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Setembro  17 , 2021 
 
 
Exmo. Dr. Mário Luiz Sarrubbo 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
 
 
Exmo. Dr. Sarrubbo,  
 
 Sou Presidente e CEO da ESA- Entertainment Software Association, que advoga e é porta-voz para a indústria 
de video game nos Estados Unidos da América. Nossos membros são líderes de negócios, desenvolvedores, 
editores e inovadores que estão reimaginando o entretenimento e transformando como nós temos 
interagido, aprendido, conectado e jogado. 
 
Em nome de nossas empresas associados, gostaria de agradecer ao Ministério Público de São Paulo, ao Cyber 
Gaeco e ao Estado de São Paulo pelo excelente trabalho  durante a recente operação denominada 'Final Boss', 
na qual foram fechados vários sites ilegais que ofereciam cópias piratas de video games. A operação mostrou a 
importância da colaboração entre as autoridades governamentais e os detentores de direitos de propriedade 
intelectual no combate à pirataria digital e proteção dos consumidores. 
 
Os video games desempenham um papel importante na sociedade brasileira e tem um impacto positivo sobre os 
indivíduos, na cultura e na economia.  São mais de 270 empresas de video game que possuem operações no 
Brasil, empregando milhares de trabalhadores altamente qualificados.   
 
Em 2020, mais de R$ 1,6 bilhão foram gastos em games no Brasil. O sucesso da Operação Final Boss contra 
oferta de produtos em websites ilegais protegeu consumidores que estavam expostos ao roubo de identidade, 
malwares e outras atividades criminosas.  
 
A ESA aplaude os esforços do Dr. Richard Encinas e do Dr. Lister Caldas,  do Cyber Gaeco, pelo excelente 
trabalho de coordenação na referida operação.  
 
Conjuntamente, os sites que foram encerrados possuíam mais de 3 milhões de visitas mensais, incluindo quase 
1 milhão de visitas únicas, bem como mais de 14.000 títulos de video games pirateados. Nossas empresas 
membros agradecem os esforços de todos os envolvidos e somos especialmente gratos por sua liderança em 
garantir que esta operação fosse um grande sucesso. 
 
 
A ESA espera atuar em futura cooperação consigo, com o  Cyber Gaeco, e  demais autoridades para continuar 
nossa forte parceria a fim de proteger os consumidores e a propriedade intelectual dos membros da ESA. 
 
Agradeço por seus contínuos esforços em combater os crimes contra propriedade intelectual. 
 
 
Sinceramente, 
 
Stanley Pierre-Louis 
     
 


