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Por uma questão de princípios, eu não compro produtos piratas, sejam CDs, DVDs, softwares, 
roupas ou acessórios. Pesquisa nacional, realizada pelo Ipsos por encomenda da 
Fecomercio/RJ em agosto do ano passado, mostrou que 47% dos brasileiros não compartilham 
a mesma opinião. Esse dado é coerente com os que foram divulgados no final do ano passado 
pelo Ibope, dando conta que 42% dos 1.700 entrevistados nas cidades de São Paulo, Rio e 
Belo Horizonte consomem sempre, ou às vezes, mercadorias falsificadas. Essa turma toda tem 
plena consciência dos malefícios causados pela pirataria. Prova disso é que 79% dos 
consumidores ouvidos pelo Ibope concordam que as falsificações prejudicam as marcas e 
desestimulam investimentos no país. Tem mais - 77% admitem que colaboram para a 
sonegação fiscal, o que acarreta redução nos recursos do Governo para investimentos em 
saúde, educação e habitação. Mesmo assim, seguem alimentando essa indústria sem remorso. 
Para se ter idéia, apenas 1/3 dos pesquisados concorda com a frase "me sinto mal cada vez 
que compro um produto pirata, pois sei que estou fazendo algo errado". Entretanto, 90% 
deixariam de comprar produtos piratas se isso trouxesse danos para si ou para a família, numa 
demonstração clara de que as questões individuais ainda predominam sobre o bem estar 
coletivo no julgamento de muita gente.  
 
O preço baixo continua sendo o maior atrativo dos falsificados - de acordo com 84% dos que 
compraram alguma imitação nos últimos 12 meses, o pirata custa menos da metade do 
original. Chega a 69% o percentual dos que declaram que só compram piratas porque não têm 
condições financeiras de adquirir o verdadeiro. Porém, somente 27% concordam que essa 
atitude é uma espécie de retaliação ideológica contra os preços absurdos cobrados pelas 
marcas famosas. A maior parte (96%) não tem vergonha de contar aos outros que comprou 
imitações e 40% chegam a nutrir uma espécie de orgulho pela economia obtida. Apesar disso 
tudo, o aumento do potencial aquisitivo da população nos últimos anos ajudou a reduzir um 
pouco o consumo de produtos falsos. O que mostra que, afinal o prestígio da marca original 
ainda seduz o brasileiro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


