
J ammie Thomas-Rasset é uma do-
na de casa norte-americana que
foi condenada a pagar US$ 222 mil
por ter baixado 24 músicas no Ka-

zaa. O caso, que corre desde 2007, é um
drama jurídico emblemático que mos-
tra a briga de Davi e Golias entre os usuá-
rios e a indústria. Em uma série de apela-
ções, o valor da multa que Jammie deve-
ria pagar variou de US$ 54 mil a absur-
dos 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 fonográfi-
ca gastou uma enorme energia – e di-
nheiro com advogados – para conseguir
penas duras contra usuários comuns fla-
grados baixando conteúdo ilegalmente.

Agora, porém, eles dizem que a abor-

dagem mudou e que as penas despropor-
cionais estão com os dias contados.

Começou a ser colocado em prática o
plano de combate à pirataria encabeça-
do pelo Center for Copyright Informa-
tion (CCI), organização criada pelas en-
tidades que representam os estúdios de
Hollywood e as grandes gravadoras em
parceria com os provedores de conexão
nos EUA. As empresas de internet con-
cordaram com as práticas sugeridas pe-
la indústria cultural para combater a pi-
rataria e trabalharam em conjunto para
implantar um programa de educação e
punição, na forma de respostas gra-
duais, aos usuários piratas.

O programa funciona assim: um siste-
ma chamado “Mark monitor” vigia a ati-
vidade online do usuário, identificado
pelo IP. Se for detectada uma movimen-

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 co-
nexão e começa a ser redirecionada a

uma página até que seja completado um
programa educativo antipirataria. A no-
va 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

educar os usuários de internet. São duas
ações que sem dúvida precisam ser colo-
cadas em prática – resta saber se um
programa punitivo do tipo é eficiente.

O novo plano levantou uma série de
críticas e dúvidas. Algumas são mais filo-
sóficas: os provedores de conexão po-
dem vigiar a navegação do usuário?
Quem garante a privacidade? Os prove-
dores têm a responsabilidade de moni-
torar 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 meca-
nismo está baseado no IP. Mas o proto-
colo 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 progra-
ma ainda são desconhecidas. O CCI esti-
mula as pessoas a vigiarem quem está
usando suas conexões de internet – afi-
nal, se alguém for flagrado baixando pi-
rataria, a pena será para o dono da rede.
O sistema também desencoraja iniciati-
vas como o movimento pelo Wi-Fi aber-
to, que incentiva as pessoas a liberarem

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 pre-
juízo da indústria e foi classificada pela
ministra da Cultura como “restrita, an-
tieconômica e ineficaz”. Mesmo assim
o modelo continua a ser exportado –
para os EUA, Inglaterra e Nova Zelân-
dia. (Funcionaria no Brasil?)

A iniciativa de parar de criar bodes
expiatórios em processos kafkianos
contra usuários comuns merece ser
aplaudida. Mas trocar a repressão pesa-
da sobre poucos indivíduos por uma re-
pressão mais branda sobre muitos indi-
víduos é apenas uma maquiagem para a
mesma abordagem. A história já mos-
trou que a perseguição e o combate à
pirataria, sejam pesados ou brandos,
não bastam. Os consumidores devem
ser conquistados, e não penalizados.
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A empreendedora Synthia Payne na “Casa para Hackers”, em
Kansas City. A casa, criada por um desenvolvedor local, hos-
peda gratuitamente pessoas que queiram aproveitar a rede
ultrarrápida do Google para desenvolver as suas ideias e em-
placar uma nova empresa de tecnologia

Num pequeno bangalô na rua
que separa Kansas City, no Esta-
do do Kansas, da sua cidade irmã
no Missouri, um grupo de em-
preendedores trabalha na cria-
ção da sua próxima empresa de
alta tecnologia, acessando a no-
va internet superrápida do Goo-
gle. A conexão deu à região o ape-
lido de “Pradaria do Silício”.

A casa na State Line Road é um
dos vários locais propícios para
as startups que floresceram nos
últimos meses nas cidades. O ca-
talisador é a Google Fiber, rede
de fibra ótica testada na área que
alcança velocidades de até 1 giga-
bit por segundo, muito superior
à banda larga residencial.

A vantagem para as startups é
simples: uma internet rápida fa-
cilita o trabalho com grandes ar-
quivos e elimina problemas de
armazenamento que são um tor-
mento no caso de vídeos online,
teleconferências e outras tare-
fas que exigem uso intensivo das
redes. Embora a localização de
Kansas City cause certas dificul-
dades – conseguir investimento,
por exemplo –, empreendedores
como Synthia Paye acreditam
que hoje esse é o lugar cer-
to para empresas de tec-
nologia promissoras.

Synthia está entre es-
tes empreendedores
que esperam realizar seu
sonho – no caso dela,
criar um serviço bara-
to de assinatura pa-
ra músicos que
queiram colaborar
online. Ela divide
com outros uma
casa da State Line
Road conhecida
como “Casa para
Hackers” com
base num acor-
do que permite
aos empreende-
dores viverem
ali sem pagar
aluguel en-
quanto desen-
volvem seus pro-
jetos.

A rede do Google é
atraente, diz ela, porque seu pro-
jeto “depende de uma internet
realmente boa e rápida”. “Sem
isso provavelmente eu teria en-
contrado muita dificuldade”, dis-
se ela, que mudou-se de Denver
para Kansas para desenvolver a
CyberJammer.

Os moradores da cidade vibra-
ram quando o Google anunciou,
no ano passado, que as duas Kan-

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 rece-
beram a fibra ótica no fim do ano
passado e novas instalações são
planejadas para os próximos me-
ses. As cidades ainda são o único
mercado de fibra ótica do Goo-
gle, embora a empresa tenha pla-
nos de expansão.

Muita gente do setor de tecno-
logia acredita que a iniciativa do
Google acabará forçando os pro-
vedores de banda larga a acele-
rar suas redes para entrar na
competição. Tornar o acesso à
internet mais rápido propiciará
à empresa mais oportunidades

para atrair tráfego e vender mais
publicidade – a principal fonte
de renda do Google.

A “Casa para Hackers” e a sua
proposta empresarial peculiar
foram concebidas pelo desenvol-
vedor local Ben Barreth, cuja pro-
priedade estava no primeiro gru-
po de casas a receber a fibra ótica
e que fica a uma quadra do escri-
tório da Google Fiber. Os “hac-
kers” 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 ca-
sa em outubro, depois de rece-
ber o dinheiro da aposentadoria
e pagar uma entrada de US$ 48
mil, Barreth recebeu solicita-
ções de quase 60 pessoas dese-
jando um espaço na casa.

“Toda esta história de star-
tups em Kansas City é algo que

cresce descomunalmente”, diz.
A casa está cheia desde dezem-

bro com Payne e dois outros.
Um dos quartos também é reser-
vado para turistas que buscam
um lugar por um dia ou dois on-
de possam baixar alguma coisa
mais rápido do que consegui-
riam em outro lugar. “A esperan-
ça é que estas startups transfi-
ram suas operações para Kansas
City, o que realmente será uma
bênção, pois trarão mais empre-
gos e impostos e com isso vamos
criar um ambiente de tecnologia
realmente bom”, diz Barreth.

A algumas casas dali está a se-
de da Kansas City Startup Villa-
ge, onde fica o escritório de Mike
Farmer, criador do aplicativo de
busca para celular Leap2. Far-
mer disse que a Google Fiber cha-
mou a atenção para a cultura das
startups em Kansas City “por-
que ela despertou a imaginação
sobre o que você consegue fazer
com essa capacidade de banda
larga”, disse. “Praticamente to-
da semana encontro uma, duas
ou três pessoas de outros luga-
res que querem vir para cá.”

Fermer diz que, apesar do cres-
cimento, continua um desafio
para as startups obter financia-
mento em Kansas City. Os gru-
pos de investimento de risco no
Vale do Silício buscam empreen-
dedores próximos da Califórnia.
“Tenho tido conversas realmen-
te incríveis com alguns grandes
investidores e a sua primeira de-
claração é que ‘quando você está
começando tem de estar aqui,
perto de nós’”, disse Farmer. “Es-

te é um obstáculo.”
Andy Kallenbach lançou re-

centemente o FormZapper.
com, um site de administração
de formulários online e tam-
bém 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 difi-
culdade maior para levantar di-
nheiro em Kansas City pode ser
convertida em vantagem para os
empreendedores locais.

“A coisa mais difícil é a execu-
ção, certo? Muitas pessoas con-
seguem levantar recursos, sair
por aí e obter financiamento pa-
ra um projeto ou algum produto,
ou o conseguem por meio de
uma bela apresentação. Mas não
importa se não consegue criar al-
guma coisa que as pessoas utili-
zarão”, disse Kallenbach. “Acho
que aqui em Kansas City até cer-
to ponto você tem de aliar os
atos às palavras. Você tem de fa-
zer.” / TRADUÇÃO DE TEREZINHA

MARTINO

● Banda larga
ultrarrápida do Google
faz florescer um novo
polo tecnológico nos
EUA: a ‘Pradaria do
Silício’, em Kansas City
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Pronta
entrega.
Por US$ 70
mensais é
possível ter
em casa uma
internet de
1 Gbps
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