
O Programa Anti-falsificação de Suprimentos da HP (ACF)
na América Latina demonstrou avanços significativos em
Q4, coordenando o confisco de vários milhões de dólares
em suprimentos de impressão HP falsificados. Durante os
últimos doze meses, o Programa e seus parceiros de
investigação conduziram centenas de atos, investigações,
e ações de aplicação da lei em toda a região. Ao final
do ano fiscal, um número recorde de suprimentos HP foi
impedido de afetar o mercado Latino-Americano da HP,
ultrapassando as apreensões do ano passado em 43%.
Esse aumento representa a maior eficiência com a qual o
Programa ACF continua a combater atividades ilegais na
América Latina.

Muitas entidades e organizações contribuíram para o
sucesso do programa de proteção à propriedade intelectual
da HP e aos direitos do consumidor. Este ano, mais do
que nunca, os consumidores, clientes, e parceiros do canal
latino americano responderam à convocação feita pela
HP, para relatar atividades ilícitas suspeitas através do uso
da Hotline ACF. Sua contribuição e as observações,
baseadas no reconhecimento do selo de segurança da HP

geraram muitas ações que ajudaram a identificar e abordar
a atividade dos falsificadores a sob a orientação do
Programa ACF regional.

O exercício fiscal de 2005 trará uma maior cobertura nas
investigações por toda a América Latina. Consumidores e
canais podem esperar algumas caras novas pessoas que
atenderão às suas preocupações. Ainda, uma linha de
comunicação direta (hotline) antifalsificação foi instalada
na Colômbia para os clientes e parceiros do canal. O
número 01-800-011-0525 pode ser utilizado por meio de
ligação gratuita de qualquer parte do país.

Em resumo, o destaque deste ano consiste no interesse
excepcional e na colaboração desenvolvidos entre clientes,
investigadores externos e autoridades policiais competentes
que continuam a associar-se à HP no combate à atividade
de falsificação na região. Os seguintes artigos reconhecem
os resultados dessa parceria, os quais combinados com
uma maior conscientização nas áreas governamentais
continuarão a contribuir para o sucesso sustentado do
Programa ACF da HP na América Latina.

Programa Anti-falsificação da HP na
América Latina mais eficiente em 2004

Nesta unidade:

Programa Anti-falsificação da HP na América Latina
mais eficiente em 2004

A Polícia Metropolitana fez uma batida policial em
um local de armazenamento em Bogotá, apreendendo
milhares de suprimentos de impressão e materiais
HP falsificados.

A Força Tarefa da Polícia apreende mais de
US$100.000 em suprimentos HP falsificados

Polícia apreende em Maringá mais de US$1 milhão
em suprimentos HP falsificados.

Foram apreendidos milhares de dólares em
suprimentos de impressão falsificados em uma
residência de Caracas.

Suprimentos originais HP,
a ciência por trás das

brilhantes impressões!

Linha Direta HP Contra a Falsificação e Fraude no Brasil: 0800-772-0202, Argentina: 0-800-555-5777, Colombia: 01-800-011-0525 e México: 01-800-624-1747

Demais países da América Latina, ligue a cobrar para os EUA: (770)-263-4745.
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Bogotá, Colômbia, Outubro 2004 – Os oficiais da Polícia
Metropolitana concluíram uma abrangente investigação
sobre a falsificação de suprimentos de impressão HP com
uma batida policial em local de armazenamento suspeito
em um dos bairros da zona sul de Bogotá.

A investigação policial focalizou-se em um local conhecido
para servir no armazenamento dos suprimentos de
impressão HP falsificados. Após obter provas da
distribuição do produto falsificado, a polícia executou
uma batida no local identificado durante o curso da
investigação.

Na segunda semana de outubro, agentes da Polícia
Metropolitana juntamente com um promotor público
fizeram a batida policial no local suspeito. Os

A Polícia Metropolitana fez uma batida policial em um
local de armazenamento em Bogotá, apreendendo
milhares de suprimentos de impressão e materiais HP
falsificados.

investigadores externos da HP estiveram presentes para
constatar a falsificação do material apreendido. Durante
a busca, a polícia encontrou milhares de materiais de
embalagem de tinta e toners HP falsificados, inclusive
selos de segurança HP falsificados, caixas e uma unidade
de recarga. Com essa apreensão de produtos falsificados,
a polícia foi capaz de impedir que aproximadamente
US$1 milhão em suprimentos de impressão HP falsificados
entrasse no mercado colombiano. Três pessoas foram
presas e levadas sob custódia policial.

Lima, Peru, Agosto 2004 – Mediante a conclusão de uma
investigação da distribuição de suprimentos de impressão
falsificados, a Fiscalização Peruana de Prevenção ao
Delito executou com sucesso uma batida policial noturna
em uma loja varejista e em duas instalações de
armazenamento, apreendendo mais de US$100.000 em
suprimentos de impressão HP falsificados.

Após a obtenção de uma autorização judicial, diversos
fiscais, acompanhados por 24 agentes fiscais da polícia
e mais de 100 policiais da Unidad Anti-Motines  fizeram
uma batida policial em um grande distribuidor, assim
como em dois armazéns na região central de Lima. Os
produtos apreendidos incluíram milhares de cartuchos de
tinta e toners HP, embalagens e selos de segurança
falsificados.

A Força Tarefa da Polícia apreende mais de
US$100.000 em suprimentos HP falsificados
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Polícia apreende em Maringá mais de US$1 milhão
em suprimentos HP falsificados.

Maringá, Brasil, Outubro de 2004 – Uma operação de
busca e apreensão conduzida pela Polícia Militar em uma
fazenda na cidade de Maringá (PR) contribuiu para
desbaratar uma grande operação ilegal de suprimentos
de impressão HP falsificados na região.

A extensa investigação policial levou os oficiais a uma
gráfica suspeita de conduzir atividades ilegais, entre as
quais a produção de selos de segurança HP falsificados.
Durante a batida policial, a polícia também encontrou
embalagens falsificadas com a marca HP, bem como metal
printing plates. Três prisões foram efetuadas na ocasião.

Investigadores externos da HP foram disponibilizados para
conferir o material apreendido.  No total, a ação policial
interditou produtos e embalagens que poderiam gerar o
equivalente a mais de US$ 1 milhão em suprimentos de
impressão falsificados com a marca HP que seriam
distribuídos no mercado brasileiro.

Foram apreendidos milhares de dólares em suprimentos
de impressão falsificados em uma residência de Caracas.

Caracas, Venezuela, Setembro 2004 – No dia 21 de
setembro, efetivos do Comando Antipirataria da Divisão
Contra o Crime Organizado do Departamento de
Investigações, Científicas, Penais e Criminalísticas, (CICPC)
apreendeu suprimentos de impressão falsificados com a
marca HP avaliados em milhares de dólares, através de
busca em uma residência de Caracas. Técnicos externos
de HP estiveram presentes para constatar a falsificação
do material apreendido. A dedicação do CICPC colabora
para assegurar que os consumidores adquiram produtos
originais HP.
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