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Governo estima que essa seja a arrecadação perdida com o comércio de produtos piratas 
 
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, 
estima que o Brasil deixa de arrecadar mais de R$ 30 bilhões por ano com o comércio ilegal de 
produtos piratas. 
 
Ao longo de 2008, as apreensões feitas pela Receita Federal atingiram o valor de R$ 270 
milhões, o que mostra que a maior parte das mercadorias ilegais que circulam pelo país ainda 
não é confiscada. Em 2007, esse valor havia ficado na casa de R$ 295 milhões. 
 
A avaliação do CNCP é de que a falsificação de mercadorias tem sido o crime mais lucrativo em 
todo o mundo, porque movimenta anualmente US$ 522 bilhões por organizações criminosas, 
superando o tráfico de drogas (US$ 360 bilhões), segundo dados da Interpol. 
 
Segundo o último estudo da Fecomércio-RJ, as mercadorias mais falsificadas são CDs, DVDs, 
óculos, relógios, roupas, calçados, bolsas, tênis, brinquedos, perfumes, cigarros, isqueiros, 
canetas, acessórios para veículos, programas de computador e até remédios. 
 
Usar remédios falsificados e óculos de qualidade duvidosa pode prejudicar a saúde dos 
compradores. 
 
"Temos que trabalhar cada vez mais para conscientização do consumidor para que ele entenda 
que preço mais barato pode causar graves prejuízos para a sua saúde e a sua segurança, sem 
falar nos prejuízos para a sociedade", comentou o presidente do Instituto Brasil Legal, Edson 
Luiz Vismona. 
 
A preocupação com eventuais problemas decorrentes do uso é negligenciada por boa parte das 
pessoas que compram produtos piratas, conforme mostra a pesquisa. 
 
Cerca de 64% dos entrevistados disseram acreditar que o uso deste tipo de mercadoria pode 
trazer conseqüências negativas. A preocupação com a perda de arrecadação do Fisco é menos 
negligenciada, ainda segundo o levantamento da Fecomercio em mil domicílios de todo o 
Brasil. Cerca de 77 % dos entrevistados afirmaram acreditavar que a pirataria alimenta a 
sonegação de impostos. 
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