
Por dentro da

informalidade
A pesquisadora Patrícia Vance, do Programa de

Administração do Varejo (Provar-USP), fala sobre os
resultados do estudo que traçou o perfil de consumo
dos brasileiros que compram produtos "alternativos"

O comércio alternativo no Brasil faz com que R$ 30
bilhões em impostos deixem de ser arrecadados

todos os anos. Além disso, a cada emprego informal
criado, seis formais são perdidos. Dados como estes, do
Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Comba-
te à Pirataria, fazem com que o varejo e as autoridades
fiscais se questionem sobre os motivos que levam o
consumidor brasileiro a recorrer a esse tipo de comér-
cio com tanta freqüência. Diante da necessidade de
entender o problema para melhor combatê-lo, o Pro-
grama de Administração do Varejo (Provar) da Univer-
sidade de São Paulo e a consultoria Canal Varejo pro-
moveram um estudo intitulado "Ética - Consumo Ético
e Consciente", com a intenção de traçar o perfil do
consumidor de produtos piratas ou "alternativos" e apre-
sentar um panorama atual desta modalidade de con-
sumo no país.

Os pesquisadores ouviram 500 consumidores da ci-
dade de São Paulo e dividiram os resultados por gêne-
ro, idade, grau de instrução e faixa de renda, e estado
civil. De acordo com a avaliação da coordenadora de
pesquisa da Canal Varejo, Patrícia Vance, os dados apre-
sentados pelo estudo apontam para a necessidade de
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formar consumidores preocupados não só com o preço
dos produtos, mas com a qualidade do que consomem
e com os impactos desse tipo de atividade na econo-
mia. Na entrevista a seguir, Patrícia comenta alguns
dos resultados dessa pesquisa.

Revista do Varejo - O que sustenta o "comércio alter-
nativo" no Brasil?
Patrícia Vance - O volume de comércio informal no país
é muito elevado. Podemos citar dois aspectos como sen-
do preponderantes para explicar sua existência e ma-
nutenção: primeiro, nós temos a maior parte da popu-
lação sendo de renda baixa - classes C, D e E. Tanto,
que 91,7% dos consumidores pesquisados apontaram
justamente o preço como o principal motivo de compra
nesse varejo. Em segundo lugar, está a forte tolerân-
cia que existe em termos de questões jurídicas e de
fiscalização para com esse comércio. Então, à medida
que eu tenho a oferta desses produtos num país como
o Brasil, onde a sensibilidade ao preço é elevada, e a
fiscalização e a punição são falhas, há um crescimen-
to no volume de negócios que transitam no comércio
informal.



RV - De acordo com a pesquisa, 35,2% dos entrevistados

sempre fazem compras no comércio alternativo, en-

quanto 55,4% do total dos entrevistados dizem ter com-

prado recentemente algum produto "pirata". O que es-
ses resultados revelam?

Patrícia - Mostram que esse tipo de produto faz parte

da cesta de compras do consumidor regularmente.

Em alguns casos, a participação dele entre os itens

de consumo nem é tão freqüente assim, mas há um

precedente para compra. O consumidor pode até não

estar fazendo isso sempre, mas se, em determinado

momento, considerar a oportunidade interessante,

fará. Independente da regularidade, entre esse

percentual dos entrevistados não existe um precon-

ceito ou uma resistência em relação à aquisição de

produtos piratas. Isso revela uma flexibilidade em ter-

mos éticos e um comportamento de compra que é real

e presente dentro da nossa economia, embora lk dos

entrevistados afirmaram não terem comprado no co-

mércio alternativo nem pretenderem.

RV - Quais são os principais produtos adquiridos na

informalidade?

Patrícia - Em primeiro lugar, no ranking geral vêm

os CDs e os DVDs, com 67,9%, seguidos das roupas e

dos brinquedos. Um aspecto interessante verificado

em relação aos dois tipos de produto mais procu-

rados é o comportamento diferenciado entre as fai-

xas etárias. Consumidores acima de 25 anos de ida-

de apresentam um índice de compra menor em rela-

ção aos mais jovens. No caso dos CDs e DVDs, 77,3%

dos entrevistados "até 25 anos" afirmaram comprar

esses artigos na informalidade. A mesma afirmação

é compartilhada por 69,7% da faixa etária "de 26

aos 35 anos"; 72,4% na faixa etária "de 36 a 45

anos"; e para aqueles com "mais de 45 anos", ape-

nas 47,4%. Há, portanto, uma diferença de 30 pon-

tos percentuais - que é bastante elevada - entre os

consumidores até 25 e acima de 45 anos. Provavel-

mente, acreditamos que isso sinalize que o consu-

midor mais maduro tem maior consciência e evita

esse tipo de consumo. Talvez, também, porque te-

nha uma maior preocupação com a qualidade e uma

menor sensibilização a preço.



RV - Qual o valor médio de compra no comércio alter-
nativo e onde os consumidores costumam comprar?
Patrícia - A média gasta é de R$ 35, o que podemos
considerar pouco. Além disso, os entrevistados
demonstraram a preferência por comprar em locais
próximos à residência, ou no centro da cidade.

RV - Quem adquire produtos no varejo informal tem
consciência do que faz?
Patrícia - 48% dos entrevistados não estabelecem li-
gação entre o comércio de produtos piratas e o crime
organizado, o que revela um baixo nível de conscien-
tização desses consumidores. Um aspecto interessan-
te foi perceber que esse percentual de desconheci-
mento é maior para as faixas de consumidores com
maior renda e maior educação. Comparando os
resultados por grau de instrução, o estudo revela
que 40,3% dos entrevistados com o Ensino Fundamental
completo ou incompleto não percebem a relação com
o crime, enquanto 52% dos entrevistados com Ensino
Médio completo ou incompleto e 54,8% daqueles que

têm grau superior ou pós-graduação completo ou in-
completo, também não.

RV - A que se deve isso?
Patrícia - Isso pode estar sinalizando que esse consu-
midor, com maior acesso à educação formal, quando
indagado sobre a ligação com o crime organizado, pode
ter se sentido inibido a falar que consome produtos
piratas. Então, essa contradição de respostas pode es-
tar indicando que o consumidor está usando esse tipo
de resposta como uma desculpa para a compra. "Eu
compro porque eu não sei que há essa ligação."

RV - Quais são os grandes impactos do comércio
alternativo na economia brasileira?
Patrícia - Primeiro, é a queda no faturamento do vare-
jo tradicional, que leva a uma arrecadação menor de
impostos - como o ICMS - e resulta em um impacto
sobre a receita dos governos estaduais. De acordo com
o Ministério da Justiça, a cada ano cerca de R$ 30 bi-
lhões deixam de ser arrecadados em impostos em rã-



zão da pirataria. Segundo, é o menor nível de empre-
go, já que a redução no volume das vendas impossibi-
lita a geração de novos postos de trabalho formais. Por
conta disso, ocorre uma migração do emprego formal
para o informal, só que de uma forma desproporcio-
nal. Então, se, num primeiro momento, a compra pa-
rece vantajosa, um levantamento do Conselho Nacio-
nal de Combate à Pirataria revelou que, para cada em-
prego informal criado, seis formais são perdidos. E esse
é um aspecto muito importante para conscientizar o
consumidor, que pode estar, inclusive, limitando a de-
manda de trabalho dele mesmo.

RV - Como formar consumidores preocupados não
só com o preço, rnas com a qualidade do que con-
some?
Patrícia - A educação é fundamental. Uma das estra-
tégias a ser adotada são campanhas que abordem os
impactos econômico e social do comércio alternati-
vo. Elas podem ser veiculadas na mídia, ou desen-
volvidas por escolas e empresas.

RV - Ações focadas nos camelôs ajudariam a solucionar
o problema?
Patrícia - Não são necessariamente apenas os camelôs
que comercializam produtos piratas. E a questão é defi-
nir qual é o tipo de produto que pode e o que não pode
ser comercializado em pequena escala e no comércio
alternativo. Existem feiras e outras iniciativas no varejo
informal que não tem um impacto considerável sobre o
formal. Então, não é uma questão de proibir o comércio
informal no Brasil - que já possui, inclusive, toda uma
regulamentação -, e sim ter fiscalização e punição efe-
tivas. Quando se fala em um outro país - como no caso
dos EUA, onde se tem uma ligação muito forte do varejo
com o sistema policial e o jurídico norte-americano - se
percebe isso claramente. Há uma rede de comunicação
que funciona de verdade e que possibilita que a informa-
lidade seja insignificante.

RV - O que pode ser feito na situação brasileira, na
qual a forte demanda pelos produtos piratas se combi-
na às facilidades de acesso ao comércio informal e
acaba criando um problema cíclico?
Patrícia - É preciso atacar as duas frentes. O consu-
midor precisa ser trabalhado em termos de conscien-
tização, e a oferta precisa ser coibida. Sempre vai
existir algum comércio informal, até mesmo nos paí-
ses do Hemisfério Norte. Em Nova York, por exemplo,
produtos piratas são comercializados na rua, só que o
grau de fiscalização lá é muito maior. Então, há um
número menor de pessoas buscando essas:mercado-
rias e pouca gente ofertando, porque corre o risco de
uma punição muito mais severa. A Inglaterra é um
outro exemplo importante, nesse sentido. Recente-
mente, houve um aumento considerável no número
de furtos no país, porque mudou a legislação, e os
casos de furtos sem antecedentes criminais deixa-
ram de ser punidos. É um lugar onde o nível de edu-
cação e conscientização das pessoas é elevado, mas
no momento em que foi reduzida a intensidade de
punição de um delito, houve imediatamente um au-
mento no número de ocorrências. Hoje, isso se tor-
nou um desafio para o varejo da Grã-Bretanha, e existe
até uma ação forte do setor de diálogo com o gover-
no, mostrando todo o impacto sofrido por essa alte-
ração na lei.
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