
 

 

PIRATARIA (00) x ORIGINAL (10): como ganhamos este jogo?  

A pirataria é sem a menor sombra de dúvida a conduta que mais viola os direitos da 

propriedade intelectual e não apenas causa danos ao autor ou titular como também prejudica 

sobremaneira a sociedade e o consumidor. 

Adquirir e consumir produtos piratas não pode estar vinculado apenas ao preço barato, 

porque muitas vezes “o barato sai caro”. Por que não comprar produtos piratas?  

 

1- Quem sofrer algum dano ou prejuízo 

advindo de um produto pirata não tem 

direito legal de pedir qualquer espécie de 

indenização, devolução, ou seja, nenhum 

dos direitos garantidos pelo Código do 

Consumidor, até porque o pirata não 

possui ponto de trabalho fixo.  

O consumidor não tem como nem 

onde reclamar se for enganado pelo pirata. 

2- Muitos produtos piratas causam dano à 

saúde por não terem obrigação de cumprir 

as normas de segurança exigidas pela lei. 

Não seja imprudente, pois pode colocar 

você e sua família em risco.  

 Produto pirata não é seguro e sua 

garantia é o pirata. 

3- Além disso, a pirataria causa sérios 

prejuízos ao comércio legal, que não tem 

como disputar mercado com aquele que 

não possui nenhuma responsabilidade 

social. 

 O comerciante legal sofre graves 

prejuízos por esta concorrência desonesta 

e ilegal. 

4- A pirataria também alimenta o trabalho 

ilegal, escravizante e degradante, já que 

não tem nenhuma responsabilidade com 

os direitos trabalhistas.   

O trabalhador não possui nenhum 

direito e garantias protegidas por lei. 

5- O mercado sofre com a pirataria que se 

aproveita de todo o trabalho de pesquisa, 

produção, propaganda, investidos num 

produto novo. Cada vez mais o produto 

precisa ter valor maior para justificar o 

risco e os prejuízos causados pela futura 

pirataria que será realizada.  

 Usar objeto pirateado ou réplica não 

dá status social. 

6- A pirataria alimenta o comercio ilegal 

não incentivando aquele pirata a ser 

transformar em um comerciante legal.  

 O pirata só tem lucro na sua 

atividade e percebe que para ele o crime 

compensa. 

 

 



 

 

7- Como a pirataria não possui controle 

legal ela é utilizada para sustentar outras 

atividades ilícitas, como o trafico de 

drogas, terrorismo, etc.  

 A pirataria esconde e alimenta 

o crime organizado. 

8- O pirata não paga imposto, o Estado não 

arrecada, não há o retorno para a 

sociedade através dos investimentos 

estatais.  

A pirataria não traz retorno para a 

sociedade. 

  

9- Ter sua criação pirateada desestimula o 

criador que muitas vezes desiste de sua 

atividade, pois não possui o retorno 

econômico que sustentaria a sua família.  

A sociedade perde com a 

diminuição da criatividade humana. 

10- Não se engane, usar produtos piratas, 

aplicando a “lei de Gerson”, não é ser legal, 

esperto, bonzinho ou solidário, o pirata 

não é um coitadinho, fruto do sistema... 

 ele prefere ir pelo caminho mais fácil. 

 

Será que depois de tudo isto você ainda acha 

lucrativo e de pouco dano adquirir produtos piratas? 

A pirataria é um mal social que deve ser combatido 

por cada um de nós.  

Faça sua parte, seja original! 
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