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Fiespcria frentecontra ilegalidade

Estudo revela quemais de 50% já compraram no comércio alternativo
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Quantomaiorarenda,maior
oconsumodeprodutospiratas

Marcelo Rehder

Mais de50%dos consumidores
compram produtos piratas, se-
gundo pesquisa divulgada on-
tempeloProgramadeAdminis-
tração de Varejo (Provar) da
FundaçãoInstitutodeAdminis-
tração da USP. Realizada em
parceria com a Canal Varejo
Consultoria de Mercados de
Bens e Serviços, a pesquisa ou-
viu 500 pessoas na cidade de
São Paulo e constatou que
55,4% dos entrevistados com-
praram recentemente algum
item do chamado comércio al-
ternativo, que não recolhe im-
postos nem respeitamarcas.
A sondagem mostra tam-

bémque 60,3%dos consumido-
res desse tipo de mercadoria
poucoseimportamdelevarpro-
dutos falsificados. Além disso,
66% desconhecem a relação
existente entre os produtos pi-
ratas e o crime organizado.
Os números impressionam

porqueoporcentualcrescecon-
forme aumenta a faixa de ren-
da.Oestudorevelaque69%dos
entrevistados com renda men-
sal de até 2,5 salários mínimos
nãopercebemessarelaçãocom
ocrime.Entreosconsumidores
querecebemmaisdecincosalá-
rios mínimos, essa proporção
sobe para 73%.
“Esses resultados mostram

que,emboraoconsumidoreste-
ja cadadiamais atento às atitu-
des responsáveis das empre-
sas,omesmocritérionãoérefe-
rência quando ele se vê diante
deseupróprioatodecomprar”,
diz Cláudio Felisoni de Angelo,
coordenador geral do Provar.

Segundo a pesquisa,
91,7% dos entrevistados res-
ponderam que o preço mais
em conta é a principal moti-
vação para a compra de pro-
dutos piratas. O valormédio
das compras é de R$ 35,00 e
o local preferido, para 47,6%
dos entrevistados, é o centro
da cidade.
A pesquisa revela que

35,2%dosentrevistadossem-
prefazemcomprasdeprodu-
tos piratas. Os CDs e DVDs
lideram a lista dosmais pro-
curados, com69,4%das pre-
ferências.Aseguir, vêmrou-
pas (29,8%), brinquedos
(24,7%) e bijuterias (22,6%).
“A pirataria é um proble-

ma cultural e social no Bra-
sil”, diz o coordenador do
Provar.“Aoadquirirumpro-
duto falsificado, o consumi-
dornão tem idéia domal que
causaasipróprioeaodesen-
volvimento do País”. Tanto
que 21,1% dos entrevistados
acham que adquirir produ-
tos clandestinos traz status,
o que é “umcontra-senso”.
Segundo o Ministério da

Justiça, a cada ano cerca de
R$ 30 bilhões deixam de ser
arrecadados em impostos
em razão da pirataria. Esti-
ma-seque,paracadaempre-
go informal criado (em no-
vas barracas de camelôs nas
ruas, por exemplo), seis pos-
tos de trabalho com carteira
assinada sãoperdidos. “Cer-
ca de 2milhões de empregos
são fechados ou deixam de
serabertostodososanospor
causadapirataria”,dizopro-
fessor.” ●

●●●A Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) aca-
ba de criar uma unidade de defe-
sa comercial, que tem entre seus
principais objetivos o combate à
pirataria. Segundo Roberto Gian-
netti da Fonseca, diretor doDe-
partamento de Relações Interna-
cionais e Comércio Exterior (De-
rex) da entidade, a idéia é reunir
nessa unidade as diversas asso-
ciações de classe e instituições
que hoje atuam no combate à pi-
rataria.

“Vamos formar uma frente
para defender a indústria brasilei-
ra contra o comércio desleal, con-

tra a sonegação, contra a pirata-
ria e tudo o que tem ocorrido de
prática desonesta nessa área”,
explica Giannetti da Fonseca.

A unidade vai funcionar den-
tro do próprio Derex. “Vamos
sair mais da parte teórica e do
discurso e partir para uma busca
mais efetiva de informações e
denunciar commaior vigor o co-
mércio desleal que destrói indús-
trias e empregos no País.”

Giannetti da Fonseca, que em-
barcou ontem para os EUA, vai
aproveitar a viagem para propor
umesforço internacional de com-
bate à pirataria. ● M.R.
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