
Problemaestánatransferência
defábricas,dizespecialista

Com perda de € 6 bilhões anuais, marcas enquadram
sites, transportadoras e operadoras de cartões

A transferência de fábricas
dasmarcas de luxo daEuro-
paOcidentalparaoLesteEu-
ropeu e para a Ásia é uma
das raízesdo fortalecimento
da pirataria e do contraban-
do. Quem afirma é um dos
maioresespecialistasemgri-
fes de luxo da França,Maxi-

me Koromyslov, pesquisador
daUniversidade deNancy II.
Segundo um estudo feito

por Koromyslov, empresas co-
mo Hugo Boss, Lancel, Long-
champParis e Céline, na Fran-
ça, e Valentino, Armani e Guc-
ci, na Itália, optaram por abrir
fábricasempaísesemdesenvol-
vimento. Nesses locais, aponta
o estudo, amão-de-obra émais
barata, as legislações de traba-
lho,mais flexíveis, os impostos,
mais baixos, e o acesso àmaté-

ria-prima,mais fácil.
Outrasmarcasdeluxotradi-

cionais, como Cartier, Chanel,
Hermès Paris e Louis Vuitton,
porém,mantêmsuas unidades
de produção apenas em países
daEuropa ounosEstadosUni-
dos.
De outro lado, Marc-Antoi-

ne Jamet, presidente da Uni-
fab,mostra-secontrárioaosar-
gumentos de Koromyslov.
“Não há relações entre a fabri-
caçãodeprodutosnoexteriore
a pirataria”, entende Jamet,
também secretário-geral da
Moët Hennessy Louis Vuitton
(LVMH), empresa proprietá-
riademarcas comoLouisVuit-
ton e Céline. ● A.N.

Grifestravam
guerracontra
piratasnaFrança

Andrei Netto
ESPECIAL PARA O ESTADO

PARIS

AFrançaestáemlutacontra
a pirataria, o contrabando e
odescaminho,crimesquefa-
zem das grifes de luxo pari-
siensesalgumasdasmaiores
vítimas. O problema é grave
e gera ao país perdas anuais
de € 6 bilhões, segundo a
União dos Fabricantes (Uni-
fab),associaçãoquelutapela
proteçãointernacionalàpro-
priedade intelectual.
Os inimigos a seremcom-

batidos estão identificados:
além dos fabricantes ilegais
edoscomerciantesnãoauto-
rizados–aspontasmaisvisí-
veis do negócio –, há sites de
comércio eletrônico, gran-
descorporaçõesdetranspor-
te de cargas e encomendas e
operadorasdecartõesdecré-
dito.Seusmétodosdecontro-
le pífios, avaliam autorida-
des no assunto, permitem o
fluxodemercadoriasquevio-
lam a propriedade intelec-
tual em todo omundo.
A decisão de acirrar a

pressão sobre essas empre-
sas foi confirmada pelo Fó-
rum Europeu da Proprieda-
de Intelectual, realizado no
Pavilhão Dauphine, um dos
principaiscentrosdeexposi-
çõesedeconferênciasdePa-
ris, no fim demarço.
O evento, cujo peso políti-

co foi assegurado pelas pre-
sençasdosministrosdaEco-
nomia e Finanças, Thierry
Breton,edaIndústria,Patri-
ckDevedjian, foi organizado
pelaUnifab,comapoiodoCo-
mitêColbert, instituição que
congrega 68 grifes de luxo
francesas – como Dior, Cha-
nel, Hermès eGivenchy.
Estudos realizados pelas

organizações revelam a ex-
tensão eomodode operação
dasredesdepirataria.Ageo-
grafia do contrabando inclui

países asiáticos, em especial
ChinaeCoréiadoSul, e daÁfri-
ca,aexemplodeMarrocoseTu-
nísia, como os maiores centros
produtores de artigos ilegais.
Seguem-se países da Europa
Central e do Leste. Para alcan-
çar seusmercados consumido-
res–inclusivenoBrasil–,osem-
presários da pirataria se valem
daredemundialdecomputado-
res para divulgar seus produ-
tos, distribuídos por empresas
detransportedecargasepagos
com cartões de crédito, ações
quelhesconferemaparênciade
legalidade.
“Sabemos que 80% dos pro-

dutossãofeitosnaChina,vendi-
dospormeioda internet,distri-
buídosporempresasdecorreio
como a FedEx e a UPS e pagos
comcartãode crédito”, susten-
ta Marc-Antoine Jamet, presi-

dente da Unifab e também se-
cretário-geral da LVMH, dona
de marcas como Louis Vuitton
eDior. “É preciso enfrentar es-
sa rede e exigir responsabilida-
de das empresas envolvidas.”
Conforme a Unifab, do univer-
so de €6 bilhões de perdas, in-
dústrias têxteis e de acessórios
de moda arcam com 14,7% do
ônus.Fabricantesdeperfumes,
com 2,1%, e de relógios e jóias,
com1,1%, completamocenário.
Apreocupaçãodosfabrican-

tes de enfrentar os intermediá-
rios da clandestinidade é cres-
cente desde o meio da década,
quando a LVMH, maior grupo
de luxo do mundo, decidiu en-
frentar os gigantes da internet
Google e eBay. As empresas
americanas foram acusadas de
colaborarcomapublicidadeen-
ganosa, a concorrência desleal

e a pirataria de marcas. No
eBay, bolsas falsas eramvendi-
das a preços irrisórios quando
comparados aos das lojas da
marca.Adisputajurídicatermi-
nou em setembro de 2006, com
vitória da LVMH.
O grau de agressividade da

LVMHemrelaçãoàviolaçãoda
propriedade intelectual não é
segredo na França. Em entre-
vista ao canal público de TV
France 3, Bernard Arnault, di-
retor-presidentedogrupo,clas-
sificou a pirataria como o “pior
inimigo da LV”.

LINHA DURA
Para enfrentar o problema, a
LouisVuittonmantém40equi-
pes especializadas emdiagnos-
ticar irregularidades em Paris
e em escritórios regionais em
Tóquio,Seul,HongKong,Guan-
gshou,Milão,NovaYork eBue-
nos Aires. Além delas, um De-
partamentodePropriedade In-
telectual com 250 advogados e
investigadores organiza ações
contra os líderes do contraban-
do mundial. Segundo relatório
daempresa,13milprocessosre-
lativos à pirataria foram aber-
tos em 2007, levando à prisão
de cerca demil suspeitos.
Aempresatambémfazcam-

panhaalertandoosconsumido-
resquesóvendeseusprodutos,
fabricados em ateliês na Fran-
ça,Espanha,Suíça,ItáliaeEsta-
dosUnidos,emlojasdamarcae
nossiteslouisvuitton.comeelu-
xury.com. A política da empre-
sa é não se manifestar sobre o
tema. “Não queremos alimen-
tar ainda mais este assunto”,
diz Nathalie Moulle-Berteaux,
diretora de Propriedade Inte-
lectual da empresa na França.
ParaJamet, porém,seopre-

juízofinanceiroaopaísnãoécla-
ro, o impacto sobre o mercado
de trabalho é evidente. “Temos
informações de que a pirataria
eocontrabandoimplicamaper-
da de pelo menos 400 mil em-
pregos noBrasil.” ●

VIGILÂNCIA–ALouisVuittonmantém40equipesespecializadasemdiagnosticar irregularidades

Empresários da
pirataria usam a
internet para
divulgar produtos
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