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Especial | Pi rat a r i a

Fonte: Business Software Alliance e Banco Central

Só na imitação 
Os números da pirataria de softwares no mundo 
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Déficit crescente no país
Balança comercial de softwares e serviços
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Informática Número de denúncias
anônimas aumenta 10% ao ano

Campanhas
ajudam a
coibir venda
de software
Roseli Loturco
Para o Valor, de São Paulo

Mais da metade de todos os
softwares comercializados no Bra-
sil é ilegal. A boa notícia é que esse
número já foi muito maior e sua
tendência é de queda. O índice de
soluções piratas já bateu a casa dos
91% em 1988, primeiro dado ofi-
cial do mercado. Em 2005, estava
em 64%. Hoje é de 53% e a meta do
setor é reduzir esse patamar em 10
pontos percentuais em quatro
anos. A ação significa trazer para a
economia formal cerca de US$ 4
bilhões em negócios, gerar 12,3
mil postos de trabalho e acrescen-
tar US$ 888 milhões em impostos
pagos ao Brasil. Para que isso acon-
teça, entidades de classe como As-
sociação Brasileira das Empresas
de Software (Abes), Business
Software Aliiance (BSA), Associa-
ção Brasileira da Propriedade Inte-
lectual (ABPI) e Associação para
Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (Softex) pro-
movem forte campanha de cons-
cientização e denúncia de quem
comercializa softwares não licen-
ciado e fazem uso de má fé de pro-

dutos piratas em seu processo pro-
dutivo. O resultado é o crescente
número de denúncias anônimas,
que avança cerca de 10% ao ano.

Só em 2012, foram 3.180 noti-
ficações pelos agentes da BSA, re-
sultado de denúncias em peque-
nas e médias empresas que ope-
ravam ilegalmente sem licencia-
mento tecnológico. “Muitos em-
preendedores não sabem que
não podem usar uma única li-
cença em 10, 15 máquinas dife-
rentes. Alguns não têm sequer
uma única licença dentro da em-
p r e s a”, afirma Frank Caramuru,
diretor-geral da BSA no Brasil.
Caramuru lembra que os EUA,
apesar de sustentarem o menor
índice de pirataria de software
do mundo, 19%, é o país que mais
perde em termos financeiros, por
concentrar 40% de sua produção
mundial. Para se ter uma ideia,
considerando que no período de
quatro anos (mesma meta do
Brasil) haja uma redução global
na pirataria em 10%, isso resulta-
ria em mais de US$ 37 bilhões ex-
tras ao PIB americano, US$ 6,2 bi-
lhões em impostos federais e
25.000 novos empregos nos EUA,

segundo estudo do impacto
mundial da pirataria da BSA.

Apesar de as multas serem ele-
vadas — podem chegar a 3 mil ve-
zes o valor de cada software ilegal
—, como a fiscalização é fraca, mui-
tas pequenas e médias empresas
resolvem correr o risco. O próprio
setor reconhece que os preços ele-
vados dos softwares são um fator
que leva muitas dessas empresas a
ilegalidade, por não terem caixa
para bancar uma solução legal.
“Mas é verdade também que o cus-
to desses softwares vem caindo
muito nos últimos 20 anos. Alguns
populares, como os da Microsoft,
saíram de US$ 5 mil em 1985 para
R$ 199 hoje”, avalia Jorge Sukarie,
presidente da Abes.

“Vale lembrar que a pirataria
não impacta apenas a Microsoft e

seus clientes, mas também a co-
munidade e o desenvolvimento
econômico do país. Além disso, o
software genuíno oferece aos
usuários inúmeras vantagens, tais
como o recebimento de atualiza-
ções de produto e antivírus e su-
porte técnico especializado, entre
outros”, afirma Vanessa Fonseca,
advogada da área de antipirataria
da Microsoft.

Na realidade, a pirataria afeta
toda e qualquer empresa de
software com arquitetura aberta e
que comercializa seus produtos
nas prateleiras das revendedoras e
distribuidoras. Softwares nacio-
nais para vídeo games, confecção,
designer de moda, engenharia e
arquitetura são também forte-
mente atingidos pela pirataria.

Sukarie lembra que é possível

reduzir esses custos com as chama-
das ‘soluções nas nuvens’, onde dá
para pagar uma taxa mensal de
US$ 12 e utilizar a mesma solução
tecnológica de grandes compa-
nhias em diversos ramos. “Solu -
ções de produtividade, CRM de
vendas, ERP, dentre outros”, diz o
presidente da Abes. “Concordo
que o preço é um fator importante,
mas o software é desenvolvido co-
mo resultado de inteligência, in-
vestimento em inovação e tecnolo-
gia, o que não é barato”, lembra
Luiz Henrique do Amaral, presi-
dente da ABPI.

A Lei do Software, 9.609, existe
desde 1998 e vem sendo rediscuti-
da e aprimorada desde então para
que se criem mecanismos mais efi-
cientes de fiscalização e punição
efetiva dos infratores.

Organização
retira 30 mil
links ilegais
Alessandra Taraborelli
Para o Valor, de São Paulo

Um dos setores que enfrentam o
problema da pirataria pela inter-
net é a indústria de livros, que tem
travado uma batalha para tentar
acabar com os downloads ilegais.
Segundo a Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos (ABDR), de
janeiro a março a entidade já ex-
cluiu 30 mil links ilegais. Esse nú-
mero representa quase a metade
dos 70.716 links que foram retira-
dos durante todo o ano passado.

Para o advogado da ABDR, Dal-
ton Morato, a falta de consciência
cultural é a principal responsável
pelo avanço dessa prática. “As pes-
soas não entendem a importância
da propriedade intelectual”, disse.
Para Dalton, um maior investi-
mento do governo federal em
campanhas de conscientização da
importância da propriedade inte-
lectual poderia contribuir para re-
duzir os downloads ilegais.

Após identificada a irregulari-
dade, a ABDR envia uma carta para
o dono do site que disponibilizou
o download e também para o res-
ponsável pela hospedagem do site.
O objetivo é conscientizá-los da
ilegalidade e pedir que o conteúdo
seja retirado do ar o mais rápido
possível. Se isso não funcionar, o
próximo passo é encaminhar uma
notificação avisando sobre uma
possível ação judicial. O profissio-
nal disse que são poucas as situa-
ções que chegam à esfera jurídica.
“O índice percentual de exclusão
após a carta e a notificação é supe-
rior a 90%”, disse.

Morato, no entanto, acredita
que esse tipo de crime poderia pra-
ticamente acabar se as empresas
que hospedam sites fossem mais
rigorosas. “O site que hospeda tem
que saber o que é legal ou ilegal. O
problema é que para isso é neces-
sário que sejam feitos investimen-
tos em programas que permitam
bloquear uploads”, disse.

Uma das grandes empresas de
hospedagem, o Blog ger, que per-
tence ao Google, afirma que não
há como controlar isso, porque
uma pessoa que quer disponibili-
zar um conteúdo ilegal poderá
hospedar seu site em um país onde
não há lei contra isso. “Essa é uma
questão desafiadora para a indús-
tria. O Google é muito mais um
aliado do que um vilão”, defende o
gerente de comunicação para polí-
ticas públicas, Feliz Ximenes.

Ximenes explica que existe
uma cláusula no contrato com o
Blogger que diz que é proibido
hospedar conteúdo protegido
por direito autoral. “Se isso for
identificado nós mandamos
uma notificação para que o con-
teúdo seja removido. Se a viola-
ção insistir ou se repetir ele é ex-
pulso do Blogger”, explicou.

Uma solução criada pela ABDR
em 2007 para evitar a reprodução
e os downloads ilegais de livros di-
dáticos foi a Pasta do Professor. Se-
gundo o diretor do projeto, Bruno
De Carli, a meta é fazer parcerias
com faculdades que podem, com
isso, compor um conteúdo mais
diversificado, já que as editoras
disponibilizam material de modo
fracionado. Hoje, o projeto conta
com adesão de quatro faculdades,
sendo que a maior parceira é Está-
cio de Sá. Dos 300 mil alunos que
englobam o projeto, 85% já estão
recebendo um conteúdo diversifi-
cado por meio de reproduções le-
gais. Desses, cerca de 25 mil estu-
dantes recebem o conteúdo digital
para ser acessado em tablets. “Com
esse projeto as editoras passaram a
ter um faturamento que não ti-
nham antes. Nosso sonho de con-
sumo seria atingir 5 milhões de
alunos, mas essa não é uma meta
de curto prazo”, disse.

Para aqueles que insistem em
manter um site com conteúdo ile-
gal, o fim pode estar próximo. O
Ministério da Cultura já preparou
um novo projeto de lei que trata da
propriedade intelectual. “O novo
projeto de lei de direitos autorais
já está pronto. O texto foi enviado
para a Casa Civil e esperamos que
em breve esteja em discussão no
Congresso. Isso é importante, pois
sabemos que mesmo bibliotecas
digitalizadas enfrentam dificulda-
des de disponibilizar seus acervos”,
disse a ministra da Cultura, Marta
Suplicy, em evento em São Paulo.

Fabricantes crescem no exterior
De São Paulo

Algumas preferem exportar.
Outras, estar fisicamente em
mercados considerados de alto
interesse. Mas o fato é que inde-
pendentemente da estratégia
adotada, empresas nacionais de
softwares e serviços de inteligên-
cia tecnológica furam o cerco
das barreiras protecionistas ao
se fixar em países como EUA, Ja-
pão, China, Itália, Alemanha, Es-
panha, México, Turquia, Egito e
muitos outros do Oriente Médio,
Ásia e Europa, além da América
Latina. Elas ainda são poucas,
mas se tornaram referências nas
soluções que oferecem ao tor-
nar-se modelos de excelência co-
mo Stefanini, TOTVS e Au d a c e s ,
cada qual com as suas peculiari-
dades. As duas primeiras, com
presença operacional em outros
países. A Audaces, ampliando
negócios com exportações.

Tarefa nada fácil, em um mun-
do cheio de obstáculos comer-
ciais. As restrições impostas em
2011 pelos Estados Unidos à im-
portação de produtos de empre-
sas que empreguem software pi-
rata em qualquer etapa da cadei-
ra produtiva podem ter assusta-
do alguns, mas, certamente, mo-
tivou outros. “Esse tipo de deci-
são afeta positivamente o com-
bate à pirataria de software no
Brasil. Pois a empresa que quer
exportar e se tornar global, tem
que antes comprovar boas práti-
cas”, afirma Claudio Robert
Grando, presidente da Audaces,
especializada em software para o
setor de moda.

Nesse tipo de medida, tam-
bém conta a favor, segundo
Grando, a restrição de presença
de piratas da China, Cingapura e
Índia, grandes concorrentes da
Audaces no desenvolvimento de
soluções para a indústria de con-
fecção. A empresa, que viu suas
exportações darem um salto de
50% no ano passado, mesmo
diante da crise da zona do euro,
aproveitou para ampliar presen-
ça além da Itália e Espanha, onde
já se consagrou. Países como Tur-
quia, China, índia, Bangladesh,
Peru e Argentina viraram gran-
des parceiros. “Com a crise, tive-
mos que trabalhar mais, reduzir
preços, mas, mesmo assim, avan-
çamos em 30% nossa receita glo-
bal. Em 2013, queremos repetir a

m e t a”, aposta Grando, que esti-
ma que a pirataria no setor de so-
luções para moda esteja em tor-
no de 50% no país.

“Sempre encontramos site
dentro e fora do Brasil que ven-
dem versões desenvolvidas por
nós. O que significa que podería-
mos crescer bem mais”, lamenta.
A Audaces investe cerca de
R$ 250 mil por ano em ações de
combate à pirataria. Comerciali-
zou 2.100 licenças no mercado
nacional e 850 no internacional
no ano passado.

Entre os Estados americanos
que desde 2011 adotam leis de
concorrência desleal específicas
do setor de TI estão Washington
e Louisiana. No entanto, em mais
de trinta outros, o Ministério Pú-
blico local tem expressado o seu
comprometimento em aplicar as
leis em vigor, especialmente a Fe-
deral Trade Commission Act (FT-
CA), para impedir a concorrência
desleal no segmento de manufa-
tura baseada no uso não licencia-
do de TI. “Leis americanas severas
no combate à pirataria colabo-
ram com a moralização de mer-
cados como o Brasil na medida
em que nos obriga a pensar em
nossos processos. A proteção in-

Denúnc ias
anônimas
têm bons
resultados
De São Paulo

A campanha Empreendedor Le-
gal, marcada pelo lançamento no,
começo deste ano, do Portal de De-
núncia à Pirataria, já recebeu 1,2
mil denúncias e é apenas uma en-
tre as muitas ações promovidas
para ampliar as discussões sobre o
tema, conscientizar os empresá-
rios, criar mecanismos mais efi-
cientes de fiscalização e punição e
ainda alertar para multas pesadas
que podem recair sobre o empre-
endedor. Só em função do Portal, a
Associação Brasileira das Empre-
sas de Software (Abes) prevê a re-
dução de 1 a 2 pontos percentuais
da prática pirata ainda este ano.

A criação de delegacias especia-
lizadas é a reivindicação mais acla-
mada pela Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI)
nesse movimento. “Isso daria força
e maior conhecimento dos agra-
vantes da prática para a fiscaliza-
ção e punição dos infratores. Esta-
mos falando de crime de evasão
fiscal e a Polícia Federal tem que es-
tar envolvida nisso”, defende Luiz
Henrique do Amaral, presidente
da ABPI. “Não podemos deixar na
mão do mesmo delegado que fis-
caliza o crime de homicídio a in-
terpretação da pirataria de softwa-
res. Ele não está preparado para is-
s o”, conclui. Amaral sente falta de
uma presença mais efetiva do Esta-
do nas campanhas, esclarecendo à
população que a pirataria tira em-
pregos, gera evasão de divisas e es-
tá relacionada ao crime organiza-
do. ”Isso não pode mais ser aceito
em um país em desenvolvimento
como o Brasil. Hoje, a ABPI faz cer-
ca de 3 treinamentos por ano nos
portos de Santos, Vitória e Rio para
conscientizar os agentes federais.”

O impedimento à participação
em licitações públicas é outra res-
trição para quem usa software ile-
gal e argumento de campanha pa-
ra legalização de muitas empresas.
Estudo do IDC aponta que 40% do
comércio ilegal de software é feito
nas revendas e distribuidoras. A
BSA divulga em maio campanha
nacional para alertar sobre as im-
plicações danosas da pirataria de
software no Brasil. (RL)

D I V U LG A Ç Ã O

Dinkelmann, da TOTVS: “Acompanhamos nossos clientes para sermos competitivos e estamos de olho em aquisições”

telectual aqui deveria ser como
nos EUA: quem usa a sua ideia
tem que pagar”, afirma Ailton
Nascimento, vice-presidente da
Stefanini, uma das maiores em-
presas brasileiras de serviços de
TI, e que negocia suas soluções
em 30 países onde mantém ope-
rações locais.

“No Brasil, fazemos o papel de
xerife, enquanto deveríamos antes
garantir a propriedade intelectual.
Ainda estamos engatinhando nis-
so. Além do mais ainda há muita
impunidade para os infratores”,
avalia Nascimento, que garante
que a Stefanini não é afetada pela
pirataria por trabalhar com solu-
ções em arquiteturas fechadas.

Quanto às exportações, como o
custo Brasil é considerado muito
alto, a empresa prefere exportar a
partir de outros países como Méxi-
co, Índia, China, Chile e Argentina.
A Stefanini prevê crescer 15% orga-
nicamente este ano, sem contar as
aquisições que tem em vista no
Brasil e nos EUA ainda para este
ano. A empresa fechou 2012 com
receita bruta de R$ 1,9 bilhão, Ebit-
da de R$ 202 milhões e lucro líqui-
do de R$ 85 milhões. As operações
externas representam 35% dos
seus negócios. As principais áreas

de negócios que pretende avançar
este ano são nas áreas financeiras,
de seguros, meios e pagamentos,
varejo e mineração e siderurgia.
Saúde e educação, segmentos com
elevada demanda, também serão
alvo nos próximos anos.

Com um forte histórico de
aquisições (47 ao todo), a TOTVS,
é exemplo de quem apostou na
diversificação de mercados para
crescer. “Como o mercado de
software é global, acompanha-
mos nossos clientes para sermos
competitivos e sempre estamos
de olho nas oportunidades de
novas aquisições”, afirma Ale-
xandre Dinkelmann, vice-presi-
dente de estratégia e finanças. A
empresa de software, serviços e
tecnologia, é líder no Brasil e a 6ª
maior desenvolvedora de siste-
mas de gestão integrada (ERP)
do mundo e 1ª em países emer-
gentes. Com presente em 23 paí-
ses. A TOTVS terminou 2012 com
lucro líquido de R$ 297 milhões,
22% acima de 2011, e receita lí-
quida de R$ 1,4 bilhão, 10% a
mais sob o ano anterior. Já em re-
lação à pirataria, Dinkelmann es-
tá tranquilo. “Um usuário de
software TOTVS não consegue pi-
ratear o nosso produto.” (RL)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2013, Especial: Pirataria, p. F4.




