
PROTEGENDO OS GENIOS DA AMÉRICA LATINA: UMA REPORTAGEM ESPECIAL SOBRE PIRATARIA 

NA NOVA EDIÇÃO DA AMERICAS QUARTERLY 

 

Nova York, 23 de janeiro de 2019 — Produtos pirateados representam 2 por cento do PIB da América 

Latina de acordo com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Illegalidade. Em sua primeira edição de 

2019, a Americas Quarterly— revista líder sobre política, negócios e cultura nas Américas  - volta o olhar  

para o problema de pirataria afetando toda a região.  

A primeira parte desta edição de 114 páginas explora o tema na América Latina de maneira inédita. Em 

São Paulo, Jonathan Franklin encabeça uma investigação sobre um dos produtos mais assustadores 

para a indústria do entretenimento: as chamadas TV Box. Emilie Sweigart avalia o que diferentes 

governos estão e não estão fazendo para combater a pirataria. Ximena Enríquez conta sobre dois casos 

em que políticas anti-pirataria geraram resultados diferentes: o Sportflix no México e o Rei do Tênis na 

Guatemala. Ben Miller mostra exemplos, alguns surpreendentes, de pirataria e o custo para a economia 

da região. Finalmente, Raquel Ceballos Molano  escreve sobre como a Colombia lutou para proteger os 

direitos dos indígenas sobre o conhecimento tradicional e Edson Luiz Vismona mostra as ligações entre 

pirataria e  o crime organizado na América Latina. 

“Na região mais violenta e desigual do mundo, a pirataria é frequentemente vista como um crime sem 

vítimas, quase justificável. A nossa reportagem especial mostra que o problema é muito mais 

complicado e insidioso”, diz Brian Winter, editor chefe da AQ. “A não ser que os  governos comecem a 

tratar a questão do roubo de propriedade intelectual mais seriamente, a região corre o risco de perder 

tesouros culturais futuros - e um importante motor das economias do século XXI”. 

Outros artigos nesta edição: 

• Top 5 da AQ: Cinco latinoamericanos, um deles brasileiro, criaram soluções para problemas 

desde a  poluição do ar até os riscos enfrentados por cineastas negros brasileiros.  

• Em editorial o Vice-Presidente americano Joe Biden pede mais integração entre a América 

Latina e os Estados Unidos. 

• Uma reportagem especial sobre os novos governos no Brasil e no México, que será publicada dia 

28 de janeiro. 

Para saber mais ou para agendar entrevistas com os autores, por favor entre em contato com a 

assessoria de imprensa da AS/COA: mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333 

A versão completa da primeira edição de 2019 da Americas Quarterly estará disponível online dia 31 de 

janeiro: AmericasQuarterly.org 

Americas Quarterly é uma publicação premiada dedicada à política, negócios e cultura nas Américas. 

Com elementos emprestados da The Economist, Foreign Affairs e National Geographic — mas com foco 

na América Latina — a AQ dedica-se a cobrir a região em toda a sua diversidade. A base de leitores da 

AQ inclui uma elite de formadores de opinião, líderes empresariais e altos funcionários de governos, bem 

como um público amplo apaixonado pelas Américas. Lançada  em 2007 e com sede em Nova York, a AQ 

é uma publicação independente da Americas Society/Council of the Americas, organização que há mais 

de 50 anos vem promovendo o diálogo no nosso hemisfério. 
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