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Fórum vai produzir filme de até R$ 10 milhões para convencer consumidores a deixar as 
mercadorias ilegais de lado 
 
 
De tanto assistir ao consumo de produtos piratas aumentar Brasil afora, grandes corporações 
resolveram adotar uma nova tática para combater a pirataria. A estratégia é fazer um filme de 
grande apelo comercial para convencer os consumidores. 
 
O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, uma união de empresas e associações 
contra o comércio ilegal, vai financiar o filme para conscientizar a população sobre os 
malefícios do consumo de produtos piratas, principalmente para a indústria cultural. 
 
Lição difícil de ser entendida, conforme mostra um estudo nacional feito pela Federação do 
Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). No levantamento realizado em 70 cidades do 
Brasil, em mil domicílios, 47% dos entrevistados compraram algum produto pirata em 2008. A 
pesquisa estima que 68 milhões de brasileiros acima de 16 anos adquiriram alguma 
mercadoria falsificada no período. 
 
A organização ainda negocia qual produtora vai dirigir o filme. Três empresas estão no páreo. 
Uma das cortejadas é a Zazen produções, do cineasta José Padilha que teve o sucesso "Tropa 
de Elite" amplamente pirateado. Uma cópia do filme vazou antes da estreia e se multiplicou 
em camelôs. 
 
Padilha se prepara agora para começar a filmar "Tropa de Elite 2" em janeiro do ano que vem. 
O projeto do Fórum Nacional Contra a Pirataria deve gastar entre R$ 6 milhões e R$ 10 
milhões, a depender, é claro, da produtora e do roteiro escolhido, segundo o atual presidente 
da entidade, Alexandre Cruz. 
 
"Depende muito do roteiro que vai ser criado pelo produtor. O filme já tem diretrizes, dinheiro 
e vamos fazer concorrência para ver qual é o melhor projeto", disse Cruz, em entrevista ao  
BRASIL ECONÔMICO. 
 
Um dos objetivos do filme, segundo Cruz, é mostrar que os produtos piratas são distribuídos 
globalmente por máfias internacionais e ainda são contrabandeados junto com armas e 
drogas. 
 
"A gente quer mostrar o tanto de corrupção, de crime organizado, que está envolvido", 
argumenta Cruz, um dos responsáveis pelo projeto no Fórum Nacional Contra a Pirataria. 
 
Para o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, 
Paulo Antenor de Oliveira, a educação é um dos pontos mais importantes do combate à 
pirataria. Na opinião dele, outras frentes de atuação devem ser a repressão aos distribuidores 
e vendedores e mudanças econômicas no setor, como a redução de impostos. 
 
"Ninguém vai ficar tranqüilo que comprando CD pirata na esquina, sabendo que vai estar 
pagando bala perdida. Mas por que um CD original não é vendido mais barato?", declarou. 
Ainda segundo o estudo, os produtos piratas mais consumidos são CDs e DVDs. A entidade diz 
na pesquisa que a tributação elevada sobre esses produtos encarece o preço final e dificulta a 
competição com as mercadorias falsificadas.  
 
Cerca de 94% dos entrevistados na pesquisa disseram que compram produtos piratas porque 
é mais barato. 
 
"Queremos levar vantagem em tudo. Só a educação vai tirar essa cultura das pessoas", avalia 
Natan Schiper, representante da Confederação Nacional de Comércio (CNC) no Conselho 
Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), vinculado ao Ministério da Justiça. 



 
Algumas medidas preventivas já surgiram após uma reunião do governo com cineastas, no fim 
de setembro. A idéia é reforçar a segurança em salas de cinema para evitar filmagens e 
restringir mais o acesso às cópias nas produtoras. 
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