
combate à pirataria vem conquis-
tando bons resultados, como cons-
tatado em estudo recente da Busi-
ness Software Alliance (BSA). O

comércio e circulação de software no Brasil
sofreu uma redução de 11 pontos percen-
tuais entre 2005 e 2011. No entanto, a situa-
ção ainda é alarmante. Cerca de 53% do
mercado de software é tomado por produ-
tos pirateados, ou seja, a maior parte dos
programas para computador emuso no Bra-
sil foi adquirido de forma ilegal, por pessoas
e empresas. “Isso prejudica as companhias
brasileiras e multinacionais que desenvol-
vem software, compromete a criação de um
número maior de empregos, desestimula o
surgimento de novas empresas de TI, além
de afetar a arrecadação de impostos”, alerta
Frank Caramuru, diretor da BSA no Brasil.
Considerandoapenasosprodutosdesoftwa-

re comercial oude negócios para PC, excluídos
gamesesoftwarecomoserviço,emqueoclien-
teutilizaoprogramavia internet,omercado le-
gal movimentou no mundo todo US$ 87,6 bi-
lhões em2011,masperdeuoutrosUS$63,4bi-
lhões devido à pirataria, que tem um market
share global invejável, de 42%. “No Brasil, o
mercado legal faturou US$ 2,52 bilhões, mas
poderia ter somado outros US$ 2,8 bilhões
não fossem as cópias produzidas sem autori-
zação e em larga escala”, diz Frank. Isso não
quer dizer que a pirataria lucrou tudo isso no
Brasil ou no mundo, uma vez que a maioria
dos produtos são adquiridos por preçosmui-
to mais baixos e até mesmo gratuitamente.
No ranking global que contabiliza a me-

nor taxa de pirataria doméstica entre 110
países, o Brasil é o 24º, ao lado da Colômbia.
Isso graças ao empate entre muitos países,

como Itália, Islândia, Chipre e Estônia, no
21º lugar. Na primeira posição estão os ame-
ricanos, com 19%, que também estão no to-
po da lista dos países com maiores perdas
causadas pela pirataria. A explicação é sim-
ples, o fato de ser o maior mercado de soft-
ware, eleva o valor comercial pirateado nos
Estados Unidos para quase US$ 10 bilhões.
Nessa lista, o Brasil ocupa a 9ª posição.
A maior parte dos ganhos com a redução

da pirataria permanece dentro do país, se-

gundo estudo da BSA e da IDC, uma consul-
toria de inteligência de mercado. No Brasil,
reduzir mais 10 pontos percentuais em qua-
tro anos geraria US$ 888 milhões de recei-
ta, dos quais 74% permaneceriam aqui. So-
mente no último ano, cerca de 13mil empre-
gos diretos deixaramde ser criados por cau-
sa da violação de direitos autorais sobre pro-
gramas de computador, segundo Manuel
Santos, diretor jurídico da Associação Brasi-
leira de Empresas de Software (Abes).

Contudo,mercadonacionalaindatemumgrandedesafiopela frente.Cercade53%dosprogramas
decomputadorusadospelosbrasileiros sãocópiasquedesrespeitampropriedade intelectual
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Instituto informa que números
saltaram de 686, em
2007, para 1.282, em 2011

Utilizaçãodesoftwarepirata recuou
11pontospercentuaisnosúltimosseteanos

“Prática criminosa
compromete
criação de
empregos e
desestimula
surgimento de
novas empresas”

Frank Caramuru
Diretor da BSA no Brasil

“Países desenvolvidos
têm leis mais brandas,
mas os índices de
pirataria são menores
que nos emergentes”

Luiz Henrique Souza
Especialista em direito digital do
escritório Patricia Peck Pinheiro

Pedidoderegistro legaldobrouem5anosno Inpi
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E se deum lado o comércio pira-
ta diminui, do outro aumenta o
número de pedidos de registros
de software, que saltou de 686,
em 2007, para 1.282, em 2011,
no InstitutoNacional deProprie-
dade Industrial (Inpi). “Isso se
deve, entre outros fatores, à
conscientização do público so-
bre a importância do registro de
software e à simplificação do
processo”, diz RodrigoMoerbe-
ck, chefe da Divisão de Progra-
ma de Computador e Topografia
de Circuitos Integrados do INPI.
Atualmente, a documentação
técnica dos pedidos—contendo

trechos do código-fonte dopro-
grama de computador — pode
ser enviada em CD ou DVD e,
em breve, será possível fazer o
pedido de registro pela internet.

EMERGENTES
Entre os países do Bric (Brasil,
Rússia, Índia e China), a circula-
ção de pirataria toma conta de
70% do mercado. Em toda a
União Europeia, a média é de
33%. No ano passado, a Receita
Federal apreendeu cerca de 5,6
bilhões de unidades de CDs e
DVDs, com cópias de progra-
mas para computador, filmes,
músicas e jogos eletrônicos. No
caso dos games, cerca de 30%
são oriundos do exterior, prin-
cipalmente da Coreia do Sul e

Taiwan. Mas é a internet a for-
mamais comumde fazer a pira-
taria circular. Entre 2010 e 2011
foram registrados mais de 213
mil downloads ilegais de soft-
ware no Brasil, segundo conta-
gem do programa da BSA que
monitora infrações na internet.
Entretanto, acredita-se que

os números de downloads se-
jam aindamaiores que os regis-
trados, poismuitos dos infrato-
res hospedam sites fora do país
em busca de provedores mais
baratos e, por vezes, de maior
qualidade e segurança.
As penas para esse tipo de cri-

me podem variar de detenção
de seismeses a dois anos emul-
ta, ou reclusão de um a quatro
anos emulta, quando a violação

é realizada com o intuito de co-
mércio. Segundo Luiz Henrique
Souza, especialista emdireito di-
gital e propriedade intelectual.
Além das sanções, o condenado
também pode indenizar o titu-
lar do direito por perdas e da-
nos.Mas quandonão existe o in-
tuito de comercialização da
obra pirateada, há uma tendên-
cia de não punir. Nesses casos, a
severidade da lei não é necessa-
riamenteum fator positivo, con-
forme diz Luiz Henrique. “Nos
países desenvolvidos, com leis
muitomenos restritivas às liber-
dades do usuário, os índices de
pirataria são menores, enquan-
to países em desenvolvimento
possuem índices maiores, mes-
mo com leis mais severas.”

■ Prejuízo
Por causa da pirataria,
em 2011 o setor
deixou de faturar

US$2,8 bi
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Especial: pirataria, p. A4.




