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Pouco antes do amanhecer do dia 29 de junho de 2005, agentes federais com mandados de 
prisão e revólveres Glock bateram na porta do número 38.244 da Hastings Street, em 
Fremont, na Califórnia. "FBI", gritaram. Seu alvo era um motociclista grandalhão de 24 anos 
chamado Chirayu Patel, supostamente o líder dos "Boozers" e de um punhado de outras 
gangues que ilegalmente copiavam e jogavam na internet filmes de sucesso como "Guerra nas 
Estrelas: Episódio III - A vingança dos Sith" e "Batman Begins". O pai de Patel abriu a porta às 
6 horas, segundo os agentes do FBI. Dez deles entraram na casa, de armas em punho. Patel 
foi encontrado em seu quarto, onde foi preso e algemado.  
 
Perto dali, em San Francisco, a agente especial do FBI Julia B. Jolie havia entrado no "centro 
de operações", um quarto cheio de fotografias e bilhetes escritos à mão para Patel e 25 outros 
piratas digitais que também estavam sendo presos naquela manhã.  
 
Como chefe da "Operação Copycat", Jolie havia acabado de dar a ordem aos demais agentes 
para colocá-la em andamento. Os piratas do vídeo, que freqüentemente têm boa aparência e 
possuem empregos formais, certamente não parecem ser perigosos. Mas a energia empregada 
no caso demonstra a seriedade com que a política federal americana trata essas pessoas. "Eles 
são tipos mafiosos e malvados? Não", disse Jolie mais tarde. "Mas esta é uma atividade 
criminosa em grande escala."  
 
Bem-vindos ao momento Napster de Hollywood. Se os estúdios cinematográficos quiserem 
evitar o destino das gravadoras de música, cujo crescimento desacelerou muito, em parte por 
causa do download ilegal de músicas pela internet, eles precisam apresentar uma solução à 
pirataria. Parte dela é criar um modelo que permita o download legal de filmes pela internet. 
Hollywood já deu os primeiros passos nessa direção. Os estúdios possuem dois sites na 
internet, o Movielink.com e o CinemaNow.com, que oferecem filmes pela rede mundial de 
computadores.  
 
Mas o processo de download é lento e os filmes, cujo aluguel custa uns poucos dólares e saem 
por US$ 20 para compra no varejo, não podem ser passados para um DVD. Então, os estúdios 
estão recorrendo à polícia federal para amedrontar os piratas. O objetivo: barrar os US$ 6,1 
bilhões que o setor estima ter perdido com as cópias ilegais em 2005. As bilheterias no mundo 
somaram US$ 23,5 bilhões.  
 
Metade do material pirateado está em DVDs vendidos nas ruas, mas US$ 3 bilhões têm origem 
no roubo digital de filmes e na oferta desses títulos via web. "A internet está bastante 
envolvida em todas as formas de pirataria, mesmo que você estiver falando na pirataria 
cometida nas ruas", diz Dan Glickman, diretor-presidente da Motion Picture Association of 
America (MPAA), a associação da indústria cinematográfica americana.  
 
É por isso que promotores federais americanos e agentes secretos vêm trabalhando nos 
últimos dois anos para dar algum ímpeto ao alerta tão familiar às pessoas que assistem a 
filmes em casa: "as leis federais prevêem penalidades civis e criminais severas à reprodução 
não-autorizada, distribuição ou exibição de filmes com direitos autorais...".  
 
A operação realizada na Califórnia é parte de uma investigação mundial que mira, de maneira 
metódica, todos os círculos de pirataria, de Chicago e Charlotte, na Carolina do Norte, até a 
China. Até agora, a investigação feita na Califórnia resultou em 24 condenações. Mais cinco 
acusações devem ser formalizadas neste mês, segundo Mark Krotoski, assistente da 
Promotoria Federal dos Estados Unidos, que está dando prosseguimento ao caso. As sentenças 
começam a ser anunciadas no terceiro trimestre.  
 
O quadro que emerge dessas investigações é que existe uma série de gangues cibernéticas 
frouxamente entrelaçadas e motivadas mais pelo zelo competitivo do que pelos lucros.  



Um "cammer" habilidoso, que grava filmes em um sala de cinema e depois os joga na internet, 
pode ganhar até US$ 2 mil por filme. Mas a maioria dos piratas, como Patel, entram no jogo 
apenas pela emoção de provar suas habilidades.  
 
Pense na pirataria como uma pirâmide. O poder está no topo, onde pessoas como Patel 
possibilitam que outros consigam conteúdo. Quando um filme aparece nas redes peer-to-peer 
(P2P) da internet, ele pode ser baixado, freqüentemente de graça, por qualquer um que 
consiga digitar "Missão: Impossível" em um mecanismo de busca. É por isso que a polícia 
federal volta todas as suas atenções para os piratas mais sofisticados e em grande parte das 
vezes ignora os usuários finais. "Mirar o topo é o principal caminho para capturar esses 
parasitas", diz Alan Fisch, advogado especializado em propriedade intelectual do escritório 
Kaye Scholer LLP, de Washington.  
 
Os piratas do vídeo são espertos. O FBI leva meses para infiltrar agentes entre eles. Mas eles 
têm um ponto vulnerável. Todas as gangues precisam de um lugar para armazenar os volumes 
maciços de conteúdo de mídia que são obtidos. No caso da Operação Copycat, os filmes, jogos 
e outros softwares roubados somaram 27 terabytes de informação, mais que o triplo do 
conteúdo de um loja de vídeos comum. Isso cria uma abertura para a fiscalização da lei.  
 
O aspirante a ladrão precisa estabelecer um "armazém" em um servidor poderoso, sempre 
dentro de uma grande empresa. O acesso pode ser obtido por intermédio de um funcionário 
insatisfeito, que tenha autoridade para fornecer senhas de acesso ao servidor. Uma vez 
anunciado, o operador do site torna-se um ímã para especialistas, concedendo acesso a 
"fornecedores", responsáveis pelo abastecimento de filmes e peças de computador, e os 
"rippers", que quebram os códigos de direitos autorais. Juntos, eles fazem o que os piratas 
chamam de um grupo de "warez".  
 
O operação no Vale do Silício centrou suas atenções em volta de um servidor que foi alugado 
pelos agentes em um provedor de serviços da internet da área da Baía de San Francisco. O 
verdadeiro feito da agente Jolie, no entanto, foi recrutar um agente de Oakland, de 30 e 
poucos anos, que já havia trabalhado na indústria de computadores. Ele demonstrou ser 
bastante hábil. Pouco depois de conversar com Jolie, o agente - cujas iniciais são A. J. - 
descobriu que os grupos de warez usavam a codificação de um servidor Linux, que ele 
descobriu em uma noite. "Ele consegue aprender qualquer coisa", diz Jolie.  
 
Para entrar despercebido no mundo da pirataria, A.J. tornou-se "Griffen" e começou a entrar 
em salas de bate-papo. Vários meses depois ele entrou em contado com Patel e outro bandido, 
David Fish. Uma vez avisado sobre o servidor disponível, os membros do warez começaram a 
fervilhar. Um deles preparou o computador para fazer a pirataria, mas membros do grupo 
julgaram o trabalho tão malfeito que recorreram a Fish, cujas habilidades eram lendárias.  
 
Fish, de 24 anos de idade, morava há 4,5 mil quilômetros de distância, em Watertown, 
Connecticut. Ele trabalhava durante o dia em uma empresa de redes de computadores. No fim 
de março de 2004, segundo mostram os documentos que estão na Justiça, Fish começou a 
programar o servidor para que seus colegas pudessem enviar filmes diretamente de suas 
contas de e-mail. Ele estabeleceu uma competição, colocando os membros numa mesma 
"linha de largada" para ver quem conseguia lançar mais rapidamente um filme na internet.  
 
Um pirata pode ganhar até US$ 2 mil por filme, mas a maioria entra no jogo apenas para 
provar sua habilidade 
 
No quarto trimestre de 2004, Fish e Griffen estavam ocupados jogando filmes na internet - 68 
no total, incluindo "Hotel Ruanda", "Blade: Trinity" e "A Sogra", mais videogames para os 
consoles PlayStation 2 e Xbox. Em julho, por exemplo, Fish - usando o apelido de x000x - 
disse a Griffen para colocar um jogo do PlayStation 2 no tocador de DVD do servidor, e 
explicou o que era necessário para codificá-lo. Em um chat realizado em 2 de julho, Griffen 
percebeu o que estava por vir:  
 
x000x: interessado em jogos do ps2?  



 
griffen: pode apostar; engraçado, acabei de decidir experimentar um ps2, joguei o socom2 e 
adorei!  
 
x000x: legal, você vai rir demais.  
 
A conversa, que soava como dois pré-adolescentes trocando mensagens instantâneas, 
mostrava as habilidades de Fish. Em novembro, Fish disse a A.J. para instalar um drive no 
servidor e copiar um arquivo de programação para ele. Isso atualizou a memória flash, 
possibilitando a Fish ler jogos do Xbox remotamente e copiá-los no drive principal.  
 
griffen: ok, está tudo pronto... manda ver.  
 
x000x: está queimando. Ainda bem que está funcionando.  
 
griffen: putz, você é demais, está funcionando muito bem!  
 
Enquanto isso, Griffen ganhava a confiança de Patel, o pirata de Fremont. Patel gostava de se 
mostrar. No fim de abril de 2004, segundo os documentos que estão na Justiça, ele comentou 
com Griffen notícias envolvendo a pirataria que vira na TV e que incluíam uma cena de um 
filme que ele estava roubando.  
 
É claro que todo o conhecimento tecnológico não vale nada sem uma oferta constante de 
filmes. A maioria sai de dentro da própria indústria cinematográfica, segundo os promotores. 
As fontes incluem projetistas dos estúdios de cinema e funcionários de fábricas de estamparia 
de CDs, onde estimados 15% dos DVDs são descartados por estarem com defeitos. Até 
mesmo os críticos de cinema, que recebem cópias dos filmes antecipadamente, as passam 
adiante.  
 
Mas não é todo filme que pode ser roubado antes do lançamento. É aí que pessoas como 
Curtis Salisbury entram. Salisbury, de 20 anos, trabalhava na bilheteria do Des Peres Cinema 
14, de Saint Louis. Em junho, ele concordou em gravar "Paixão de Aluguel" e lançá-lo em um 
servidor para um grupo warez. Certa noite, depois que o cinema fechou, usou uma filmadora 
para gravar cópias de "A Feiticeira" e "Paixão de Aluguel" na cabine de projeção.  
 
Com a ajuda de amigos, Salisbury conectou seu aparelho à mesa de som do projetor para 
gravar os filmes. Mais tarde, ele usou o computador que tinha em casa para sincronizar o 
áudio às imagens. Salisbury enviou uma cópia de "Paixão de Aluguel" para Griffen, que 
removeu as marcas d´água de direitos autorais (pontos de segurança diminutos colocados no 
filme ao acaso para identificar a cópia).  
 
Mas, primeiro, Griffen fez uma cópia com as marcas e a enviou para a MPAA. A Technicolor, 
companhia que produz as películas, conseguiu identificar as cópias que saíram do cinema Des 
Peres. Um mês depois, no dia 27 de julho, o FBI bateu na porta de Salisbury.  
 
Salisbury, Patel e Fish já foram todos condenados sob a acusação de violação criminosa de 
direitos autorais, depois de se declararem culpados. Salisbury, cuja sentença é esperada para 
junho, enfrenta a possibilidade de pegar uma pena máxima de oito anos, mas poderá obter um 
sursis. As sentenças de Patel e Fish devem sair em agosto. Patel pode pegar até oito anos de 
prisão; Fish até 23. Cada um deles pode ter de pagar multas que vão de US$ 4 mil a US$ 1 
milhão. Ligações telefônicas feitas para os advogados dos três não obtiveram retorno.  
 
Jolie diz que as prisões diminuíram o ritmo da pirataria. Mas ela reconhece que a vitória é 
ilusória. "É preciso compará-la a uma guerra de gangues", afirma. "Tentamos dar um golpe 
eficiente e juntar mais inteligência para o próximo ataque." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2006, Tecnologia, p. B2. 


