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DESCAMINHO Se há redução nos preços, dizem administradores, consumidor opta pelo produto formal

Pirataria muda estratégia das companhias
Representantes de diversos setores da indústria
fazem parcerias e adaptam linhas de produtos para
diminuírem as perdas com as cópias ilegais

Edson Vismona

são paulo
O Brasil deixa de arrecadar anual-
mente R$ 30 bilhões em impostos
por causa da falsificação e do con-
trabando de produtos, segundo
dados do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria. Para reduzir
estas perdas, fabricantes de di-
versos setores têm aumentado
seus investimentos em parcerias
comórgãos dogovernoe emprá-
ticas de negóciosque minimizem
estas ações, como exclusividade
em licenciamento, investimen-
tos em tecnologiase certificações
(leia box ao lado).

O exemplo mais recente é do
gigante do setor têxtil Invista, de-
tentor da Lycra, que acaba de in-
vestir em um contrato de licen-
ciamento para o uso exclusivo da
etiqueta da marca nas calças fe-
mininas das Lojas Renner. A ex-
pectativa é que a parceria ajude a
reduziro númerodenotificações
deuso indevidodamarca, queno
ano passado chegaram a 215 ca-
sos. De acordo com a empresa,
grande parte delas foi cometida
porconfecçõese varejistasdepe-
queno e médio porte.

“Nossa marcaé extremamente
forte no mercado e as pessoas se
apóiam nela para gerar credibili-
dade econfiança. Amarca traduz
tantascoisas paraasconsumido-
ras — temos licenciamentos até
na áreade cosméticos —que em-
presas menores acabam se
apoiando nisso para dar susten-

tação a seus produtos. O fato de a
marca estarsempre atreladaa di-
versos tipos de produto também
acaba gerando confusão”, afirma
FabianaGutierrez, gerentedeCo-
municação da marca no Brasil.

Paraidentificar osprodutospi-
ratas, a empresa investe na con-
trataçãode escritóriosdeadvoca-
cia e em pesquisas de mercado.
Outra ação de combate é o pro-
grama de fidelização de clientes,
chamado “100% Lycra” que, a
partir de critérios de qualidade,

credencia tecelagens e malharias,
autorizando-as a confeccionar e
vender produtos feitos com a
marca, e também oferece incen-
tivos, como suporte de marke -
ting, informações sobre tendên-
cias de moda, pesquisas de mer-
cado e lançamentos. Outro dife-
rencial é que o programa também
oferece treinamentos às repre-
sentantes de vendas da marca e
das empresas credenciadas.

“Investimos em treinamentos
para explicarcomo funcionao te-
cido e capacitá-los nas vendas”,
explica a gerente.

Eletroeletrônicos
Vítimas constantes de pirataria e
contrabando, empresas fabri-
cantes de produtos de informáti-
ca e eletroeletrônicos têm apos-
tado na união do setor para pro-
mover ações de combate e afir-
mam ter reduzido, nos últimos
dois anos, de 70% para 45% a
atuação da concorrência infor-
mal. É o que afirma o Instituto
Brasil Legal (IBL), uma associa-
ção sem fins lucrativos, formada
há dois anos por líderes dos seto-
res de informática e eletroeletrô-
nico, como Microsoft, AMD, Intel,
Panasonic, Philips e Semp Toshi-
ba.

“Temos investido no fortaleci-
mento de ações coletivas, incen-
tivando a troca de informações a
respeito dos produtos que não
obedecem às normastécnicas ou
que praticam preços muito abai-
xo do mercado, em busca de
competitividade. Existem, por
exemplo, fabricantes que não
conseguem isenção de impostos
e oferecem produtos mais bara-

tos que os nossos. É evidente que
háuma sonegaçãofiscal”, dizEd-
son Vismona,presidente daasso-
ciação.

O instituto fornece coopera-
çãotécnicaaos agentesdogover-
no que fiscalizam os pon-
tos-de-venda, portos e
aeroportos, auxilian-
do-os na identificação
dos produtos ilegais e
fornecendo informa-
ções sobre o que está em
prática no mercado.

Uma das integrantes
dogrupo, aDell, fazcoro
à eficiência da redução
de custos. “Estas medidas são as
mais eficazes no combate à pira-
taria. Se a diferençade custo abai-
xa, o consumidor opta pelo pro-
duto formal”, afirma Gelverton
Munno,gerente deAssuntosCor-
porativos da Dell, que afirma que
o custo de um computador ilegal
chega a 40% de diferença dos fa-
bricados pela empresa.

Por isso ele acredita que as me-
didas anunciadas pelo Programa
de Aceleração do Crescimento
estimulem ainda mais o comér-
cio dos produtos legalizados.
“Nossas projeções de vendas es-
tão maiores,principalmente jun-
to às pequenas e médias empre-
sas”, completa.

Solução tecnológica
Para recuperar o faturamento
perdido com as cópias ilegais de
trechos de livros técnico-científi-
cos voltados ao mercado univer-
sitário — que, de acordo com a
Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR) pode che-
gar a R$ 780 milhões — será lan-

çado em março, um portal de
venda e impressão de capítulos
de obrasaos alunos,com miltítu-
los disponíveis. O projeto custou
R$1 milhãoe teveoapoio dequa-
torze editoras associadas à ABDR,
como Atlas e Bookman.

“A grande sacada é
que umaúnica platafor-
ma conseguiu reunir o
conteúdo de todas as
editoras”, afirma Bruno
de Carli, conselheiro fis-
cal da ABDR.

A associação está ca-
dastrando pon-
tos-de-venda em livra-

rias e faculdades de todo o Brasil.
Atualmente, há seis pon-
tos-de-venda já funcionando em
São Paulo, Belo Horizonte e Rio de
Janeiro. A administração, catalo-
gação, venda e impressão do con-
teúdo digitalizado serão feitas
como usointensivo decriptogra-
fia e arquivos PDF, através de
uma plataforma eletrônica.

“A tecnologia promoveuma si-
nergia entre vários setores: criou
ummecanismoque tornaocusto
do material didático mais acessí-
vel para os alunos; é um recurso
alternativo de vendas e de contro-
le para as editoras; e preserva os
direitos autorais dos autores”, ex-
plica Altair Assis, diretor da Neo-
ris, consultoria responsável pela
materialização do projeto da AB-
DR.
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k MARCA FORTE

«Nossa marca é
extremamente forte e
empresas acabam se
apoiando nisso para
dar sustentação aos
seus produtos»
FABIANA GUTIERREZ
GERENTE DA INVISTA

k SONEGAÇÃO

«Existem fabricantes
que não conseguem
isenção de impostos
e oferecem produtos
mais baratos
que os nossos»
EDSON VISMONA
PRESIDENTE DO IBL

Indústrias ópticas
lutam por
qualificação

A indústria óptica, que só em
janeiro deste ano teve 1 milhão
de óculos piratas apreendidos,
contra 5 milhões em todo o
ano passado, está investindo
no aumento da certificação pa-
ra combater a ilegalidade.

”Com o aumento do moni-
toramento, a pirataria se des-
locou para o contrabando. Es-
tamos trabalhando para tornar
obrigatória uma norma de cer-
tificação de fabricantes e im-
portadores, através de um pro-
jeto de lei que está tramitando
na Câmara dos Deputados. Es-
peramos que ele seja aprovado
até o final do ano“, diz Bento
Alcoforado, presidente da As-
sociação Brasileira das Indús-
trias Óticas (Abiótica).

De acordo com a entidade, o
objetivo é qualificar mercado.

As empresas ligadas à as-
sociação e com o Sindicato da
Indústria Ótica também estão
estabelecendo ações com a Co-
ordenação de Aduanas (órgão
do governo que realiza a ges-
tão de portos da Receita Fe-
deral) para monitorar as diver-
sas categorias de produtos (ar-
mações, óculos de segurança,
óculos de desporto) e oferecer
cooperação técnica para a
identificação dos produtos.

As ações começaram em no-
vembro do ano passado, com o
ingresso das entidades no Fó-
rum Nacional de Combate à Pi-
rataria.
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