
EVITE QUE SEU BARCO AFUNDE

USE APENAS  ORIGINAISSOFTWARES
A pirataria de software age na contramão do crescimento 
econômico e da prosperidade do país, contribuindo para o 
crime organizado e impedindo o crescimento de mercados, 
a geração de empregos e a devida arrecadação de tributos.
No Brasil, o atual índice de pirataria de software é 
considerado alarmante. A cada 10 programas adquiridos ou 
baixados pela internet em território nacional, mais de 5 são 
obtidos ilegalmente. Segundo estudo da BSA, a estimativa é 
que, se e a taxa de pirataria diminuir 10 pontos percentuais 
(de 53% atualmente para 43%), R$ 6,4 bilhões seriam 
adicionados à economia local, 13 mil novos empregos seriam 
criados e aumentaria a receita da indústria local em mais de 
R$ 4,8 bilhões.
Pirataria de software é um assunto tão preocupante quanto 
exploração do trabalho infantil, mão-de-obra escrava, falta de 
condições sanitárias adequadas ou agressão ao meio ambiente. 
Qualquer empresa que desrespeita fatores como estes pratica 
uma forma de concorrência desleal e traz prejuízos relevantes 
para todos em nosso país.

ENTENDA OS RISCOS 
NO USO DE SOFTWARES IRREGULARES:
A pirataria de software pode resultar em processos cíveis e 
criminais. A organização estará exposta a altas multas, 
indenizações e até a prisão dos responsáveis. Embora os 
executivos das empresas acreditem que não existe possibilidade 
de sua empresa ser descoberta, pelo menos uma empresa é 
flagrada a cada dia. A indústria de software descobre violações 
ao Direito Autoral através de denúncias, o que dá início aos 
processos de busca e apreensão, instauração de queixa crime e 
abertura de processos indenizatórios. No Brasil, as indenizações 
podem chegar a até 3.000 vezes o valor do software irregular, 
e a penas de prisão de até 4 anos.

Seja um agente da mudança. Denuncie casos de irregularidade!
A Mega Micro junto com você, acredita que é possível vencer a pirataria!

Todos juntos por um Brasil mais Competitivo

www.denunciepirataria.org.br

Rua Texeira de Gouveia, nº 1326 - loja 1. Centro, Macaé _ RJ
22 2759-4132 www.shopmegamicro.com.br

http://www.denunciepirataria.org.br/denounced
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