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Opinião 

 
Lei da Concorrência Desleal e seus impactos no mercado 
 
A discussão sobre leis e tratados que visam combater a concorrência desleal não é nenhuma novidade e vários 
Países já procuraram criar condições para uma competição mais saudável, respeitando-se os princípios éticos e 
morais das boas relações econômicas. Não é politicamente correto permitir que empresas se utilizem de meios 
fraudulentos, desrespeitando propriedade intelectual, direito autoral, ou qualquer outro meio desonesto para obter 
vantagem competitiva sobre seus concorrentes, criando assim uma competição desigual. 
 
Recentemente os estados de Washington e Louisiana, nos Estados Unidos, aprovaram a Lei de Concorrência 
Desleal (Unfair Competition Act – UCA) com o objetivo de evitar que empresas fornecedoras de produtos e 
serviços a estes estados, possam usar estruturas de Tecnologia da Informação (TI) ilegais (hardware ou software), 
visando obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Eventuais empresas (americanas ou estrangeiras) 
identificadas cometendo este tipo de fraude serão listadas, e proibidas de fornecer a clientes nestes estados. 
Outros estados estudam adotar medidas semelhantes. 
 
Sempre fui um defensor da liberdade de escolha e da livre competição, mas realmente não dá para aceitar que 
empresas se utilizem de meios ilegais para serem competitivas. Acho ainda que o conceito destas leis recém-
aprovadas nos EUA deveria ser mais amplo e não se limitar somente a utilização de recursos de TI ilegais, mas 
também considerar a utilização de mão de obra escrava, o não recolhimento dos impostos devidos, o não 
cumprimento de responsabilidade social, entre outras contravenções, como também atos de concorrência desleal. 
Como o mercado americano é um grande importador de bens e serviços em todo o mundo, seria uma boa 
oportunidade para empresas brasileiras saírem na frente e se adequarem aos requisitos das Leis de Concorrência 
Desleal destes estados americanos, para quem sabe elas possam competir melhor e aproveitar a oportunidade 
para vender mais para os EUA. 
 
Outro ponto de vista interessante seria o Brasil adotar medidas semelhantes sob a ótica de mercados interno e 
externo, criando condições de competições mais equilibradas e num patamar de legalidade que possam garantir 
maior geração de empregos, arrecadação de impostos, combate a criminalidade, entre outros benefícios. 
Quem sabe se todos os países adotassem medidas contra a Concorrência Desleal, não poderíamos ter um mundo 
melhor e mais justo. 
 

*Jorge Sukarie – Presidente da Brasoftware e Vice-Presidente do Conselho da ABES (Associação Brasileira das Empresas de 

Software) 
 
Notícias da Abes 

 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria apoia campanha Exporte Legal 
Além das parcerias do ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) e do MBC (Mundo Brasil Competitivo), a 
ABES, também terá o apoio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, o CNCP, nas atividades de divulgação 
da campanha Exporte Legal lançada no último dia 21, e que se estenderá até o mês de junho.  
 
Como objetivo central da campanha é alertar e incentivar empresários brasileiros a utilizar software legal em suas 
estruturas de produção, combatendo a pirataria além de preservar a imagem do país e mercado exportador, foram 
alguns dos motivos que resultaram na participação do CNCP. “O trabalho é fundamental para criarmos um 
ambiente de respeito às instituições e ao Estado de Direito. Vamos continuar a trabalhar no CNCP para ampliar o 
espectro de legalidade no Brasil e apoiar campanhas importantes como essa”, conclui Paulo Abrão, Secretário 
Nacional de Justiça com Conselho Nacional de Combate è Pirataria. 
 
Para acompanhar a legislação, ações e eventos desta campanha Exporte Legal, acesse a página: 
www.exportelegal.com.br.  

https://webmail.interpublic.com/owa/redir.aspx?C=6404b0d461584d8db2ddcb925ac52f53&URL=http%3a%2f%2fwww.exportelegal.com.br
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Presidente da ABES se apresenta no “Café com o Valor” 
Para dar continuidade às ações de conscientização sobre a Campanha Exporte Legal, Gérson Schmitt, presidente 
da ABES, foi um dos palestrantes do evento realizado pelo Valor Econômico, que teve como tema “Inovação, 
Competitividade na Exportação de Manufaturados e as Leis da Concorrência Desleal”.  
 
Schmitt apresentou ao público empresariado a importância e atenção que os empresários brasileiros devem ter 
quanto ao uso do software legal em suas estruturas TI, tal como os impactos que o setor e país podem sofrer, 
caso sua solução seja considerada ilegal perante as normas estabelecidas.  
 
O “Café com o Valor” também contou com a participação da Coordenadora de Propriedade Intelectual para 
Inovação da Indústria do CNI (Confederação Nacional das Indústrias), Diana de Mello, e do advogado Eduardo 
Caminatti, representante do Lino, Beraldi, Belluzo e Caminati advogados.  
 
 
Carlos Sacco abre workshop da Amazon Web Services 
O diretor de Marketing da ABES, Carlos Sacco, realizou a abertura do workshop “Amazon Web Services: A infra-
estrutura na nuvem para sua oferta SaaS”. Na oportunidade, Sacco dividiu a palavra com a Diretora de Parcerias 
da Amazon Web Services, Renata Ricco e com o presidente da Dedalus, Mauricio Fernandes. 
 
O evento contou com explicações sobre o tema “Oportunidades, desafios e como a AWS pode ajudar nessa 
jornada”, com apresentação por José Papo. Além disso, Mauricio Fernandes falou sobre como a Dedalus pode 
apoiá-lo com as soluções AWS (Amazon Web Services). 

 
O mundo fala de software 
 
Vendas de software impulsionam resultados da Oracle 
Fonte: Folha.com 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1064762-vendas-de-software-impulsionam-resultados-da-oracle.shtml 
 
Provedores liberam software para medir banda larga 
Fonte: Computerworld 
http://computerworld.uol.com.br/telecom/2012/03/01/provedores-liberam-software-para-medir-banda-larga/  
 
Detector facial pode ajudar empresas em pesquisa de mercado 
Fonte: Information Week 
http://informationweek.itweb.com.br/7318/detector-facial-pode-ajudar-empresas-em-pesquisa-de-mercado 
 
 
Concorrência e licitações 
Conteúdo será enviado pela Abes 
Novos associados 
Conteúdo será enviado pela Abes 
Propostas de filiação 
Conteúdo será enviado pela Abes 
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