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‘Creative Commons’ cresce no País

Direitoautoral
flexívelganha
espaçonanet

Redemundial incentivaográtis
Livros, música, software e muito mais são oferecidos de graça, e legalmente, para internautas de todo omundo

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Renato Cruz

Dizem que não existe almoço
grátis. A não ser que seja vir-
tual,dariaparaacrescentar.As
possibilidadesdetrabalhocola-
borativo emmassa e os ganhos
de escala trazidos pela rede
mundial permitem a oferta de
vários produtos e serviços de
graça. Por um lado, o internau-
ta se beneficia. Por outro, em-
presas tradicionais são obriga-
dasareverseumodelodenegó-
cios, ao verem seu principal
mercado ser atacado por um
concorrente que não está inte-
ressado em fazer dinheiro.
Noprimeirotrimestre,oGoo-
glefaturouUS$2,254bilhões.A
maior fonte dereceita éapubli-
cidade,comosanúnciosqueco-
loca nas suas páginas de busca
e emsites de terceiros. Comes-
sedinheiro, conseguesubsidiar
outros serviços, como o Google
Earth, em que as pessoas po-
demver imagensvia satélite da
Terra,oBlogger,emqueointer-
nauta pode fazer um site pes-
soal, ou o SketchUp, programa
para desenho tridimensional
quenão custanada se ousonão
for comercial.
Umavezque se constrói a in-
fra-estrutura necessária para
umserviçodebuscascomoodo
Google, o custo de novos sites
torna-se bastante pequeno. Os
serviçosgratuitostrazemvisibi-
lidade e audiência para o Goo-
gle e, conseqüentemente, para
seus anúncios. Segundo dados
da ComScore, os sites do Goo-
gle receberam 495,788milhões
de visitantes em março, de um
total de 694,260 milhões de in-
ternautasemtodomundo.Fica-
ram em segundo lugar, depois
dos sites da Microsoft, visita-
dos por 538,578milhões.
Mesmo assim, a posição da
Microsoftnãoémuitoconfortá-
vel. Em 28 de abril, as ações da
empresa caíram 11% em Nova
York. Entre osmotivos, a preo-
cupaçãodos investidorescoma
estratégiaparacompetir como
Google e o Yahoo!. Na última
quinta-feira, o presidentemun-
dialdaempresa,SteveBallmer,
anunciou o investimento de
US$1,1bilhãoempesquisaede-
senvolvimentoparaoMSN, ini-
ciativa de internet da compa-
nhia,noanofiscalde2007,com-
parados a US$ 500 milhões no
ano anterior.
AMicrosofttemserviçosgra-
tuitos de grande audiência, co-
mooMSNMessenger, de troca
demensagens instantâneas, eo
Hotmail, de correio eletrônico.
No entanto, sua principal fonte
de receita é a venda de licenças
de software. Nessa atividade, a
Microsoft enfrenta a competi-
ção do chamado software livre,
ou de código aberto, que pode
ser copiado, modificado e usa-
do livremente, sem pagamento
de licenças. Segundo estudo da
Fundação Getúlio Vargas, 16%
dos servidores nas empresas
brasileirasusamosistemaope-
racional Linux, software livre
concorrente do Windows, que
tem64%destemercado.
Os grandes projetos de soft-
warelivresãoresultadodacola-
boração de programadores de
váriospaíses,quetrabalhamvo-

luntariamente, via internet. O
potencial de trabalho colabora-
tivo criadopela redenão se res-
tringe, no entanto, ao software.
A Wikipedia é uma enciclopé-
diaescritaporvoluntáriosdeto-
da parte do mundo. Qualquer
pessoa pode visitá-la e modifi-
car os textos. Ela tem verbetes
emmaisde200línguas.Empor-
tuguês, sãomais de 131 mil. Em
inglês,mais de 1,115milhão. Em
dezembro, a revistaNature pu-
blicouumartigo comparandoa
Wikipedia à enciclopédia Bri-
tannica, e não encontroumuita
diferença. Eles analisaram al-

guns verbetes sobre ciência e
encontraram, em média, qua-
tro erros por texto na Wikipe-
dia e três naBritannica.
No Brasil, a Biblioteca Vir-
tual do Estudante de Língua
Portuguesa (BibVirt), da Esco-
la do Futuro da Universidade
deSãoPaulo,dependedevolun-
táriosparadigitalizar livrosem
domínio público. Além de tex-
tos integrais de obras literá-
rias,oferecegratuitamentever-
sões digitais de artigos, docu-
mentos, imagens, sonsevídeos.
“Temos mais de 300 obras de
literatura, mais de 50 apostilas

e mais de 7 mil imagens”, diz
Ana Paula Leite de Camargo,
coordenadora daBibVirt.
O livro mais baixado é Irace-
ma,doescritorJosédeAlencar.
ABibVirttemparceirainterna-
cional com o Projeto Guten-
berg, site pioneiro em oferecer
textos eletrônicos na internet,
com clássicos da literatura na
língua original. Atualmente, o
Projeto Gutenberg possui cer-
cade 18mil obrasdisponíveis. ●

Andrea Vialli

“A nova ordem é oferecer
músicadegraçaparaaspes-
soas.”Comessafilosofiaestá
sendo criada a Free Recor-
ds,aprimeiragravadorabra-
sileira com artistas licencia-
dos sob o conceito deCreati-
ve Commons, uma forma
mais flexível de direito auto-
ralquevemconquistandoar-
tistas em todo omundo.
Criado pelo professor La-

wrence Lessig, da Universi-
dade de Stanford, nos Esta-
dosUnidos, o conceitoCrea-
tiveCommons tornou-se um
projetoqueconcede licenças
jurídicasparaaprodução in-
telectual, mas de um jeito
maislivre.Músicas,textos, li-
vros e filmes ficam disponí-
veisparaseremacessados li-
vremente, desde que não se-
ja feito uso comercial deles.
A Free Records vai ope-

rar dentro do conceito. Em
vez de vender CDs, a grava-
dora vai disponibilizar os ál-
buns de seus artistas gratui-
tamentenositewww.freere-
cords.com.br, atualmente
emconstrução. “A idéia sur-
giu pela observação do mer-
cado, porque vender CDs já
não lá lucro hámuito tempo.
Em dez anos o CD não vai
maisexistir”,afirma,proféti-
co,FernandoCeal,sócioidea-
lizador daFreeRecords.
A gravadora vai funcio-

nar de modo semelhante a
qualquer empresa do ramo.
“Vamos produzir os discos,
gravá-los e colocá-los no site
para download”, conta Ceal.
E como vão ganhar dinhei-
ro? “A idéia é vender produ-
tosderivativos, comoringto-
nes (toquespara telefone ce-
lular) e organizar festivais
de música com artistas do
nosso casting”, explica.

Atualmente são quatro ban-
das, ainda desconhecidas do
grandepúblico –VentoMotivo,
Dr. Zero, Quatro Cantos e
DennyCaldeiraeosBorbulhan-
tes. A idéia é atingir o público
jovem. Para Ceal, é uma nova
formade lidar com a real situa-
çãoda indústria fonográfica, às
voltas com a pirataria e com o
download caseiro demúsica no
formatoMP3.
ParaRonaldoLemos,profes-

sor deDireito da Fundação Ge-
túlio Vargas e coordenador do
projeto Creative Commons no
Brasil, a ferramenta vem fazer
as pazes com a tecnologia. “É
uma forma do artista dizer que
nãose importacomalgunsusos
que se façam coma obra dele.”
Para artistas mundo afora,

temsemostradoumaexcelente

ferramenta de divulgação. Já
são53milhõesdeobraslicencia-
das dentro do conceito. Um
exemplo é a gravadora on line
www.jamendo.com, na qual to-
das as obras estão disponíveis
para usufruto do internauta.
Uma amostra do que há dis-

ponível em Creative Commons
também pode ser vista no site
www.overmundo.com.br, idea-
lizadopeloantropólogoHerma-
noVianna, que reúneprodução
cultural. Gilberto Gil já lançou
faixas dentro do conceito, e a
gravadoraTrama(www.trama.
com.br) também tem licencia-
doartistasdessaforma.“Éuma
forma atualizada de equilibrar
o interesse do consumidor com
odoprodutordecultura”,sinte-
tiza Lemos. ●

TECNOLOGIA
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Oministro
Gilberto Gil já
lançou música
dentro do conceito
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