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O aniversáriO
dO riO vem aí.

Já escOlheu
O presente?
Quem faz aniversáriO merece ganhar presente. ainda mais QuandO a aniversariante

é a cidade maravilhOsa. visite O site presenteparaOriO.cOm.br e escOlha um dOs
presentes Que vOcê pOde dar para a cidade neste mês de aniversáriO. participe.
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Digital&Mídia
_

-WASHINGTON- Internautas que comparti-
lham ilegalmente música, filmes ou
programas de TV poderão em breve
ser repreendidos pelos cinco maiores
provedores de internet dos Estados
Unidos—AT&T, Cablevision Systems,
Time Warner Cable, Verizon e Com-
cast. O polêmico Sistema de Alerta de
Direitos Autorais, criado pelas indús-
trias fonográfica e cine-
matográfica, está sendo
ativado esta semana de-
pois de vários atrasos em
sua implementação. Ele
terá como alvo usuários
de programas de downlo-
ad peer-to-peer (P2P),
como os que gerenciam
arquivos do tipo torrent.
Pelo novo sistema,

queixas dos proprietários
de direitos autorais sobre a pirataria
de suas obras farão com que os prove-
dores notifiquem usuários cujos en-
dereços de IP tenham sido flagrados
compartilhando arquivos ilegalmen-
te.
Os usuários serão avisados nomáxi-

mo seis vezes, antes que o provedor
tome medidas mais drásticas, como
tornar mais lenta sua conexão, redire-

cionar o tráfego para mensagens pop-
up até que o internauta confirme o re-
cebimento dos alertas, obrigando-o a
ler material educativo sobre a lei de
direitos autorais. Os consumidores
que alegarem ter sido acusados injus-
tamente serão obrigados a pagar US$
35 para recorrer da decisão. A taxa se-
rá reembolsada se ele tiver razão.

Ativistas da liberdade
da internet questionam o
fato de os provedores de
internet concentrarem o
poder no sistema e pe-
dem que ele seja supervi-
sionado por uma institui-
ção independente. Se-
gundo a BBC, o grupo De-
mand Progress acusou os
provedores de quererem
atuar como “juiz, juri e

carrasco” no esquema.
Já a Electronic Frontier Foundation

(EEF) afirma que os idealizadores
desse tipo de monitoramento assu-
mem que “o assinante deve ser res-
ponsável por verificar se sua conexão
de internet não está sendo usada para
violação de direitos autorais”, forçan-
do os usuários a restringir o acesso às
suas redesWi-Fi por outras pessoas—

o que contraria o movimento Wi-Fi
aberto, que incentiva assinantes a
compartilhar sua conexão pelo bem
da comunidade.
O lançamento do sistema foi adiado

em um ano, por causa da super tem-
pestade Sandy, que atrasou os testes.

FOCO É NO USUÁRIO MÉDIO
Os defensores do sistema afirmam
que o objetivo é dissuadir o usuário
médio de consumir conteúdo pirata,
não caçar infratores crônicos. O dire-
tor da organização por trás do siste-
ma, Jill Menor, do Centro de Violação
de Direitos Autorais, disse no blog ofi-
cial da organização na segunda-feira
que o programa “busca educar, em
vez de punir, e direcionar os usuários
para alternativas legais.”
Pessoas envolvidas no sistema reco-

nhecem que ele dificilmente impedi-
rá os maiores violadores de continuar
baixando conteúdo pirata. Isso por-
que há maneiras de disfarçar o ende-
reço IP ou usar a conexão de um vizi-
nho que seja desbloqueada. Além dis-
so, redes Wi-Fi públicas não serão
monitoradas. l

Polêmico, programa prevêmedidas educativas para infratores

Nos EUA, provedor vai notificar
usuário por pirataria na web

“Nuvem salvadora”, no SegundoCaderno

Monitoramento será
feito pelos cinco
maiores provedores
de internet do país.
Ativistas criticam

Apple vai reembolsar gastos
feitos por crianças em apps
Após ação judicial,
empresa dará vale de
US$ 5 por compra
sem autorização

-SÃO FRANCISCO- A Apple concor-
dou em dar até US$ 100 mi-
lhões em vale-compras de US$
5 na iTunes amilhões de usuá-
rios cujos filhos compraram,
sem o seu consentimento,
itens virtuais em jogos dispo-
níveis na loja virtual da com-
panhia. O acordo é resultado
de uma ação coletiva e está su-
jeito a aprovação do tribunal.
O valor final também pode
mudar.
A Apple afirmou que entrará

em contato por e-mail com
mais de 23 milhões de usuári-
os para informar sua decisão.
Os usuários que estão pedindo
US$ 30 ou mais da Apple po-
dem optar por receber reem-
bolso em dinheiro, em vez de
crédito na iTunes, de acordo
com o processo.
A ação, aberta por cinco pais

há dois anos, alega que “a Ap-
ple não divulga adequada-
mente que jogos, em grande

parte disponíveis gratuitamen-
te e com classificação etária
adequada para crianças, per-
mite compras dentro do pró-
prio app.” Há relatos de crian-
ças que gastaram milhares de
dólares em itens como peixes
virtuais no jogo de pescaria
“Tap Fish”, de acordo com o si-
te GigaOM.

IOS PERMITIA COMPRAS
Segundo o jornal “Telegraph”,
na época que o processo foi
iniciado, o sistema operacio-
nal do iPhone e do iPad, o iOS,
não solicitava senha aos joga-
dores que comprassem itens
virtuais se o código tivesse sido
digitado nos últimos 15 minu-
tos. Dessa forma, se um pai
usasse sua senha para baixar o
jogo para o filho, o garoto teria
uma janela de tempo para
comprar o que desejasse sem
pedir sua autorização. Uma
atualização posterior no iOS
eliminou a tolerância de 15mi-
nutos.
A proposta de acordo requer

aprovação do tribunal, que vai
analisá-la dia 1º de março. A
Apple ainda não comentou o
assunto. l

REPRODUÇÃO

O app
“TapFish”,
um dos
aplicativos mais
populares entre
as crianças:
venda de itens
virtuais
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 fev. 2013, Economia, p. 29.




