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RESUMO 

 

É notório, mesmo para aqueles profissionais que não pertencem a área 

jurídica, que os brasileiros, em sua maioria,  são consumidores contumazes de 

produtos piratas. O fenômeno chegou a tal ponto que o que antes era 

considerado mercado paralelo hoje  concorre abertamente com o mercado 

legalizado, por vezes não sabemos com exatidão se o produto é falsificado ou 

se é produto roubado e revendido. 

O presente trabalho tem por escopo a análise e reflexão da influência de 

fatores como necessidade financeira, hábito e desconhecimento da legislação 

na compra de produtos falsificados pelo consumidor brasileiro. 

 É uma abordagem doutrinária, sem contudo se afastar da prática 

cotidiana,  um estudo sobre o fenômeno do consumo de produtos piratas suas 

possíveis causas, as prováveis conseqüências, as medidas preventivas e 

repressivas, a tímida mudança de atitude do comprador, e, por, fim a educação 

como solução do problema  apresentado. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada foram leitura de livros e artigos doutrinários a fim 

de obter embasamento teórico que permitisse a pesquisa de campo que se 

consubstanciou em visitas a camelódromos distribuídos pelo Centro do Rio, por 

Madureira, por Nova Iguaçu e pelo Centro de  Niterói com o intuito de analisar 

o problema estudado sob a ótica da população. 

Após a realização das pesquisas teórica e prática, foi então realizado foi 

feita a concatenação dos dados colhidos para enfim  formar  o senso crítico da 

expositora e seu posicionamento frente ao problema.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é uma das mecas do consumo mundial, vale dizer que, a 

afirmativa anterior independe da procedência do produto a consumir, ou seja, 

pouco importa se o produto é original ou falsificado. 

Durante muito tempo, assim se pensou, atualmente, embora a situação 

permaneça, há uma tênue mudança de atitude que, tende a se fortalecer, para 

descobrir o que pode ser feito para que nós consumidores passemos a nos 

respeitar e exigir o respeito alheio, traçamos um perfil do consumidor brasileiro 

estudando como fatores como a necessidade financeira, o hábito e o 

desconhecimento da legislação podem influenciar na nossa decisão de 

compra.  

 

Será que a situação financeira está realmente tão difícil ou será que 

queremos levar vantagem em tudo? Desconhecemos a legislação ou a 

ignoramos intencionalmente? São indagações que buscam encontrar o 

verdadeiro consumidor brasileiro e que respondidas nos transportarão a uma 

solução simples e eficaz para o problema da pirataria: a educação 
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CAPÍTULO I 

CONCEITO E CONSIDERAÇÕES 

 

 

1.1 – Conceito de falsificação 

  

De acordo com o dicionário on line de português (www.dicio.com.br) 

falsificação é o ato de falsificar que, por sua vez, significa alterar ou assemelhar 

com o fim de iludir ou de fraudar. 

Resta claro que a falsificação tem o intuito de enganar outrem e obter 

vantagem com a ação. 

Especificamente no aspecto ora enfocado – falsificação de produtos – 

fica patente que não se trata de cópia para uso particular, o objetivo é o 

mercado, é um grande número de consumidores que, consequentemente vão 

traduzir grande margem de lucro. 

 

1.2 – Origem do vocábulo pirataria 

 

Piratas ou corsários eram pessoas que possuíam embarcações 

particulares e as colocavam a serviço dos governos de algumas nações, 

portanto recebiam autorização estatal, para roubar, saquear, atacar e afundar 

navios mercantes dos países inimigos.  

Em troca do serviço prestado, os piratas recebiam como pagamento 

parte da carga saqueada ou eram pagos diretamente com ouro, jóias, pedras 

preciosas e toda sorte de especiarias pertencentes ao país que os contratara. 

À época, aproximadamente século XV, os contratos eram embasados 

na confiança e palavra empenhada entre o rei e o capitão da nau pirata, e, 

logicamente, por diversas vezes os piratas recebiam do país a que prestavam 

serviços, usurpavam parte da carga saqueada ou ainda faziam acordos com o 

país que perdera a carga preciosa, deixando-lhes parte da carga em troca de  

algum pagamento, ou seja, obtinham vantagens de todos os lados. 

Por pirataria entende-se ação de pirata, ou seja, o saque, o roubo, o 

intuito maior de lucro as custas de qualquer pessoa. 

http://www.dicio.com.br/
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1.3 – Identidade do vocábulo com a prática em comento 

 

Transportando as ações dos piratas de outrora para o mundo moderno, 

exsurge a semelhança do proceder, a falsificação é a usurpação não da carga 

mas da idéia original, também com o intuito do lucro, da vantagem sobre 

outrem. 

Os piratas atuais são mais sofisticados, não há truculência, há 

inteligência no seu modo de agir., como exemplo podemos pegar pequenas 

empresas de costura, chamadas empresas de “fundo de quintal” que, copiam  

exatamente os modelos de roupas e acessórios de uma marca famosa (Nike), 

porém com matéria prima de qualidade inferior àquela usada pela marca 

original. Realmente algumas peças ficam idênticas e é exatamente o fator 

identidade aliado ao preço, normalmente mais em conta, que ilude o 

consumidor. 

Em outras palavras o consumidor está sendo roubado, pois embora por 

um preço mais baixo (por vezes nem tanto) ele adquire um produto que 

acredita ter tanta qualidade quanto o original mas que em verdade é inferior. E 

dai surge a nossa indagação: O consumidor  brasileiro consome produto 

falsificado por desconhecimento da legislação, por hábito ou por necessidade? 

 

1.4 – Os grandes comerciantes de produtos falsificados 

 

Ainda que se considere que para cada tipo de produto falsificado existe 

um país produtor e fornecedor de ponta, não há dúvida que os que mais se 

destacam na atividade são China, como grande produtora e E.U.A como 

grande comerciante e o Brasil como grande consumidor. 

 

1.4.1 – China 

Nove em cada dez produtos falsificados são produzidos em larga 

escala na China que, à partir de 1990 invadiu  o mundo com seus produtos 

baratos. 

Vamos nos ater ao Brasil, que é o alvo do nosso estudo. 
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Há aqueles que acreditam que o grande vilão da pirataria praticada no 

Brasil é o Paraguai, a verdade, entretanto, é que o país sul americano serviu 

durante anos apenas como mediador, pois a maioria dos produtos lá 

revendidos provinham da China. 

Atualmente com a abertura do mundo para a China, a intensidade do 

comércio via Paraguai diminuiu em aproximadamente 60% (sessenta por 

cento). 

Em meados de 1990 era comum, na época natalina, excursões para 

compra de produtos no Paraguai, hoje o que se vê são excursões para a Rua 

25 de Março, em São Paulo que é dominada pelo comércio de produtos 

chineses. 

Há algum tempo atrás a Rua da Alfândega e adjacências, a chamada 

região Saara, era dominada por árabes e libaneses, aos poucos as lojas foram 

sendo compradas por chineses que lá se instalaram sem qualquer 

interferência. 

Essa “invasão” chinesa começou de forma quase imperceptível aos 

olhos, com algumas poucas chinesas vendendo no chamado “comércio de 

porta em porta”, produtos como perfumes, espelhinhos, leques e outros 

pequenos mimos, até o que temos hoje: várias lojas no Centro do Rio de 

Janeiro, prédios inteiros em São Paulo e outras grandes capitais brasileiras. 

 

1.4.2 – Estados Unidos 

 

Como não poderia deixar de ser, se existe algum ramo onde haja 

possibilidade de lucro, os Estados Unidos lá terá sua representação, não é 

diferente no mundo dos produtos falsificados. 

Neste, os EUA é o maior produtor de software falsificados, além de 

atuar também como grande disseminador e distribuidor dos referidos produtos. 

A Meca do consumo dita regras, impõe padrões de comportamento e 

determina o que vai ser aceito ou não, independente de crise mundial. Logo, 

quase parodiando Midas, o Rei, o que os EUA toca vira ouro, o que lá faz 

sucesso vira mania no mundo todo, fácil então vender qualquer produto, por 

mais fake que seja. 
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1.4.3 – Brasil 

 

Nossa produção ainda é considerada tímida mas nosso mercado de 

consumo é vasto e está entre os maiores do mundo, independente das 

campanhas protetivas e repressivas adotadas pelo Governo. 

O Brasil é um país com perfil de consumo muito agressivo, tudo o que 

aparece na mídia cai no gosto do consumidor. 

Consumir no Brasil é quase um status social – quanto mais se 

consome mais alto é o seu status, chegamos ao cúmulo de ver mares de 

antenas parabólicas sobre acanhados casebres na beira dos morros cariocas, 

ou televisões com mais de 47 polegadas dividindo espaço com uma única 

poltrona na sala, onde na família de cinco pessoas, quatro sentam no chão 

para assisti-la. 

Um povo com esse raciocínio é muito vulnerável as ofertas “boas e 

baratas” dos falsificados. A qualidade é o que menos importa, o importante é 

ter, não interessa o que. 

 

1.5 – Relação entre o comércio de produtos falsificados, a densidade 

populacional e a má distribuição da riqueza do país 

 

Um país com alta taxa de densidade populacional e má distribuição de 

riqueza, incansavelmente bombardeado por ofertas de produtos com preços 

inigualavelmente não tem como resistir aos apelos piratas. 

Aqueles que possuem alto poder aquisitivo pagam pelos produtos 

originais sem qualquer restrição, existem aqueles que, embora o poder 

aquisitivo não seja alto, conseguem manter um padrão de vida confortável, 

optando por comprar um ou outro produto falsificado, dependendo da sua 

conveniência. 

E por fim, há aqueles que sem condições de comprar o original, pouco 

se importam com a qualidade inferior do produto falsificado e adquirem assim 

mesmo, é o modo como eles conseguem realizar o sonho. 

Se compararmos um país pequeno como a Bélgica, com uma 

população que tem supridas todas as necessidades básicas e possui um bom 

padrão financeiro que lhes permite ter tudo o que uma família necessita para 
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sua comodidade e conforto.  O produto falsificado não vai ter aceitação, não há 

necessidade de comprar algo inferior se o seu salário permite ter o original.  

No exemplo supramencionado, não há lugar para a sedução do preço 

mais baixo, a pirataria é neutralizada, pois nada que se diga convencerá o 

consumidor a adquirir um produto inferior. 

 

1.6 – Produtos mais falsificados 

 

Dentre os produtos mais falsificados aparecem com larga vantagem os 

produtos de informática e eletroeletrônicos acompanhados de perto por roupas 

e acessórios, incluindo perfumes. 

Celulares, smartphones, tablets, jogos eletrônicos, mp3...., DVDs, CDs, 

blue ray e toda sorte de produtos eletroeletrônicos são cada vez mais copiados 

e vendidos. 

Destinação diferente não tem as roupas e acessórios de moda, vale a 

etiqueta, para se ter uma idéia em 2009 o ranking das empresas mais 

falsificadas era este: Apple, Nike, Adidas, Microsoft, Nokia seguidos ainda da 

Sony, Chanel, Dolce e Gabbana, Guess entre outros. 

Necessárias as considerações anteriores para mergulharmos no 

mundo do consumidor, sua visão, o que o estimula, o que o inibe, quais opções 

para melhorar a qualidade do consumo o que será visto nos capítulos 

seguintes 
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CAPÍTULO II 

 

O PERFIL DO CONSUMIDOR BRASILEIRO 

 

Em razão da diversidade dos produtos falsificados que são 

comercializados, o número de consumidores ainda é grande, é fácil constatar o 

consumo de material “pirata” por crianças, idosos, aposentados, homens, 

mulheres, economicamente ativos ou não. 

 O consumo de produto falsificado não está unicamente relacionado 

com o fator sexo, o fator idade, a posição social, o grau de escolaridade, nem 

mesmo o poder aquisitivo. Todos os fatores influenciam, não há um “vilão” 

específico, como será visto. 

 

 Kotler (2000) define o que é o campo de comportamento do consumidor. Ele 
“estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam 
e descartam artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas 
necessidades e seus desejos”. O autor ressalta que não é tarefa simples 
entender o comportamento e conhecer os clientes. O comportamento de 
compra do consumidor é influenciado por motivos culturais, sociais, pessoais 
e psicológicos. Para ele os fatores culturais exercem maior influência. (Artigo: 
A influência da Marca no Comportamento de Consumidor nas Decisões de 
Compra de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 
Leandro Marcos Bonafim, São Paulo, Dez – 2010)   
 

 

2.1.1 – Perfil Social 

 

Não resta dúvida que o comportamento social do consumidor sofre 

influência dos chamados grupos de referência, ou seja, aqueles que de forma 

direta agem no seu comportamento, exemplo grupo de trabalho, sindicatos ou 

entidades classistas, a família. Esse fenômeno é reflexo da vida em 

coletividade, há troca de influência  em todos os aspectos da vida, muitas 

vezes essa influência recebe o nome de “moda”, “tendência”. Podemos citar 

como exemplo da influência dos grupos sobre o indivíduo o seguinte caso: 

Em Cuiabá, recentemente, um grupo cada vez maior de jovens procura 
professores de japonês. O curioso é que não se trata de filhos ou 
netos de japoneses em busca de uma refiliação com o país de origem 
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de seus pais ou avós. São jovens de todos os matizes, de cuiabanos 
natos a filhos de imigrantes do Sul, do Nordeste etc. São todos 
consumidores de mangás, as revistas em quadrinhos japonesas que 
se tornaram febre mundial e que hoje reúnem em torno de si uma 
comunidade transnacional de apreciadores. 

  

Em todas as camadas sociais, seja na classe A, seja na classe E, 

vamos encontrar consumidores de produtos falsificados, o que diferencia é a 

porcentagem, quanto mais alta a classe social, menor o índice de 

consumidores de produtos “piratas”, pois para eles o preço não é o fator mais 

influente na hora de comprar. 

Por outro lado, quanto mais desfavorecido socialmente, maior o índice 

de consumidores, pois para esses o preço mais acessível faz muita diferença, 

o baixo valor seduz mais do que a boa qualidade. 

Abrimos um parágrafo para esclarecer que, embora esse 

comportamento venha se modificando, ainda estamos vivendo período em que 

a qualidade não supera o baixo custo do produto. 

Há também um outro grande apelo para o consumo dos falsificados, o 

“status social”, o raciocínio que impera é que aquele que usa o “fake” – 

expressão vulgar  para designar produto pirata -  de uma marca famosa, está 

mais próximo do meio social daqueles que usam o produto original da referida 

marca; assemelhando-se aos mesmos, embora pertencente à classe diversa. 

Sob uma ótica mais crítica: o próprio consumidor se transforma em 

cópia e vive a ilusão de ser o consumidor do produto original. É  a “mentira 

social” traduzida para a linguagem consumerista, não interessa a procedência 

do produto, interessa a similaridade. 

 

 Possuir a mercadoria pirata pode significar estar “atualizado’ socialmente, ou 
seja, acompanhar as determinações atuais, entendidas como uma forma de 
controle social da produção simbólica dos bens¹¹. Trata-se de um controle 
porque o sentido de ser atual é uma seleção simbólica dos bens, que está 
associada aos interesses de grupos específicos que regulam o que será 
disseminado, o que “entrará na moda”. O que parece uma escolha autônoma, 
individual, é também orientado por essas noras sociais, que podem ser 
(re)formuladas continuamente. Os sujeitos sentem a “necessidade” cada vez 
maior de possuir aquilo que é novo, nesse “mundo” do efêmero¹². Foram 
várias as vezes que consumidores faziam menção de “não querer ficar pra 
trás”, “tá dentro”, comprar o que é novo pra ficar na moda”. Demonstra-se 
assim como a moda é perpetuada em Belo Horizonte também por meio dos 
Shoppings populares”. (Artigo: A legitimidade identitária no mercado do 



 16

(i)legítimo em Belo Horizonte: o consumo de bens falsificados no shopping 
Oiapoque – Cristina Aparecida Vilas Boas – V ENEC – Encontro Nacional de 
Estudos de Consumo – Tendência e ideologias do consumo no mundo 
contemporâneo – setembro de 2010 – RJ) 
 

Importante dizer que, o consumo de produtos falsificados não faz 

diferenciação expressiva entre os sexos, tanto homens quanto mulheres 

consomem, a diferença no percentual surge de acordo com o produto em si, 

por exemplo: homens consomem mais tênis, produtos de  informáticas, 

suplementos vitamínicos, eletroeletrônicos; mulheres por sua vez consomem 

mais acessórios de moda, perfumes. Cosméticos... 

Assim sendo, por vezes aparecerão na ponta do consumo as mulheres, 

por vezes aparecerão os homens, nada muito definitivo ou estratificado. 

 

2.1.2 – Perfil Etário 

 

Nesse aspecto embora predomine a faixa entre 30 e 50 anos – 

população economicamente ativa - como principais consumidores, as demais 

faixas etárias também pontuam esse tipo de comércio; são crianças que 

influenciam os pais a comprar um jogo eletrônico, por exemplo, são jovens que 

adquirem mp3, celulares, tênis... são idosos que compram medicamentos 

falsificados como dito alhures, a abrangência é muito vasta.  

 

2.1.3 – Perfil Financeiro 

 

A primeira razão que as pessoas declinam para se confessarem 

consumidores de produtos falsificados é sem dúvida a questão financeira, 
como dito anteriormente o baixo custo seduz. 

 

De cada 10 consumidores brasileiros, 7,4 compram sempre ou já 
adquiriram algum produto pirata e 90% afirmam que preferem esses 
artigos por seu preço mais baixo. E somente 65% dos entrevistados 
sabem diferenciar o original da cópia. (Artigo: O caminho do ouro (de 
trouxa) – ANGARDI – 08/11/2011) 
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Assim como o perfil social, o perfil financeiro também indica 

consumidores com poder aquisitivo variado, o diferencial é que ao maior poder 

aquisitivo não corresponde necessariamente a menor porcentagem,, de 

consumidores, como ocorre no perfil social, pois aqui consideramos a 

capacidade de compra de cada um, não de uma classe social. 

Temos, como exemplo da afirmativa anterior, os traficantes que, 

embora, via de regra,  não possuam alto padrão social, por vezes consomem 

muito mais que os ditos abastados.  

Uma curiosidade: mesmo dentro de grupo dos traficantes há que ser 

feito um diferencial, os grandes traficantes (“donos do morro”) ,são conhecidos 

por consumirem  produtos originais, verdadeiros, por vezes, peças exclusivas. 

Cada vez que nos chegam notícias de  descoberta de suas casas, o que é 

revelado através das filmagens são produtos de primeiríssima linha de 

qualidade guarnecendo seus imóveis, independente de estarem situados na 

favela ou fora dela. Logo, os grandes traficantes não são alvos da nossa 

pesquisa, pois der forma ilegal e criminosa eles são consumidores de produtos 

originais. 

Retornando ao foco do trabalho temos então que, padrão social é 

diferente de poder aquisitivo, exemplo disso são os trabalhadores informais 

(camelôs e pequenos prestadores de serviço). Considerados “baixa renda” são 

pessoas que ainda possuem dificuldade para obtenção de crédito mas no 

mercado paralelo de produtos falsificados assumem a posição de grandes 

consumidores, pois enquanto no mercado comum muitas vezes figuram como 

inscritos no nos cadastros restritivos de crédito – o que fulmina a possibilidade 

do crediário, no mercado ilegal não precisa de crédito, pois o valor dos 

produtos é infinitamente menor, por exemplo um Playstation original (jogo 

juvenil eletrônico) nas lojas legalizadas custa aproximadamente R$ 1.000,00 

(mil reais), no “camelódromo da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro 

pode ser encontrado até por R$ 400,00 (quatrocentos reais), ou seja, sessenta 

por cento abaixo do valor  das lojas - em grande essa discrepância se deve ao 

aos índices dos impostos embutidos no valo final do produto, ônus que não é 

suportado pelo comerciante do produto “pirata” – porém não nos cabe aqui 

fazer digressões sobre o tema. 
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2.1.4 – Perfil Psicológico 

 

Deixamos esse perfil por último, porque talvez sua análise seja a 

chave do problema ora posto. 

Durante anos imperou entre nós brasileiros a máxima: “levar vantagem 

em tudo” ou como ficou também conhecida ”Lei de Gérson”, infelizmente a 

expressão logo caiu no gosto popular com conotação pejorativa, significando 

obter vantagem a qualquer preço, “dar um jeitinho”. 

Passamos anos oprimidos, após ganharmos liberdade não sabíamos 

lutar pelo justo, pelo correto, aceitávamos o que fosse inferior para não perder 

o pouco conseguido, e, com isso, surgiram os  comerciantes ”espertalhões” 

que, “empurravam” toda sorte de produto de segunda, terceira, quinta linha, por 

módicos valores. Casamento perfeito: consumidor inseguro & comerciante 

voraz. 

Com o passar dos anos  consumidor vem se tornando cada vez mais 

exigente, não aceita facilmente qualquer produto, com isso o “comerciante 

espertalhão também se transformou e hoje oferece não aquele produto de 

quinta linha mas um produto falsificado mais elaborado, com maior 

durabilidade, oferece o conforto de uma loja situada num prédio na Av. Paulista 

(por exemplo) e não mais uma salinha escura e clandestina, o que ainda seduz 

os desavisados ou gananciosos, pois ainda hoje, em menor número é verdade, 

encontramos aqueles que “querem levar vantagem em tudo”. 

 

Ainda, existe racionalidade presente nessa ação, que é justificada pela 
“esperteza” frente àqueles que compram o original, pois se consegue o 
mesmo resultado estético, pagando muito menos. Em três trechos de sua 
fala, Alan corrobora o que foi dito: 
“Eu me sinto bem. Eu acho que estou fazendo um bom negócio, porque 
geralmente o preço é inferior ao preço que ta na loja. Me sinto mal se pagar 
esse preço absurdo do original. É bobo quem paga caro, quer aparecer. 
Posso usar o mesmo mais barato”. (Artigo: A legitimidade identitária no 
mercado do (i)legítimo em Belo Horizonte: o consumo de bens falsificados no 
shopping Oiapoque – Cristina Aparecida Vilas Boas – V ENEC – Encontro 
Nacional de Estudos de Consumo – Tendência e ideologias do consumo no 
mundo contemporâneo – setembro de 2010 – RJ) 
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2.2 – A questão do hábito 

 

Esta questão está intimamente ligada ao perfil psicológico, como dito 

anteriormente por anos aceitamos tudo o que apareceu por medo de perder o 

pouco a que tínhamos acesso. 

Em outras palavras, nos habituamos a não discutir, a não protestar 

pelo correto, pelo melhor, isso ocorreu em vários seguimentos e não poderia 

ser diferente na parte comercial. 

Conforme também afirmado, com o decorrer dos anos esse raciocínio 

está mudando, porém é fato a resistência que envolve a mudança do hábito: 

são os opositores, são as falsas promessas é o descontentamento com a 

situação atual, são os altos impostos embutidos no preço dos produtos, enfim 

são fartos os argumentos daqueles que preferem a permanência do status quo, 

no caso presente, a continuidade da comercialização dos produtos falsificados. 

 

O Rio teve, somente este ano, uma redução de 35% no comércio de  
produtos piratas. O número vai contra a tendência do ano passado, que 
mostrava um crescimento nos índices de consumo de pirataria dos cariocas. 
A capital fluminense tem, ainda que timidamente, razões para comemorar: 
em dez categorias de produtos pesquisadas nas três principais cidades 
brasileiras juntas (Rio, São Paulo e Belo Horizonte), houve um crescimento 
de 5% do valor gasto, enquanto apenas no Rio houve a redução indicada. 
 
No Rio, a redução do comércio de brinquedos piratas foi a que mais chamou 
atenção em relação aos números de 2007: 44%, ou seja, de 1.120.000 
pessoas que compravam esses produtos ano passado, o número caiu para 
632 mil. O comércio de óculos teve queda de 51%, bolsas, 38%, e perfumes 
e cosméticos, 44%. Com exceção dos produtos da última categoria, que teve 
aumento médio de 29% em seus preços, os demais não sofreram grandes 
alterações nos valores de mercado de um ano para outro. (Rio tem redução 
de 35% no comércio pirata – Agência Rio de Notícias – 10 de novembro de 
2008) 
 
 
 

2.3 – A questão da necessidade 

 

Embora pareça, inicialmente,  que essa questão está intimamente 

ligada com  o perfil financeiro, há que ser entendida necessidade no sentido 

amplo, aqui não analisamos a necessidade de um bem indispensável a vida; 
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estudamos a necessidade do ser humano de ter, de possuir, ter para si, pois é 

essa a necessidade que impulsiona na grande maioria das vezes o consumidor 

para o produto falsificado. A única exceção é a busca por medicamentos 

falsificados, e, mesmo assim, em alguns casos. 

É comum ver uma criança cursando o ensino fundamental (antigo 

primário) com um celular na mochila – não estamos aqui discutindo sobre a 

real necessidade, mas se a criança vai para a escola que, por sua vez possui 

algumas telefônicas fixas, talvez o celular não tenha a finalidade pretendida -  

uma jovem  de quinze anos com um mp4; um jovem de dezoito anos com tênis 

e roupas de marca cara. São gêneros de primeira necessidade? Não, são 

gêneros de consumo. 

A necessidade  de ter é correlata a necessidade da identificação com 

aquele ou aquilo que admiramos, com a situação que almejamos.  

O simples ato de vestir um agasalho da Nike nos faz sentir tão bem 

sucedido e admirado como o Messi, jogador argentino, é o “ouro de tolo”, não 

somos nem nunca seremos a imagem de quem quer que seja por vestirmos 

algo parecido. 

 

Grande parte desses consumidores recorre ao falsificado para se inserir – ou 
se sentir incluído – no universo simbólico globalizado da moda e da marca, 
gastando menos dinheiro. Consumir a mercadoria falsificada é sentir-se 
cidadão, ainda que essas pessoas possam ter outras privações. ‘Agente não 
quer só alimentação, pagar conta e imposto. A gente quer vestir com 
dignidade’ (Mateus). Ou seja, o sentido de participação social passa também 
pela idéia de satisfação e de realização pessoal, possibilitados pelo 
consumo. Ao comprar o tênis falsificado, o consumidor busca uma 
experiência similar à daquele que pode obter o original. É como se o uso da 
mercadoria pirata igualasse estilos de esferas sociais distintas, ainda que 
apenas num determinado aspecto. Poder-se-ia dizer, uma democratização da 
experiência do uso de certo tipo de bem.. (Artigo: A legitimidade identitária no 
mercado do (i)legítimo em Belo Horizonte: o consumo de bens falsificados no 
shopping Oiapoque – Cristina Aparecida Vilas Boas – V ENEC – Encontro 
Nacional de Estudos de Consumo – Tendência e ideologias do consumo no 
mundo contemporâneo – setembro de 2010 – RJ) 
 
 

A compra do produto pirata é a busca da felicidade fantasiosa, usamos 

cópia dos originais que admiramos, é o sonho materializado, muitos 

consumidores sequer enxergam diferença entre os produtos, além do valor, 
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para eles a cópia é na verdade um original na promoção, como se fosse um 

“saldão” – existe um pequeno defeito, um arranhão, imperceptível a olho nu. 

Enfatizamos que, a necessidade ora enfocada é a necessidade liame 

da futilidade, pois embora os vocábulos sejam antagônicos – o fútil não é 

necessário, e o que é necessário não é fútil – a necessidade em comento é a 

necessidade de ter, de possuir simplesmente. 

Importa acrescentar ainda que, o consumidor contumaz de produto 

falsificado  não enxerga a sua conduta como futilidade, enxerga como 

possibilidade de ascensão  e status social. 

Somado a todo o exposto, temos o fato que o brasileiro, por si só, é 

um indivíduo simpático, geralmente falante, extrovertido e logo cria uma 

relação de quase amizade com o vendedor do produto pirata. 

Essa relação é um ‘plano de fidelização’ que comporta troca de 

mercadoria com defeito, descontos, brindes e até dicas para maior durabilidade 

do produto (por parte do vendedor) e indicação de outros clientes (por parte do 

comprador).  

Como visto, o comportamento do consumidor de produtos falsificados 

é exatamente igual ao comportamento do consumidor  dos produtos originais, 

no que se refere a vontade de possuir, na busca pelo status social (também 

entre os abastados há uma gradação entre aqueles que usam peças 

exclusivas, únicas – eles também buscam estar no topo da sua classe social) 

muda apenas o alcance financeiro e consequentemente a qualidade do 

produto, objeto do desejo. 
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CAPÍTULO III 

 

O IMPACTO DA FALSIFICAÇÃO E AS MEDIDAS 

ADOTADAS 

 

 Após explanação sobre o mercado dos produtos falsificados e o 

comportamento do consumidor brasileiro ante a situação, necessária se faz a 

análise das conseqüências geradas pelo comércio desse tipo de produto. 

 O termo “impacto” foi cuidadosamente escolhido, haja visto que, 

representa a tradução literal do fenômeno ocorrido com a entrada dos produtos 

falsificados no mercado de consumo. 

O que aqui chamamos de “entrada” não significa somente produtos 

falsificados importados, pois o Brasil também produz material falso que é 

rapidamente consumido pelo mercado interno. 

Não resta dúvida que, a comercialização dos produtos piratas atingiu 

de forma contundente todos os setores da vida cotidiana, nós vamos nos 

restringir ao aspecto econômico-social, em razão da importância e da limitação 

do da pesquisa. 

 

3.1 – Impacto econômico-social 

 

Certamente o setor mais atingido pela pirataria é o setor econômico, 

não há necessidade de um estudo acadêmico para tal constatação, todos os 

dias jornais noticiam alguma nova apreensão, prisão ou relatam os incontáveis 

prejuízos ocasionados pelo comércio pirata. 

 

Pirataria, falsificação e violações de direitos autorais na China 
provocaram perdas de até US$ 48 bilhões (R$ 78 bilhões) para 
empresas americanas em 2009, segundo o relatório de uma agência 
governamental dos EUA, divulgado nesta quarta-feira. 
Desses US$48 bilhões, cerca de 76% se devem a perdas em 
vendas, e o restante, de perdas decorrentes de danos às marcas e 
do não-pagamento de royalties e de licenciamento, afirma a 
Comissão Internacional de Comércio dos EUA (USITC, na sigla em 
inglês) 
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Essas perdas afetam setores como os de software, música, 
eletrônicos, produtos químicos, filmes e de bens manufaturados. ( 
Foilha.com – BBC Brasil – EUA perderam US$ 48 bi com pirataria 
chinesa, diz relatório, 18/05/2011) 
 
As dez categorias de produtos pesquisados são brinquedos, roupas, 
tênis, relógios, óculos, bolsas, canetas, perfumes e cosméticos, jogos 
eletrônicos e peças para motos. Segundo os principais resultados 
apresentados, em apenas sete destas categorias, o Brasil perde R$ 
18,6 bilhões de impostos por causa da pirataria. (Agência de Notícias 
– 10/11/2008 – Rio tem redução de 35% no comércio pirata.) 

 
 
Embora o alvo geográfico dessa pesquisa seja o Brasil, transcrevemos 

trecho da primeira notícia referente a perda internacional por entendermos 

dados importantes par a análise e possível solução do problema apresentado, 

pois países mais desenvolvidos, com políticas definidas e amplos 

investimentos não conseguem erradicar a prática do consumo pirata. 

Pela simples leitura dos pequenos trechos transcritos concluímos que o 

prejuízo econômico possui várias facetas: a diminuição da venda dos produtos 

originais, a sonegação de impostos, a falência e o fechamento de empresas, o 

aumento do desemprego, o aumento do trabalho informal (que não assegura 

os direitos trabalhistas) e o fortalecimento de grupos de narcotraficantes, 

milicianos e contrabandistas. 

 

3.1.1 – Diminuição na venda de produtos originais 

 

Por tudo o que foi analisado, mesmo diante da mudança de 

comportamento que vem se operando com o consumidor brasileiro é inegável 

que os produtos falsificados continuam a vender muito, ameaçando os 

produtos originais que, por sua vez,  tiveram diminuição de consumo 

alarmante. 

No impacto financeiro não analisamos preço e qualidade, analisamos 

volume de venda e nesse aspecto os produtos piratas, de acordo com a 

opinião popular, já ultrapassou os produtos originais. 

A quantidade de produtos falsificados vendidos nos camelódromos 

brasileiros, de porta em porta, pela internet e até em lojas legalizadas é 
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incontável; quando se fala em quantidade são dados estimativos, nada é 

concreto. 

 

3.1.2 – Sonegação de impostos 

 

Outra conseqüência relevante do impacto da comercialização dos 

produtos falsificados na economia nacional é a sonegação de impostos. 

Por ser produto pirata, logicamente não há recolhimento de impostos 

que normalmente incidem sobre esse tipo de atividade: ICMS, ISS, IPI..., vale 

dizer que o Governo (seja na esfera nacional, estadual ou municipal) não 

arrecada nada com o comércio pirata, a mercadoria entra no país, ou sendo 

produzida nacionalmente circula em território brasileiro, gera riqueza para os 

comerciantes, atravessadores, gera “vantagem” para o consumidor do produto 

mas não gera qualquer vantagem para os contribuintes, pois parte (ainda que 

ínfima) de tudo o que se arrecada no país transforma-se em receita para sanar 

problemas pré-existentes e para proporcionar investimentos em todas as áreas. 

Além de deixar de obter receita, o Estado tem aumento de despesa 

com a política de prevenção e repressão de produtos piratas, ou seja, o Estado 

retira de outros segmentos para tratar  da prática ilegal. 

O objetivo de toda atividade econômica é o lucro, um país que gasta 

mais do que arrecada está fadado a uma desaceleração da sua economia e a 

involução do crescimento econômico.  

 

 

3.1.3 – Aumento do trabalho informal 

 

A pirataria gera ainda o aumento na informalidade da atividade 

laborativa. A velha crença que a pirataria tira muita gente da rua, não acontece 

da forma apregoada, pois se por um lado muitas pessoas – algumas sem 

qualquer preparo – conseguem sustentar a si NE a família com  os produtos 

fake, por outro milhares de pessoas perdem seus empregos, pois o 

desequilíbrio econômico causado pela pitaria as empresas não conseguem 

manter o número de empregados, recolhendo todos os impostos. 
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Há que se entender também que a atividade laborativa proporcionada 

pela pirataria é uma atividade precária do ponto de vista da proteção ao 

trabalhador, vez que todos os direitos trabalhistas (férias, FGTS, aviso prévio, 

salário...) não são alcançados. Você é o que você vende.: se em um mês você 

vende muito terá uma boa margem de lucro, mas se no mês seguinte ocorrer 

uma baixa nas vendas não há mecanismo de proteção, igualmente ocorre com 

os casos de envelhecimento do trabalhador. 

 

3.1.4 – Fortalecimento dos grupos de narcotraficantes, 

milicianos e contrabandistas 

 

Por ser atividade ilegal o comércio pirata está concentrado nas mãos 

dos grupos marginalizados que, praticam outras atividades igualmente ilegais 

que muitas vezes dão suporte a esse tipo de comércio. 

A máscara de inocência que, outrora, encobria o comércio de produtos 

falsificados não mais existe, pois hoje é notório que a pirataria é apenas a 

ponta do iceberg , é mais um “braço” do crime organizado. 

Não se trata de criminalizar o consumidor que compra o produto não 

para ajudar o narcotráfico ou a milícia, compra por motivos diversos e alheios 

as atividades marginais. 

Traçando um paralelo com o narcotráfico, os traficantes (de drogas ou 

produtos falsificados) disponibilizam o material no mercado negro, os 

vendedores piratas, assim como os soldados do tráfico vendem os produtos e 

cuidam para manter o esquema, ou seja, cultivam a clientela, pagam a propina, 

eliminam a concorrência...enfim praticam todos os atos necessários ao bom e 

fiel andamento do “negócio”. 

Os consumidores equivalem aos viciados: procuram pelos produtos, 

pagam, sustentam o esquema. São eles a referência e garantia do que mais 

vende, basta o simples interesse da população para aquele produto original 

virar alvo dos falsificadores.  

 



 26

O lucro com a circulação dos produtos falsificados alimenta as demais 

práticas criminosas perpetradas pelos narcotraficantes, contrabandistas e  

milicianos. É a diversificação do crime organizado. 

 

3.2 – Da legislação internacional e nacional 

 

Dispositivos jurídicos para neutralizar ou cessar os efeitos do comércio 

de produtos falsificados existem desde épocas remotas, assim com a própria 

pirataria.  

O ordenamento jurídico deve se adaptar as mudanças ocorridas na 

sociedade a fim de  regulamentar as relações oriundas dessas alterações. Via 

de regra surge primeiramente a situação fática para após surgir o remédio 

jurídico. 

Com a pirataria não é diferente, através dos tempos os países vem 

tentando coibir a prática delituosa, por vezes de forma conjunta, através de 

,Convenções ou  Tratados, por vezes de forma isolada, através da legislação 

nacional, como veremos a seguir.   

Uma das primeiras medidas contra  a pirataria, surgiu nos manuscritos 

do Livro V Título LIX das Ordenações Filipinas, segundo o qual: 

Qualquer Carreteiro, Almocreve, Barqueiro, ou outra pessoa que 
houver de entregar ou vender pão ou levar de uma parte para outra e 
lhe lançar acintosamente terra, água ou outra coisa qualquer, para 
lhe crescer, e furtar o dito crescimento, se o dano ou perda que se 
receber de tal pão, valer dez mil réis, morra por isso. E se for de dez 
mil réis para baixo, seja degredado para sempre para o Brasil. (citado 
por Luiz Antonio de Medeiros em A CPI da Pirataria, Geração 
Editorial, 2005) 
 

 

Donde se conclui um fato extremamente polêmico que citamos apenas 

para ilustrar e enriquecer a narrativa, que no DNA dos brasileiros existe uma 

pitada de desonestidade, haja visto que nosso país era uma colônia castigo 

para os ladrões e estelionatários, quando não mais interessavam a Coroa 

Portuguesa. 
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 Há também dispositivos repressivos na Convenção de Paris 

para a proteção da Propriedade Industrial, de 20/03/1883 que, em seu artigo 9º 

prevê: 

 

1.O produto ilicitamente assinalado por uma marca de fábrica ou de 
comércio ou por um nome comercial será apreendido no acto da 
importação nos países da União em que essa marca ou esse nome 
comercial têm direito à proteção legal. 
2. A apreensão far-se-á tanto no país em que se tiver dado a 
aposição ilícita como naquele em que tiver sido importado o produto. 
 
 

Já o artigo 10°bis, 3, 3º, assim preceitua: 
 

 
3. Deverão proibir-se particularmente: 
3º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do 
comércio seja susceptível de induzir o público em  erro sobre a 
natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de 
utilização ou quantidade das mercadorias 
 
 

O artigo 10ºter, 1 ratifica os anteriores ao dispor: 
 
1. Os países da União comprometem-se a assegurar aos nacionais 
dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão 
eficaz de todos os actos mencionados nos artigos  9º, 10º e 10ºbis.  

Outro dispositivo para proteção contra a falsificação é o artigo 9º da 

Convenção de Berna para a proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 

09/09/1886, abaixo transcrito. 

 

Artigo 9 
1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente 
Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução 
destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer modo ou sob 
qualquer forma que seja. 
2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de 
permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, 
contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra 
nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. 
3) Qualquer gravação sonora ou visual é considerada uma 
reprodução no sentido da presente Convenção. 
 

Um terceiro dispositivo internacional aparece para complementar os 

dispositivos anteriores, entre vários artigos protetivos, o artigo 14 do Acordo 
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TRIPS (Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial  

Relacionados ao Comércio – ADPIC) – 1994. 

 

1.No que respeita à fixação de suas apresentações em fonogramas, 
os artistas-intérpretes terão a possibilidade de evitar a fixação de sua 
apresentação não fixada e a reprodução desta fixação, quando 
efetuadas sem sua autorização. Os artistas-intérpretes terão também 
a possibilidade de impedir a difusão por meio de transmissão sem fio 
e a comunicação ao público de suas apresentações ao vivo, quando 
efetuadas sem sua autorização. 
 

Há ainda o artigo 61 do Decreto nº 1.255/94 que, promulgou a Ata 

Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações 

Comerciais Multilaterais do GATT, que segue. 

 

Os membros proverão a aplicação de  procedimentos penais e 
penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de 
marcas e pirataria em escala comercial. Os remédios disponíveis 
incluirão prisão e/ou multas monetárias suficientes para constituir um 
fator de dissuasão, de forma compatível com o nível de penalidades 
aplicadas a crimes de gravidade correspondente. 
 
 
 

A legislação nacional também é rica na proteção contra a falsificação, 

há dispositivos diretos e indiretos na Constituição Federal (artigo 5º); no Código 

Civil (artigo 186);no Código Penal (artigos 273,291 e 294), além de alguns 

outros encontrados nas leis específicas, como a Lei 11.105/2005 (Lei da 

Biossegurança) e Código de Defesa do Consumidor (artigos 4º, 6º, 61, 62, 66, 

55/58). 

Embora comprovadamente a legislação seja robusta, cremos que 

deficiente é a sua aplicação e fiscalização que, possibilita a fuga pelas lacunas 

existentes. 

 

3.3 – Das Medidas Preventivas 

 

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 4º resume da 

melhor forma a proposta  do Estado para a defesa do consumidor. 
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A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade , saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia nas relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 
..... 
II – ação governamental no sentido de proteger  efetivamente o 
consumidor: 
.... 
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho; 
... 
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto 
aos seus direitos e deveres, com vistas a melhoria do mercado de 
consumo; 

 

Embora seja um diploma legal específico, não podemos perder de 

vista que aqueles que consomem produtos piratas também são consumidores 

pois adquirem ou utilizam produtos como destinatários finais, não interessa a 

procedência do produto. 

Obviamente quem compra um DVD pirata no camelô da esquina da 

sua casa, não terá a proteção integral do Código, pois o comerciante não tem 

comércio registrado, fixo, é tão pirata quanto o produto que vende, mas existem 

comércios legalizados (lojas) que vendem alguns produtos falsificados, e, 

exatamente por esse motivo as medidas preventivas são necessárias, são um 

alerta do mal iminente. 

 

3.3.1 – Das Campanhas sócio-educativas 

 

As campanhas sócio-educativas objetivam conscientizar a população 

de que o consumo de produtos falsificados é, além de extremamente nocivo, 

uma pratica criminosa incentivadora de outras práticas criminosas. 

 

São campanhas amplamente divulgadas na mídia escrita e falada, e, 

portanto, com um alcance significativo, porém mesmo com toda a divulgação 

essas campanhas esbarram no óbice da resistência de boa parte da 

população. 
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Resistência essa pautada no próprio descrédito do Governo que, com 

uma das “mãos” coíbe a prática que impede a arrecadação de impostos, e, 

com a outra “mão” desvia o dinheiro do pagamento dos impostos para as 

contas bancárias de políticos e assessores. 

O Governo não oferece nada em troca da mudança de 

comportamento, há produtos originais, onde 40% do preço que pagamos por 

ele  é devido aos impostos embutidos. Apenas dizer que uma pessoa de bem 

não consome produtos piratas é muito pouco convincente. 

Por outro lado, um bom exemplo de campanha preventiva foi aquela 

que mostrou ídolos populares da música condenando o comércio de cd’s 

piratas. As pessoas precisam de um exemplo próximo para se espelharem. 

 Talvez campanhas mais agressivas como  a do anti-tabagismo 

possuam um maior caráter inibitório, mas há que se pensar que pessoas de 

todas as idades têm acesso a mídia divulgadora, logo, deve haver ponderação 

nas campanhas educativas. 

 

3.4 – Das Medidas Repressivas 

 

Par e passo às campanhas preventivas, temos as medidas 

repressivas, tais como: apreensão e destruição dos produtos piratas; prisões 

dos responsáveis pela fabricação e comércio dos produtos; fechamento  dos 

estabelecimentos envolvidos na prática ainda que sirvam somente para 

depósito das mercadorias. 

 São medidas mais severas, menos paternalistas, objetivam 

não propriamente educar mas sim combater a prática delituosa. 

 

Segundo algumas opiniões colhidas durante esse trabalho, a 

população gosta e aprova as medidas repressivas no que tange a prisão dos 

grandes falsificadores ou comerciantes de produtos falsificados. 

Com relação a prisão dos camelôs e apreensão das pequenas 

barracas e produtos, surge um outra realidade: àqueles com maior grau de 

instrução acham a medida correta, pois o combate deve se dar em todas as 

frentes; já àqueles com menor grau de escolaridade defendem a liberdade dos 
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camelôs, sob a alegação que os mesmos assim fazem porque não têm 

emprego e têm que sustentar suas famílias. 

 

Eu acho exagero prender os caras, eles estão trabalhando, a Dilma 
não dá emprego pra nós, o negócio é se vira nos trinta. (Jarilton, 
23anos, servente de pedreiro) 
 
Eles não sabe (sic) o que é tá (sic) do lado de lá, já fui camelô, já 
vendo de tudo, sei como é difícil, fugir da guarda, perder mercadoria, 
perder o dia e chegar em casa sem o leite das criança...é duro (José 
Carlos Ferreira, 50 anos, auxiliar de serviços gerais) 
 
Não sou baderneiro, sou trabalhador, tenho família, não tô (sic) 
roubando, tô (sic) na rua porque não consigo emprego de carteira 
assinada. Fazer o quê? (Luiz Severino, 35 anos, camelô) 
 
Sou nascida e criada na favela, parei de estudar no ginásio, fiz várias 
entrevistas para emprego mas quando olham o meu endereço (Morro 
da Chacrinha) fecham as portas na minha cara. Cansei, só dá para 
trabalhar na informalidade (Sirlene Barbosa Silva, 27 anos, camelô) 
 
O correto é reprimir o que está aí, mas concomitantemente 
proporcionar condições para as pessoas que saírem da ilegalidade, 
como trabalho, salário..(Caroline dos Santos Silva, 22 anos, 
universitária)  
 
A melhor repressão é a educação, o povo tem que se conscientizar 
que a pirataria é crime tão nefasto quanto o tráfico de drogas, A 
conscientização deve começar na infância. (Antonio Marcos, 52 
anos, educador) 
 

3.5 – Da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pirataria 

A CPI não é um órgão julgador, logo não pode  condenar ou absolver; 

a Comissão Parlamentar apenas investiga, verifica e reúne dados sobre a 

questão levantada, a fim de entregá-los a autoridade competente. 

 

A CPI da Pirataria foi instaurada  no dia 05/06/2003 na Câmara dos 

Deputados para apurar o comércio dos produtos falsificados e a sonegação 

fiscal originária dessa atividade. 

Não é correto dizer que a CPI não serve para nada, ela serve para o 

único fim a que se destina: APURAR,  a repressão não é competência dos 
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seus componentes, cabe as  Autoridades Policiais, ao Ministério Público e aos 

Magistrados. 

Para se ter idéia do quão importante são os dados levantados, 

passaremos a expor alguns pequenos trechos de casos ocorridos durante a 

tramitação da referida CPI, extraídos do livro A CPI da Pirataria – Os segredos 

do contrabando a da falsificação no Brasil, de  Luiz Antonio de Medeiros) 

 

No final dos anos 90, de cada 100 medicamentos comercializados, 
30 eram falsificados, feitos de talco ou farinha de trigo ou com a 
dosagem do princípio ativo menor do que informava a bula, 
agravando na maioria das vezes o estado de saúde de pessoas 
doentes ou mesmo levando-as à morte. (fls. 46) 
 

No curso dos trabalhos, a CPI ouviu depoimentos estarrecedores 
como, por exemplo, os depoimentos dos fraudadores responsáveis 
pela empresa Lens Surgical Oftalmologia Ind. Com. Importação e 
Exportação Ltda. que produzia o Methyl Lens Hypac 2%, 
contaminado, como ficou comprovado pela Fiocruz. Esse produto foi 
responsável por cegar dez pessoas. (fls. 47) 
 
 
Também colheu o depoimento do Presidente e da farmacêutica 
responsável do Laboratório Enila, o produtor do contraste Celobar, 
que provocou a morte de mais de vinte pessoas no Brasil e deixou 
outras tantas com a saúde seriamente comprometida, em face da 
contaminação ocorrida quando da manipulação de carbonato de 
bário, na tentativa de transformá-lo em sulfato de bário. (fls.47) 
 
Gravíssimas são as notícias  que envolvem a ANVISA até hoje. Em 
audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, da 
Câmara dos Deputados, o consultor da Organização Mundial da 
Saúde, Antonio Carlos Zanini, fez pesadas críticas e acusações 
contra a ANVISA. 
Para o especialista, a Agência aceita pesquisas não publicadas e 
proíbe o acesso dos consumidores aos resultados. Ele informou 
ainda que há muitos casos de liberação de medicamentos 
funcionando como “moeda de troca” em acordos internacionais, 
salários indiretos para fiscais e fundos para campanhas políticas. 
Uma corrupção deslavada permearia as relações da ANVISA com 
grandes grupos econômico-empresariais, tanto do Brasil quanto do 
exterior. (fls. 48) 
 

É assustador se deparar com esses dados e ver como a vida humana 

está banalizada, o que interessa é o lucro acima de tudo, e, o pior, as pessoas 

que alimentam essa indústria, são aquelas que compram os óculos de grau no 
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camelô sem se importar com uma possível doença ocular; são pessoas que 

compram remédios “milagrosos” de procedência duvidosa sem se importarem 

com seus efeitos colaterais. Enfim é a nova versão da velha prática da “roleta 

russa”, onde uma pessoa coloca um projétil no tambor do revolver, roda e 

quando o tambor pára, ela puxa o gatilho. 

A sociedade está se colocando diante de arma e puxando o gatilho, 

em troca de “vantagem”. Que vantagem? Um produto mais barato? O barato 

pode custar caro.  

Infelizmente há aqueles que não acreditam no que é noticiado 

diariamente, no que está diante dos próprios olhos, acreditam que nunca vai 

acontecer consigo, ledo engano, estamos nas trincheiras como soldados, de 

peito aberto  crédulos que aqueles que estão acima de nós nos defendem, 

quando na realidade são os primeiros a nos massacrar, vilipendiar. 

 
 
  

CONCLUSÃO 

 

A diversidade de comportamentos e reações ante a pirataria nos dá 

uma idéia do quão difícil é responder ao questionamento propulsionador desse 

trabalho. 

É certo que o consumidor brasileiro reúne em si os três aspectos ora 

discutidos: a necessidade, o hábito e o desconhecimento da legislação. Não há 

como isolar um dos aspectos e elegê-lo como responsável: a necessidade e o 

desconhecimento da legislação imperam  nas classes menos favorecidas; por 

outro lado constatamos que o hábito (o de levar vantagem) aparece em todas 

as classes estudadas e é muito pior de ser banido do que os outros fatores, 

pois está enraizado na nossa cultura. 

 

Algumas pessoas, principalmente em razão da educação recebida, 

conseguem dominar o impulso de obter “vantagem”, mas o exercício da 

abnegação tem que ser diário, pois as “ofertas” surgem a cada instante, em 

qualquer esquina. 
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Uma  vez que os três fatores estão interligados e pontuam a relação 

de consumo, entendemos ser fundamental a intensificação do combate 

preventivo à prática delituosa. 

O ideal é começar a ensinar crianças tão logo consigam expressar a 

escolha por um determinado brinquedo, as primeiras noções de durabilidade, 

do que é frágil, do que solta tinta...para que aos poucos elas mesmas possam 

optar pela qualidade. 

Passo seguinte junto com a noção de compra, ensinar que nem 

sempre o que é muito barato é bom e prosseguir com essa educação através 

dos anos escolares.  

Essa é uma projeção futurista, para  a situação atual somos favoráveis 

a concomitância das medidas preventivas e das medidas repressivas, ou seja, 

tirar de circulação os produtos piratas, destruí-los, prender os grandes 

falsificadores e vendedores; proporcionando aos pequenos vendedores a 

chance de um novo começo, formalizando um cadastro, abrindo novos centros 

de vendas em imóveis do Governo sem destinação (ex.: prédios abandonados 

nas grandes cidades) a fim de assentá-los, desde que comercializem apenas 

produtos produzidos, em pequena escala, pelos próprios,  como compotas, 

roupas, artesanatos, móveis. Estimular essa produção através de cursos 

profissionalizantes e de aperfeiçoamento, da permissão de uso de maquinário 

do Governo e finalmente através da efetiva fiscalização do que está sendo 

comercializado. 

Implantando uma boa política de recuperação, cremos que a médio 

prazo alcançaremos um patamar não de erradicação da prática mas de 

diminuição significativa. 

Atualmente, ainda com a política de prevenção e repressão precária já 

se encontram muitos adeptos da nova prática, qual seja, o não consumo de 

produtos piratas. 

 

É trabalho de paciência mas é trabalho que dá retorno, aumenta a 

auto-estima do trabalhador, devolve a cidadania e afasta o lucro fácil. 
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