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O texto  trazido  para  o  debate  procura  sistematizar  alguns  elementos  teóricos  e 
empíricos acerca da pirataria como um uso “marginal” do território brasileiro, caminhando 
no sentido de incorporar a idéia de totalidade em oposição às leituras predominantemente 
econômicas  e  jurídicas  sobre  o  tema.  Como  esforço  para   desenvolver  o  método 
geográfico, não partimos,  a priori, da escolha de um produto ou mercadoria falsificada, 
uma vez que o que interessa é mostrar a relação que existe entre o território e a prática 
(também espacial) da pirataria. Assim, os aspectos materiais (o próprio meio construído) e 
imateriais  (normas,  modismos,  ideologias)  do  território  se  imbricam  em  diversas 
combinações nos diferentes lugares. 

Com a  intenção  de  maior  diálogo  com a  proposta  do  Encontro,  há  também  o 
tratamento  de  fenômenos  nos  quais  as  fronteiras  externas  brasileiras  são  essenciais, 
especialmente  com  Paraguai  e  Uruguai,  sustentando  que  as  práticas  espaciais  da 
ilegalidade se vinculam às formações socioespaciais das nações latino-americanas. 

A pirataria: buscando uma definição a partir das características do período histórico 
da globalização

Vivemos  o  período  técnico-científico  informacional  da  humanidade,  como 
apresenta SANTOS (1994a; 1999 [1996]). Assim, cada vez mais as formas de vida e de 
produção dependem de altas densidades de técnica, ciência e informação. Se por um lado 
esse período multiplicou as possibilidades da existência e da ação humanas, ele se realiza 
desigualmente pelos países e pelos lugares. O meio técnico-científico informacional (idem, 
ibidem), aporte geográfico do período, é seletivo, mostrando a concreção dos processos de 
globalização da economia. 

A globalização (entendida aqui como a articulação entre uma base política e uma 
base técnica) é suporte para os agentes hegemônicos, eis que presenciamos uma crescente 
oligopolização (e também monopolização) da produção à escala mundial, da qual o Brasil 
está cheio de exemplos (telefonia, mídia, finanças, informática, energia, entre outros), cujo 
suporte técnico-científico, comandado pelo mercado, está concentrado em poucos lugares 
pelo  mundo.  Este  atributo  contemporâneo  da  centralização  do  capital  no  modo  de 
produção, denominado por Santos (1999 [1996]) de unicidade técnica planetária, permite 
também  uma  crescente  flexibilidade  das  tecnologias,  fundada  na  convergência  e 
comunicabilidade entre técnicas antes díspares ou arduamente relacionantes entre si, que, 
por fim, se concretiza em usos dos territórios. 

No Brasil, partes do território são preparadas para competir ou relacionar-se com o 
mundo.  Nessas  áreas,  há  uma  rígida  razão  a  ser  seguida,  mas,  por  outro  lado,  a 
informacionalização  do  território  também  tornou  possível  novos  usos  da  mesma  base 
técnica. Há a possibilidade, hoje amplamente realizada pelos agentes não hegemônicos (e 
fartamente noticiada pela mídia) de reproduzir os aparatos tecnológicos (dos mais simples 
aos  mais  sofisticados),  prerrogativa  antes  reservada  ao  circuito  superior  da  economia 
(idem,  2004 [1978]).  Vulgarmente  conhecida  como  ‘pirataria’,  esta  prática  tem criado 
situações geográficas muito específicas e produzido mudanças na estrutura da organização 

1 Este texto é parte da pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Departamento de Geografia da FFLCH/
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do território brasileiro,  especialmente nas cidades. No entanto,  para compreender a real 
dimensão desse fenômeno, faz-se necessária uma análise científica de sua manifestação, 
pois

“o  estudo  das  técnicas  ultrapassa,  desse  modo,  largamente,  o  dado 
puramente técnico e exige uma incursão bem mais profunda na área das  
próprias relações sociais. São estas, finalmente, que explicam como, em  
diferentes  lugares,  técnicas,  ou  conjuntos  de  técnicas  semelhantes,  
atribuem  resultados  diferentes  aos  seus  portadores,  segundo 
combinações que extrapolam o processo direto da produção e permitem  
pensar num verdadeiro processo político da produção” (idem, 1994a, p. 
64).

No que diz  respeito  às  mercadorias,  pode-se dizer  que há uma infinidade  delas 
reproduzíveis  pela  pirataria,  muitas  imitando,  mesmo que apenas  no desenho, produtos 
sofisticados: eletrodomésticos, vestuário, calçados, alimentação, eletrônicos (de relógios a 
computadores),  utensílios  domésticos,  brinquedos,  carros,  material  de escritório,  filmes, 
músicas  (ambos  em DVDs e  CDs)  e  softwares.  Quanto  a  estes  últimos,  a  rapidez  da 
reprodução ilegal é tamanha que antecede-se aos lançamentos dos originais, como ocorreu 
com o filme brasileiro Tropa de Elite. 

Esta  velocidade  é  conseguida,  como  discutiremos  adiante,  pela  unificação  da 
técnica  em  diferentes  países,  que  permitiu  a  instantaneidade  da  troca  de  informação. 
Utiliza-se ou a  reprodução a  partir  de matrizes  desviadas  ou,  o  que é mais  comum,  a 
gravação  de  um filme,  durante  sua  exibição  em cinemas,  com uma  filmadora  digital, 
prática  conhecida  como  CamCording. Segundo  a  Associação  Anti-Pirataria  Cinema  e 
Música (APCM), um filme lançado nos EUA, já possui, dois dias depois, uma versão não 
autorizada  com  legendas  em  espanhol  e,  em  mais  dois  dias,  a  partir  de  arquivos 
compartilhados pela internet o filme está a venda em outros países2. 

Torna-se difícil,  e quiça desnecessário, buscar uma definição da palavra pirataria 
que atenda aos critérios e objetivos da pesquisa científica. Dada a ideologia que a palavra 
carrega,  além da conotação moral vinculada ao quadro jurídico ou econômico,  seu uso 
científico sempre deve ser qualificado. 

No que tange às referências jurídicas, o Código Penal Brasileiro é o diploma legal 
que, em seu artigo 1843 (Título III - Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, em seu 
Capítulo I - Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual) trata de toda violação de direito 
autoral. A que se destacar, nesse sentido, o rigor da lei, que pode punir com reclusão de 
dois a quatro anos e multa a violação total ou parcial, com intuito de lucro, de conteúdo 
que possua direito autoral. A mesma penalidade pode ser aplicada a quem distribui, vende, 
aluga ou adquire cópia não autorizada de conteúdos resguardados. Nos parece demasiado 
destoante colocar sob o mesmo tratamento aquele que produz material ilegal (que pode ser 
uma grande empresa internacional) e aquele que adquire tal material, ou seja, um indivíduo 
qualquer. Essa constatação é um exemplo de que há, no Brasil, um descolamento entre uso, 
organização e regulação do território, contribuindo para que prevaleçam desigualdades e 
privilégios. 

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pirataria, realizada no Brasil entre 
junho de 2003 e junho de 2004, representou um evento significativo do processo estatal de 
combate  à  pirataria,  da  qual  originou-se  o  Conselho  Nacional  de  Combate  à  Pirataria 
(CNCP). A CPI, no entanto, usa a palavra pirataria com pouco rigor, mostrando, por um 

2 Fonte: www.apcm.org.br. Acesso em 25/12/2008.
3 Este artigo do Código Penal foi substituído, ou atualizado, pela  Lei 10.695, conhecida como “Lei anti-
pirataria”, aprovada em 01 de julho de 2003. 



lado, a versalidade que a palavra e a prática da pirataria assumiram, mas impedindo, por 
outro lado, um avanço maior no tratamento sistemático do fenômeno. Para a CPI, a 

“Pirataria,  palavra  muito  difundida  em  nossa  sociedade,  não  é,  
evidentemente, uma definição de natureza técnica ou jurídica. Trata-se  
apenas  de  uma  figura  de  retórica,  quase  que  uma  gíria,  mas  com  
significado amplo e grave e que poderia ser resumido à idéia de que  
todo produto falsificado com vistas a ocupar o lugar do verdadeiro no  
mercado, burlando o fisco e produzindo prejuízos materiais e morais a  
terceiros, pode assim ser designado” (BRASIL, 2004, p. 26).

Há também uma especificidade, adotada pela CPI, que é dependente da mercadoria 
plagiada. Assim, para a fonografia, por exemplo, há uma tipologia dos crimes possíveis: 
contrafação (falsificação  do  produto  original);  compilações (coletâneas  de  gêneros 
musicais  ou  artistas,  sem autorização);  bootlegs (gravações  não  autorizadas  de  shows, 
concertos, etc, gravados em mídia) e pirataria via internet (arquivos digitais transmitidos 
sem autorização) (idem, ibidem, p. 118).

O Conselho Nacional de Combate à Pirataria, órgão superior da instituição estatal 
nacional  para o tratamento  do tema,  adota,  no tratamento  do tema,  um enquadramento 
estritamente jurídico, definindo a pirataria como atividade ilegal desprovida de qualquer 
legitimidade possível, associando-a ainda a outras formas de crimes: 

“A  atividade  de  repressão  tem  passado  por  constante  processo  de  
aperfeiçoamento, na busca da consolidação da nova filosofia de combate 
aos  crimes  econômicos  oriundos  do  comércio  internacional,  
principalmente o contrabando, o descaminho, a contrafação, a pirataria  
e o narcotráfico” (BRASIL, 2006, p. 15). 

Na realidade concreta,  as esferas economia e jurídica não existem apartadas das 
situações  geográficas,  históricas,  culturais  e  políticas  da  nação  e  de  seus  lugares.  Ao 
priorizar uma análise parcial, o CNCP pode prestar um grande serviço aos detentores de 
direitos  autorais,  mas  pouco  contribui  para  uma  discussão  mais  profunda  sobre  as 
implicações e imbricações da pirataria no Brasil. Tal tratamento do tema, por não permitir 
sua  compreensão  total,  acaba  tornando-se  também  limitante  da  própria  atividade  de 
repressão proposta pelo Conselho.  

Advogamos que a pirataria torna-se pertinente como um uso do território, como 
criação de articulações entre o sistema de objetos e o sistema de ações dos territórios. É 
também,  e  essa  característica  amplia-se  neste  período  histórico,  uma  relação  forma-
conteúdo. A digitalização da informação permite, ao contrário de momentos anteriores, que 
o mesmo conteúdo se concretize em diferentes formas físicas, servindo tanto para a difusão 
de informações como de mercadorias, e fundamentando a proliferação, pelo mercado, a 
partir dos agentes tidos como legalizados, de novidades e de induções ao consumismo.  

Neste sentido,  as práticas  de reprodução de conteúdos e objetos, cada vez mais 
ágeis em seu métier, aproximam-se das práticas dos agentes hegemônicos. Quanto maior o 
número de mercadorias  “oficialmente”  lançadas,  maiores  as possibilidades  de pirataria. 
Além  disso,  a  multiplicação  de  objetos  técnicos  de  uso  cotidiano  acompanha  uma 
obsolescência:  as máquinas e os sistemas mais modernos possuem vida curta. 

Certamente, o avanço das tecnologias permite novas habilidades aos objetos, que os 
permite cumprir novas tarefas, mas, quando desprovidos de valores sociais ou políticos, os 
avanços parecem bastar-se em si mesmos, autonomamente, quando, na verdade, é o quadro 
normativo-político  (limites  técnicos  de  funcionamento  e  de  uso)  que  permite  tanto  a 



velocidade  da  inovação  quanto  a  maior  ou  menor  presença  de  obsolescência  nas 
sociedades. É o modelo de organização socioespacial que define quais os avanços técnicos 
necessários ao seu funcionamento e qual a necessidade de renová-los, e não o contrário.  

Dessa forma, quanto maior a inserção do agente social no período técnico científico 
informacional, maior será sua necessidade de continuamente modernizar-se, participando 
assim, passivamente, de um ciclo vicioso. Dizendo de outra forma: quanto mais moderno 
se é, maior é a necessidade de modernizar-se. Tal proposição é válida também para os 
territórios, para os lugares.

Este  mergulho  irrefletido  no  tecnicismo  agrava  a  dissociação  entre  técnica, 
sociedade, território e política. Nas palavras de Kosik,

 “Este mundo não se manifesta ao homem como realidade por ele criada,  
mas  como  um  mundo  já  feito  e  impenetrável,  no  seio  do  qual  a  
manipulação se apresenta como engajamento e atividade. O indivíduo 
maneja o telefone, o automóvel, o interruptor elétrico, como uma coisa 
banal  e indiscutível.  Somente um defeito,  uma interrupção,  lhe revela  
que ele existe em um mundo de aparelhos que funcionam e que formam 
um sistema internamente interligado, cujas partes dependem umas das  
outras” (KOSIK, 2002 [1963], p. 75. Grifo do autor). 

Finalmente, o tratamento da pirataria como uso do território também permite que 
utilizemos a idéia de flexibilidade tropical (SANTOS, 1994a), que nos parece uma visão 
mais ampla, a partir do método geográfico, das práticas socioespaciais características das 
estruturas  históricas  da  formação  socioespacial  brasileira,  ao  mesmo  tempo  abrindo 
caminhos  para  a  correlação  dos  vetores  contemporâneos  da  globalização.  Para  Milton 
Santos (1999 [1996]), 

“nas grandes cidades, sobretudo no Terceiro Mundo, a precariedade da  
existência de uma parcela importante (às vezes a maioria) da população  
não exclui a produção de necessidades, calcadas no consumo das classes  
mais  abastadas.  Como  resposta,  uma  divisão  do  trabalho  imitativa,  
talvez caricatural, encontra as razões para se instalar e se reproduzir.  
Mas aqui o quadro ocupacional não é fixo: cada ator é muito móvel,  
podendo sem trauma exercer atividades diversas ao sabor da conjuntura.  
Essas metamorfoses do trabalho dos pobres nas grandes cidades cria o  
que, em um outro lugar (Santos, 1991) denominamos de ‘flexibilidade 
tropical’. Há uma variedade infinita de ofícios, uma multiplicidade de  
combinações em movimento permanente, dotadas de grande capacidade 
de adaptação, e sustentadas no seu próprio meio geográfico, este sendo 
tomado  como  uma  forma-conteúdo,  um  híbrido  de  materialidade  e  
relações sociais” (SANTOS, 1999 [1996] p. 259-260).

A relevância das fronteiras nas práticas ilegais:

Ante  a  vastidão  de  discursos  e  metáforas  acerca  do  fim  das  fronteiras  e 
conseqüentemente dos territórios, as práticas espaciais da pirataria mostram, ao contrário, 
que  a  existência  delas  é  essencial:  é  a  ausência  de homogeneidade  dos  territórios  que 
permite  que  os  agentes  mantenham  funcionando  a  estrutura  e  as  redes  de  pirataria, 
aproveitando-se das situações seletivamente existentes pelo mundo.  

Concordando com Cataia (2007), podemos dizer que



“hoje, em face à globalização, a compartimentação do espaço mundial  
revela  duas  facetas  contraditórias  e  solidárias.  Por  um  lado,  as  
fronteiras  devem  delimitar  com  clareza  o  território  nacional  que  
consagra à sociedade que nele vive seu abrigo,  este é o princípio da  
soberania  internacional,  mas  por  outro  lado  a  economia  
transnacionalizada  opera  fluxos  financeiros  e  normativos  que 
atravessam  as  fronteiras,  promovendo  um  enfraquecimento  de  suas  
funções destinadas à proteção” (CATAIA, 2007, p. 01). 

A pirataria, o contrabando e outras ações, como a lavagem de dinheiro, por suas 
características tecno-científicas e informacionais, são característicos do período histórico 
contemporâneo, o que os impede de serem tratados como aberrações ao sistema. 

A pirataria faz parte da economia transnacionalizada cujas mercadorias, fluxos de 
capital e de normas atingem os espaços nacionais mais atraentes ao seu projeto, colocando 
em segundo plano a questão da legalidade do desígnio e valorizando a maior ou menor 
facilidade  que  certos  países  e  lugares  lhe  dão  à  ação.  Assim,  como  já  propomos, 
combinando sistemas de objetos e de ações, a pirataria é um uso do território. 

A pirataria beneficia-se também de uma padronização técnico-normativa mundial, 
ou, como denominou Santos (2000), da unicidade da técnica e do tempo, também abordada 
por Friedmann (1968 [1960]) como a criação de um meio técnico, no qual a “a civilização 
tecnicista, através de todos os setores evoluídos do planeta, tende a criar um meio cujos  
traços  essenciais,  mais  ou  menos  acentuados,  são  homólogos”  (FRIEDMANN, 1968 
[1960], p. 107). A  tendência à estandardização da produção e do consumo beneficia não 
apenas as empresas que seguem as regras do comércio e das patentes, mas também aquelas 
que as decodificam pela imitação e reprodução não autorizada. 

Nesse sentido, ainda é necessário que se faça um estudo sobre a divisão territorial 
do trabalho a partir da pirataria, para comprovar como a diferenciação espacial entre os 
países é  utilizada.  Não teriam os países  mais  pobres,  aos quais  na divisão do trabalho 
sempre coube a função de reproduzir,  e não de criar,  se tornado especializados  em tal 
métier? 
 Conforme Raffestin (1993 [1980]) a fronteira é uma informação, e portanto pode 
ser usada de formas diferentes pelos diversos agentes sociais. Na sua função de reserva dos 
interesses de uma nação,  a fronteira  é o arcabouço da validade das leis,  e portanto da 
consequente  fiscalização  e  punição  às  suas  infrações.  As  fronteiras,  dessa  forma,  são 
informações que se impõem ao sistema de repressão. Como argumenta Cataia (2007), “a 
fronteira  como linha  é  sempre  mais  absoluta,  servindo como marco onde  os  Estados  
nacionais,  segundo  a  intensidade  de  seus  poderes,  exercem  a  vigilância  (sanitária,  
demográfica, ideológica, policial ou militar” (CATAIA, 2007, p. 04). 

Cabe,  nesse  sentido,  mostrar  elementos  tanto  do combate  à  pirataria  quanto  ao 
contrabando, pois mesmo que sejam fenômenos distintos, são vinculados e tratados pelas 
autoridades  brasileiras  como  associações  da  ilegalidade.  As  operações  de  combate  ao 
contrabando e pirataria realizadas pela Receita Federal se concentram na região Sul do 
país, sob o argumento de que é a partir da fronteira Sul que a maior parte de produtos 
ilegais (pirateados ou contrabandeados) entra no Brasil. 

Nesse sentido, na cidade de Foz do Iguaçu, na região da tríplice fronteira (área de 
fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina), a Secretaria da Receita Federal desenvolveu 
uma  operação,  “Fronteira  Blindada”,  com  o  objetivo  de  reprimir  a  pirataria  e  o 
contrabando. Em 20 de junho de 2005, Brasil e Paraguai assinaram um “Memorando de 
Entendimento  para  o  Estabelecimento  de  um Grupo  Bilateral  de  Inteligência  Brasil  - 
Paraguai na Esfera de Pirataria, da Falsificação e do Contrabando de Produtos Pirateados e 
Falsificados”,  com o  objetivo  de  coordenar  ações  de  combate  às  práticas  de  pirataria, 



falsificação e contrabando. Já em 2006, uma nova aduana começou a operar em Foz do 
Iguaçu,  com  capacidade  para  fiscalizar,  com  apoio  da  Polícia  Federal  e  da  Polícia 
Rodoviária Federal,  todos os pedestres e veículos que retornam de Ciudad del Este, no 
Paraguai. Antes, apenas uma amostragem de 5% do fluxo era vistoriado4. 

No entanto, o maior rigor do governo brasileiro gerou protestos no Paraguai, como 
pode ser visto em reportagens  das mídias  nacionais  brasileira  e paraguaia.  A Ponte da 
Amizade ficou impedida por quase 3 dias, como forma de protesto contra o aumento de 
exigências  de  fiscalização  e  mudanças  na  cota  de  importação  brasileira.  Essa  situação 
mostra elementos fundamentais do debate político (não apenas jurídico ou econômico), no 
qual não apenas a legalidade, mas a legitimidade das ações é considerada. Não apenas a 
economia, mas a organização do território e da sociedade paraguaios (no caso Ciudad del 
Este) estão vinculados e dependem desse comércio criminalizado. Prova disso é que nos 
dias de protesto,  não apenas as lojas, mas as escolas e outras instituições  públicas não 
funcionaram5. 

De fato, o número de apreensões de mercadorias ilegais é maior na porção Sul do 
país,  especialmente  na  9º  e  10º  Regiões  Fiscais  (RF)  da  Receita  Federal,  onde  estão 
incluídos, respectivamente, os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 
IMAGEM 01 mostra a apreensão de CDs e DVDs piratas: 

IMAGEM 01 – BRASIL: Apreensões de CDs e DVDs piratas, por região, em 2008 

Fonte: APCM, 2009. Elaboração: Daniel Simas e Fábio Tozi

4 (BRASIL, 2006, pp. 15-16).

5 MARIN, D. C.  Brasil e Paraguai chegam a acordo sobre Ponte da Amizade.  O Estado de São Paulo, 
22/03/2006;  Paralizan  el  comercio  en  el  Este  y  van  a  Brasil  a  buscar  soluciones. 
http://www.abc.com.py/2006-03-21/articulos/240973/paralizan-el-comercio-en-el-este-y-van-a-brasil-a-
buscar-soluciones.  Acesso  em  27/01/2009;  Países  farão  mudanças  na  fronteira.  
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2303200620.htm. Acesso em 26/01/2009. 
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Em todo o Brasil, no ano de 2008, foram realizadas 3,6 mil ações de combate à 
pirataria por autoridades públicas em parceria com agentes da APCM. Foram apreendidos 
mais de 41 milhões de CDs e DVDs piratas, sendo 17 milhões mídias virgens. Ainda neste 
ano,  195 pessoas  foram judicialmente  condenadas  por  pirataria  no  país.  A região  Sul 
concentra  52% das  apreensões,  seguida  pela  Sudeste,  com 41%.  As  regiões  Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte possuem, juntas, 7% das apreensões registradas.

A pirataria de CDs e DVDs merece destaque pois exemplifica como as condições 
do período técnico-científico informacional são fundamentais para a pirataria. Há cerca de 
uma década, predominantemente, a música tinha como base material o disco de vinil (LP) 
e a fita K7 (magnética), os vídeos também eram armazenados em fitas magnéticas, porém 
com outras especificações, as fotografias em rolos de filmes e as ligações telefônicas eram 
realizadas  essencialmente  por  telefones  fixos  em  redes  analógicas.  Tais  condições 
limitavam a interação entre conteúdos informacionais produzidos pelos diferentes agentes. 
Hoje,  a música,  as imagens,  a  voz e os textos foram convertidos  para uma linguagem 
digital (binária) que permite sua reprodução e interação infinitas sem perda de qualidade e 
conteúdo, mesmo a partir de um computador doméstico. Para produzir e reproduzir um 
disco de vinil era necessária uma fábrica com técnicos especializados; para produzir (ou 
reproduzir)  um CD ou DVD com músicas  (ou  filmes,  imagens,  textos,  etc)  basta  um 
computador  pessoal  e  alguns  conhecimentos  básicos,  adquiridos  com  certa  dose  de 
curiosidade.

As  novas  possibilidades  do  períodos,  quando  difundidas  com maior  amplitude, 
desagradam  os  agentes  sociais  que  antes  exclusivamente  as  detinham.  Este  fato  é 
observável na área fonográfica, com a criação, em 2007, da APCM, por grandes empresas 
como  Universal, Warner, Sony, Globo, Columbia, Metro Goldwyn-Mayer, Paramount e 
Fox das  quais  é  representante  autorizada  com  apoio  da  Motion  Picture  Association 
(MPA)6.  Anteriormente,  cada  uma  dessas  empresas  mantinha  um  departamento 
especializado no combate à pirataria, mas o crescimento da prática levou-as a criarem uma 
Associação que cuide do direito de todas. A criação da Associação mostra que apesar de 
competirem, as empresas cooperam para objetivos e vantagens comuns, como propõe, a 
partir de uma análise geográfica, SMITH (1988 [1984]).

De fato, desde sua criação, a APCM tem desenvolvido rigidamente sua função. Está 
organizada  em  três  departamentos:  jurídico,  que  encaminha  e  acompanha  crimes  de 
pirataria, de internet, que busca sítios com conteúdo não autorizado, e organizacional, que 
cuida das ações da Associação pelo país, mesmo que os esforços estejam concentrados em 
São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro.  Aliás,  cabe  ressaltar  que  a  Associação  beneficia-se  das 
condições técnicas do atual período, pois mesmo que a maioria das apreensões de mídias 
piratas se dêem no Sul do país (IMAGEM 01), sua sede está em São Paulo, ao lado da 
Avenida Paulista, uma das regiões do país onde o meio técnico científico informacional se 
faz mais latente. 

A ação da APCM se dá na  identificação  de produtos falsos,  persuasão e  apoio 
logístico. Assim, uma vez identificada uma prática de pirataria, a Associação efetua uma 
queixa-crime junto à Delegacias de Polícia. Uma vez que há grande quantidade de crimes 
(às  vezes  mais  violentos)  a  serem  investigados,  a  Associação  efetua  um  trabalho  de 
convencimento,  junto  às  delegacias,  para  que  as  queixas  apresentadas  sejam  levada 
adiante, ou seja, realizam persuasão alegando que todo crime deve ser combatido. Como as 
autoridades  policiais  em  geral  alegam  não  possuírem  equipamentos  e  pessoas  para  a 

6 A MPA representa  os  seis  maiores  estúdios  dos EUA,  responsáveis  pela  produção  e distribuição  de 
conteúdos para cinema, TV (aberta e paga) e vídeo: Walt Disney, Sony, Paramount, Twentieth Century 
Fox, Universal Pictures e Warner Bros. 



apreensão, transporte e armazenamento de material, a Associação oferece apoio logístico, 
que significa desde pessoas para acompanhar as diligências policiais, caminhões para o 
transporte  do material  apreendido  e  até  o  oferecimento  de um depósito  da Associação 
especialmente destinado a guardar o material das apreensões até  o julgamento do caso7. 

Nota-se que a APCM acaba desenvolvendo um papel de polícia, no sentido de que 
ela cria uma parceria com as instituições públicas de repressão que pode distorcer a função 
social  de  cada  um  dos  agentes.  Neste  sentido,  é  sintomático  que  na  lista  de  correio 
eletrônico da Associação apareçam mensagens cujos títulos dizem que a APCM realizou 
apreensões ou retirou páginas da internet do ar, quando na verdade ela apenas acompanhou 
e auxiliou a polícia em tais ações8. 

Retomando  nossa  discussão  sobre  as  fronteiras,  outro  aspecto  que  permite 
apreender sua pertinência para a vitalidade da pirataria e do contrabando se dá na produção 
de cigarros. O decreto brasileiro  nº 2876, de 14 de dezembro de 1998, instala imposto de 
exportação  de  150%  para  os  cigarros  nacionais.  Tal  medida  visava  inibir  a  saída  de 
mercadorias (que beneficiavam-se de vantagens fiscais para exportação) que mais tarde 
retornavam ao mercado nacional, mais baratas, por contrabando, numa prática conhecida 
como simulação de exportação. 

No entanto, aproveitando-se da situação geográfica do território paraguaio, ocorreu 
que o número de fábricas de cigarro cresceu de 05 para 33 em menos de uma década. Há 
uma  capacidade  produtiva  de  100  bilhões  de  unidades/ano  perante  um consumo de  3 
bilhões de unidades/ano, em 2003. No Uruguai se dá um processo semelhante: a produção, 
em 2003, foi de 10 bilhões de unidades e o consumo de 3,5 bilhões de unidades, de acordo 
com a CPI da Pirataria (BRASIL, 2004, p. 46; 83). Os cigarros produzidos no exterior 
eram  inseridos  no  mercado  brasileiro.  Na  tentativa  de  combater  tal  prática,  outra 
normatização do território é criada (Decreto nº 3.647, de 30/10/2000) cobrando imposto de 
150% sobre a exportação nacional de tabaco e papel para cigarro, objetivando encarecer a 
saída de tais insumos que, mais tarde, retornavam na forma de cigarros.

Algumas considerações finais: as normas, o território e a dependência externa

A busca por uma compreensão mais ampla do fenômeno da pirataria, ou seja, de 
sua incorporação  à  totalidade  de relações  do território,  autoriza  uma discussão política 
geograficamente fundamentada. A propriedade autoral ou o direito de patente, se por um 
lado respeita comercialmente certos agentes sociais, por outro alimenta a manutenção de 
relações internacionais avessas à democratização de conhecimentos e objetos. 

O GRÁFICO 02 mostra as transferências financeiras para o exterior, referente a 
propriedade intelectual9, a partir do Brasil. 

7 Informações organizadas a partir de entrevistas realizadas na sede da APCM em 04/09/2008.
8 Como por exemplo no título das mensagens: “APCM retira mais de 2,5 mil links piratas da Madonna da  

internet”,  de  18/12/2008;  “APCM  desmantela  laboratório  de  CDs  e  DVDs  piratas  em  Americana,  
Interior  de  São  Paulo”,  de  21/11/2008  e  “APCM  apreende  17  CPUs  em  lan  house  no  RJ”,  de 
27/01/2009.

9 O cálculo das transferências financeiras ao exterior para pagamento de propriedade intelectual é composto 
por:  aluguel  de filmes cinematográficos,  fitas  e  discos  gravados,  direitos  autorais,  licença  de uso de 
marcas, exploração de patentes licenciadas, aquisição de software (para venda) e aquisição de cópia única 
de software (para uso pessoal).



GRÁFICO 01 - BRASIL: Transferências Financeiras para o Exterior (valores em US$ 
mil) – Propriedade Intelectual (1993 - 2005)

Fonte: BRASIL, 2006, p. 68. Organização do autor.  
* Considerando os 15 países que formavam a União Européia (UE) até 2004. 

Inicialmente, cabe destacar que, apesar de algumas oscilações nas quantidades, o 
pagamento de royalties aumenta significativamente desde 1993, com destaque para o ano 
de 2005 sobre 2004, especialmente para EUA e UE. Com a inclusão de dez novos países à 
UE, deve-se incluir, para o ano de 2005, o pagamento de US$ 33.239.700. 

Em  2000,  o  governo  estadunidense,  pressionado  por  empresas  dos  setores  de 
audiovisual,  fonográfico,  software e  editorial,  abre  uma  investigação  contra  o  Brasil 
acusando-o de desrespeito à propriedade intelectual.  Essa investigação poderia excluir o 
país do SGP (Sistema Geral de Preferências), um dispositivo da lei comercial dos Estados 
Unidos  que  outorga  benefícios  tarifários  para  as  exportações  aos  EUA  de  países  em 
desenvolvimento. Assim, desde 2000 aprofundaram-se o sistema repressivo e educativo de 
combate  à pirataria,  tendo como marcos  importantes  a  realização  da CPI  da Pirataria 
(maio de 2003 e junho de 2004) e a criação, logo após, do CNCP. 

O Relatório do CNCP destaca o aumento (49,12%) dos royalties pagos aos Estados 
Unidos entre  2000 e 2005, associando-o ao combate às práticas de pirataria  (BRASIL, 
2006, p. 68). Tanto esta afirmação quanto as da TABELA 01 nos mostram os equívocos 
que a análise setorial pode sustentar. Primeiramente, o aumento de  royalties pagos pode 
significar aumento de transações comerciais e não necessariamente combate à pirataria. 
Em segundo  lugar,  comemorar  o  aumento  dos  royalties  pagos,  mostrando  uma  maior 
conduta legalista do país, obscurece o fato de que tem aumentado continuamente o envio 
de dinheiro nacional para o exterior.
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O pagamento  de  direitos  intelectuais  mostra  um aspecto  político,  e  não  apenas 
econômico, fundamental. Na verdade poderíamos dizer tratar-se de uma Geopolítica, pois 
que os territórios são comandados por normas de governos e instituições externas, ou, o 
que torna o fato mais complexo, por empresas. Há uma situação de dependência que se 
reproduz  no  cumprimento  das  leis  internacionais  de  defesa  de  patentes.  Como  mostra 
Silveira (2000), há normas do Estado, como as regulações sobre importação e exportação 
(conforme analisamos para os cigarros), mas também normas do mundo, 

“...isto é, de algumas grandes empresas e de sociedades supraestatais,  
como as leis  de patentes.  Estas despontam como o pagamento de um 
direito à circulação de inovações, como uma taxa para o deslocamento  
da inovação do seu lugar de origem para seu lugar de uso. Trata-se,  
para Séris (1994), de um direito de propriedade sobre soluções técnicas,  
invenções e objetos técnicos” (SILVEIRA, 2000, p. 217). 

Resumindo, trata-se de um direito de uso de um sistema técnico tornado único pela 
globalização da economia. 

O  crescente  pagamento  por  propriedade  intelectual,  especialmente  aos  Estados 
Unidos, mostra uma crescente dependência brasileira em relação a esse país. O conteúdo 
desse  royalties,  mercadorias  essencialmente  informacionais  (softwares,  material 
videográfico e fonográfico),  mostra a substância dessa dependência,  revelando aspectos 
importantes  do papel  central  da informação no atual  período histórico.  A pirataria  e  o 
pagamento de  royalties  nos ajudam a cotejar elementos para debater a questão colocada 
por Furtado (2001):

“Como  preservar  o  gênio  inventivo  de  nossa  cultura  em  face  da  
necessidade de assimilar técnicas que, se aumentam nossa capacidade 
operacional,  são vetores  de  mensagens que mutilam nossa identidade  
cultural? Simplificando: como apropriar-se do hardware da informática 
sem  intoxicar-se  de  seu  software,  os  sistemas  de  símbolos  que  com 
freqüência ressecam nossas raízes culturais?” (FURTADO, 2001, p. 24). 

Algumas  questões,  nesse caminho,  precisam ser tratadas.  A pirataria  aumenta  a 
dependência da nação em relação a agentes centrais? A criatividade que se dá na invenção 
das formas do “piratear”, mas ‘morre’ quando a cópia dissemina conteúdos culturais dos 
agentes  hegemônicos,  ou  nesse  período  informacional,  a  pirataria  permite  conhecer,  a 
partir dos lugares, o mundo? A difusão de informações típica da pirataria seria uma forma 
de democratização ao criar facilidades de acessos informações e objetos?

Assim, uma de nossas hipóteses de trabalho é a de que a pirataria não se define 
apenas como um setor econômico ou um aspecto do direito criminal, e portanto não se 
resume ao pagamento de royalties. A pirataria possibilitaria acesso à informação, elemento 
fundamental da autonomia de um país, ou seja, da diminuição de sua dependência externa. 

Finalmente, há exemplos empíricos que mostram que existe uma dialética entre os 
detentores e defensores dos direitos autorais  e a pirataria,  pois se esta última é apenas 
acusada de prejudicar os primeiros, desrespeitando seus direitos comerciais, ela também os 
auxilia. O filme brasileiro Tropa de Elite teve sua venda não autorizada, a partir de DVDs 
piratas, antes do início de sua exibição nos cinemas, o que não o atrapalhou, pelo contrário, 
a propaganda que a prática da pirataria lhe ajudou a criar fez com que ele fosse o filme 
nacional mais visto em 2007. 

A empresa  BigChampagne, colhe informações sobre os vídeos, músicas,  jogos e 
programas  mais  populares  na  internet  em  sites oficiais  mas  também  monitora  o 



compartilhamento  não  autorizado  de  dados  por  computadores  (downloads). Os  dados 
colhidos são tratados e vendidos a grandes empresas de entretenimento, que assim podem 
saber como e onde, ao redor do mundo, se dá a popularidade de artistas e produtos10, e a 
partir daí, direcionam seus projetos e ações. 

No entanto,  a  forma  mais  visível  pela  qual  o  circuito  superior  da  economia  se 
beneficia da pirataria parece vir das ruas: de carona com a popularização do crédito no 
país, que espalhou cartões magnéticos de débito e crédito entre a classe mais pobre, pode-
se ver muitos  camelôs  que,  em suas barracas repletas  de produtos falsos efetuam suas 
vendas a partir de cartões operados por grandes corporações internacionais como  Visa e 
Mastercard. 

Esses  pequenos  e  pulverizados  vendedores,  ao  mesmo  tempo  oprimidos  e 
discriminados  por  suas  situações  geográficas,  acabam  servindo  como  elementos 
fundamentais da capilaridade de grandes corporações financeiras. Num circuito produtivo 
que envolve também grandes empresas de falsificação, são o linha de frente, aqueles que 
nas ruas cumprem a função menos nobre da distribuição. Para Ribeiro (2006), 

“é  a  presentificação  do  comércio  nas  e,  ainda,  com  as  ruas  que 
transparece nos circuitos que articulam o vendedor, que corre e apanha  
da polícia, a interesses envolvidos com a produção de CDs piratas, com  
o  contrabando  de  uma  real  parafernália  eletrônica,  com a  produção 
mimética  de  artigos  destacados  pelo  ritmo  da  moda  e  com  o 
recolhimento  das  sobras  da  seletiva,  e  ansiosamente  globalizada,  
sociedade  de  consumo  instalada  nas  grandes  cidades  do  país” 
(RIBEIRO, 2006, p. 21. Grifo do autor).   

Estes elementos empíricos mostram como é o próprio meio geográfico que permite 
a existência e a resistência de práticas espacias, por mais que elas nem sempre sejam bem 
vistas ou desejadas por todos. Alias, parece que podemos ousar afirmar,  a partir desses 
exemplos  trazidos,  que nem todas  as empresas  estabelecidas  parecem desejar o fim da 
pirataria. Para além das ideologias e das análises parciais sobre o tema, o que a pirataria 
nos traz de mais importante é mostrar que o espaço, como definia Santos (1994b), é banal, 
ou seja é de todos, apesar das diferentes possibilidades concretas de usar o território. 

Referências bibliográficas

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. III Relatório de Atividades. Conselho Nacional de  
Combate à Pirataria. Brasília, 2006.

BRASIL.  COMISSÃO  PARLAMENTAR  DE  INQUÉRITO.  Relatório  Final.  CPI  da 
Pirataria. Brasília, 2004.

CATAIA,  M.  “A  relevância  das  fronteiras  no  período  atual:  unificação  técnica  e 
compartimentação  política  dos  territórios”.  In:  IX  Coloquio  Internacional  de 
Geocrítica. Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio de 2007.  

FRIEDMANN, G. 7 Estudos sobre o Homem e a Técnica. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1968 [1960].

10 Fonte: www.bigchampagne.com. Acesso em 10/10/2008.

http://www.bigchampagne.com/


FURTADO, C. “Reflexões sobre a crise brasileira”.  In: ARBIX, G.; ZILBOVICIUS, M.; 
ABRAMOVAY,  R.  (Orgs).  Razões  e  ficções  do  desenvolvimento.  São  Paulo. 
Edusp. Editora da Unesp. 2001.

KOSI, K. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976 [1963].

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993 [1980].

RIBEIRO, A. C. T. “Presenças recusadas: territórios populares em metrópoles brasileiras”. 
In:  NUNES,  B.  F.  (org).  Sociologia  de  capitais  brasileiras:  participação  e 
planejamento urbano. Brasília: Líber Livro Editora, 2006.

SANTOS,  M.  “O espaço dividido.  Os  dois  circuitos  da  economia  urbana  nos  países  
subdesenvolvidos”. São Paulo: Edusp, 2004 [1978]. 

SANTOS,  M.  Por  uma  outra  Globalização.  Do  Pensamento  Único  à  Consciência  
Universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SANTOS, M.  A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção.  São Paulo. 
HUCITEC. 1999 [1996].

SANTOS,  M.  “Técnica,  Espaço,  Tempo.  Globalização  e  meio  técnico-científico  
informacional”. São Paulo: HUCITEC, 1994a. 

SANTOS, M. “O retorno do Território”.  In SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. 
de;  SILVEIRA,  Maria  Laura.  Território  -  Globalização  e  Fragmentação.  São 
Paulo. HUCITEC, 1994b.

SANTOS,  M.  O  Retorno  do  Território.  In:  SANTOS,  M.,  SOUZA,  M.  A.  de  & 
SILVEIRA,  M.  L.  “Território:  Globalização  e  fragmentação”.  São  Paulo: 
HUCITEC, 1996.

SILVEIRA, M. L.  “Indagando as técnicas... um caminho para entender o território”. In: 
GONÇALVES, N. M. S.; SILVA, M. A. da.; LAGE, C. S. (org).  Os lugares do 
mundo. A globalização dos lugares. Salvador: UFB, 2000.

SMITH, N. Desenvolvimento Desigual. Natureza, Capital e a Produção de Espaço. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988 [1984].


