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Abes afirma que esse tipo de campanha estava restrita à iniciativas da indústria. O Comitê 
Interministerial de Combate à Pirataria (CICP) vai lançar nos próximos dias uma campanha 
educativa direcionada para coibir o consumo de produtos pirateados. O projeto, segundo a 
assessoria de imprensa do ministério, foi avaliado durante a sexta reunião ordinária do CICP, 
formado pelos ministérios da Justiça, da Cultura, da Fazenda, das Relações Exteriores, de Ciência 
e Tecnologia e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, realizada ontem em Brasília. O 
ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, destacou a importância do comitê por conta do 
trabalho de inteligência, de inserção de material sobre propriedade intelectual e de formação de 
policiais federais para atuar no segmento.  

A campanha é anunciada em um momento em que a Associação Brasileira das Empresas de 
Software (Abes) volta a cobrar uma atuação mais efetiva do governo federal na repressão à 
pirataria. "Desde que foi criado, em março de 2001, o comitê jamais elaborou um relatório sobre 
o problema da pirataria e não existe interlocução entre os órgãos de controle e de repressão", 
afirma André de Almeida, consultor jurídico da entidade e da Business Software Alliance (BSA).  

A decisão tomada ontem se enquadra aos pedidos da Abes, que afirma que esse tipo de 
campanha estava restrita à iniciativas da indústria. O presidente da entidade, José de Miranda 
Dias, afirma que o trabalho do comitê é fundamental para introduzir políticas públicas de 
preservação do direito autoral e de estímulo ao desenvolvimento da indústria brasileira de 
tecnologia.  

Como base, a Abes utiliza um estudo da International Data Corporations (IDC). O levantamento 
aponta que a redução do índice de pirataria no Brasil dos atuais 55% para 45% teria como 
impactos a geração de 13 mil novos empregos, o aumento anual de US$ 355 milhões na 
arrecadação de impostos e o crescimento de mais de US$ 2,4 bilhões da receita industrial.  

A necessidade de uma ação mais eficaz da esfera federal, aponta a entidade, se ampara na 
evolução do índice de pirataria no Brasil, que recuou de 77% em 1994 para 55% no ano passado. 
Mas, a partir de 1999, a desacelaração perdeu fôlego. Na comparação entre 2001 e 2002, por 
exemplo, o recuo foi de apenas um ponto percentual. Na época da divulgação do estudo, André de 
Almeida projetou que a indústria de Tecnologia da Informação (TI) movimenta US$ 11,2 bilhões 
no Brasil/ano. Caso alcance o índice proposto no estudo, esse volume poderá chegara US$ 17 
bilhões.  

Uma das críticas da BSA é a falta de eficiência do combate à venda de produtos pirateados por 
parte dos organismos públicos. Um dos exemplos citados por André de Almeida é a Feira do 
Paraguai, em Brasília. "São sinalizações de incentivo à ilegalidade que o poder público emite", 
afirma o advogado. Ele diz que as queixas apresentadas pela entidade são bem recebida pela 
administração do DF, mas que não há contrapartida de uma ação mais efetiva.  

Perdas  

O principal resultado dessa postura, segundo Almeida, é a perda de receitas. Com base no estudo 
do IDC, a Abes e a BSA projetam que os danos causados pela pirataria de software no DF foram 
superiores a R$ 10 milhões em 2002. Almeida aponta que o combate à pirataria de rua no Distrito 
Federal está muito atrasado em relação a outros estados. "Fiscalização na Feira do Paraguai é 
como uma grande excursão. Marcam dia, hora", afirma.  



Enquanto busca respaldo do governo federal, a Abes aposta no Legislativo como caminho mais 
curto para aprimorar a legislação. A entidade acredita que o principal auxílio virá das conclusões 
da CPI da Pirataria, em curso na Câmara dos Deputados. Mas a principal aposta é a Frente de 
Combate à Pirataria, que vai ser lançada no dia 2 de setembro. Uma das missões da frente que 
deve reunir deputados e senadores é acompanhar o trâmite das sugestões de mudanças na 
legislação que serão apresentadas no encerramento da CPI. "Uma das primeiras tarefas da frente 
será procurar o ministro Márcio Thomaz Bastos", antecipa o presidente da Abes.  
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