
Mercado cinza é o grande pesadelo dos fabricantes 
 
A mesma característica que fez dos pen drives um sucesso de mercado também é o pesadelo 
das companhias que vendem o produto no mercado formal. As proporções reduzidas facilitam 
seu transporte por contrabandistas e não é difícil encontrá-los nos centros de comércio popular 
ou camelôs. 
 
Nas contas de Fabiano Cotait, gerente de varejo da SanDisk Brasil, o mercado cinza pode 
representar 60% das vendas de pen drives no país. Além de não pagarem impostos, os 
produtos também chegam ao país com preços menores por conta da baixa qualidade de seus 
componentes. Ricardo Frassini, gerente de produtos da Extralife, explica que esses pen drives 
são produzidos com material de segunda linha, chips rejeitados pelos testes de qualidade dos 
grandes fabricantes. De acordo com ele, o processo de seleção dos componentes que estarão 
nos "bons pen drives" é dividido em três níveis. Os bons chips seguem para a linha de 
produção. Os de média qualidade são devolvidos ao fabricante, e os ruins podem ser 
devolvidos, ou vendidos como produtos de segunda linha. "Os produtos ainda vêm para o 
Brasil acondicionados do jeito que der, no meio de qualquer coisa", completa. 
 
Para Sergio Valero, dono da Sertha Brindes, o mercado cinza reduz a atratividade do pen drive 
no portfólio de brindes vendidos pela empresa. "Algumas empresas preferem comprar 
produtos informais, em vez de comprar da gente. Fica difícil competir", diz. Jean-Pierre 
Cecillon, diretor de vendas das Kingston para Brasil e Conesul, acredita que a informalidade já 
foi uma ameaça mais grave, mas está em queda por conta de medidas como a MP do Bem. "A 
grande praga do mercado é a falsificação de produtos", afirma. Para combater essa prática, a 
Kingston tem investido em ações de esclarecimento e se aproximado dos consumidores com 
quiosques de informação em centros comerciais.  
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