
O Instagram, aplicativo de telefone que permite fazer fotos, 
aplicar filtros artísticos e fazer o compartilhamento deles é ex
traordinário. Tanto que em 2012 foi comprado pelo Facebook 
por US$ 1 bilhão.

No fim do ano passado, o Instagram fez algo extremamente 
estúpido: mudou seus termos de uso, documento com as re
gras para utilização do serviço. Os novos termos incluíam esta 
joia: “Você concorda que uma empresa ou outra entidade pode 
nos pagar para mostrar seu nome de usuário, aparência, fo
tos... sem que você receba qualquer compensação”.

A repercussão foi rápida e furiosa. Blogueiros espalharam 
desdém. Pessoas saíram em massa do Instagram. Advogados 
iniciaram uma ação de classe.

O CEO do Instagram se desculpou timidamente, restaurou o 
acordo antigo e explicou: “O Instagram não tem intenção de 
vender suas fotos e nunca fizemos isso”. Ele também apontou 
que “documentos legais são fáceis de serem mal interpretados”.

Sim, aparentemente são mesmo. Instagram não foi a pri
meira empresa da Web a publicar termos de prestação de ser
viço pavorosamente predatórios e indiferentes, disparar uma 
revolta pública e, depois, voltar atrás e se desculpar.

Em 2009 o novo acordo do Facebook declarava que os usu
ários dariam licença perpétua à empresa “para usar, copiar, 
publicar... modificar, editar, emoldurar, traduzir, citar, adap
tar, criar trabalhos derivados e distribuir... qualquer conteúdo 
que você postar”.

Ao final de uma feroz repercussão a empresa voltou aos ter
mos antigos (ainda que tenha novamente oferecido termos 
novos). “Nunca tivemos a intenção de confundir as pessoas”, 
declarou um porta-voz. “O Facebook não reivindica, nem nun
ca reivindicou, posse sobre o con
teúdo das pessoas.” Espere aí...
Como é mesmo?

O Google também atravessou 
esse ciclo. Quando apresentou o 
Google Drive, o documento com os 
termos de uso declarava (e a políti
ca geral do Google ainda declara) 
que ao armazenar arquivos no Goo
gle Drive você dá à empresa “uma 
licença mundial para usar, hospe
dar, armazenar, reproduzir, modifi
car... e distribuir esse conteúdo”.

Depois da ira dos usuários o 
Google enfatizou outra linha em 
seu termo de serviço que diz “O 
que pertence a você continua seu”.
O que está acontecendo? Quem é 
dono de seu material? “Esse tipo 
de linguagem é comum em qual

quer site com conteúdo gerado pelo usuário”, observa Alan 
Friel, advogado de propriedade intelectual de Los Angeles.

Essa conversa de “licença para usar, modificar, distribuir” é 
chamada de direitos facilitadores. Você está dando permissão 
à empresa para processar e apresentar suas coisas no site de
les. “Modificar” significa, digamos, “adequar aos moldes do 
Facebook”; “executar” significa “permitir o playback de músi
cas ou vídeos que você postou”; “distribuir” significa “copiar 
para múltiplos servidores do Facebook”; e assim por diante.

E quanto aos “trabalhos derivados”? Isso é para proteger em
presas de mídia de processos. “Eles estão preocupados com o fato 
de que, ao permitir publicação ou envio de ideias, possam ser pro
cessadas com a criação de programas de TV semelhantes ao que 
foi postado”, explica Friel. Em cada drama dos termos de serviço, o 
público parece pensar que a empresa digital está reivindicando a 
posse do conteúdo. Em vez disso, esses acordos dão à empresa li
cença não exclusiva para usar o que é seu, normalmente de 
maneiras inocentes, ou pelo menos compreensíveis. Uma empresa 
poderia interpretar esses direitos literalmente? Poderia 
“modificar” seu post, tornando-o irreconhecível? Ou talvez 
licenciar sua fotografia do Instagram para usá-la em um comercial 
de algo como a NRA [a associação conhecida por resistir a medidas 
de controle da venda de armamentos nos Estados Unidos]?

Tecnicamente, sim. Mas isso é improvável. Consumidores 
se revoltariam - e abandonariam o serviço em massa. E ao 
distribuir o conteúdo de um usuário para terceiros uma em
presa como o Facebook ou o Instagram deixaria de estar pro
tegida legalmente se o conteúdo, por exemplo, já tivesse di
reitos autorais.

Nesse intervalo, é possível escrever acordos menos inflamá
veis. Compare a linguagem do 
Google com os termos da Micro
soft, que oferece um serviço muito 
semelhante, o SkyDrive: “Seu con
teúdo continua sendo seu conteú
do, e você é responsável por ele. 
Nós não controlamos, verificamos, 
pagamos, ou apoiamos o conteúdo 
que você e outros disponibilizam 
nos serviços”. Bum. Resolvido.

Com certeza essas empresas 
percebem que pessoas de modo ge
ral não são advogados. Por que elas 
não podem dizer o que querem di
zer? Por outro lado, deveríamos ter 
cuidado com o que desejamos. Se 
essas empresas realmente disses
sem o que querem, diriam “Esta
mos aqui para explorar sua criativi
dade. Se você não gostar, saia”. 
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