo
IP pode ter vários usuários. Além disso,
o número pode ser escondido através
de ferramentas de navegação anônima.
E as consequências do novo programaaindasãodesconhecidas.OCCIestimula as pessoas a vigiarem quem está
usando suas conexões de internet – afinal, se alguém for flagrado baixando pirataria, a pena será para o dono da rede.
Osistematambém desencoraja iniciativascomo omovimento peloWi-Fiaberto, que incentiva as pessoas a liberarem

tação pirata – acessar redes P2P e baixar
um conteúdo, por exemplo – o usuário
recebe um aviso. A pessoa pode receber
até cinco avisos – e a partir do quinto,
ela sofre um corte na velocidade de conexão e começa a ser redirecionada a
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Sistema antipirataria
vai de avisos a punições
uma página até que seja completado um
programa educativo antipirataria. A nova política já começou a ser colocada
em prática por grandes provedores dos
EUA como Comcast e AT&T.
Para os defensores da política, a ideia
é diminuir as penas desproporcionais e

uma parte de sua conexão para que seja
criada uma grande rede Wi-Fi pública e
aberta pela cidade.
E, por fim, o sistema não responde à
pergunta fundamental: como fazer as
pessoas voltarem a pagar por cultura?
Na França, a Lei Hadopi, que criou
um sistema do tipo, não reverteu o prejuízo da indústria e foi classificada pela
ministra da Cultura como “restrita, antieconômica e ineficaz”. Mesmo assim
o modelo continua a ser exportado –
para os EUA, Inglaterra e Nova Zelândia. (Funcionaria no Brasil?)
A iniciativa de parar de criar bodes
expiatórios em processos kafkianos
contra usuários comuns merece ser
aplaudida. Mas trocar a repressão pesada sobre poucos indivíduos por uma repressão mais branda sobre muitos indivíduos é apenas uma maquiagem para a
mesma abordagem. A história já mostrou que a perseguição e o combate à
pirataria, sejam pesados ou brandos,
não bastam. Os consumidores devem
ser conquistados, e não penalizados.

http://blogs.estadao.com.br/tatiana-dias
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para atrair tráfego e vender mais
publicidade – a principal fonte
de renda do Google.
A “Casa para Hackers” e a sua
proposta empresarial peculiar
foramconcebidaspelodesenvolvedorlocalBenBarreth,cujapropriedadeestava noprimeirogrupode casas areceber a fibra ótica
e que fica a uma quadra do escritório da Google Fiber. Os “hackers” aprovados e que mostram
uma real intenção de trabalhar
num projeto viável podem viver
na casa sem pagar aluguel por
três meses. Desde que abriu a casa em outubro, depois de receber o dinheiro da aposentadoria
e pagar uma entrada de US$ 48
mil, Barreth recebeu solicitações de quase 60 pessoas desejando um espaço na casa.
“Toda esta história de startups em Kansas City é algo que
Pronta
entrega.
Por US$ 70
mensais é
possível ter
em casa uma
internet de
1 Gbps
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A empreendedora Synthia Payne na “Casa para Hackers”, em
Kansas City. A casa, criada por um desenvolvedor local, hospeda gratuitamente pessoas que queiram aproveitar a rede
ultrarrápida do Google para desenvolver as suas ideias e emplacar uma nova empresa de tecnologia
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STEVE HEBERT/NYT – 8/9/2012

Num pequeno bangalô na rua
que separa Kansas City, no Estado do Kansas, da sua cidade irmã
no Missouri, um grupo de empreendedores trabalha na criação da sua próxima empresa de
alta tecnologia, acessando a nova internet superrápida do Google.Aconexão deuàregiãoo apelido de “Pradaria do Silício”.
A casa na State Line Road é um
dos vários locais propícios para
as startups que floresceram nos
últimosmeses nascidades. Ocatalisador é a Google Fiber, rede
de fibra ótica testada na área que
alcançavelocidades de até1gigabit por segundo, muito superior
à banda larga residencial.
A vantagem para as startups é
simples: uma internet rápida facilita o trabalho com grandes arquivos e elimina problemas de
armazenamentoquesão umtormento no caso de vídeos online,
teleconferências e outras tarefas que exigem uso intensivo das
redes. Embora a localização de
Kansas City cause certas dificuldades – conseguir investimento,
por exemplo–, empreendedores
como Synthia Paye acreditam
que hoje esse é o lugar certo para empresas de tecnologia promissoras.
Synthia está entre estes empreendedores
que esperam realizar seu
sonho – no caso dela,
criarumserviço barato de assinatura para músicos que
queiram colaborar
online. Ela divide
com outros uma
casa da State Line
Road conhecida
como “Casa para
Hackers” com
base num acordo que permite
aosempreendedores viverem
ali sem pagar
aluguel enquanto desenvolvem seus projetos.
A rede do Google é
atraente,dizela,porque seu projeto “depende de uma internet
realmente boa e rápida”. “Sem
isso provavelmente eu teria encontradomuitadificuldade”,disse ela, que mudou-se de Denver
para Kansas para desenvolver a
CyberJammer.
Osmoradores dacidade vibraram quando o Google anunciou,
noano passado,queas duasKan-
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sas City seriam local de testes da
Google Fiber. A empresa oferece
o serviço de l gigabit por US$ 70
mensais e o seu serviço similar à
TV a cabo por mais US$ 50. Uma
conexão de internet mais lenta é
gratuita – basta pagar US$ 300
pela instalação.
As primeiras residências receberam a fibra ótica no fim do ano
passado e novas instalações são
planejadasparaospróximos meses. As cidades ainda são o único
mercado de fibra ótica do Google, emboraaempresa tenha planos de expansão.
Muitagente dosetor detecnologia acredita que a iniciativa do
Google acabará forçando os provedores de banda larga a acelerar suas redes para entrar na
competição. Tornar o acesso à
internet mais rápido propiciará
à empresa mais oportunidades
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Banda larga
ultrarrápida do Google
faz florescer um novo
polo tecnológico nos
EUA: a ‘Pradaria do
Silício’, em Kansas City

●

cresce descomunalmente”, diz.
Acasaestácheia desdedezembro com Payne e dois outros.
Umdosquartostambém éreservado para turistas que buscam
um lugar por um dia ou dois onde possam baixar alguma coisa
mais rápido do que conseguiriamem outro lugar.“A esperança é que estas startups transfiram suas operações para Kansas
City, o que realmente será uma
bênção, pois trarão mais empregos e impostos e com isso vamos
criar um ambiente de tecnologia
realmente bom”, diz Barreth.
A algumas casas dali está a sede da Kansas City Startup Village, onde fica o escritório de Mike
Farmer, criador do aplicativo de
busca para celular Leap2. FarmerdissequeaGoogleFiberchamou a atenção para a cultura das
startups em Kansas City “porque ela despertou a imaginação
sobre o que você consegue fazer
com essa capacidade de banda
larga”, disse. “Praticamente toda semana encontro uma, duas
ou três pessoas de outros lugares que querem vir para cá.”
Fermerdizque,apesardocrescimento, continua um desafio
para as startups obter financiamento em Kansas City. Os grupos de investimento de risco no
ValedoSilício buscamempreendedores próximos da Califórnia.
“Tenho tido conversas realmente incríveis com alguns grandes
investidores e a sua primeira declaração é que ‘quando você está
começando tem de estar aqui,
pertodenós’”,disseFarmer.“Este é um obstáculo.”
Andy Kallenbach lançou recentemente o FormZapper.
com, um site de administração
de formulários online e também tem escritório perto da
“Casa para Hackers”. Segundo
ele, Kansas City não aspira ser o
próximo Vale do Silício e nunca
poderá ter uma empresa como
Facebook ou uma gigante na
área. Mas, segundo ele, esta dificuldade maior para levantar dinheiro em Kansas City pode ser
convertida em vantagem para os
empreendedores locais.
“A coisa mais difícil é a execução, certo? Muitas pessoas conseguem levantar recursos, sair
por aí e obter financiamento para um projeto ou algum produto,
ou o conseguem por meio de
uma bela apresentação. Mas não
importase nãoconseguecriaralguma coisa que as pessoas utilizarão”, disse Kallenbach. “Acho
que aqui em Kansas City até certo ponto você tem de aliar os
atos às palavras. Você tem de fazer.” / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
MARTINO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2013, Link, p. L5.

