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Ao andar pelo centro da cidade de São Paulo, é com vergonha que
observamos a enchente de camelôs “vendendo” software como se
fosse banana. Entre os transeuntes, ninguém parece se incomodar
com o fato de que esse comércio clandestino de softwares “quebrados” (cracked) presta um desserviço à economia nacional e à
adoção de alternativas viáveis, mormente àquelas baseadas emSoftware Livre e de Código Aberto (SL/CA). Mais de uma vez já
ouvimos com tristeza a afirmação de que, no Brasil, todo software
é “livre”. A pirataria de software está tão arraigada na cultura nacional, que nem parece ilegal. Mais ainda nos causa espanto a
hipocrisia dos agentes da lei, que fingem não estar vendo o que
os camelôs fingem não estar vendendo. Esse tipo de situação, a
nosso ver desgovernada, é um exemplo típico da teoria da vidraça
quebrada, que postula que quanto mais vidros estiverem quebrados em uma vidraça, mais vidros continuarão a ser quebrados, até
que não reste mais nenhum intacto. Similarmente, enquanto não
houver uma repressão real desse tipo de atividade comercial, tanto
maior será o problema a ser enfrentado no longo prazo.
Por outro lado, vale perguntar se essa repressão é do interesse
do fabricante de software. Em março de 2007, causou furor a afirmação de Jeff Raikes, atual CEO da Fundação Bill & Mellinda
Gates, e, até início de 2008, presidente da divisão de negócios corporativos da Microsoft, que reproduzo ipsi literis: “If they’re going
to pirate somebody, we want it to be us rather than somebody else”
(em tradução livre: “Se eles vão piratear de alguém, nós queremos
que seja de nós ao invés de qualquer outro”). Mais recentemente,
Markus “Notch” Persson, o criador do jogo Minecraft, publicou
em sua conta do Twitter a seguinte declaração, quando interpelado por um usuário que disse não dispor de recursos para adquirir
o programa: “Pirateie. Se você ainda gostar dele quando puder
pagar no futuro, então compre. E não esqueça de se sentir mal.”
Quando do início das operações da Linux New Media no Brasil, em meados de 2004, nosso sistema de editoração eletrônica só
funcionava em versões anteriores ao Mac OS X. Quando tntamos
obter uma cópia legal do Mac OS 9.2.2 para ser executado em
modo emulado dentro do Mac OS X e permitir o funcionamento
de aplicativos no modo “clássico”, um representante oficial de
uma certa empresa de Cupertino aqui no Brasil nos recomendou adquiri-lo de “comerciantes” da região da Santa Ifigênia, em
São Paulo, já que o programa não era mais comercializado pela
companhia!
Todas as distorções acima poderiam ser evitadas através de uma
adoção mais disseminada do SL/CA, mas, desgraçadamente, essa
disseminação é impedida em grande parte pela facilidade de obtenção de software através da pirataria. Que tal nos engajarmos
em uma campanha contra esse tipo de prática? A Microsoft com
certeza vai nos agradecer (ou não)... n
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