
O Programa de Combate a falsificação da HP na
América Latina foi bastante ativo no 2o trimestre de
2005. Capitalizando a maior cobertura fornecida pelo
Programa do primeiro semestre, este Programa apoiou
diversas ações, conduzidas por um quadro
extremamente envolvido e bem preparado de
repartições alfandegárias e governamentais de combate
ao crime a nível regional. Com a colaboração dos
investigadores externos da HP, o programa pôde
identificar dezenas de milhares de suprimentos
falsificados de impressoras HP, impedindo a invasão
dos mesmos em nossa região. A descrição de alguns
dos maiores sucessos estão contidas nas páginas a
seguir.

Um importante destaque do Programa no 2o trimestre
foi a introdução do novo selo de segurança nas caixas
de tinta e de toner. O novo selo ostenta uma das mais
avançadas tecnologias de embalagem atualmente no
mercado, simplificando o processo de determinação
da originalidade de um cartucho. O selo inclui um
logotipo azul da HP, onde a cor muda de tonalidade
à medida que o selo é inclinado de um lado
para outro.

Novo selo de segurança nos suprimentos
originais HP

Nesse segmento:

• Busca e Apreensão realizada no meio da noite 
em um shopping center em Lima apreende 
milhares de suprimentos falsificados HP

• Polícia Nacional Peruana descobre pontos de 
venda de produtos falsificados HP após busca em
local de fabricação

• Departamento de Investigações Técnicas da Polícia
Alfandegária Colombiana executa apreensão na
fronteira estadual

• Busca e Apreensão em dois fabricantes de 
embalagens falsificadas em Santa Cruz

• Força-tarefa da polícia chilena apreende milhares
de suprimentos falsificados HP

• Polícia Federal confisca milhares de materiais
HP falsificados em Estado do sul do Brasil
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Suprimentos originais HP,
a ciência por trás das

impressões mais
brilhantes!

Linha Direta HP Contra a Falsificação e Fraude no Brasil: 0800-772-0202  www.hp.com/la/antipirataria
Argentina: 0-800-555-5777, Colômbia: 01-800-011-0525 e México: 01-800-624-1747  www.hp.com/la/antipirateria

Demais países da América Latina, ligue a cobrar para os EUA: (770)-263-4745  www.hp.com/go/anticounterfeit
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Lima, Peru, Fev. 2005 – A Polícia Fiscal da Divisão
Nacional Peruana de Crimes contra a Propriedade
Intelectual, conduziu com sucesso uma busca e
apreensão no meio da noite seguindo uma
investigação sobre a venda de suprimentos falsos HP
em um shopping center de Lima. A investigação levou
a um grupo de lojas responsáveis pela venda,
distribuição e armazenamento de produtos HP
falsificados. Logo após a meia-noite, uma força
composta por mais de 200 policiais fardados, além
de 50 investigadores da polícia fiscal e cinco Fiscais
do Serviço de Prevenção contra Delitos Graves
conduziram a operação no shopping Galleria e em
diversos locais nas proximidades. A operação contou
com o apoio de caminhões para transporte de tropas,
caminhões de carga e o pessoal especializado. A
apreensão rendeu quantidades significativas de caixas
falsificadas, bem como cartuchos e instrumentos de
falsificação ligados à atividade ilícita.

Busca e Apreensão realizada no meio da noite
em um shopping center em Lima apreende milhares

de suprimentos falsificados HP

Polícia Nacional Peruana descobre pontos de
venda de produtos falsificados HP após busca em
local de fabricação

Peru, Abril de 2005 – Policiais da Divisão de Fraudes
da Polícia Nacional Peruana foram conduzidos aos
pontos de distribuição de mercadorias HP falsificadas
depois de localizar e executar uma batida em um
grande produtor de embalagens HP falsificadas. A
ação da polícia interditou uma unidade de produção
com capacidade para 1.000 caixas HP falsificadas
por semana. Os itens apreendidos incluíam chapas
de impressão para caixas de toner HP e matriz de
corte. Posteriormente, a polícia fez uma batida em
um ponto de venda considerado como revenda de
produtos falsos. Cinco pessoas foram detidas, e os
registros revelaram que o suspeito pode ser um
criminoso reincidente.
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Nariño, Colômbia, março de 2005 – O Departamento
de Investigações Técnicas da POLFA, trabalhando
em conjunto com a promotoria, apreendeu milhares
de caixas e cartuchos de tinta com logotipos falsos
da HP. A investigação de seis semanas resultou
numa batida no meio da tarde em um ponto de
vendas, executada por meia dúzia de policiais da
POLFA. O local, que foi ligado a diversas outras
investigações, estava conectado pela porta dos fundos
a um centro de acabamento de produtos ilícitos.
Foram disponibilizados investigadores externos da
HP para certificar os produtos apreendidos.

Departamento de Investigações Técnicas da
Polícia Alfandegária Colombiana executa

apreensão na fronteira estadual

Busca e Apreensão em dois fabricantes de
embalagens falsificadas em Santa Cruz

Santa Cruz, Bolívia, abril de 2005 – Uma força tarefa
de policiais do Departamento de Polícia Judicial da
Bolívia, juntamente com um promotor , realizou com
sucesso duas batidas nos principais fabricantes de
materiais falsificados de embalagem HP em Santa
Cruz, a 300 milhas ao leste de La Paz. As operações
policiais revelaram fabricantes de grande porte de
caixas HP falsificadas e com selo de segurança,
apreendendo dezenas de milhares desses itens
juntamente com filmes e chapas de impressão.
Segundo informações não oficiais, durante as
operações os policiais também descobriram
identificações policiais, ingressos de espetáculos e
dólares falsos.
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Força-tarefa da polícia chilena apreende
milhares de suprimentos falsificados HP

Santiago, Chile Fev. 2005 – Uma força-tarefa que
incluiu oficiais da Policia Federal, concluíram múltiplas
buscas e apreensões na cidade de Santiago, como
resultado de uma investigação sobre falsificação de
suprimentos HP. Depois de obter autorização judicial,
a polícia abordou de surpresa os locais responsáveis
pela fabricação, recarga e venda de toner HP e
outros produtos HP falsificados.

Na tarde de 16 de fevereiro,  integrantes do 33o
Carabineiros apoiados pela Rádio Patrulha, dirigiu-
se para o ponto de vendas de um pólo de falsificação;
logo após, um segundo ponto de distribuição foi
abordado. Finalmente, uma importante estação de
recarga para produtos falsificados foi investigada,
levando a descobrir milhares de tintas e cartuchos
vazios de toner HP, caixas, e mercadorias acabadas,
todos falsificados. Três pessoas foram detidas e
levadas sob custódia.

Polícia Federal confisca milhares de materiais
HP falsificados em Estado do sul do Brasil

Maringá, Paraná, Fev. – Abril de 2005 – A Polícia
Federal do Brasil executou diversas apreensões
importantes no Estado do Paraná, localizado ao Sul
do Brasil, após concluir investigações sobre a
impressão e distribuição de embalagens e produtos
HP, todos falsificados. A investigação policial levou
a diversos estabelecimentos responsáveis pela
fabricação de mercadorias HP falsificadas.

Mais de vinte mil itens e materiais de embalagens
HP foram confiscados na operação policial que durou
três meses. Foram apreendidas máquinas de colagem,
prensa, polimento e corte, assim como caixas, selos
de segurança e manuais falsificados, e também
informações sobre a fabricação e comércio desses
materiais na área sul do país e proximidades
desta.
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