
Estudo mostra perdas com pirataria  
 
A adoção de medidas legais mais eficientes contra a pirataria poderia acrescentar US$ 400 bilhões 
à economia mundial e gerar US$ 64 bilhões em impostos. Os números fazem parte de um estudo 
realizado pela IDC para a Business Software Alliance (BSA), entidade que representa as maiores 
desenvolvedoras do mundo.  
 
No País, a redução do índice de pirataria, de 56% a 46% nos próximos quatro anos, levaria à 
criação de 13 mil novos postos de trabalho no setor, arrecadação adicional de impostos ao ano de 
US$ 335 milhões e geração de US$ 17 bilhões até o final de 2006.  
 
O estudo, realizado em 57 países no ano passado, aponta que a indústria nacional de tecnologia 
da informação movimenta anualmente US$ 11 bilhões. As perdas, entretanto, chegam a US$ 2,9 
bilhões ao ano se consideradas a sonegação de impostos no mercado clandestino de programas 
de computador.  
 
O estudo mostra ainda que, embora esteja na lista dos dez países que mais perdem com a 
pirataria de software, o Brasil não está entre os dez maiores índices de comercialização de 
programas ilegais. Mundialmente, a taxa é de 40% e, no Brasil, de cada 100 computadores 
comercializados, 56 rodam programas ilegais.  
 
Segundo o estudo da IDC, quatro de cada dez programas são copiados ilegalmente no mundo. Na 
China, o índice de pirataria chega a impressionantes 92%.  
 
Licenças  
 
A maior fonte de problemas são as companhias que gravam múltiplas cópias de softwares em 
seus computadores. "Elas têm mais cópias do que licenças. É a forma de pirataria mais fácil de 
enfrentar", comentou Robert Holleyman, presidente da BSA.  
 
As principais beneficiadas pelo combate à pirataria seriam as grandes desenvolvedoras, mas, 
segundo Holleyman, as pequenas empresas também sairiam ganhando.  
 
"A proteção à propriedade intelectual incentiva a criatividade, o que cria novas oportunidades. 
Quando empreendedores locais têm uma forma legítima de vender suas inovações e obter lucro 
com seus programas, podem aumentar suas empresas e contratar pessoas", comentou.  
 
Para deter a pirataria, a BSA recomenda que os governos aumentem a fiscalização e que as 
companhias invistam na educação dos usuários quanto à importância da aquisição de licenças. Os 
57 países estudados representam 98% do mercado de software mundial.  
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