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1. Introdução
Por Gustavo Freitas

"Não há nenhum homem, ou mulher, que venceu sozinho na vida e
cujos crescimento, desenvolvimento e sucesso tenham sido
alcançados sem a presença da energia e do auxílio de outras
pessoas ao longo do caminho." (Tom Morris1).

O plágio é um mal presente em nossa sociedade, e não
estou aqui falando apenas da internet, pois ele sempre
existiu e está agora potencializado pela rede de
computadores e seus dados “a disposição”.
E na blogosfera ele tem se revelado um mal capaz de
acabar com os sonhos de blogueiros de grande
qualidade e refinado conhecimento, já que quanto mais
eles produzem conteúdo mais plagiado são. São
obrigados a concorrer pela atenção com seus próprios
artigos, publicados em outros blogs, e isso acaba por
desanimá-los e desistem de seus blogs.
Diante de toda a revolta que pode causar a um blogueiro
ser plagiado, e sabendo que muitos o fazem por total
desconhecimento, resolvemos criar um “Movimento
contra o plágio” no Facebook, que depois evoluiu para
esse e-book colaborativo que chega agora as suas
mãos.
Como disse Tom Morris, nenhum homem ou mulher
chega a lugar algum sem ajuda e esse e-book é uma
ajuda que nós, blogueiros mais experientes e
conscientes, preparamos para que o seu sucesso seja
mais rápido e sem utilizar os conhecimentos e textos de
terceiros. Boa leitura!
1

No livro “E se Harry Potter dirigisse a General Eletric?” na página 64.
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1.1 Objetivo do e-book colaborativo
O objetivo do e-book colaborativo sobre plágio é produzir
um material de alta qualidade que possa auxiliar você,
blogueiro, a entender o que é plágio, como não praticá-lo
e como proceder caso seu conteúdo seja plagiado.

1.2 Apresentação dos autores
Por Gustavo Freitas

“Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu
apenas quem vence. De certa forma termino o trabalho de um
grupo enorme de pessoas!” (Airton Senna da Silva).

A frase do ídolo brasileiro Airton Senna ilustra muito bem
o que é criar um conteúdo colaborativo. Cada autor se
sente parte da equipe e trabalham em seus conteúdos
para que o todo seja o melhor possível.
Se você considera que esse e-book ficou com ótima
qualidade, por favor, considere visitar o blog de cada um
dos autores que participaram nessa empreitada. Todos
eles trabalharam muito para que o objetivo fosse
alcançado, ou seja, lhe entregar um conteúdo de
altíssima qualidade totalmente gratuito.
Abaixo você tem a relação, em ordem alfabética, dos
autores que participaram no e-book e em cada tópico do
e-book você poderá identificar o autor logo no começo.
Sugiro que visite cada blog que ainda não conhece, que
nos siga no Twitter e também que seja nosso amigo no
Facebook. Será um imenso prazer pra nós, autores,
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poder conversar com você e saber seu feedback sobre o
nosso trabalho.
Adelson Smania
Está na internet desde o longínquo ano
de 1997. Trabalha na área de
Tecnologia de Informação há mais de
10 anos e escreve artigos com dicas
para quem tem um blog.
É entusiasta do compartilhamento de
conhecimento e da interação com seus
leitores.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Gerenciando Blog.
Almy Fróes
Analista de TI, problogger e blogueiro.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Mestre dos Sites.
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David Lopes
Ele tem 20 anos, é estudante de
Teologia, blogueiro a part-time e
desenvolvedor de conteúdos sobre
tecnologia e blogs. Dedica boa parte do
tempo aprendendo desenvolvimento
web, css e php.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Portal Informática.
Fernando da Silva Félix
Estudante de Administração, web
developer, e dono de vários projetos
online. Atualmente trabalha como
técnico digitador e é ICX Member na
Aisec.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Fazer Marketing.
Gustavo Freitas
Problogger, professor universitário e
consultor em criação, desenvolvimento
e monetização de sites e blogs. Autor
de 4 e-books, sendo 3 grátis e co-autor
em outros 4 e-books, os chamados ebooks colaborativos. Também é editor
da Revista Blogosfera.
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Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer seus
mais de 15 blogs no Gustavo
Freitas.Net.
Gustavo Guerra
Um jovem de 15 anos que é fanático
por tecnologia e adora ser blogueiro. Já
criou 3 blogs, mas atualmente se dedica
ao Ajuda Blogueiros. Quer muito ser
problogger e webmaster!
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Ajuda Blogueiros.
Jordão Felix
Blogueiro, técnico em informática,
aspirante em web design e web
marketing. É também apaixonado por
criação e otimização de blogs. Tem
como objetivo principal compartilhar
todos
os
seus
conhecimentos
gratuitamente na Internet.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Rentabilização.
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José Ferreira Neto
Bacharel em sistemas de informação,
especialista em educação, blogueiro,
técnico em redes e VoIP, usuário Linux
e Windows, analista computacional,
aspirante à professor que adora
compartilhar conhecimento.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o Veia
Digital.
Kelleany Santos
Natural de Júlio Borges-PI, é blogueira
há quase um ano e meio. Gosta muito
de tecnologia, design, informática e
blogs. Está cursando o 1º grau do
Ensino Médio e atualmente mora no DF.
Você pode segui-la no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Blogando Melhor.
Rafaela Rodrigues
Blogueira
desde
2009,
Rafaela
Rodrigues
é
WebDesigner
não
praticante. Atualmente divide a maior
parte do tempo com seu trabalho
semanal e o Oficina Blogger. Verdadeira
amante de seriados e cinema, quando
não está praticando este hobby, faz
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apresentações como músico.
Você pode segui-la no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Oficina Blogger.
Rodrigo Zandonadi
Formado em Marketing, web design,
blogueiro e professor de música.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Aprenda Blogando.
Talysson de Oliveira Cassiano
Ele tem 20 anos e é de Minas Gerais.
Atualmente cursa Bacharelado em
Ciência da Computação e é apaixonado
pela computação e webdesign.
Você pode segui-lo no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Tumbletricks.
Vanessa S.
Vanessa é blogueira desde 2009, e
'aspirante' a web design nas horas
vagas. Autodidata, viciada em internet,
adoradora de blogs, seus códigos e
templates, apaixonada por programas
gráficos, tecnologia e web design, e
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fascinada pelo estilo gótico.
Você pode segui-la no Twitter, ser seu
amigo no Facebook ou conhecer o
Mundo Blogger.

1.3 O que é plágio?
Por Vanessa

Plágio: é o ato de copiar ou imitar, sem engenho, as
obras ou os pensamentos dos outros e apresentá-los
como originais.
É Assinar ou apresentar como seu obra artística ou
científica de outrem.
O termo “plágio” é oriundo do latim.
O plágio pode ser de qualquer natureza, pois os direitos
autorais abrangem as mais variadas áreas da criação
intelectual e expressão artística do homem, como: livros,
literatura, poesia, música, teatro, escultura, pintura,
desenho, arquitetura, fotografia, textos em geral,
trabalhos acadêmicos, inclusive layout de sites ou blogs.
O plágio é comum também no mundo acadêmico, onde
alunos copiam trabalhos ou teses de conclusão,
atribuindo-lhes a autoria dos trabalhos. O plágio se
caracteriza sempre que as ações desrespeitarem os
critérios de referências aos autores originais.
Cabe salientar que o plágio ocorre no momento em que
um indivíduo copia o trabalho de alguém e não atribui os
10

créditos ao autor original da obra, seja ela de qualquer
natureza.
Uma definição mais moderna para a palavra “Plágio”
poderia englobar a palavra “Incapacidade”.
Uma pessoa que copia uma obra alheia, na íntegra e
sem nenhuma autorização e sem ao menos citar a fonte,
apenas o faz por incapacidade de fazer, ela mesma, a
sua própria obra. Ainda acrescento: além de ser ilegal,
mesmo que autorizado, o plágio revela desonestidade
intelectual.

1.4. Plágio é crime?
Por Vanessa

Cada País possui sua legislação especifica sobre o
assunto.
No Brasil, os Direitos Autorais é direito personalíssimo,
exclusivo
do
autor
também
protegido
Constitucionalmente no art. 5. º, XXVII,CF/88:
“XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;
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b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores,
aos
intérpretes
e
às
respectivas
representações sindicais e associativas;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Além da nossa atual Constituição Federal assegurar os
direitos do autor, existe uma proteção legal, em
legislação ordinária, que regulamenta os Direitos
Autorias, a Lei 9610/98.
Em nosso Código Penal vigente, o título que trata dos
Crimes Contra a Propriedade Intelectual, em seu artigo
184, prevê pena de detenção de três meses a um ano,
ou multa para quem violar o direito autoral.
E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam que:
“§1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer
meio, com intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou
em parte, sem autorização expressa do autor ou de
quem o represente, (...): Pena – reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa, (...).
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem
vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire,
oculta, empresta, troca, ou tem em depósito, com intuito
de lucro, original ou cópia de obra intelectual, (...),
produzidos ou reproduzidos com violação de direito
autoral.”
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Discorrendo sobre esta espécie de crime, COSTA
NETTO, José Carlos Costa Netto, em sua obra sobre
Direito Autoral no Brasil 2, afirma que:
”O crime de plágio representa o tipo de usurpação
intelectual mais repudiado por todos: por sua malícia,
sua dissimulação, por sua consciente e intencional má-fé
em se apropriar – como se de sua autoria fosse – de
obra intelectual (normalmente já consagrada) que sabe
não ser sua (do plagiário).”
Vale lembrar ainda que ao “Plagiador” além de encontrar
punição com base no artigo 184 do Código Penal, com
penas que podem chegar a 4 anos de reclusão, por
violação ao direito autoral, também pode sofrer sanções
civis, previstos nos artigos 101 ao 110 da Lei 9.610/98,
onde prevê que as sanções civis aplicam-se sem
prejuízo das penas cabíveis, ou seja, o “plagiador”
poderá responder juridicamente nas duas esferas: cível e
criminal, concomitantemente.
De acordo com o Ministro Gilson Dipp, presidente da
comissão que elaborou a proposta, já em discussão no
Congresso Nacional, do novo Código Penal, a nova
redação endurecerá as punições contra ofensas ao
direito autoral, inclusive está sendo criado um tipo penal
para o plágio.
É muito importante ter em mente que o plágio vai bem
mais além do simples cometimento do ilícito civil,
cabendo uma propositura de ação na esfera cível, já que
afronta
direito
de
personalidade
do
autor,
constitucionalmente garantido, atingindo a sua criação
intelectual, mas também nos deparamos com um ilícito
2

COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. Coordenação: Hélio Bicudo. São
Paulo: FTD, 1998 (Coleção Juristas da Atualidade), p. 189.
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penal, coberto ainda pela repulsa moral a que se sujeita
aquele que pratica o plágio.
Alguns plagiadores não se incomodam com a fama e
ainda consideram uma ofensa quando o autor original
resolve reivindicar os seus direitos, acreditam que estão
divulgando o trabalho dos outros.
O crime de plágio não compensa, mas temos que
mostrar melhor para as pessoas que cometem plágio
que isso não é apenas “uma atitude mal vista na
blogosfera” e sim mostrar que o que ela faz é crime e
trará para ela enormes prejuízos e consequências muitas
vezes irreparáveis.

1.5. O que o plágio pode fazer com sua imagem na
blogosfera
Por Gustavo Guerra

Sabe, já estou cansado de ter que falar desse assunto,
mas me parece que a praga virtual denominada plágio
não quer acabar tão cedo. Pois esse ato que vai muito
além de uma simples copia, ainda é praticado na
internet, e mesmo que isso seja crime, não está
intimidando nenhum plagiador!
Mas existe uma coisa que eu acho que nenhum
plagiador pensa na hora de ir lá e copiar o artigo de outra
pessoa, que é o que pode acontecer com a imagem dele
na blogosfera. Será que ele não pensa ou então nem liga
para isso, e vai fundo ao famoso CTRL+C e CTRL+V?
Pois bem, o que quero falar aqui vai ser exatamente
sobre isso, e talvez com o que mostrei aqui um plagiador
14

desista dessa vida de apenas copiar o trabalho/conteúdo
dos outros. E já vou adiantando, plagiar é um ato que
pode lhe dar muitos problemas!
Como ficam as imagens dos Blogueiros plagiadores?
No mundo dos blogs o que mais temos aqui são
blogueiros plagiadores, que tem blogs que são
verdadeiras "centrais de conteúdos" roubados de outros
blogs, sejam por forma manual ou até automática! Isso
mesmo existe até blogueiro folgado que nem quer ir
simplesmente plagiar o conteúdo manualmente, e para
isso vai e usa um script ou plugin para fazer essa tarefa
para ele.
Bom, voltando agora o que interessa, vou dividir aqui em
tópicos para explicar melhor tudo o que vai prejudicar a
imagem desse blogueiro.
Sem moral alguma na blogosfera!
A primeira coisa que um blogueiro plagiador perde na
sua imagem é a moral, pois se ele plagia o conteúdo de
outros blogueiros e profissionais da área, ela já está com
sua moral em 0%. Com isso, na hora de dar opiniões ou
de até fazer sua própria defesa, pode crer que poucos
vão apoiar esse blogueiro, quanto menos nota-lo ali,
porque a tendência é que esse blogueiro seja 100%
excluído pelos demais.
Com isso, sua vida na blogosfera vai ser difícil, pois sem
ninguém para acreditar em você, e com grande
negatividade sob você por causa de se atos de plagio,
vai ser também super difícil de você criar uma reputação
na internet, como muito menos ter usuários que o
recomendam para outras pessoas.
15

E para finalizar, já posso adiantar que sem moral na web,
qualquer coisa que você tentar fazer as chances de ter
sucesso vão ser bem pequenas, quanto muito menos
boas!
Reputação? Só se for de o maior plagiador de todos
os tempos!
Se você plagia o conteúdo/trabalho de alguém, nem
pense em ter alguma reputação na internet, pois será
muito raro você achar alguém vai lhe apoiar. Pois até
onde eu sei, 99% dos usuários apóiam a
ORIGINALIDADE, e não o plagio! Com isso, leitores;
usuários; seguidores; blogueiros; webmasters; e tudo
mais vão querer é o seu fim na web.
Então nem pense que algum dos blogueiro mais famosos
vai lhe recomendar quanto muito menos mencionar você
a alguém. O que eles podem lhe citar, é no caso de você
ser o maior plagiador de toda a web ou historia, que ai
nesse caso você ia ter uma reputação! Tirando esse
detalhe, acho que só alguém igual a você pode lhe
considerar algo bom, pois os demais vai lhe ODIAR, e
querer o seu fim na web!
Comentários serão permitidos, mas não bem-vindos!
Por um motivo ético, muitos blogueiros vão deixar você
que é um blogueiro plagiador comentar no blog deles,
mas não é porque eles querem, e sim por causa da
liberdade de expressão. Tirando esse detalhe, com toda
certeza você não teria seus comentários aprovados em
lugar algum, mas como isso não é uma atitude Ética,
você até vai comentar, mas nada de você vai ser bemvindo.
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E nem pense em sair das regras dos comentários, pois ai
que qualquer blogueiro vai lhe banir e impedir que
comente no blog dele nunca mais. Só que dessa vez,
com total direito! Então fique atento!
Anunciantes? Ainda pretende achar algum para
você/seu blog?
Se você ainda está pensando em ter anunciantes para
lhe dar um dinheiro extra, humm, acho melhor pensar
novamente! Pois a primeira coisa que eu iria ver em um
blog é se ele é de qualidade, ou seja, com artigos
originais e muito bons, coisa que um blogueiro plagiador
nunca vai ter em seu blog.
Então, sem isso para chamar a atenção do anunciante,
será quase que impossível alguém anunciar no seu blog,
onde só tem conteúdo roubado/plagiado dos outros.
Resumindo, esqueça de ganhar qualquer centavo de
alguém!
Como fica a imagem dos Webmasters plagiadores?
O plagio também se aplica a copia de outras coisas,
como a de templates, por exemplo, coisa que é trabalho
de quem é webmaster. E nesse mundo também existe os
webmasters plagiadores, que pegam o trabalho já pronto
de outro webmaster, modifica apenas algumas coisas e
vende/disponibiliza como se fosse dele!
Então veja abaixo o que esses atos de webmasters
plagiadores podem fazer com a sua imagem na
blogosfera!
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Imagem super manchada na internet!
Se você é um webmaster plagiador, pode esquecer de
ter uma boa imagem e reputação na internet, pois até
hoje não conheci ninguém que plagia algo e que seja
admirado por alguma pessoa. Ou seja, após você copiar
qualquer coisa de outra pessoa, sua imagem já está
100% comprometida e manchada, fazendo com que
você só tenha mais problemas e mais limitações na sua
vida virtual.
E claro, nem precisa dizer que você com toda certeza
não vai ser contratado para nada, mas sim indicado a
lista de plagiadores que estão ai aos montes!
Pode esquecer de ser contratado por uma grande
empresa!
Isso mesmo, se você é um webmaster plagiador, por
favor, não perca o seu tempo esperando que uma
grande empresa vá lhe chagar para fazer algum trabalho.
Pois a primeira coisa que eles vão ver é se você tem
uma boa reputação na internet, começando pela
investigação de seus trabalhos, conferindo se eles são
originais ou plagiados.
Então, esqueça ser contratado por uma empresa!
Pode esquecer de ser contratado
blogueiro/usuário mais avançado!

por

um

Seja um blogueiro ou usuário com um pouco mais de
conhecimento, a primeira coisa que ele vai fazer é ver a
sua reputação na internet, e se ela mostrar que você é
um webmaster plagiador, você não tem chance! Ou seja,
será bem raro um usuário que tem conhecimento do seu
plagio lhe contratar, e assim fazendo com que você não
18

tenha lucro com os seus "serviços" (que não passam de
copias).
Conclusão
Tanto o blogueiro ou webmaster plagiador nunca vai ter
NADA na vida virtual a não ser a raiva/ódio dos outros
que foram copiados. Com isso, as chances dele ter uma
boa imagem vão ser mínimas, e assim qualquer coisa
que você for tentar fazer na web não vai ter sucesso
quanto muito menos admiração dos demais.
Então fique atento, o que mostrei hoje aqui é algo muito
terrível, e que vai lhe prejudicar em muito se comete
plagio. Por favor, não faça isso, tenha algo melhor a dar
para o mundo criando seus conteúdos originais, e se
livrando de problemas e uma imagem manchada!

1.6 Como participar do movimento contra o plágio
na blogosfera
Por Gustavo Freitas

Você também pode participar do movimento contra o
plágio. O primeiro passo você já está dando que é ler
esse e-book e entender o que é plágio, como evita-lo,
como denunciar e principalmente como não praticar
plágio em seu blog.
O próximo passo é você participar do Portal Blogosfera
Legalizada e do grupo contra o plágio no Facebook.
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1.6.1 Portal Blogosfera Legalizada
Por Gustavo Freitas

O Portal Blogosfera Legalizada é um blog que
centralizava vários artigos sobre plágio, tendo inclusive
uma FAQ muito completa que pode lhe ajudar a entender
muito bem o que é direito autoral e como lidar com ele.

O Portal Blogosfera Legalizada foi criado pela Vanessa
que além de blogueira e webmaster nas horas vagas, é
formada em direito, então entende muito bem do assunto
ao qual se propôs escrever.
Segue a apresentação oficial da Blogosfera Legalizada3.
Este blog foi criado em 16 de junho de 2010 e nasceu a
3

http://www.blogosferalegal.com/p/apresentacao.html
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partir do acompanhamento de vários casos de plágios
que têm ocorrido na blogosfera, notamos que tal evento
tem crescido muito mesmo com a criação de
ferramentas, softwares, utilitários e até mesmo com a
divulgação de informações a respeito do tema, o que
tem deixado vários blogueiros desapontados e querendo
desistir até de blogar para não serem mais plagiados.
Além disso, observamos que muitos blogueiros têm sido
vítimas de plágio e que por falta de informação acaba
não fazendo nada a respeito, deixando assim os
criminosos impunes e livres para cometer outros crimes,
essa falta de punição aliada a crença de que os crimes
na internet não são punidos porque é difícil encontrar os
seus autores tem colaborado para que o plágio se torne
um mal sem solução.
Mesmo conscientes de que o plágio é um crime difícil de
ser combatido sabemos que podemos fazer muita coisa
para dificultar a ação dos plagiadores e informar melhor
os blogueiros sobre seus direitos e seus cuidados com
relação ao conteúdo de seus blogs. A partir disto,
criamos este blog para ajudar os blogueiros a se
proteger e buscar os seus direitos.
Objetivos deste blog:





Centralizar e citar informações disponíveis na
Web a respeito do tema plágio, direitos autorais e
segurança digital para blogs.
Conscientizar os blogueiros sobre a importância
da segurança dos seus conteúdos.
Informar sobre os direitos legais do blogueiro
enquanto autor de blog.
Mobilizar blogueiros e leitores no combate e
denúncia de crimes de plágio.
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Apresentar ferramentas, utilitários e soluções
para dificultar a cópia não autorizada de
conteúdo.
Relatar experiências de blogueiros que foram
vítimas de plágios.
Conscientizar e o fomentar a iniciativas que
divulguem o tema: direitos autorais, plágio,
segurança digital e segurança em informática.
Informar sobre eventos, campanhas e notícias a
respeito de plágio, segurança digital e segurança
de informática.

ATENÇAO: Não fornecemos consultoria jurídica,
portanto pedimos encarecidamente que NÃO ENVIEM
DÚVIDAS OU PEDIDOS DE ANÁLISE DE CASOS
ATRAVÉS DO NOSSO FORMULÁRIO DE CONTATO!
Você pode ajudar o Portal Blogosfera Legalizada de
várias maneiras, entre elas:







Escrevendo um ou mais artigos divulgando o blog
e seus objetivos;
Ajudando a divulgar os artigos já publicados nas
redes sociais e entre seus amigos;
Colocando um dos banners que temos no seu
blog. Basta acessar aqui e escolher o que melhor
se adapta a seu layout;
Escrevendo Guest Posts e enviando para serem
publicados na Blogosfera Legalizada;
Se tornando um autor fixo no Blogosfera
Legalizada;
Qualquer outra dúvida, você pode entrar em
contato pelo formulário de contato do blog.
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Espero que participe do Portal Blogosfera Legalizada e
nos ajude a manter essa ideia viva e sempre atualizada e
divulgada nas redes sociais.

1.6.2. Grupo contra o plágio no Facebook
Por Kelleany Santos

O BL foi criado por Gustavo Freitas e Vanessa, que
segundo as publicações do grupo foi criado em agosto
de 2012. O grupo foi criado para pessoas que queiram
conversar sobre plágio na Blogosfera e como combatê-lo
e informar blogueiros sobre os acontecimentos do plágio
que é uma coisa ilegal, mas esse grupo também serve
para discursões debates e entre outras coisas a respeito
do plágio.
Hoje o grupo tem cerca de 40 (quarenta) membros todos
ciente sobre o assunto que tratamos. Logo nem sempre
sabemos o que está acontecendo com a blogosfera com
"muitos plagiadores", mas nem todos blogueiros são
assim. Pois em nosso grupo às vezes surge algum artigo
falando sobre o plágio quem plagiou quem e tal.
Além disso, nosso grupo tem regras, ou seja, não
podemos fazer spams, insultar membros, falar mal ou
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qualquer outra coisa de mau gosto que possa causar
conflitos entre nós membros. Pois algum membro que
fizer pode se considerar fora do grupo. Podemos divulgar
algum artigo? Sim, mas a respeito do que o grupo trata,
ou seja, conteúdo que nos interesse nada de divulgar
blogs/sites, fan pages e entre outras coisas que vejo em
vários grupos. A não ser que o conteúdo esteja
relacionado ao tema do grupo fora isso nada mais.
E alias nossas preparações para criar esse e-book foi
feito por lá, ou seja, fizemos umas organizações sobre
quem ia escrever, qual eram os tópicos.
Lembrando que nosso grupo é fechado então não é para
qualquer pessoa e sim para pessoas que tem um intuito
de tirar dúvidas e ajudar outro também caso você tem
dúvidas ou tenha um blog que gostaria de saber como
proteger seus direitos participe do grupo lembre-se se
você quer entrar para causar conflitos, pois entra
sabendo que qualquer coisa que citei acima como falar
mal e etc. Você será expulso do grupo caso contrário
seja bem vindo caso queira participa do grupo acesse o
seguinte
link
https://www.facebook.com/groups/402474986475989/ e
peça o pedido de participação e em breve você é
adicionado em nosso grupo.
Caso você tenha alguma dúvida sobre seus direitos,
você pode estar fazendo perguntas a outros membros do
grupo. Caso você conheça algum blogs/site que esteja
plagiando outros blogs você pode nos informar,
colocando o nome do blog e a url do blog\site do
plagiador assim podermos saber se alguns os artigos
pertencem algum de nós blogueiros. Não fique de fora
participe você também, pois sua ajuda valeria ainda mais
para combatermos o plágio.
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O grupo não serve para agregar links, muito menos para
"conflitos”. Não deixe de participar de nossas discussões
no grupo, participe informe tire suas dúvidas sobre o
plágio.
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2. Como evitar ser plagiado
Por Gustavo Freitas

"Grandes oportunidades para ajudar aos outros raramente
aparecem, mas pequenas delas nos cercam todos os dias." (Sally
Koch).

Nesse capítulo você vai aprender como evitar o plágio
em seu blog.
Para isso vamos lhe dar a conhecer as licenças Creative
commons que você deve utilizar em seu conteúdo.
Vamos também lhe apresentar uma página muito
importante em um blog, que são os “Termos de Uso”.
Você vai até mesmo ter acesso a uma página modelo
pra poder criar a sua mais facilmente.
Se você utiliza Wordpress vamos lhe apresentar alguns
plugins muito interessantes que não evitam o plágio, mas
podem fazer o plagiador desanimar de copiar seu
conteúdo pelo trabalho que dá.
E por fim vamos lhe apresentar algumas ferramentas
online que irão lhe ajudar a descobrir se o seu conteúdo
está sendo plagiado e por quem.

2.1. As Licenças Creative Commons
Por Vanessa

Licença é uma advertência sobre as restrições ou
permissões para a divulgação do seu trabalho publicado
em seu blog ou site e seu uso é opcional, porém
recomendada. O uso de uma licença ajuda e facilita
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bastante em casos de infrações cometidas, pois você
terá como mostrar que informou seus leitores que suas
obras estão protegidas por direitos autorais, e quais são
as restrições ou permissões de uso do blog ou site.
A licença informa ao público sobre a propriedade
protegida pela lei dos direitos autorais.
A licença mais comum é a Copyright que significa "Todos
os direitos reservados". É uma licença fechada.
Para tentar amenizar essa questão do Copyright, como
licença fechada, surgiu o Creative Commons, que ajuda
o autor a definir o que pode e o que não pode ser feito
com a sua obra.
O termo Creative Commons, significa "licença criativa
comum".
Creative Commons é uma organização
lucrativos que fornece licenças para uso,
resguardar obras e conteúdos criados e
modificar os termos para melhor atender
necessidades.

sem fins
a fim de
permitem
às suas

As licenças Creative Commons oferecem diversos tipos
de licenças para registrar obras e dão mais liberdade aos
autores de obras, pois permitem que eles escolham e
definam as suas próprias condições de uso para seu
trabalho criado, sem necessidade de conhecimentos
jurídicos. O autor pode escolher dentre várias condições
para o uso de seus trabalhos, e criar combinações
possíveis para registrá-los, de acordo com o que ele
achar mais adequado.
O Creative Commons oferece aos usuários, um conjunto
de licenças de direitos autorais e ferramentas que criam
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um equilíbrio dentro do tradicional "todos os direitos
reservados" definido pela lei do copyright.
A licença Creative Commons dá liberdade ao autor, pois
através dela ele pode definir o que permitirá ser
distribuído, utilizado ou modificado.
O Creative Commons oferece 6 (seis) tipo de licenças,
desde licenças mais restritiva, quanto a menos restritiva
que o próprio autor poderá escolher, mas todas
requerem que seja dado crédito (atribuição) ao autor, da
forma especificada por ele.
Dos os tipos de licenças oferecidas, estão as seguintes
possibilidades:




Proibição total de uso sobre uma obra (todos os
direitos reservados);
Permissão Total de uso sobre uma obra - Domínio
público (nenhum direito reservado);
Permissão parcial de uso sobre uma obra (alguns
direitos reservados).

Antes de escolher uma licença, é fundamental que você
entenda melhor o conceito de cada uma delas.
1. Atribuição (Attribution - by): O autor permite que
outras pessoas copiem, distribuam e executem
sua obra, protegida por direitos autorais, mas
somente se for dado crédito da autoria.
2. Atribuição - Uso Não Comercial (by-nc): O autor
permite que outras pessoas copiem, distribuam e
executem sua obra, desde que mencionem e
linkem diretamente o autor original, atribuindo-lhe
os créditos de criação. Permite adaptação e
criação de obras derivadas, mas somente para
fins não comerciais.
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3. Atribuição - Não a Obras Derivadas (by-nd): O
autor permite que outras pessoas copiem,
distribuam, executem e redistribuam com uso para
fins comerciais e não comerciais, mas não podem
criar um trabalho derivado do original, desde que
os créditos sejam atribuídos ao autor em qualquer
caso.
4. Atribuição - Compartilhamento pela mesma
Licença (by-sa): O autor permite que outras
pessoas distribuam obras derivadas somente sob
uma licença idêntica à licença que rege sua obra.
Neste tipo de licença permite-se que sua obra seja
modificada e distribuída, ainda que para fins
comerciais, mas sob a mesma licença originária. A
condição do compartilhamento pela mesma
licença só se aplica às obras derivadas. É a
licença Copyleft.
5. Atribuição - Uso Não Comercial - Não a Obras
Derivadas (by-nc-nd): O autor permite que sua
obra seja distribuída, copiada, transmitida e
exibida por terceiros, desde que mencionem e
linkem diretamente o autor original, atribuindo-lhe
os créditos de criação. A obra não pode ser
modificada em hipótese alguma, e nem utilizada
para fins comerciais.
6. Atribuição
Uso
Não
Comercial
Compartilhamento pela mesma Licença (by-ncsa): O autor permite que sua obra seja distribuída,
copiada, executada, transmitida e exibida por
terceiros, desde que o mencionem diretamente,
atribuindo-lhe os créditos de criação. Permite a
criação de obras derivadas, desde que, esta nova
obra contenha a mesma licença atribuída pelo
autor original.
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Agora que você já entendeu melhor sobre o assunto,
sabe o que é uma licença e qual sua importância, já
conhece o Creative Commons e os tipos de licença
oferecidos, lembre-se sempre que devemos tomar
alguns cuidados antes de fazer uma escolha, pois as
licenças são irrevogáveis, isso significa que você não
pode impedir que alguém, faça uso de sua obra sob uma
licença Creative Commons atribuída por você mesmo.
Se você é autor original da obra, então você é detentor
dos direitos autorais sobre ela, portanto pode licenciar a
obra como quiser.
Antes de obter uma licença, escolha qual conteúdo você
pretende definir o que permitirá ser distribuído, utilizado
ou modificado. Você pode escolher um tipo de licença
para determinado conteúdo, e se assim o fizer, você
deve especificar o que terceiros podem fazer e o que não
podem fazer com determinadas obras e deve deixar
estas especificações de forma visível.

2.2 Termos de uso no blog
Por Rodrigo Zandonadi

Uma página de termos de uso é importante para que os
usuários saibam a maneira correta, estipulada por você,
de usar o conteúdo de seu blog. Dessa maneira, você
protege seu blog e tem mais respaldo se ele for plagiado,
podendo assegurar que o plagiador em questão violou
as regras estipuladas para o uso de conteúdo do seu
blog.
Os artigos, vídeos, imagens e qualquer outro tipo de
material que você disponibiliza em seu site são
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protegidos por lei, e tendo uma página de Termos de
uso, você deixa isso bem claro aos seus leitores, entre
outros pontos importantes.
Abaixo, segue um modelo de página de Termos de uso
para você colocar no seu blog. No lugar de …, coloque o
nome do seu blog. Faça as adaptações necessárias para
o seu projeto.
Modelo da página de Termos de uso
O blog …….. é um serviço interativo oferecido em por
meio de página eletrônica na internet que oferece…. (
informações sobre negócios, cultura, etc, e serviços de
…) a partir da integração de diversas fontes de
informação.
O acesso ao …… representa a aceitação expressa e
irrestrita dos termos de uso abaixo descritos. Se você
não concorda com os termos, por favor, não acesse nem
utilize este blog.
O visitante poderá usar este site apenas para finalidades
lícitas. Este espaço não poderá ser utilizado para
publicar, enviar, distribuir ou divulgar conteúdos ou
informação de caráter difamatório, obsceno ou ilícito,
inclusive informações de propriedade exclusiva
pertencentes a outras pessoas ou empresas, bem como
marcas registradas ou informações protegidas por
direitos autorais, sem a expressa autorização do detentor
desses direitos. Ainda, o visitante não poderá usar o blog
………… para obter ou divulgar informações pessoais,
inclusive endereços na Internet, sobre os usuários do
site.
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O ………. empenha-se em manter a qualidade,
atualidade e autenticidade das informações do site, mas
seus criadores e colaboradores não se responsabilizam
por eventuais falhas nos serviços ou inexatidão das
informações oferecidas. O usuário não deve ter como
pressuposto que tais serviços e informações são isentos
de erros ou serão adequados aos seus objetivos
particulares. Os criadores e colaboradores tampouco
assumem o compromisso de atualizar as informações, e
reservam-se o direito de alterar as condições de uso ou
preços dos serviços e produtos oferecidos no site a
qualquer momento.
O acesso ao blog …… é gratuito. O ……….. poderá criar
áreas de acesso exclusivo aos seus clientes ou para
terceiros
especialmente
autorizados.
Os criadores e colaboradores do ….. poderão a seu
exclusivo critério e em qualquer tempo, modificar ou
desativar o site, bem como limitar, cancelar ou
suspender seu uso ou o acesso. Tambem estes Termos
de Uso poderão ser alterados a qualquer tempo. Visite
regularmente esta página e consulte os Termos então
vigentes. Algumas disposições destes Termos podem
ser substituídas por termos ou avisos legais expressos
localizados em determinadas páginas deste site.
Erros e falhas
Os documentos, informações, imagens e gráficos
publicados neste site podem conter imprecisões técnicas
ou erros tipográficos. Em nenhuma hipótese o … e/ou
seus respectivos fornecedores serão responsáveis por
qualquer dano direto ou indireto decorrente da
impossibilidade de uso, perda de dados ou lucros,
resultante do acesso e desempenho do site, dos serviços
oferecidos ou de informações disponíveis neste blog. O
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acesso aos serviços, materiais, informações e facilidades
contidas neste website não garante a sua qualidade.
Limitação da responsabilidade
Os materiais são fornecidos neste website sem nenhuma
garantia explícita ou implícita de comercialização ou
adequação a qualquer objetivo específico. Em nenhum
caso o …. ou os seus colaboradores serão
responsabilizados por quaisquer danos, incluindo lucros
cessantes, interrupção de negócio, ou perda de
informação que resultem do uso ou da incapacidade de
usar os materiais. O ……. não garante a precisão ou
integridade das informações, textos, gráficos, links e
outros itens dos materiais.
O …. não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos e
informações aqui publicadas, uma vez que os textos são
de
autoria
de
terceiros
e
não
traduzem,
necessariamente, a opinião do blog.
O … tampouco é responsável pela violação de direitos
autorais decorrente de informações, documentos e
materiais publicados neste blog, compromentendo-se a
retirá-los do ar assim que notificado da infração.
Informações enviadas pelos usuários e colaboradores
Qualquer material, informação, artigos ou outras
comunicações que forem transmitidas, enviadas ou
publicadas neste site serão considerados informação não
confidencial, e qualquer violação aos direitos dos seus
criadores não será de responsabilidade do …… É
terminantemente proibido transmitir, trocar ou pulbicar,
através deste website, qualquer material de cunho
obsceno, difamatório ou ilegal, bem como textos ou
criações de terceiros sem a autorização do autor. O
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…….. reserva-se o direito de restringir o acesso às
informações enviadas por terceiros aos seus usuários.
O ……. poderá, mas não é obrigado, a monitorar,
revistar e restringir o acesso a qualquer área no site
onde usuários transmitem e trocam informações entre si,
incluindo, mas não limitado a, salas de chat, centro de
mensagens ou outros foruns de debates, podendo retirar
do ar ou retirar o acesso a qualquer destas informações
ou comunicações. Porém, o …… não é responsável
pelo conteúdo de qualquer uma das informações
trocadas entre os usuários, sejam elas lícitas ou ilícitas.
Links para blogs e sites de terceiros
Os blogs e sites apontados não estão sob o controle do
…….. que não é responsável pelo conteúdo de qualquer
outro website indicado ou acessado por meio do
……………. reserva-se o direito de eliminar qualquer link
ou direcionamento a outros sites ou serviços a qualquer
momento. O ….. não endossa firmas ou produtos
indicados, acessados ou divulgados através deste blog,
tampouco pelos anúncios aqui publicados, reservandosese o direito de publicar este alerta em suas páginas
eletrônicas sempre que considerar necessário.
Direitos autorais e propriedade intelectual
Os documentos, conteúdos e criações contidos neste
blog pertencem aos seus criadores e colaboradores. A
autoria dos conteúdo, material e imagens exibidos no….
é protegida por leis nacionais e internacionais. Não
podem ser copiados, reproduzidos, modificados,
publicados, atualizados, postados, transmitidos ou
distribuídos de qualquer maneira sem autorização prévia
e por escrito do ……
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As imagens contidas neste blog são aqui incorporadas
apenas para fins de visualização, e, salvo autorização
expressa por escrito, não podem ser gravadas ou
baixadas
via
download.
A
reprodução
ou
armazenamento de materiais recuperados a partir deste
serviço sujeitará os infratores às penas da lei.
O nome do blog ( ………) , seu logotipo, o nome de
domínio para acesso na Internet, bem como todos os
elementos característicos da tecnologia desenvolvida e
aqui apresentada, sob a forma da articulação de bases
de dados, constituem marcas registradas e propriedades
intelectuais privadas e todos os direitos decorrentes de
seu registro são assegurados por lei. Alguns direitos de
uso podem ser cedidos por ….. em contrato ou licença
especial, que pode ser cancelada a qualquer momento
se não cumpridos os seus termos.
As marcas registradas do … só podem ser usadas
publicamente com autorização expressa. O uso destas
marcas registradas em publicidade e promoção de
produtos deve ser adequadamente informado.
Reclamações sobre violação de direitos autorais
O …. respeita a propriedade intelectual de outras
pessoas ou empresas e solicitamos aos nossos
membros que façam o mesmo. Toda e qualquer violação
de direitos autorais deverá ser notificada ao …… e
acompanhada dos documentos e informações que
confirmam a autoria. A notificação poderá ser enviada
pelos e-mails constantes do.... ou pelo formulário de
contato na página Contato.
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Leis aplicáveis
Este site é controlado e operado pelo ….. a partir de seu
escritório na cidade de ……………… estado
de…………….. e não garante que o conteúdo ou
materiais estejam disponíveis para uso em outras
localidades. Seu acesso é proibido em territórios onde o
conteúdo seja considerado ilegal. Aqueles que optarem
por acessar este site a partir de outras localidades o
farão por iniciativa própria e serão responsáveis pelo
cumprimento das leis locais aplicáveis. Os materiais não
deverão ser usados ou exportados em descumprimento
das leis brasileiras sobre exportação. Qualquer
pendência com relação aos materiais será dirimida pelas
leis brasileiras.
O acesso ao …… representa a aceitação expressa e
irrestrita dos termos de uso acima descritos.
Conclusão
Uma página de termos de uso protege seu blog contra
plagiadores, explicando como o conteúdo que você cria
pode ser utilizado por terceiros. Porém, é importante
você seguir tudo que seus termos de uso descrevem,
para que não problemas futuros não aconteçam.

2.3 Plugins para evitar o plágio (Wordpress)
Por Almy Dias Fróes

A plataforma Wordpress está cada vez mais difundida
pela blogosfera, devido não só a sua performance, mas
também as várias ferramentas que ela disponibiliza na
forma de plugins. E como estamos falando aqui sobre
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plágio, vamos mostrar alguns plugins que podem ser
bastante úteis para nos vermos livres deste mal. Vamos
a eles?

Plug-in WP-CopyProtect
Esse plugin tem uma função que muita gente gostaria de
ter, mas que costuma ser implementada apenas com
javascript, que é a de desabilitar o botão direito do
mouse e não permitir que imagens e textos sejam
copiados do seu blog.
Ele dificulta bastante a ação de plagiadores, preservando
seu conteúdo. Esse plugin é leve, e não vai atrapalhar o
carregamento do seu blog. Para baixar, você pode ir em:
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-copyprotect/
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Muito fácil de instalar, é só baixar o arquivo e instalar o
plug-in normalmente pelo painel de controle no
WordPress.
Plug-in RSS Footer
Um plugin interessante e super fácil de usar é o RSS
footer. Ele permite que você configure um link do seu
blog no rodapé dos seus Feeds, o que fará com que o
plagiador de feeds, leve embora um link para seu site, o
que fará com que o feitiço "vire contra o feiticeiro", já que
ele lhe dará link e ainda pode te trazer visitas de volta.
Não que costume valer a pena, nunca vale a pena ser
plagiado, mas é uma medida para redução de danos.
Você pode fazer download dele no link abaixo:
http://wordpress.org/extend/plugins/rss-footer/
A configuração dele é super simples e intuitiva!
Plug-in RSS Blog Copyright
Nesse plugin, além de links, uma mensagem de
propriedade do conteúdo, bem como avisos legais,
acaba indo junto com seu feed. OK, muitos plagiadores
são tão acomodados que nem costumam ler o que
copiam, mas os leitores dele com certeza vão ler e saber
que o conteúdo foi copiado de outro site na íntegra, o
que acaba manchando a imagem dele.
Não tem mistério para fazê-lo funcionar, basta baixar e
instalar no wordpress, tudo muito auto explicativo, confira
o link pra download:
http://wordpress.org/extend/plugins/simple-feedcopyright/
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Pois é caros leitores, espero que esse tópico tenha sido
útil e que tenha lhe ajude a combater essa prática
deplorável que é o plágio, a fim de termos uma
blogosfera com cada vez mais qualidade em suas
publicações!
Existem outros plugins parecidos, vários deles, mas a
maioria direcionada a feeds, com funções quase
idênticas aos já citados aqui, então citei os que mais ouvi
falar bem, ok?

2.4. Ferramentas e sites para descobrir plágio
Por Gustavo Freitas

Evitar o plagio é uma tarefa impossível. Se você produz
conteúdo de qualidade e começa a se destacar em seu
nicho de atuação, em algum momento você será
plagiado. É triste, mas é a pura verdade.
O que se pode fazer é descobrir o mais rápido possível o
plágio e fazer as denúncias que serão ensinadas no
capítulo 3.
Pra nos ajudar nessa tarefa temos várias ferramentas em
sites para monitorar ou até mesmo pesquisar e encontrar
nosso conteúdo que foi plagiado.
Google Alertas
Você pode utilizar uma ferramenta do Google Search
chamada Google Alertas. A função dela é lhe enviar um
e-mail sempre que um termo de pesquisa é encontrado
pelo buscador.
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Para utilizar o Google Alertas e ser sempre avisado
quando um conteúdo seu é publicado, basta seguir os
passos abaixo:
1. Acesse http://www.google.com.br/alerts?hl=pt-BR
2. Na caixa de pesquisa digite algum texto de um artigo
de seu blog que desconfia que está sendo plagiado,
ou ainda a url de seu blog (coloque sem o http:// e
sem o www), já que alguns plagiadores cometem o
erro de deixar alguns links no conteúdo
3. Em Tipo selecione o que deseja. Eu vou marcar
Todos. (Uma dica. Ao lado você vê os resultados
aparecendo, ou não. Ai você vai alterando as
configurações até visualizar as pesquisas que deseja)
4. Em Frequência vou marcar Quando disponível, mas
aconselho que, se o assunto for muito popular,
marque Uma vez por dia.
5. Em Volume marque Todos os resultados
6. Em Enviar para Selecione seu e-mail (será
necessário estar logado em uma conta Google para
aparecer essa opção, ou do contrário terá que
selecionar Feed
7. Clique em Criar alerta
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Como pode ser visto na imagem, alguns resultados,
claro, podem ser legítimos, ou seja, de seu próprio blog.

Plagiarisma
O plagiarisma é uma ferramenta online que possui um
motor de busca muito interessante e eficiente que irá lhe
ajudar a encontrar cópias de seu conteúdo pela internet.
Ele possui também uma versão para download (apenas
para Windows) e que pode ser baixada e utilizada
também para encontrar plágio.
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Para utilizar o plagiarisma online é muito simples:
1. Acesse http://plagiarisma.net/.
2. Cole na caixa de texto uma parte de seu conteúdo
e depois clique em “Check Duplicate Content” e
aguarde o resultado.
O plagiarisma também pode ser utilizado por professores
para procurar por plágio em trabalhos escolares.

Plag Tracker
Plag Tracker é uma ferramenta online que tem um
excelente motor de buscas que irá lhe ajudar a descobrir
se algo de seu blog está sendo copiado.
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Para utilizar o Plag Tracker siga os passos:
1. Acesse https://www.plagtracker.com/upload/
2. Cole uma parte do texto que quer procurar por
plágio
3. Clique em “Start Checking”
4. Agora é só aguardar o resultado

Copyscape
Copyscape é mais um aplicativo online que lhe ajuda a
encontrar seus textos pela internet, mas ele utiliza uma
maneira diferente. Em vez de colar uma parte de um
conteúdo, você de colocar sua url. Você pode colocar a
url da página inicial ou até mesmo uma url específica.
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Siga os passos abaixo para utilizar o Copyscape:
1. Acesse http://www.copyscape.com/
2. Coloque a url no campo e clique em Go
3. Clique num dos resultados e você será levado ao
blog ou site
Um alerta: Nem todos os resultados serão plágio, ele vai
retornar qualquer site ou blog em que achar a sua url,
então mesmo quando você estiver sendo citado, irá
aparecer no resultado, cabe a você analisar cada caso e
definir o que é ou não plágio.
Conclusão
Espero que essa relação de ferramentas online possa
lhe ajudar a descobrir se os seus artigos estão sendo
copiados ou não. Se estiverem no próximo capítulo você
aprenderá como denunciar o plagiador.
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3. Como denunciar o plágio
Por Gustavo Freitas

"O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas
que permitem a maldade." (Albert Einstein).

Nesse capítulo você aprenderá sobre o papel do governo
e da justiça no combate ao plágio e irá entender, de uma
vez por todas, que a internet não é uma terra sem lei,
pelo contrário.
Vamos abordar também as ações a serem tomadas
quando seu conteúdo estiver sendo plagiado, abordando
a plataforma Blogger, Wordpress.com, Tumblr e também
os blogs e sites que possuem hospedagem própria.
Entenda que se você não denunciar, o plagiador
continuará se utilizando de seu trabalho para alcançar os
objetivos dele.

3.1. O papel do governo e da justiça no combate ao
plágio e o que eles estão fazendo pela causa
Por José Ferreira Neto

Para muita gente a internet ainda é uma terra sem lei,
acham que por não existirem leis específicas sobre
crimes praticados na web, estão livres de sofrerem
sanções e/ou acusações sob as penas da lei, por isto
muitos copiam, negociam, distribuem dados e
informações de outros como se fossem suas.
De acordo com o dicionário Aurélio, “plagiar é copiar ou
imitar obras ou os pensamentos dos outros e apresentá45

los como originais e a legislação chama este ato de
contrafação, que quer dizer: ato ou efeito de contrafazer,
de reproduzir ou imitar fraudulentamente uma coisa, em
prejuízo do autor ou do inventor” e não há respaldo legal,
nem justificativa copiar, duplicar e divulgar obras e/ou
pensamentos de outros sem a prévia autorização.
Isto quer dizer que o fato de você copiar um artigo e citar
a fonte e o autor não o isenta de estar praticando um ato
ilícito, exceto:
1. Se o autor permitir direta ou indiretamente:
a. Direta: se ele permitiu pessoalmente a divulgação
ou cópia de sua obra;
b. Indiretamente: se existir uma declaração no
rodapé da matéria dizendo que pode ser copiada
e/ou divulgada, desde que citada a fonte e o
autor;
Uma obra pode ser copiada, publicada, derivada se for
de domínio público. Uma obra é de domínio público
quando cessa a proteção legal aos direitos do autor, por
validade (geralmente 70 anos contados à partir do dia 1º
de janeiro do ano subsequente à morte do autor) e se
não houver nenhum reclamante dos direitos;
No Brasil, assim como na maioria dos países, ainda não
existe uma lei específica para prever os crimes
praticados na internet, porém as Leis criadas para outros
fins não perdem o seu valor, é o que acontece com a Lei
nº 9.610/98 – Direitos Autorais, que prevê qualquer
forma e meio de publicação de uma obra, e reza:
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Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendose sob esta denominação os direitos de autor e os que
lhes são conexos.
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
VII - contrafação - a reprodução não autorizada;
Observe que a Lei especifica que obras são "as criações
do espírito" e não importa como elas foram expostas,
seja física (tangível) ou virtual (intangível) e não importa
o tempo.
Quando você dá "seu toque pessoal" à um texto já
publicado por outro você torna sua obra "derivada" do
autor.
O Art. 11 reza que o autor é a pessoa física criadora da
obra literária ou científica e o Art. 12 reza que o autor
pode simplesmente usar seu nome civil, completo ou
abreviado, iniciais, pseudônimo.
O Art. 18 reza expressamente que mesmo as obras não
registradas estão sob proteção , pois "A proteção aos
direitos de que trata esta Lei independe de registro.".
O Art. 24 reza, os parágrafos I e II que o autor tem o
direito moral de reivindicar, à qualquer tempo, a autoria
da obra e exigir que seu nome esteja vinculado à obra
como autor.
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Já o Art. 29 reza que a publicação e/ou divulgação de
uma obra (total e parcial) depende da autorização prévia
e expressa do autor.
E a violação desses direitos, conforme Lei 10.695,
"Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa."
Mas como sabemos a maioria dos servidores, onde
estão hospedados os blogs, podem estar em outros
países, como o EUA, e muitos plagiadores acham que
por isto a Lei brasileira não se aplica à ele, porém para
estes casos existem os tratados internacionais.
A Lei sobre os Direitos Autorais somente protegem as
obras literárias, artísticas e científicas, e tem sua política
a cargo da Diretoria de Direitos Intelectuais, estrutura da
Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura
(MinC). O registro da obra depende da natureza dela e
não é obrigatório, uma vez que a obra está protegida
desde a sua criação. Entre os beneficiados pelos direitos
autorais, estão os compositores, músicos, escritores,
tradutores, cineastas, arquitetos, escultores, pintores etc.
Já outros tipos de obras e invenções, como programas
de computador, por exemplo, embora estejam sob a
proteção do Direito Autoral, são regulados pela Lei nº
9.609/98 e sua política está a cargo do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT). O registro deve ser feito no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).
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No Brasil existe o ECAD, uma sociedade civil, de
natureza privada, instituída pela Lei Federal nº 5.988/73
e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira –
9.610/98. O ECAD é administrador por cerca de 9 (nove)
associações de música com o intuito de arrecadar e
distribuir os créditos à quem é de direito, as obras que
estão sob a proteção autoral, porém o ECAD fiscaliza
apenas a parte musical de uma obra, isto quer dizer que
quando você usa uma música que está sob a proteção
do ECAD você deverá pagar pela utilização da mesma.
O governo pouco faz pela causa, exceto pela criação de
leis (Poder Legislativo), porém não existe um órgão e/ou
repartição pública que fiscaliza e controle o conteúdo na
internet e muito menos um suporte que receba, registre e
averigúe as denúncias, e quando faz alguma coisa é por
pressão do público, quando repercute na mídia ou atinge
alguma pessoa influente.
Se existe alguma defesa vêm através de associações,
entidades (como a OAB e universidades), e grupos que
se unem para fazer valer seus direitos, pois controlar
todo o conteúdo que é publicado na internet diariamente
é uma tarefa milagrosa, pra não dizer impossível.

3.2. Plataforma Blogger
Por Adelson Smania

Se você encontrou um artigo seu copiado indevidamente
para um blog na plataforma Blogger (mesmo que possua
um domínio próprio), é bastante simples tomar medidas
para se proteger. O primeiro passo é você enviar uma
denúncia ao Blogger, indicando que houve infração de
seus direitos autorais.
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Em casos assim, a equipe do Blogger costuma realizar o
procedimento de investigação em poucos dias e, sendo
comprovado o plágio ou violação de direitos autorais, o
artigo copiado é removido. Em casos reincidentes, o
infrator pode até mesmo ter o seu blog removido do ar e
sua conta desativada em definitivo. É uma pena dura –
mas merecida, em minha opinião.
Como identificar se o blog está no Blogger
O primeiro passo para você realizar a denúncia é
identificar se o blog infrator está realmente no Blogger.
Em alguns casos, isso é bastante simples, mas pode
haver dificuldades em casos de blogs com domínio
próprio. Abaixo estão alguns indicativos de que o blog
está no Blogger:


O endereço do blog termina com .blogspot.com,
seguido ou não de uma indicação de país (como
.br, .pt etc.).



No topo da página é exibida a barra de navegação
do Blogger, que mostra o logotipo com o “B” em
fundo laranja no início e permite navegar entre os
blogs da plataforma.



Há
a
linha
<meta
content='blogger'
name='generator'/> no código fonte do blog.

Como enviar a denúncia ao Blogger
Uma vez identificada a cópia não autorizada de seu
artigo em um blog no Blogger, você deve acessar a
página de denúncias ao Blogger e preencher a denúncia.
Você precisará preencher as seguintes informações:
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Suas informações de contato, incluindo seu nome,
e-mail e país de residência.



Informações sobre o seu trabalho, incluindo o link
original onde ele está publicado e uma descrição.
Na descrição, é importante citar que se trata de
um artigo escrito originalmente por você e cuja
reprodução você não autorizou.



Link indicando a página do blog onde o seu artigo
foi reproduzido sem a sua autorização.

Você também precisará assinalar duas caixas
importantes informando que não foi autorizada a
reprodução dos artigos e que você é o detentor dos
direitos autorais. Isso significa que você não pode
preencher uma denúncia sobre um material que não foi
escrito por você (por exemplo, se você copiou texto de
outro autor para seu blog).
Você também não pode preencher denúncias a respeito
de artigos de outros blogs – mesmo que você conheça o
autor e encontre cópia de seus artigos na internet. Neste
caso, o procedimento correto é você informar o autor,
para que ele tome as providências. Você só pode fazer
denúncias em nome de outros autores se estiver
legalmente autorizado para fazer isso.
O acompanhamento do processo de análise será feito
através de e-mail. Você receberá um e-mail de
confirmação com as informações que você preencheu no
formulário pouco tempo depois de enviá-lo. No prazo de
alguns dias, você receberá outro e-mail informando se
sua denúncia foi acatada pelo Blogger.
O Blogger leva a sério os direitos autorais e age de
forma bastante eficiente e rápida quando recebe uma
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denúncia. Por isso, vale a pena tomar a iniciativa de
realizar a denúncia quando você encontra um artigo seu
copiado sem autorização em um blog no Blogger.
Pela seriedade da ação, é extremamente importante que
você só realize este procedimento quando você
preencher os requisitos necessários para tal. O recado é:
não faça denúncias como forma de brincadeira ou para
descarregar sua raiva em quem você não gosta.
Denúncias incorretas são graves e você pode ser
prejudicado – inclusive financeiramente – com essa
atitude.

3.3 Plataforma Wordpress.com
Por Rafaela Rodrigues

O Wordpress.com é com certeza uma das plataformas
mais utilizadas para criação de blogs em todo o mundo.
Mas assim como nas demais plataformas alguns
usuários “espertos” gostam de usar essas ferramentas
somente para criar um blog em cima do trabalho de
outro. Infelizmente ninguém está livre deste grande
problema, mesmo os melhores blogs, com os
administradores mais vigilantes estão sujeitos a sofrerem
o roubo de conteúdo.
A primeira etapa a ser seguida quando ocorre à violação
de direitos autorais é a denúncia direta ao DMCA (Digital
Millennium Copyright Act Notice), que é o serviço que
combate o plágio e a violação de direitos autorais. A
denúncia pode ser feita de maneira bem simples, apenas
preenchendo um formulário com os dados necessários
para identificação real da violação, mas existem alguns
passos importantes que devem ser seguidos antes de
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encaminhar sua queixa às autoridades responsáveis.
Identificando o Wordpress.com
Quando o roubo de conteúdo é identificado, o primeiro
passo é descobrir se o blog está realmente hospedado
no Wordpress.com. O que muitas vezes acontece é que
nem sempre o usuário que tem a logo do Wordpress no
rodapé do blog está realmente hospedado no
Wordpress.com. Afinal ele pode estar usando o
Wordpress.org com uma hospedagem própria, nesse
caso a Automattic não tem nenhuma responsabilidade
sendo essa inteiramente da hospedagem do usuário,
sendo assim a queixa deve ser encaminhada a mesma
como você poderá acompanhar mais à frente.
Portanto antes de registrar uma reclamação direta com a
Automattic, certifique-se que o blog está hospedado no
Wordpress.com. Uma ferramenta web que pode te ajudar
nesse processo é o Whois Hosting This.
Contato direto com o Blogueiro
Uma forma simples de tentar resolver a infração de
direitos autorais é o contato direto com o blogueiro. Esse
ponto é importante, pois você pode evitar vários
problemas, uma vez que talvez o blogueiro possa ter
copiado seu conteúdo sem estar ciente dos direitos
autorais presente nele.
Então, tente primeiro tentar entrar em contato ou deixe
nos comentários do artigo sua reclamação. Em muitos
casos o problema pode ser resolvido assim, diretamente
entre você e o blogueiros se dor de cabeça. Agora caso
o contato direto não funcione devemos então acionar
recursos maiores com os órgãos responsáveis.
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Colhendo provas
O segundo passo então é registrar e guardar todas as
informações necessárias e relevantes que provem o
roubo do conteúdo. É um post inteiro? Apenas um trecho
do artigo? Existe algum link para o conteúdo original no
final do artigo? Anote todas as urls envolvidas,
principalmente a url que contém o conteúdo copiado,
assim como a url do conteúdo original. Recomendo ainda
que seja feito um print da tela do conteúdo roubado e do
conteúdo original antes de enviar o formulário.
Denunciando ao DMCA
Finalmente com todos os dados necessários podemos
então realizar a denúncia via formulário do DMCA. Para
isso acesse o endereço em automattic.com/dmca e veja
nas imagens a seguir como preencher corretamente o
formulário para notificar a infração de direitos autorais
sem sua autorização.
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Após inserir todos os dados e enviar, basta aguardar a
confirmação do recebimento em seu e-mail. Em alguns
casos a resposta pode ser rápida, mas em outros cabe
paciência.
Quando se trata de questões de violação de direitos
autorais a Automattic faz um ótimo trabalho na remoção
desse tipo de lixo da internet, mas claro quando
devidamente notificado. Por isso a diferença no tempo de
resposta vai depender da quantidade significativa e
relevante das informações apresentadas na denúncia.

3.4 Plataforma Tumblr
Por Talysson de Oliveira Cassiano

Diferente de outros sistemas de blogs e CMS's, o Tumblr
não possui um sistema automatizado para denúncia de
plágios, é necessário enviar um email para a equipe da
ferramenta. Pode parecer mais atrasado, mas devido ao
fato de a equipe do site ser grande, a solução é
relativamente mais rápida do que em outras ferramentas.
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No começo deste ano (2012) o Tumblr ainda não
possuía uma equipe brasileira, e só era possível enviar
um e-mail em inglês. Agora já é possível enviar para a
equipe brasileira, escrito em português, porém continuo
recomendando que o e-mail seja enviado para a equipe
americana, pois o atendimento da equipe brasileira é
mais lento e demorado, na equipe americana em cerca
de meia hora está tudo resolvido.
O título do e-mail deve conter alguma informação básica
para mostrar ao destinatário que se trata de plágio, como
"Plagiarism report", ou "Denúncia de plágio".
É importante que seja enviado o link do post plagiado e o
link do post original no seu Tumblr (ou de cada um dos
posts plagiados, caso seja mais de um). Além dos links,
quanto mais informações para provar o plágio você tiver,
melhor, conversas com o plagiador (talvez de ele te
ameaçando, coisa muito comum de acontecer),
screenshots de outros plágios do autor que já foram
apagadas, entre outros.
O e-mail da equipe americana é support@tumblr.com, e
da equipe brasileira pode ser contatada pelo e-mail
suporte@tumblr.com. Mais uma vez, repetindo, o contato
com a equipe americana é mais rápido e efetivo.
Após enviar o e-mail, você receberá um e-mail resposta
informando que sua denúncia foi recebida e, depois de
analisar os links, o veredicto será enviado para você.

58

3.5. Sites e blogs com hospedagem própria
Por Adelson Smania

Quando você encontra o conteúdo plagiado em um blog
ou site com hospedagem própria, é bem mais difícil
conseguir a sua remoção. A principal dificuldade é que
cada empresa de hospedagem possui suas próprias
políticas e procedimentos, diferente do que ocorre com
blogs nas plataformas mais conhecidas, já mostrados
nos itens anteriores.
No entanto, você tem um grande aliado em casos assim
na luta contra o plágio. Esse aliado é ninguém menos do
que o próprio Google. Felizmente, o Google tem políticas
rígidas e eficientes para proteger os direitos autorais de
quem produz conteúdo original na internet.
Em casos comprovados de violação de seus direitos
autorais, o Google pode atuar de duas formas contra o
infrator:


O artigo copiado será eliminado do índice do
Google e deixará de aparecer nos resultados das
buscas, impedindo assim que as visitas que iram
para o seu blog sejam “desviadas” para o site
infrator.



O site infrator também sofrerá punições com
relação aos seus demais artigos (mesmo que se
trate de conteúdos originais). O Google pode
rebaixar as posições de todos os artigos do site
nos resultados das buscas, o que fará com que o
número de visitas caia. É uma forma de “castigo”
pelo mau comportamento.
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Isso significa que, embora o conteúdo não será removido
do site onde foi copiado indevidamente, seus efeitos
negativos para seu blog serão minimizados.
No entanto, todo esse processo só é iniciado a partir de
uma denúncia ao Google feita pelo detentor dos direitos
autorais. Isso significa que você deve monitorar a cópia
indevida de seus artigos e enviar uma denúncia ao
Google sempre que a encontrar.
Como realizar a denúncia ao Google
O processo é bastante simples: você deve acessar a
página de Remoção por violação dos direitos autorais e
preencher as informações solicitadas. Além de suas
informações pessoais, você precisará preencher suas
informações importantes:


Identificação do seu trabalho que foi copiado,
onde você deve fazer uma descrição informando
tratar-se de um texto escrito por você e copiado
sem sua autorização, citando também o link
original em que ele está publicado.



Endereço dos sites onde seu artigo foi copiado
indevidamente.

O processo é eficiente: poucos dias após o momento em
que você faz a denúncia, você receberá uma resposta do
Google quanto à sua remoção.
Você também pode acompanhar o resultado das
denúncias que você realizou no Painel de Remoção.
Para visualizar os dados corretamente, é importante que
você esteja logado na mesma Conta do Google com a
qual você realizou a denúncia.
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Realizar a denúncia das cópias não autorizadas de seu
artigo é um procedimento importante para proteger o seu
conteúdo e minimizar os impactos negativos que isso
pode causar ao seu blog. Isso é simples e rápido de ser
feito, e o maior beneficiado é você mesmo.
Embora pareça óbvio, é importante alertar: a denúncia é
um processo sério e não deve ser utilizada de forma
leviana. Por isso, nunca faça denúncias de conteúdos
que não tenham sido produzidos por você ou apenas
para “testar” o mecanismo: você pode sofrer sérias
consequências se agir assim.
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4. Como produzir conteúdo de qualidade e
evitar o plágio
Por Gustavo Freitas

"O conhecimento é como um jardim: se não for cultivado, não pode
ser colhido." (Provérbio Africano).

Nesse capítulo você irá entender como é possível criar
um conteúdo de qualidade para seu blog e com isso
evitar a todo custo plagiar, tanto textos como ideias de
outros autores.
O primeiro passo é entender do assunto que irá abordar
em seu blog, parece brincadeira, mas muitos blogueiros
criam blogs em nichos que não entendem e ai a única
saída é plagiar.
Depois você terá acesso a uma lista com vários sites que
possuem imagens que podem ser utilizadas
gratuitamente. Isso é muito importante, já que o plágio de
imagens é tão sério como o de textos.
Depois você será instruído a como incentivar os
visitantes de seu blog a não cometer plágio. Geralmente
são seus visitantes, os que conhecem seus artigos e a
sua qualidade na escrita, que acabam por plagiar.
E por último você entenderá, de uma vez por todas, por
que os blogueiros iniciantes acabam, em algum
momento, cometendo plágio.
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4.1 Entenda do assunto que irá abordar em seu
blog
Por Fernando da Silva Félix

Escrever artigos para muitas pessoas parece um ato
simples, mas para outras exige mais dedicação e toma
uma maior parte do seu tempo. Embora, um texto possa
ser bom na visão de uma pessoa e totalmente ruim na
visão de outra, existem alguns detalhes que fazem a
diferença e qualificam os textos. Um deles é o
conhecimento e ele é a chave para criar artigos com
qualidade e que não sejam copiados de outras fontes.
Infelizmente o plágio é comum hoje na blogosfera e
acaba por prejudicar em parte quem tanto se dedica a
escrever.
Só que o plágio pode ser vencido e ele deve começar a
partir de uma conscientização de cada um de nós que o
conteúdo deve ser original.
Esse grande número de artigos copiados na blogosfera
se dá principalmente pelo fato que muitos internautas
criam blogs de uma área que não conhecem. Outro
ponto é o pensamento só em ganhar dinheiro e
compartilhar conteúdo. Preste atenção, isso pode
acontecer até mesmo com você, então esteja pronto
para se defender mostrando suas qualidades e que você
é realmente um blogueiro.
Vamos começar aprendendo como evitar criar conteúdos
que copiem outros artigos. Leia os tópicos a seguir e
siga-os para ter um bom resultado.
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Busca de Conhecimento
Não dá para criar um artigo sem entender sobre o
assunto abordado. Compreenda o que vai falar para
posteriormente preparar um artigo, mesmo que esse
sofra mudanças ao longo do período de preparação.
O conhecimento é fundamental em qualquer área, seja
na criação de um blog ou no seu trabalho. A busca por
conhecimento nos torna mais capazes de cumprir nossas
tarefas, pois estaremos cercados de argumentos e uma
bagagem que agrega valor ao conteúdo. Escolha o
assunto que você irá falar e pesquise bastante, leia muito
e interprete tudo da melhor maneira para depois
transmitir ao seu leitor.
Formas de passar
Sabe aquele seu professor que é um verdadeiro doutor
na área e tem um conhecimento gigante, é altamente
renomado, mas não sabe repassar o conteúdo? Pronto,
existem blogueiros desse tipo. Saber algo muito não
significa que necessariamente você saber repassar de
uma forma que todos compreendam o assunto. É preciso
trabalhar formas de passar o conteúdo para seu leitor,
para que ele compreenda e também tire suas próprias
conclusões do assunto.
A forma de passar faz uma grande diferença na hora da
transferência de conhecimento. Nem todas as pessoas
sabem ensinar.
Se atualize
No mundo atual e com a evolução que a tecnologia
trouxe, a atualização se faz necessária em todos os
segmentos. Se atualizar é se preparar a todo instante,
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sempre atento às mudanças e todas as tendências. Uma
exigência para escrever bons artigos é está atualizado
sobre o tema que você aborda e sempre abordar as
novidades dentro do seu conteúdo. O conhecimento se
apaga caso não seja atualizado. Imagine um blog onde
você fala de tendências ou sobre tecnologia e apenas
escreve textos com assuntos que já passou faz tempo,
deixando seu leitor confuso ou com a sensação de está
em um museu. Atualize os artigos, atualize seu
conhecimento.
Essas três dicas trazem qualquer blogueiro para o
cenário atual e evitam que o seu artigo possa ser uma
cópia. Devemos aprender com os outros e saber que o
conhecimento é algo único. Plagiar um texto não é
apenas tentar ser o que o outro é, mas é tentar ser o que
você nunca será. Seja inovador na arte da escrita.

4.2 Sites com imagens gratuitas para seus artigos
Por David Lopes

Não se pode subestimar o valor das imagens nos artigos,
pois podem explicar muita coisa. As imagens assumem
um caráter ilustrador do conteúdo em desenvolvimento,
visto que além de prender a atenção do leitor ainda
ajuda a fixar o conteúdo lido.
Geralmente utilizamos as imagens de forma livre sem
regras, e basicamente entramos no Google Imagens,
procuramos por imagens e implementamos nos nossos
blogs sem respeitar os direitos do autor. Considero que o
plágio das imagens está afrente do plágio de conteúdo e
é muito simples vermos essa diferenciação nos blogs de
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hoje. Vejo que alguns blogs são cuidadosos nessa área
e são bem mais otimizados em relação aos que plagiam.
Não vale a pena, aliás, não é de bom senso
simplesmente “copiar” imagens que os outros criaram
com esforço e criatividade sem permissão ou pelo menos
sem indicar os direitos autorais. Penso que você mesmo
não ficaria feliz se alguém fizesse isso contigo e porque
faz então?
Tente não utilizar o Google Imagens
O Google Imagens tornou-se uma fonte profunda e
produtiva na busca de imagens para ilustrar os nossos
artigos, porém está sendo utilizado de forma inadequado
ou mesmo desordenado.
Não vale a pena explicar aqui o funcionamento do
Google e a sua relação com plágio de imagens e é muito
simples compreendermos isto quando pensamos que o
Google indexa os conteúdos (imagens, artigos, vídeos,
etc) e ficam ao dispor, mesmo com ou sem direitos
autorais.
E os blogueiros plagiadores chegam e plagiam sem
controle, entretanto acredito que muitos blogs fazem isto
por ignorância e sofrem pesadas represarias por conta
disso. O Google Imagens é útil para os nossos artigos
quando utilizado de forma coerente e consciente não
violando um bem alheio.
Assim como o plágio de conteúdo é crime, de igual
modo, a lei de direitos autorais também protege os
autores de imagens e os que os ferem podem ser
punidos.
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O plágio de imagens por meio do Google Imagens ainda
é um fator obscuro, penso que não há conteúdo e
explicação suficiente sobre isso.
E pensamos então, que valor tem o Google na busca de
imagens? Justamente, a função dos robôs do Google é
indexar os conteúdos, e podem ser textos ou imagens e
estes na maioria dos casos trazem os direitos do autor.
Agora, não há problema em utilizar as imagens do
Google quando devidamente fornecidos e sem direitos
do autor, contudo deve-se evitar sempre que possível
utilizar outros modos de encontrar imagens, por isso...
Criar a própria imagem... Porque não?
A criação de uma imagem para um dado artigo pode
parecer um pouco cansativo e chato, mas será muito
melhor do que plagia simplesmente a propriedade alheia.
Imagine ter um blog com todo o conteúdo puramente
original, tudo mesmo! Seria bastante válido e com bons
princípios morais para ser ensinado aos outros
blogueiros.
Utilize ferramentas offline ou também online para criar
boas imagens que ilustram com bastante mobilidade os
teus artigos. O blogueiro não precisa ser um especialista
em design para criar uma boa imagem, resta ser
bastante curioso para conseguir fazê-lo e ter bastante
sucesso na criação de imagens.
A criação de imagens consome algum tempo,
dependendo da complexidade delas e este pode ser a
única ou a mais dura desvantagem, todavia possui
vantagens sobremodo excelentes e agradáveis.
Veja então, caso você mesmo criar uma imagem
automaticamente garante que ninguém mais poderá
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assemelhar um conteúdo com os do teu blog. Em
segundo lugar, os leitores reconhecerão imediatamente
que os teus conteúdos são únicos e sabes o que
significa isto? Terás os leitores fieis.
Finalmente, quando você cria a sua própria imagem,
garante a credibilidade e um trabalho sério mostrando a
dedicação que tem na tarefa de blogar.
Sites com imagens gratuitas para seus artigos
Utilizar imagens gratuitas e sem direitos de autor não é
plágio, obviamente. Algo que devemos ter em mente é
que as imagens autorais são em quantidade maior do
que as imagens gratuitas.
Temos muitos sites que disponibilizam imagens livres
para serem utilizadas, porém o Google Imagens possui
mais imagens do que todos eles juntos. No então verá
que existem sites úteis e incríveis, pois possuem
imagens de qualidade.
Há uma vantagem muito grande, pois desconhecida,
quando optamos por utilizar os sites com imagens
gratuitas, sabes por quê? Raras pessoas usam essas
imagens e logicamente os nossos blogs ficarão
diferentes e sem problemas com direitos do autor. Como
disse existem muitos sites mesmo, porém passei algum
testando pelo menos 70% dos mais conhecidos e fiz uma
boa relação dos que apresentaram melhores resultados
e que valem a pena serem utilizados.


Dreamstime

Este site é totalmente em inglês, porém não é uma
desvantagem porque é repleto de um sistema simples e
fácil de ser utilizado. “Free images for personal and
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commercial use” é a frase caracteriza a liberdade no uso
dessas imagens. Passei a utilizá-lo desde que comecei a
blogar e tenho visto diariamente a tamanha diferença
que faz nos meus projetos online.


Image*After

Assim como o Dreamstime, este site também é super
competente na distribuição de imagens de caráter
gratuito e sem controle autoral. Sei que o Image*After é
utilizado por uma boa parte dos blogs e faz muita
diferença nos nossos artigos.


Flickr

Aqui já é um pouco diferente, deves utilizar as imagens,
porém requer a devida indicação do credito autoral.
Acesse o link acima para conferir boas e qualificadas
imagens que ilustram artigos e que podem valer mais do
que 50 palavras. Então, você será livre para utilizar
imagens que quiser no teu blog ou em qualquer
empreendimento online desde que indique corretamente
os direitos do autor. Além do mais, o Flickr está presente
no circulo mínimo dos melhores repositórios de imagens
da web, aproveite-o!


123RF.com – Free Images

Achei o 123RF incrível e de uso bastante incrementado e
direto. As questões autorais são cabalmente
dispensadas em poderás utilizá-los sem pressão. Porém,
este site tem uma particularidade muito coerente e
respeitável, deixam a recomendação de creditar as
imagens, porém isto não é obrigatório. Agora, como são
justos nesse ponto acho que eu creditaria as imagens
por honra.
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Free Stock Photos

A característica básica do Free Stock Photos está na
disponibilização de imagens de alta resolução e com
bastante qualidade. Neste site não há indicações diretas
das questões autorais, porém poderá ser utilizado por
opção e consciência pessoal, pois está ao critério de
cada um.


Free Range Stock

Assim como os dois acima, o Free Range Stock não
exige que os direitos do autor sejam indicados, mas
indicar o endereço, o proprietário e o nome da imagem,
essas três indicações são simples, entretanto valem a
pena.


Abstract Influence

Desde que conheci este site, nunca mais deixei de
indicá-lo como o nº 1 para procurar imagens free. Digo
nº1 porque o visual é limpo e optam por deixar tudo mais
fácil e móvel.


Big Foto

Muitos blogueiros utilizam Big Foto por ser inspirador e
incentivador, pois as imagens são simplesmente
maravilhosas, dinâmicas e possuem boa qualidade. As
imagens são gratuitas e você deverá utilizá-lo de forma a
garantir uma boa ilustração nos artigos do teu blog.


Nations illustrated

Um banco com aproximadamente 7.500 imagens, o
Nations illustrated está ao dispor de todos, e
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especialmente aos blogueiros ensina o valor das
imagens nos artigos.


OpenPhoto

Este é um repositório completo e competente, pois as
imagens são ótimas para serem utilizadas nos artigos em
blogs de todos os nichos. Quando você opta por utilizar
OpenPhoto está deixando o plágio de imagens de longe
e está utilizando algo livre e sem pressão dos direitos
autorais.
A busca por conhecimento neste sentido ainda continua,
pois este assunto nunca é encerrado ou simplesmente
dado por completo. Como já havia dito no início, existem
inúmeros sites e bancos de imagens, e na lista acima
foram sugeridos 10 sites que ajudam e muito na
conquista de boas ilustrações para os conteúdos.
Por favor, não seja um descarado plagiador de imagens
que podem ferir os direitos legais de um determinado
autor, o qual esforçou para produzir algo único e original.
Caso não tenhas tempo ou “jeito” para produzir algo
próprio, então marque os repositórios acima nos
bookmakers do teu browser e assim quando precisar é
só utilizar algo útil e free.
O plágio de imagens ainda é um fator desconhecido e
com poucas vozes falando sobre o assunto, mas você
agora já é consciente e sabe que não deve nunca plagiar
o que não é teu e ferir a propriedade alheia. Plagiar
imagens é mostrar a tua fraqueza como blogueiro, não
faça isto e ilumine este idéia: Sejamos originais!
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4.3 Como incentivar seus visitantes a não cometer
plágio
Por Fernando da Silva Félix

Não ter seus conteúdos plagiados na internet já é algo
que demanda bastante trabalho, ainda assim, de vez em
quando você pode ser pego por surpresas que deixam
chateado qualquer blogueiro. O plagiador não perdoa e
copia textos bons ou ruins, pensando apenas em ter
conteúdo para oferecer ao seu leitor.
O problema é que o plágio ele inicia em algum momento
e essa origem pode acontecer dentro do seu blog. Sim, é
isso mesmo que você está pensando. O seu blog pode
começar a ser copiado por alguém que sempre leu seus
textos e percebeu o seu potencial e, que aqueles textos
poderiam ser uma grande chance para ele alavancar
suas visitas ou ganhar dinheiro com programas de
afiliados.
Você precisará está pronto para enfrentar um problema
como esse e as dicas abaixo são um guia para sair
vitorioso nessa batalha.
Conscientize o seu leitor
Escrever um ótimo texto e colocar no final para não
copiarem aquele artigo e caso façam isso citar as fontes,
é basicamente nada. Você deve ir além, primeiramente
conscientizar seu leitor que o plágio não nos leva a
nenhum caminho, só cria ilusões passageiras.
Abra espaço para guest-post
Embora um leitor fiel ou até mesmo um fã gostem muito
dos seus textos e leiam tudo que você escreva, é
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necessário um espaço para que ele também possa
expressar o que sente e participar de forma mais ativa
dentro daquele cenário.
Abrir espaço para guest-post enviado pro seus leitores é
confiar no potencial do seu leitor e principalmente no seu
que foi um dos principais responsáveis por criar um leitor
fiel e que realmente conheça aquele assunto que você
tanto aborda.
O conhecimento passado por você ensinou ao seu leitor
e nada mais justo do que ele por meio de um artigo
demonstrar melhor esse acontecimento. A mudança
começa nesse instante, nessa hora todos começam a
perceber que seus ensinamentos realmente foram
fixados e agora estão dando frutos.
Incentive os comentários
Outra forma de mostrar que o leitor é capacitado e deve
opinar para complementar o texto é através dos
comentários. Incentive os comentários e responda a
maior parte deles para gerar um ótimo debate. Com essa
atitude, o leitor vai percebendo que é melhor ser um
leitor colaborador e que entende que sua opinião
também é um diferencial naquele blog e cria valor.
As dicas citadas são bem simples de se colocar em
prática em qualquer blog. Considere o leitor como um
colaborador e sempre demonstre que ele faz parte da
construção do blog. Fale das facilidades e até das
dificuldades de criar um artigo, mas deixe bem detalhado
os benefícios obtidos a importância do conteúdo único e
com qualidade.
Um blog é sustentado por pilares e cada pilar tem uma
função, uma característica. O seu leitor quando
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valorizado vai perceber o quanto isso é bom e vai querer
ter também seus leitores fiéis e ganhar o mérito pela
escrita de ótimos artigos.

4.4 Porque os blogueiros iniciantes cometem tanto
plágio
Por Jordão Félix

É fato que a maioria do plágio é cometido por blogueiros
iniciantes, e que geralmente não tem conhecimento
suficiente sobre o mal que essa atitude faz a blogosfera
e a si mesmo. Justamente por não ter conhecimento
suficiente sobre o plágio, é que a maioria dos novos
blogueiros acredita que publicar um artigo no blog e citar
a fonte é mais que suficiente para não ser considerado
como plágio.
Você blogueiro iniciante, talvez não saiba, mas tudo que
você copia de um determinado blog ou site é descoberto
facilmente. Ou seja, existem várias maneiras e algumas
ferramentas que nós blogueiros mais experientes
usamos para descobrir se o nosso conteúdo está sendo
plagiado. Então se você tem consciência que copiar
conteúdo de outro blog é plagio, fique sabendo que você
não está escondendo de ninguém, mesmo que tente
camuflar o conteúdo original para se passar como autor
do mesmo.
Se você deseja dar prosseguimento a sua carreira de
blogueiro, você precisa saber que o próprio Google está
punido severamente os plagiadores, ou seja, o conteúdo
duplicado é facilmente reconhecido pelo algoritmo
panda.
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Siga esse raciocínio – Você é um blogueiro que está
começando agora e deseja ser reconhecido ou ganhar
dinheiro com seu blog, para isso é crucial que seus
artigos apareçam na primeira página do Google e seu
blog receba bastantes visitas. Correto? Agora pare, e
pense comigo, se para os blogueiros que não cometem o
plágio e efetuam um enorme trabalho de SEO em seus
blogs é muito difícil aparecer na primeira página do
Google, imagine você copiando artigos de outros blogs?
Infelizmente o seu sonho de aparecer na primeira página
do Google se torna impossível.
Quando você entrar em um blog e ver aquele artigo
maravilhoso e de alta qualidade, não copie! Pois de nada
adianta ter vários artigo de alta qualidade em seu blog se
o Google classificará como uma cópia, mesmo citando a
fonte original do artigo seu blog será punido pelo Google
e não passará de mais um blog fantasma na Internet.
Como mencionei acima, todos os blogueiros que estão
sendo plagiado sabem qual blog está cometendo o
plágio, então você só tem a perder copiando conteúdo
de outro blog, pois além de nunca aparecer nas páginas
de buscas, você corre o risco de ter o seu blog deletado,
se o autor original do conteúdo denunciá-lo por plágio.
Então meu caro amigo blogueiro a única maneira de
você dar continuidade a seu projeto na Internet é
produzindo o seu próprio conteúdo. Mesmo que você
tenha muita estima por outro blogueiro e admire o seu
trabalho, você nunca deve copiar os seus textos com o
intuito de divulgar. Procure criar o seu próprio conteúdo,
único e original, com isso todos saem ganhando e
principalmente você, pois será reconhecido pelo seu
trabalho e não pelo trabalho alheio.
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É difícil criar seus próprios artigos? Todo blogueiro mais
experiente passou por essa fase e esse momento não é
nenhuma novidade, pois quem nunca cometeu plágio
que atire a primeira pedra. Esse ato é o mais comum
entre novos blogueiros, mas hoje você esta tendo a
oportunidade de mudar esse quadro e começar a criar os
seus próprios artigos. Então leia mais sobre o plágio e
aprenda como não cometer esse mal que assola não só
a blogosfera, mas a todos os setores do mundo.
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Conclusão
Por Gustavo Freitas

Não é fácil produzir conteúdo de qualidade, não é fácil
alcançar o sucesso que você sonha na blogosfera, mas é
muito mais fácil perder toda uma credibilidade, não
somente no mundo online, quando se pratica plágio.
O conteúdo desse e-book veio nesse sentido, lhe ajudar
a entender o que pode e não pode ser feito e ainda lhe
mostrar como se proteger do plágio e, o mais importante,
aprender a produzir conteúdo de qualidade.
Se você gostou do conteúdo do e-book, não se esqueça
de divulgá-lo em seu blog, afinal quanto mais pessoas
ficarem sabendo que plágio é errado e também como
evita-lo, menos pessoas estarão por ai em busca de um
conteúdo já pronto e formatado.
O sucesso desse e-book e a melhora da blogosfera
dependem agora de todos nós.
Até a próxima!

77

