
PIRATARIA

EM PONTA DE FACA
Sigilosamente, as marcas de luxo começam a combater a
falsificação na América Latina. Mas ainda há muito o que fazer

NÃO É PRECISO ir ao Paraguai para en-
contrar uma bolsa Louis Vuitton por apenas
US$ 50. No bairro Once, de Buenos Aires,
sabendo pechinchar um pouco é possível
comprá-la por US$ 20. Muito longe dos
US$ 1,5 mil pelos quais é vendida nos
Duty Free da região. Um Rolex Daytona?
Há quem prefira não pagar US$ 15 mil
por esse belo relógio suíço. No bairro de
Tepito, na Cidade do México, é possível
levar um por US$ 150.

A cena se repete na Rua 25 de Mar-
ço, em São Paulo, no bairro Franklin,
em Santiago do Chile, assim como em
Bogotá, Lima e em tantas outras grandes
cidades latino-americanas e suas esquinas.
Em todas elas, falsificadores de todo tipo
mantêm os mais completos e atualizados

catálogos do mundo do software, música,
filmes e livros.

"A América Latina, para efeitos práticos,
já é uma zona de livre comércio", diz Moisés
Naim, editor da influente revista Foreing
Policy, de Washington D.C., e autor do livro
Ilicit, publicado no final do ano passado e
no qual descreve como o tráfico ilícito está
ganhando a batalha frente aos governos,
não somente no âmbito das drogas e das
armas, mas também no da pirataria. "Na
América Latina, enquanto os presidentes
discutem o livre comércio e tudo mais, o
comércio ilegal está em seu apogeu, unindo
o hemisfério."

É um duro diagnóstico que mantém em
estado de alerta as grandes indústrias afetadas
pela pirataria de produtos culturais, como

as de discos, de software e a dos grandes
estúdios de Hollywood, cada uma com sua
organização focada no combate a essa práti-
ca na região. Trata-se de uma briga da qual,
até agora, a indústria da moda e a de luxo
têm estado quase ausentes. "O trabalho de
combate à pirataria é muito mais forte nos
EUA, Ásia e Itália", diz Carlos Ferreirinha,
diretor do MBA em mercado de luxo da
Fundação Armando Alvares Penteado (Faap),
em São Paulo. "Nossos países ainda não são
prioridade. O motivo é que a pirataria que
nos chega é importada."

Além disso, no momento de enfrentar a
pirataria a indústria da moda tem prejuízos
maiores do que as indústrias do software ou
da música. "A luta contra as falsificações é
um tema complexo, porque também pode



que atende empresas como a Louis Vuit-
ton. "É possível criar incerteza no mercado
promovendo o medo no consumidor, mesmo
quando se está comprando um original."

Para combater os piratas, os escritórios
de advocacia contratados pelas principais
marcas organizaram um esquadrão inter-
nacional para entrar na briga. Para isso,
recrutaram investigadores que recorrem os
bairros onde bens ilícitos são negociados
e detectam os pontos comerciais ondem o
distribuem. Devem seguir os distribuidores e
chegar até as maquiladoras (onde o produto
é montado) ou importadores diretos. Uma
vez descoberta a fábrica clandestina ou o
embarque ilegal, esse esquadrão interna-
cional entrega os dados dos responsáveis
às autoridades locais.

CERCO INTERNACIONAL

Considerando que a venda e o tráfico desses
produtos é na maioria dos casos de cunho
internacional, os advogados contratados
pelas marcas mantêm contato permanente
com outros advogados em diferentes cida-
des. Assim, por exemplo, se um agente não
consegue deter um barco com carregamento
no porto de Lima que segue em direção a
Valparaíso, no Chile, os mesmos advogados
do fabricante no Chile terão a responsabi-
lidade de mobilizar a polícia.

Esses esforços, no entanto, estão apenas
começando. Tanto que Virginia, advogada
do Cikato, diz que em seu escritório ela
chega a ensinar os inspetores das aduanas
a identificar quando um embarque é de
produtos legítimos ou falsos.

E um atraso que sai caro e está cada

que cuida de combater a pirataria
na indústria discográfica, Federação
Internacional da Indústria Fonográfica
(IFPI, na sigla em inglês), revelou em
seu mais recente informe, de 2005, que
a situação na América Latina passou de
ruim a péssima. Segundo a IFPI, de
1999 a 2004, as unidades vendidas
legalmente na região caíram 30%,
para 155 milhões. A organização
calcula o nível de pirataria em 52%
no Brasil, 60% no México, 55%
na Argentina, 51 % no Chile, 71 %
na Colômbia, (acredite!) 98% no
Peru e 99% no Uruguai. "Os altos
níveis de pirataria nos mercados da
América Latina permanecem como
o maior obstáculo para a estabilidade
da indústria e para o investimento no novo
talento", diz o informe do IFPI.

A situação na indústria do software é

vez mais complexo, já que a pirataria e as
falsificações não consistem simplesmente
em cópias de má qualidade de produtos
originais. Com a crescente tendência das
grandes marcas de fabricar, por exemplo, seus
têxteis em empresas da região, essas podem
destinar parte do dia para fabricar produtos
oficiais e depois usar suas máquinas para
produzir peças idênticas para os canais pi-

igualmente obscura. O último relatório
mundial sobre pirataria elaborado em mea-
dos do ano passado pela Business Software
Association (BSA) e a consultora IDC con-
cluiu que na América Latina, em 2004,66%
dos programas para computadores eram de
origem ilícita, três pontos mais do que o
registrado em 2003. Na lista dos 20 países
mais comprometidos do mundo figuram

vador e Nicarágua
(80% cada um), Venezuela

(79%), Guatemala (78%) e
República Dominicana (77%). Em

termos econômicos, a pirataria signi-
ficou na América Latina uma perda para

os desenvolvedores de software estimada
em US$ 1,54 bilhão em 2004.

Os produtores de Holywood também
são afetados. No Brasil, o presidente Lula

viu-se obrigado a reconhecer publicamente
que havia assistido a bordo do avião presi-
dencial uma cópia ilegal do filme Filhos de
Francisco. No México, a situação é igual-
mente ruim. Os distribuidores de filmes
estimam que a cada ano deixam de vender
cerca de 40 milhões de ingressos de cinema
por culpa da pirataria de suas estréias. De
fato, a venda ilegal de filmes obtém uma
participação de mercado próxima dos 30%.
Executivos da indústria identificaram mais
de 18 mil pontos-de-venda ilegais só na
capital mexicana.

Para o consolo da indústria do luxo, dife-
rentemente da música, dos softwares e dos
filmes, ainda não se pode enviar bolsas, óculos
e relógios pela internet. Mas, certamente,
já há alguém trabalhando nisso. •

que o seu companheiro de
escritório usa seja verdadeira.
A organização internacional

com a real dimensão do
problema na região. Mas,
se consideramos a pirataria
em outras indústrias que
realizaram estudos para
ver o efeito nos produtos de
marcas de luxo, é para duvi-
dar que a maleta MontBlanc

tribuição.
Não há números

ratas de dis-

do escritório Cikato, de Montevidéu,
especializado em direitos de propriedade

prejudicar uma marca", diz a uru-
guaia Virgina Cervieri, advogada

Paraguai (83%),
Bolívia, El Sal-
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