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"Às vezes são os próprios funcionários 
que instalam programas ilegais, sem o co
nhecimento dos gestores", diz Rodrigo 
Paiva, coordenador do grupo de trabalho 
de defesa da propriedade intelectual da 
Abes. Segundo a legislação brasileira, cabe 
ao proprietário responder por qualquer ir
regularidade que ocorra na companhia, in
clusive as praticadas pelos colaboradores. 

A pirataria pode ainda comprometer 
os negócios de quem atua ou pretende 
conquistar mercados externos, em espe
cial os Estados Unidos, principais compra
dores de cinco segmentos - metalurgia, 
mecânica, madeira, minerais não metáli

cos e calçados -, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Alguns estados norte-
americanos, a exemplo de Louisiana e 
Washington, estabeleceram leis que impe
dem a entrada de produtos em seus ter
ritórios caso a produção desses materiais 
seja considerada ilegal no que diz respeito 
às licenças de software. 

Seguindo o exemplo, representantes 
de outros 36 estados dos EUA declararam 
que suas regras sobre concorrência desle
al também impedirão que empresas con
sideradas irregulares consigam vantagens 
competitivas. 'Ambientes de TI em con-

formidade podem dar vantagem competi
tiva à indústria brasileira como um todo", 
enfatiza Paiva. 

Mais do que atuar na repressão, a 
função da entidade é conscientizar os em
presários sobre a importância de manter 
uma postura preventiva em relação ao se
tor de TI. Para auxiliar os gestores, a Abes 
mantém o projeto Exporte Legal, com o 
objetivo de disseminar informações so
bre as leis de concorrência desleal, além 
de incentivar as companhias a buscarem 
os fabricantes de softwares para revisar a 
situação atual de licenciamento e resolver 
possíveis pendências. "De fornecedores 
a varejistas, toda a cadeia produtiva pode 
ser afetada se um fabricante violar a lei", 
ressalta Paiva. 

Tendência de queda 

No caminho da legalidade, o alto 
preço dos softwares originais é aponta
do como principal vilão dos pequenos 
e médios empresários. Mas, segundo os 
consultores, o crescimento do setor de 
TI, com maior diversidade de títulos e 
competição entre os fabricantes, tende 
a baixar os preços cada vez mais. "Prova 
disso é que temos desde alfaiates a mode
listas que utilizam nossas soluções, além 
de grandes empresas do ramo têxtil", diz 
Paulo Henrique Delfino Cunha, gerente 
de relações institucionais da Audaces, 
fabricante catarinense de software, espe
cializada em soluções para automação de 
confecções. No rol de clientes constam 
marcas como Lojas Renner, C&A, Anima
le, Cavalera, Farm e Marisol, entre outras. 

O carro-chefe da empresa é o software 
Audaces Vestuário, que permite confeccio
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nar modelos e controlar máquinas de cor
te de tecidos. Sucesso de vendas, não por 
acaso o programa é um dos mais piratea
dos Brasil afora. "Já tivemos casos de pro
fissionais envolvidos com isso, incluindo 
professores que adquiriam, reproduziam 
e comercializavam os softwares para os 
alunos, além de diversas empresas, em sua 
maioria pequenas e médias", relata Cunha. 
Para o executivo, a pirataria responde por 
10% da base total de usuários do software 
no mercado de vestuário brasileiro. 

A preocupação com a pirataria é tanta 
que, no ano passado, a Audaces tornou-
se a primeira empresa brasileira a entrar 
para a Business Software Alliance (BSA), 
associação internacional de produtores 
de software para a prevenção à pirataria. 
A partir do acordo, a associação auxiliará 
na busca de focos de uso ilegal do soft
ware em empresas, recorrendo a medi
das extrajudiciais ou processos. "Não te-

mos interesse em mover ações judiciais. 
Quando detectamos uma empresa que 
utiliza nosso software pirata, em primei
ro lugar tentamos regularizar a situação 
e estabelecer uma parceria", explica 
Cunha. Além do Brasil, a companhia tam
bém enfrenta pirataria nos países para os 
quais exporta seus produtos, a exemplo 
de Colômbia e Argentina, onde o uso ir
regular estimado dos programas da com
panhia gira em torno de 5%. 

Para não correr o risco de comprar 
"gato por lebre", os consultores recomen
dam checar todas as licenças de uso e suas 
devidas notas fiscais. Preço muito baixo e 
embalagens fora do padrão também po
dem revelar irregularidade. 'A aparência 

da mídia e da documentação é importan
te. No mercado, o software pirata é facil
mente identificável pela baixa qualidade 
(tanto da embalagem quanto do suporte 
e da gravação). Porém, em algumas situa
ções é possível que haja engano, principal
mente quando os programas são baixados 
pela internet", detalha Paiva. 
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Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 18, n. 213, p. 42-45, jul. 2012.




