


Os pontos de venda também se
multiplicam pelo País. O comércio
não é feito apenas de maneira in-
formal nas ruas, mas há lojas espe-
cializadas em vender produtos pira-
tas como se fossem originais. E, para
contrariar as expectativas, os clien-
tes não são apenas pessoas de bai-
xo poder aquisitivo. Até o presiden-
te do Conselho Nacional de Combate
à Pirataria (CNCP), Romeu Tuma
Júnior, interessou-se em adquirir
uma "muamba". Recentemente, a im-
prensa noticiou que ele teria ligações
com o chinês Lee Kwok Kwen, conhe-
cido como Paulo Li, acusado de che-
fiar uma quadrilha de contrabandis-
tas que movimentava cerca de R$ 12
milhões por ano. E-mails e telefone-
mas confirmam a relação e revelam a
intenção de Tuma Júnior em comprar
um videogame falsificado para dar de
presente à filha. Apesar do flagran-
te de mau exemplo, ele continuava no
cargo (até o fechamento desta edição
da revista).

De acordo com o CNCP, em 2009,
a pirataria impediu a arrecadação de
US$ 30 bilhões de impostos (cerca de
R$ 54 bilhões) só no Brasil. No mer-
cado mundial, o valor sobe para US$
600 bilhões, quase o dobro do que é
movimentado pelo narcotráfico, esti-

mado em US$ 360 bilhões. "O que é
pior é que algumas vezes o consumi-
dor nem sabe que está comprando um
produto falsificado. Só descobre de-
pois que a polícia investiga e divulga
as fraudes. Isso é um total desrespei-
to ao consumidor", diz o economista
Júlio Queiroga, de Natal (RN). Outras
vezes, o usuário sabe que está usando
um produto pirata e sem garantia de
uso e, mesmo assim, arrisca a própria
saúde. "É bom que fique claro que os
remédios genéricos não são piratea-
dos. Eles têm o mesmo princípio ativo
e são autorizados pelo Ministério da
Saúde. Remédios pirateados são aque-
les que não têm os componetes indi-
cados na embalagem e que são postos
à venda como se fossem os originais",
explica.

"Não sei se há como impedir to-
talmente a pirataria, mas que é ne-
cessário haver discussões sobre isso
ninguém pode negar. Até onde é per-
mitido criar versões mais baratas dos
produtos? E, em médio e longo pra-
zos, que danos isso pode causar à eco-
nomia e ao próprio consumidor? Ou
será que há só benefícios?", questio-
na Cristina. A pergunta vem seguida
de uma breve resposta: "É claro que
não!". A fabricação de um ténis de
corrida, por exemplo, envolve uma sé-



rie de tecnologias e testes para melho-
rar o desempenho e dar mais firmeza
às pisadas. O mesmo artigo pirateado
não dá essa garantia.

"Hoje o que muita gente quer é
ser destaque por aquilo que possui.
Por que se conformar com uma bolsa
normal, se você pode ter uma imita-
ção de uma marca caríssima? O con-

sumismo tomou conta de todos nós.
Não podemos negar. É claro que is-
so causou prejuízos no comércio e is-
so deve mesmo ser debatido em sa-
la de aula", frisa a socióloga. Se por
um lado a pirataria movimenta mi-
lhões no comércio informal, por ou-
tro gera o desemprego e a quebra de
empreendimentos que antes eram
vistos como sólidos. "Hoje em dia,
é difícil encontrar videolocadoras.
Quem quer pagar R$ 3 ou R$ 4 para
ver um filme se pode baixar de gra-
ça na internet e trocar com os ami-
gos? O que parece ser uma ação ino-
cente pode levar à morte, quando se
trata de medicamentos falsificados,
por exemplo. Se um hipertenso to-
mar uma 'pílula de farinha' poderá
ter sérios danos à saúde. Isso envolve
muito mais que a simples questão fi-
nanceira, passa a ser algo que põe em
risco a segurança da população", ex-
plica o economista.

PROPRIEDADE INTECTUAL
A questão passa ainda pelo desres-
peito à criação individual. Segundo a
Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI), órgão vincula-
do à Organização das Nações Unidas
(ONU), o termo refere-se a criações
da mente, sejam músicas, inven-
ções, símbolos, nomes, design, ima-
gens, softwares, ilustrações, enfim tu-
do criado por uma pessoa seja qual for
o fim. "O criador pode patentear, pa-
ra impedir que outra pessoa use a in-
venção e ganhe dinheiro, ou deixar a
criação aberta para reformulações. Foi
dessa forma que foi criado o Firefox,
que é um software livre", explica o
professor do Centro de Informática da
Universidade Federal de Pernambuco
(Cin/UFPE), Geber Ramalho. Segundo
ele, há muitas controvérsias sobre o
que é ou não pirataria, devido à rela-
ção com redes criminosas e a falta de
leis universais que regulem as cópias.
"Na França, uma pessoa que paga por
uma música tem o direito de repassá-
la para cinco amigos sem cometer cri-

me. As mídias digitais trouxeram es-
ta facilidade, portanto precisamos ter
leis que façam sentido e sejam benéfi-
cas para criadores, consumidores e co-
merciantes", salienta.

Ele lembra ainda que muitos can-
tores preferem divulgar suas músi-
cas livremente na internet. Foi o caso
da banda inglesa de rock alternativo
Radiohead, que em 2007 lançou o ál-
bum In Rainbows e disponibilizou as
canções em Mp3 no site do grupo. Os
fãs faziam o download e informavam o
quanto queriam pagar pelo CD. A no-
va estratégia serviu para alavancar as
vendas do "CD físico", que incluía tam-
bém um CD bónus com as sessões de
gravação, uma edição dupla em vinil
e um livro de capa dura. Atualmente
existe um novo tipo de licença, conhe-
cida como Creative Commons, que pre-
serva alguns direitos e permite que o
produto seja recriado e distribuído. "Se
um artista deseja que sua música seja
remixada pode usar esse tipo de licen-
ça, que preserva os direitos de criação
e permite uma reformulação", explica
o professor.

DEBATE
Um tema tão atual como este não po-
de deixar de ser levado para a sala de
aula e discutido com alunos e profes-
sores. "Atualidades passou a ser um
item obrigatório nas aulas, principal-
mente no ensino médio. A pirataria é
um dos assuntos que pode ser tratado
porque envolve as questões ética, eco-
nómica e social, além do direito de vei-
culação de uma criação própria", des-
taca a pedagoga Fátima dos Santos, de
Recife (PE). "A formação dos estudan-
tes também se refere aos valores éticos
e comportamentais", completa.

Uma das iniciativas de discus-
são e combate à pirataria é da Câmara
Americana de Comércio (Anicham),
que criou o projeto Escola Legal, visan-
do a conscientização de estudantes e do-
centes sobre os danos causados pela pi-
rataria e sobre a propriedade intelectual.
Lançado em 2007, o trabalho já passou



Apresentação de peça teaírai dos alunos do CEU Meninos duran- Trabalhos de alunos expostos no evento de encerramento do Projeío Escola Legai, em São
te evento de encerramento do Projeto Escoía Leqal, em 2009 Paulo, no ano passado

por 117 escolas públicas e privadas, sensi-
bilizando 953 educadores e mais de 22,2
mil alunos de 7 a 14 anos. A edição 2010
será realizada em seis cidades: São Paulo
(SP), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG),
Curitiba (PR), Recife (PB) e Brasília (DF)
- confira os endereços e telefones da Anicham

no quadro. Qualquer escola pode partici-
par e a adesão não tem nenhum custo
para as instituições de ensino. "O projeto
acontece em três etapas. A primeira con-
siste na realização do fórum de constien-
tização dos educadores, com palestras e
capacitação com psicopedagogos. Em se-
guida, é feita uma visita às escolas com
materiais de apoio sobre o tema. Depois
que o projeto é realizado nas escolas, faze-
mos um evento de encerramento, quando
são apresentados os trabalhos produzidos
pelos alunos", informa Bruno Bezerra, da
equipe do projeto Escola Legal. O tema
pode ser desenvolvido de forma interdis-
ciplinar, abordando aspectos específicos
em diferentes disciplinas (confira o quadro
nesta matéria).

O resultado pode ser observado por
meio dos comentários feitos pelos es-
tudantes. "Eles até brincam quando
alguém aparece com algum produto
pirata, demonstrando preferência por
produtos originais. Eles também co-
meçam a cobrar dos pais que tenham
a mesma iniciativa. Isso acontece, in-
clusive, nas famílias em que os pais
comercializam artigos falsificados",
diz a diretora do Colégio Estadual José
Alves de Assis, Gilvaci Arimatéia, de

Goiânia. Segundo ela, a açáo esbarra
na existência de muitas feiras livres —
onde esses tipos de produtos são vendi-
dos - e no baixo poder aquisitivo. "Os
estudantes até preferem as marcas ori-
ginais, mas nem sempre podem pagar
por elas", conta.

Para levar a discussão para a sa-
la de aula, é preciso que a instituição
coloque em prática o uso de produtos
originais antes de entrar no assun-
to. É o caso da Escola Interamérica
Fundamental, também de Goiânia,
que já defendia o combate à pirataria
mesmo antes de participar do projeto
Escola Legal. "O nosso falar e agir não
pode ser incoerente, senão perderemos
nossa credibilidade. A escola é uma
instituição social responsável pela for-
mação da conscientização. Precisamos
alertar os jovens a partir da condu-
ta ética", salienta a diretora Suelania
Costa Santos. Segundo ela, os profes-
sores sempre foram orientados a tra-
balhar com materiais originais e não
indicar a cópia de livros. "Na área ad-
ministrativa, usamos o Windows licen-
ciado. Já nos laboratórios de informá-
tica temos o Linux, que é um softwãre
livre", conta.

A pirataria ainda causa muitas con-
trovérsias, porque nem sempre a cópia é
encarada como crime. Cada pessoa mos-
tra uma opinião diferente sobre o que é
ou não domínio público e que pode, por-
tanto, ser copiado. "Esta questão deve
ser levada para as aulas, porque estará

no cenário mundial nos próximos anos.
Se todos os direitos devem ser preserva-
dos ou se haverá uma abertura para mo-
dificações, inclusive como estratégia de
vendas, é uma conclusão que não caberá
à escola. Mas é preciso incentivar a for-
mação de opinião sobre o assunto", fina-
liza a pedagoga Fátima. G
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