
Gastos contra a pirataria já
têm lugar no orçamento
Há até quem ache que a falsificação estimula o fetiche com relação à marca, mas alguns
fabricantes de artigos do setor já gastam um bom dinheiro para combater o problema

DUBES SONêGO

Mesmo sendo de luxo, uma
marca que atua nesse nicho
também corre riscos de ter
sua imagem desgastada, e não
são poucos os fatores que con-
tribuem para essa armadilha.
Atravessadores, fornecedores
mal-intencionados e. certa-
mente o pior deles, a pirataria.
Ela é a causa principal das pre-
ocupações dos fabricantes de
artigos desse mercado. Porém,
há visões positivas e alguns
profissionais de marketing
ligados a essa área acreditam
que a falsificação só ajuda a
aumentar o fetiche em torno
dos produtos originais sem
afetar diretamente as ven-
das. Mesmo assim, os gastos
para combater o problema já
ocupam a terceira ou quarta
colocação no orçamento de
muitas marcas que atuam com
itens desse segmento.

Autora da tese de doutorado
O Luxo Falsificado e suas For-
mas de Consumo — pela FGV
e pela escola de Hautes Etudes
Commerciales (HEC), em Paris
—, a professora de marketing
na ESPM Suzane Strehlau con-
corda. "A pirataria é um perigo
porque afeta o valor simbólico
das marcas." Mesmo porque,
quem se dispõe a pagar quan-
tias extremamente elevadas
por produtos que poderiam ser
encontrados por valores muito
inferiores não está comprando
apenas algo funcional ou de

Diesel: combate à pirataria consome entre R$ 6o mil e RS 70 mil por mês

qualidade. Esses consumidores
buscam na compra um meca-
nismo de auto-indulgência,
distinção ou identificação social,
garantia irrestrita e atendimen-
to altamente personalizado ou
algum tipo de experiência de
aquisição que não encontraria
em outra marca.

Entre as empresas que en-
frentam o drama no Brasil
estão a francesa Louis Vuitton

(a mais copiada em todo o
mundo) e a Diesel, marca de
jeans wear famosa pelo design
e o conforto das calças. Esber
Hajli, dono da Diesel no País,
revela que os gastos de sua
empresa com o combate à
pirataria consomem de R$ 60
mil a R$ 70 mil por mês. "A
diferença é que já nascemos
com esse problema (a marca
era registrada por outra

pessoa no Brasil') e tivemos
de brigar desde o início para
solucioná-lo. Encontramos um
escritório de marcas e patentes
eficiente, com o qual estamos
até hoje, e que por ser pequeno
nos dá grande atenção, agindo
de forma muito rápida quando
surge um impasse do gêne-
ro", comemora o empresário.
"Ninguém mais carrega aquela
utopia de que os piratas vão
desaparecer. O que se preten-
de, pelo menos, é desacelerar
o processo de expansão dessa
atividade ilegal porque ela
cria um embate direto com os
valores emocionais associados
às marcas", afirma Carlos Fer-
reirinha, diretor-presidente da

MCF, consultoria especializada
em negócios de luxo.

A questão, porém, parece
não ter solução definitiva. "Entre
os cuidados que as companhias
podem tomar para que as mar-
cas não sofram desgaste estão
atitudes que só dependem delas
e outras que não têm controle",
diz Suzane. Isso também porque
é cada vez mais difícil para um
consumidor identificar uma
falsificação. "Ela é uma cópia,
mas pode ser' autorizada ou
não. A Monalisa, por exemplo.
Existe apenas um original, mas
diversas cópias." Alguns consu-
midores que compram produtos
de marcas de luxo em camelôs
acreditam que estão adquirindo
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Caldas: clientes das marcas tradicionais não compram falsificados

um artigo original com pequenas
falhas, motivo pelo qual é comer-
cializado mais barato. Existem
ainda itens que são negociados
com nomes semelhantes aos
originais - - como Chennel, em
vez de Channel. "A marca, na
prática, é outra, mas existe uma
gestalt semelhante para induzir
o consumidor ao erro", afirma a
professora da ESPM. Outra área
cinzenta seria a venda de pro-
dutos genuínos comprados em
canais autorizados localizados
em outros países, mas vendidos
em canais não autorizados nos
grandes centros brasileiros. "É
algo que não está claro para o
consumidor."

ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO
Para evitar dores de cabeça

com a pirataria, uma das estraté-
gias é a inovação. Mas tem de ser
empreendida em uma velocidade
tal que iniba a falsificação, nor-
malmente feita sobre produtos
mais simples. A quantidade de
detalhes é outro fator que pode
dificultar imitações baratas. O
grande risco nesse tipo de es-
tratégia é a perda de identidade
da marca. No que tange a tal
assunto, faz-se necessário man-
ter o equilíbrio entre inovação e
tradição para evoluir sem perder
os laços com o passado. "Não se
pode deixar de investir em ações
táticas para frear a falsificação,
mas o maior investimento, de
tempo e dinheiro, deve ser na
estratégia para o longo prazo,
em inovação, em surpreender o
cliente", ensina. Suzane vai além
e acredita que entre as ações

ao alcance das empresas para
evitar ou, pelo menos, minimizar
o problema estão o extremo cui-
dado com a extensão das linhas
de produtos (uos itens mais
copiados são acessórios1') e a
manutenção do foco de atuação
da companhia.

Para Dario Caldas, sociólogo
e diretor do Observatório de
Sinais, consultoria especiali-
zada em tendências, projetos
e gestão de marcas, porém, a
pirataria não é problema de
fato, já que os clientes das
marcas tradicionais não são os
que compram artigos falsifica-
dos. Em função disso, eles não
deixam de ser vendidos. Para
ilustrar, Caldas relata encontro
quando estudava fora, no início
dos anos 1990, com uma alta
executiva de uma marca muito
tradicional de perfumes. "Ela
me disse que a pirataria ali-
mentava o desejo em torno do
produto original. Hoje em dia
talvez seja um pouco diferente
porque as cópias são mais pare-
cidas com os originais, mas não
vejo como ameaça. Acho que
é mais uma cortina de fumaça
que as marcas usam, até como
estratégia de marketing", avalia.
Mas o sociólogo concorda com
os especialistas que é realmente
fundamental para a manuten-
ção do prestígio de uma marca
a capacidade de manter-se
atual sem abrir mão de valores
atemporais aos quais esteve
ligada desde a origem. "Que é
a tarefa mais difícil e na qual se
encontram os principais riscos
de banalização", conclui.




