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A questão aqui não é pagar 500 reais é, através de um site, divulgar links/arquivos para conteúdo
protegido por direito autoral, simples assim. Se é tão normal 'baixar um torrent', a HM poderia
disponibilizar alguns para nós, afinal, não há problema não é mesmo? But wait... aqui não pode.

Não mata a industria, mas isso não é pretexto para '..ahhh.., se não mata então pode'. Eu sempre digo,
vejam o lado das empresas quando alguém (ou milhares) baixam seu produto protegido por leis de DA

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando _lipemr_ 

Já a questão do windows, office, photoshop e afins. Sério que vocês tão dizendo que se dispõem a pagar
mais de 500 reais por um programa que tu vai usar menos que eventualmente? isso é burrice,
sinceramente.

 Citando _lipemr_ 

No mais, se tu realmente critica e acha que o TPB mata a indústria do software (), tu realmente deve
trabalhar de programador em alguma empresa, não é possível.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 11:08 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-02-2012 11:09

to rindo muito lendo esses emails peoapeopaeopoapeoaoepoae

#52

Erock 

Membro

 Citando itsmeMario 

http://thepiratebay.se/legal aqui mora a parte boa e engraçada da coisa, olhem os emails...
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doteiro da HardMOB!!!111
Dec 2008
446
57

02-02-2012 11:10

Sim, trabalho de analista. E não gosto nada de ver um produto meu (e olha que já encontrei) em sites de
torrent's. Queria ver se fosse você que tivesse investido a grana, se pensaria como muitos aqui

#53
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Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando _lipemr_ 

tu realmente deve trabalhar de programador em alguma empresa, não é possível.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 11:26

existem varios artistas que nao se incomodam em ter seu trabalho pirateado. um mais conhecido por
exemplo, é o paulo coelho, dia desses ele escreveu no blog dele a respeito disso e contou que a um bom
tempo divulga versoes dos livros dele que ele encontra em pdf.

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

WilsoNeto 

Membro

 Citando TechMaster 
Sim, trabalho de analista. E não gosto nada de ver um produto meu (e olha que já encontrei) em sites de
torrent's. Queria ver se fosse você que tivesse investido a grana, se pensaria como muitos aqui

02-02-2012 11:32

Tu só tá de mimimi porque tu ganha dinheiro em cima disso. A maioria dos softwares feitos para empresa
são por encomenda, começe a trabalhar assim e não terá mais problemas com pirataria.

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
Sim, trabalho de analista. E não gosto nada de ver um produto meu (e olha que já encontrei) em sites de
torrent's. Queria ver se fosse você que tivesse investido a grana, se pensaria como muitos aqui

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele
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02-02-2012 11:44 #56
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Dec 2011
354
90

AdM__ 

Membro

 Citando TechMaster 
Sim, trabalho de analista. E não gosto nada de ver um produto meu (e olha que já encontrei) em sites de
torrent's. Queria ver se fosse você que tivesse investido a grana, se pensaria como muitos aqui

 Citando _lipemr_ 

Tu só tá de mimimi porque tu ganha dinheiro em cima disso.

"Se não puder convencê-los, confunda-os"
(Harry S. Truman)

pReD@ToR, Frajola, Genetically Mod. Towel e mais 1.

02-02-2012 12:02

Deu a loka no techmaster.realmente,A pirataria causa mais prejuizo Os pequenos desenvolvedores do que
á grandes empresas,mas como a maioria dos pequenos desenvolvedores faz softwares por encomenda,a
pirataria também não é um problema.
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Membro
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 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 12:21

Não deu a louca em mim não. Deu a louca nos orfãos do TPB que ficam de mimimimi 'aaaaah.... industria
má'... 'ahhhhh... EUA'....

Ninguém me respondeu 'É permitido criar um site para que se baixe conteúdo protegido por copyright'? É
legal uma atitude destas?
Não? Senta e chora.

#58

Registro:
Mensagens:
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Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 12:29

Acho que quem senta e chora nesse caso é tu amigo, o piratebay continua a todo vapor e não vai fechar
tão cedo.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
Não deu a louca em mim não. Deu a louca nos orfãos do TPB que ficam de mimimimi 'aaaaah.... industria
má'... 'ahhhhh... EUA'....

Ninguém me respondeu 'É permitido criar um site para que se baixe conteúdo protegido por copyright'? É
legal uma atitude destas?
Não? Senta e chora.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

02-02-2012 12:38 #60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando TechMaster 
Não deu a louca em mim não. Deu a louca nos orfãos do TPB que ficam de mimimimi 'aaaaah.... industria
má'... 'ahhhhh... EUA'....

Ninguém me respondeu 'É permitido criar um site para que se baixe conteúdo protegido por copyright'? É
legal uma atitude destas?
Não? Senta e chora.
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Todas as suas musicas são compradas?Por que se você não respeitas os direitos autirais alheios,não pode
critar que baixa programas nesses sites torrent.Comparar pirataria até com assalto a banco pode,mas
quando chega nesse ponto das musicas baixadas a resposta quase sempre é um:"ãããh,mas é diferente!"
E digo mais:Eu quase não usava torrent para baixar programas ou filmes.Da ultima vez que eu baixei
alguma coisa no pirate bay foi quando o download do ios 5.0.1 tava lerdo demais no itunes,eu resolvi
procurar no tpb.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 13:38

É ilegal, é imoral, mas todo mundo faz, eu faço, você faz e se bobear, até o bill gates faz.

Agora imoral mesmo pra mim é ficar dando uma de santo, pregando a moralidade, se você mesmo pratica
o ato ilegal.

Como eu já disse, a culpa maior são das produtoras, a pirataria existe e vai continuar existindo, cabe a
eles buscarem novas e inovadoras fontes de receita, mas como é muito mais fácil vender a mídia, eles
ficam tentando criar essa batalha cibernética.

A própria Microsoft já iniciou novas formas de licenciamento, muito mais acessíveis aos seus consumidores,
as produtoras de jogos arrumaram novas formas de receitas com seus serviços online, enfim, muitos estão
buscando novas alternativas.

Mas ainda existem os preguiçosos, que querem ganhar usando arcaicas formas geradoras de receita.

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2004
3.893
213

Frajola 

Membro

 Citando TechMaster 
Frajola, acho que muitos não entenderam o ponto. Não é demagogia, é ILEGAL. Concorde ou não, não
pode disponibilizar este tipo de material publicamente, software protegido NÃO É de uso irrestrito. Eu
defendo o direito que as empresas tem de coibir um negócio destes. Se o TPB pode colocar link's, porque
aqui na HM não pode? Não é a tal 'liberadade' que conta? Para mim, não pode nos dois e pronto, e pelo
mesmo motivo

chavesdo8 e Rotpar.

 Citando ReDGRounD 

Alcool causa dependencia num prazo mais longo e maconha nao provoca vício quimico, apenas
psicológico (nao fumo maconha mas bebo todo dia a mais de 10 anos e nucna viciei)

02-02-2012 13:39

Ah, parem de misturar as coisas.

Pirataria com software, livro e filme é uma coisa e com música, definitivamente, é diferente.

TechMaster tá certo, fora os beta e shareware, um software pirata não rende a uma empresa, finalidade

#62
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Membro
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maior desta, qualquer que seja e independente de gênero (OS, jogos, software comum). Livros, a mesma
coisa. Filmes também, já que o rendimento depende de bilheteria, envolvendo diretamente o estúdio
produtor e seus investimentos. 

Mas séries normalmente são entupidas de comerciais, que pagam o custo das mesmas, fora a tv a cabo,
onde passam. E música, vsf, nem esquento com gravadora, artista ganha dinheiro fazendo show, não na
assinatura de um contrato para confecção, distribuição e privilégios de gravação de um álbum. 

Houve a mesma discussão com VHS e fita K7, onde tudo era copiado e repassado entre amigos. A internet
só expandiu isso, dando mais possibilidades de conhecer coisas novas sem ter que pagar por isso e se
arrepender. Nos EUA, o direito do consumidor é infinitamente maior e bem estabelecido que o nosso, logo,
eles se sentem no direito de reclamar isso. Aqui é completamente diferente. Só como exemplo, lá é
comprou, não gostou, devolva em determinado prazo. Aqui você só devolve se tiver defeito, fora a
canseira e a falta de tratamento. 

Há certos aspectos que diferenciam as categorias, claramente.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

02-02-2012 14:05

Exatamente @Frajola !Antes da Itunes Store,era muito mais facil baixar uma musica da internet do que
comprar um cd para passar as musicas para a biblioteca do itunes,e com a internet rapida se
popularizando,também se tornou muito mais facíl baixar um jogo por torrent do que compra-lo como
antigamente,naquelas caixinhas,tipo as dos jogos para console.Depois que passei a usar o steam,nunca
mais baixei jogo NENHUM por torrent,por que é muito mais facíl comprar o jogo,por um preco baixo,com
suporte e servidores sempre cheios e organizados.Só se fode com a pirataria quem não quer ou não
consegue oferecer uma alternativa mais pratica por um preco compativél.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

Última edição por Rotpar : 02-02-2012 às 14:06

Kenny163.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 14:16

Não sei no caso de vocês, mas antes de comprar um jogo que eu julgue ser duvidoso sempre baixo
(pirated) antes para testar e depois compro pela Steam. Como eu acho que muita gente faz isso.

#64
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Dec 2011
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AdM__ 

Membro
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"Se não puder convencê-los, confunda-os"
(Harry S. Truman)

Kenny163.

02-02-2012 15:06

Essa atitude é a menos danosa. O que eu estou tentando argumentar (e muitos estão de flamezinho bobo)
é que o direito do TPB acaba quando começa o da industria. Eu estou pouco me lixando se alguém baixa
de lá, estou dizendo que o que o TPB faz é ILEGAL. Se fosse legal a HM deixaria eu colocar um link para
lá, mas pode? Claro que não

Mas não, daqui a pouco vem os mesmos users com mimimimimi e sempre atacando, argumento a favor do
TPB, nenhum

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando AdM__ 

Não sei no caso de vocês, mas antes de comprar um jogo que eu julgue ser duvidoso sempre baixo
(pirated) antes para testar e depois compro pela Steam. Como eu acho que muita gente faz isso

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 15:09

Eu mesmo já citei que as grandes gravadoras deveriam se voltar para os artistas que enchem mais os
estádios do que com o lançamento de CD's (que já vendiam pouco)

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando Unsa 

Ah, parem de misturar as coisas.

Pirataria com software, livro e filme é uma coisa e com música, definitivamente, é diferente.

TechMaster tá certo, fora os beta e shareware, um software pirata não rende a uma empresa, finalidade
maior desta, qualquer que seja e independente de gênero (OS, jogos, software comum). Livros, a mesma
coisa. Filmes também, já que o rendimento depende de bilheteria, envolvendo diretamente o estúdio
produtor e seus investimentos. 

Mas séries normalmente são entupidas de comerciais, que pagam o custo das mesmas, fora a tv a cabo,
onde passam. E música, vsf, nem esquento com gravadora, artista ganha dinheiro fazendo show, não na
assinatura de um contrato para confecção, distribuição e privilégios de gravação de um álbum. 

Houve a mesma discussão com VHS e fita K7, onde tudo era copiado e repassado entre amigos. A internet
só expandiu isso, dando mais possibilidades de conhecer coisas novas sem ter que pagar por isso e se
arrepender. Nos EUA, o direito do consumidor é infinitamente maior e bem estabelecido que o nosso, logo,
eles se sentem no direito de reclamar isso. Aqui é completamente diferente. Só como exemplo, lá é
comprou, não gostou, devolva em determinado prazo. Aqui você só devolve se tiver defeito, fora a canseira
e a falta de tratamento. 

Há certos aspectos que diferenciam as categorias, claramente.
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http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 15:17

Se o jogo estiver em promocão eu nem baixo,já compro logo ,Mas so se for muito barato mesmo
@TechMaster ,eu não acho que os caras do tpb estão certos,só acho que a industria de entretenimento
devia criar formas de tornar a experiencia do consumidor mais agradavel,e se eles conseguirem reduzir
essa "concorrencia"(sites de compartilhamento de arquivos e torrent),os avancos nesse sentido vão
diminuir MUITO,por que as empresas vão voltar para a "zona de conforto".

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando AdM__ 

Não sei no caso de vocês, mas antes de comprar um jogo que eu julgue ser duvidoso sempre baixo
(pirated) antes para testar e depois compro pela Steam. Como eu acho que muita gente faz isso.

Última edição por Rotpar : 02-02-2012 às 15:24

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 15:56

Eu sempre faço isso. É test drive mesmo, como um carro. Só compro se valer a pena.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

Unsa 

Membro

 Citando AdM__ 

Não sei no caso de vocês, mas antes de comprar um jogo que eu julgue ser duvidoso sempre baixo
(pirated) antes para testar e depois compro pela Steam. Como eu acho que muita gente faz isso.

02-02-2012 16:12

A questão é que o TPB não lança nenhum torrent, quem upa lá são os usuários. Se quer processar,
processem os usuários.
É a mesma questão que a emulação, vai proibir nego de fazer emuladores porque nego vai deixar de
comprar o aparelho pra usar o emulador? Vê se a Nintendo tá preocupada com o Dolphin? Ou com o bsnes
que emula perfeitamente o SNES.

Se quiser ir atrás de algum pirata, que vá atrás dos usuários finais, que é quem realmente pirateia.

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
507

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953
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02-02-2012 16:28

O problema é que são usuarios finais demais,é mais facíl cortar o mal pela raiz.

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Spidey 

A questão é que o TPB não lança nenhum torrent, quem upa lá são os usuários. Se quer processar,
processem os usuários.
É a mesma questão que a emulação, vai proibir nego de fazer emuladores porque nego vai deixar de
comprar o aparelho pra usar o emulador? Vê se a Nintendo tá preocupada com o Dolphin? Ou com o
bsnes que emula perfeitamente o SNES.

Se quiser ir atrás de algum pirata, que vá atrás dos usuários finais, que é quem realmente pirateia.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 16:34

1. Se eu abrir um site onde os usuários possam postar fotos de pedofilia, pq eu seria preso? Afinal quem
mandou as fotos não foram eles? Mas eu estaria distribuindo... O TPB é a mesma coisa... Traficante é
preso por posse e distribuição, não pq foi ele que fez (na maioria dos casos)!!!

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
520
107

FishOutofWater 

Membro

 Citando Spidey 

A questão é que o TPB não lança nenhum torrent, quem upa lá são os usuários. Se quer processar,
processem os usuários.
É a mesma questão que a emulação, vai proibir nego de fazer emuladores porque nego vai deixar de
comprar o aparelho pra usar o emulador? Vê se a Nintendo tá preocupada com o Dolphin? Ou com o
bsnes que emula perfeitamente o SNES.

Se quiser ir atrás de algum pirata, que vá atrás dos usuários finais, que é quem realmente pirateia.

I need Clean Water ... !!!

02-02-2012 16:39

Duvido qualquer um aqui baixar conteúdo protegido por copyright pelo TPB.
Ele nada mais é que um Google que indexa por pesquisa os torrents.
Os mesmos arquivos que você encontra na busca do TPB, você encontra na busca do Google.

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 1999
8.845
267

Kyle 

Membro

 Citando TechMaster 
Não deu a louca em mim não. Deu a louca nos orfãos do TPB que ficam de mimimimi 'aaaaah.... industria
má'... 'ahhhhh... EUA'....

Ninguém me respondeu 'É permitido criar um site para que se baixe conteúdo protegido por copyright'? É
legal uma atitude destas?
Não? Senta e chora.
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Vai fechar o Google também? Ou os caras só conseguem ir atras dos mais fracos que não tem $$ pra se
defender?

Posso utilizar aqui facilmente a lei que defende o porte de ARMAS.
Eu vendo a arma, se o cara quiser matar a culpa é dele.
Eu disponibilizo site de torrents, se o cara quiser postar algo ilegal a culpa é dele 

Acorda cara, se não cortarmos essas leis ridículas pela raíz, amanhã você pode ir preso por citar Djavan
no Twitter se não tiver pago o Copyright da letra da música.

Gravadoras estão perdendo dinheiro porque não vendem mais CDs da música?
Burrice delas, que se adequem ao mercado com programas que vão agregar valor decente a um preço
justo. Muitas pessoas pagam mensalidades para poder ouvir suas músicas de um acervo gigante via
streaming.

Hollywood está perdendo dinheiro porque não vendem mais DVDs de filmes?
Burrice deles, que sigam o caminho de Netflix e cia.

Microsoft perdendo dinheiro com pirataria? Se HOJE, que o Windows é default na mente das pessoas, o
Windows só funcionasse pagando, você acha que eles iam perder quanto da fatia do mercado?

Você acha que Xbox consegue ser desbloqueado por incompetencia da fabricante?

Convenhamos cara, empresa inteligente se adapta as mudanças utilizando os contras ao seu favor.
Empresa burra utiliza as leis para se defender utilizando seu dinheiro sujo para poder ganhar mais sem
mexer a bunda.

Você deve ser o tipo de cara que defende que devemos pagar provedores para ADSL/Cable simplesmente
para sustentar os ricos portais e não deixa-los morrer mesmo sendo desnecessário a autenticação.

Última edição por Kyle : 02-02-2012 às 16:42

"Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente,
é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e quer que você,

o otário, se vire para fazer em tempo recorde"

patropa.

02-02-2012 16:41

Hardmob, definindo o conceito de legal / ilegal desde 2001.

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando TechMaster 

Essa atitude é a menos danosa. O que eu estou tentando argumentar (e muitos estão de flamezinho bobo)
é que o direito do TPB acaba quando começa o da industria. Eu estou pouco me lixando se alguém baixa
de lá, estou dizendo que o que o TPB faz é ILEGAL. Se fosse legal a HM deixaria eu colocar um link
para lá, mas pode? Claro que não

Mas não, daqui a pouco vem os mesmos users com mimimimimi e sempre atacando, argumento a favor do
TPB, nenhum

Hardmobiano Médio.
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kicking squealing Gucci little piggy

02-02-2012 16:50

O TPB não somente indexava, mas também mantinha. E mesmo que somente indexasse, estaria errado da
mesma forma

Essa comparação não cabe e o SOPA veio justamente com essa idéia, de penalizar quem disponibiliza o
site. Não que eu concorde com o SOPA, longe disso, tem que analisar melhor a lei. MS e outros já
recuaram no apoio, pois sabem que internamente pode dar m*.

Concordo que sigam o caminho de NetFlix e cia, mas, se eles estão perdendo dinheiro então vamos liberar
geral? Não é por ai.

O cara do Megaupload tá bem pobre né. Para você ver o quanto afetava a industria e como o cara
ganhava dinheiro sujo com os piratas compartilhando a torto e a direito. Se você concorda com isso, sorry

Quem aqui falou em provedor? Não misture as coisas

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando Kyle 

Duvido qualquer um aqui baixar conteúdo protegido por copyright pelo TPB.
Ele nada mais é que um Google que indexa por pesquisa os torrents.
Os mesmos arquivos que você encontra na busca do TPB, você encontra na busca do Google.
Vai fechar o Google também? Ou os caras só conseguem ir atras dos mais fracos que não tem $$ pra se
defender?

 Citando Kyle 

Eu disponibilizo site de torrents, se o cara quiser postar algo ilegal a culpa é dele

 Citando Kyle 

Hollywood está perdendo dinheiro porque não vendem mais DVDs de filmes?
Burrice deles, que sigam o caminho de Netflix e cia.

 Citando Kyle 

Convenhamos cara, empresa inteligente se adapta as mudanças utilizando os contras ao seu favor.
Empresa burra utiliza as leis para se defender utilizando seu dinheiro sujo para poder ganhar mais sem
mexer a bunda.

 Citando Kyle 

Você deve ser o tipo de cara que defende que devemos pagar provedores para ADSL/Cable simplesmente
para sustentar os ricos portais e não deixa-los morrer mesmo sendo desnecessário a autenticação.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 16:59 #75

TechMaster 

Membro

 Citando AdM__ 

Não sei no caso de vocês, mas antes de comprar um jogo que eu julgue ser duvidoso sempre baixo
(pirated) antes para testar e depois compro pela Steam. Como eu acho que muita gente faz isso.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307
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