
O Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria (CNCP), ór-
gão consultivo do Ministério
da Justiça criado em 2004, con-
sidera que o Brasil, por ter
uma das cinco maiores popula-
ções do planeta, tornou-se um
mercado consumidor impor-
tante e atrativo para a venda
de produtos pirateados e falsi-
ficados.

O consumo de produtos con-
trabandeados no Brasil cresce
de forma preocupante. De

2000 a 2009, o volume anual
de mercadorias apreendidas
aumentou 324,6%, passando
de R$ 333 milhões para R$ 1,4
bilhão.

Apesar do aumento de
apreensões, não há como cal-
cular quanto isso representa
do comércio ilegal. Enquanto
o Paraguai funciona como cen-
tro de distribuição, a China
segue como o maior fornece-
dor de produtos piratas, segun-
do os dados oficiais. O status
brasileiro no mundo da pirata-
ria ainda é o de país consumi-
dor. Esse perfil vem mudando
com o aumento da banda de
acesso à internet, que facilita a
falsificação de CDs e DVDs.

PARA LEMBRAR

Amaioria das pessoas não sa-
be que a legislação brasilei-
ra elenca um longo rol de
seguros obrigatórios e que

a sua não contratação pode expor o
segurado ao risco de pagar pesadas
multas.

Os seguros obrigatórios não se li-
mitam ao DPVAT e ao seguro de con-
domínio, para o qual, diga-se de pas-
sagem, a lei exige garantias muito
mais amplas do que a cobertura de
incêndio.

A maioria deles está reunida no artigo
20 do Decreto-Lei 73/66. Esta é a lei que
regulamenta o Sistema Nacional de Se-
guros Privados.

Originalmente promulgada em 1966,
na forma de decreto-lei, foi erguida a
condição de lei complementar pela
Constituição de 1988. Quer dizer, atual-
mente ela se encontra no topo da hierar-
quia legal brasileira, sobrepondo-se aos
códigos em geral, como complemento
das disposições constitucionais.

O Decreto-Lei sempre relacionou os
seguros obrigatórios, todavia eles não
eram contratados porque, apesar de
obrigatórios, a não contratação não ex-
punha o infrator a qualquer tipo de pena-
lidade, exceto ele ter de responder com
o próprio patrimônio para repor os pre-
juízos decorrentes de eventuais sinis-
tros.

Em 2007 foi votada a Lei Complemen-
tar 126/07, conhecida como a lei que pôs
fim ao monopólio do resseguro, exerci-
do pelo IRB. É verdade, sua finalidade
principal foi alterar o Decreto-Lei
73/66, para abrir a atividade ressegura-
dora e permitir que fosse explorada por

outras companhias, além do IRB, crian-
do uma concorrência que se vai acirran-
do desde a entrada em vigor, em janeiro
de 2008.

Mas a Lei Complementar 126/07 foi
muito além de simplesmente quebrar o
monopólio. Ela alterou vários outros
pontos do Decreto-Lei 73/66, e entre as
alterações, incluiu sanções para quem
não contrata os seguros obrigatórios
previstos no artigo 20.

Embora desde a sua entrada em vigor,
as alterações tenham sido pouco comen-
tadas, principalmente porque a maioria
dos brasileiros tem aversão à leitura de
textos legais, e o assunto principal era a
abertura do resseguro, o fato é que elas
estão vigentes, ameaçando seriamente
quem deveria ter, mas não tem os segu-
ros exigidos pela lei.

O artigo 20 do Decreto-Lei 73/66 elen-
ca 11 tipos de seguros obrigatórios, ou
seja, exige 11 modalidades de garantias
que devem ser contratadas para prote-
ger as situações e riscos previstos.

O que afeta mais de perto a maioria da
população é o disposto na alínea g), que
determina a contratação de seguro para

“edifícios divididos em unidades autô-
nomas”, ou condomínios. A lei não diz
que a garantia deva ser contra incêndio.
Pelo contrário, ao silenciar sobre um ti-
po de garantia específica, ela impõe a
obrigação da contratação de coberturas
contra todos os tipos de riscos que
ameacem o edifício.

Se a lei quisesse que a garantia obriga-
tória fosse incêndio, bastava manter a
mesma redação da alínea h), que deter-
mina a contratação de “seguro de incên-
dio e transporte de bens pertencentes a
pessoas jurídicas, situados no país ou
nele transportados”. Mas não é isso que
se lê.

Além destes, são obrigatórios segu-
ros para passageiros de aeronaves co-
merciais; responsabilidade civil do pro-
prietário de aeronaves e do transporta-
dor aéreo; responsabilidade civil do
construtor de imóveis em zonas urba-
nas por danos a pessoas e coisas; garan-
tia do cumprimento das obrigações do
incorporador e do construtor de imó-
veis; danos pessoais causados por em-
barcações ou sua carga a pessoas trans-
portadas ou não; responsabilidade civil

dos transportadores terrestres, marí-
timos, fluviais e lacustres por danos a
carga transportada; etc.

Se até 2008 a não contratação dos
seguros obrigatórios não implicava
qualquer tipo de sanção, este quadro
mudou.

Atualmente, de acordo com o dis-
posto no artigo 112 do Decreto-Lei
73/66, as multas podem chegar a 10%
do valor do interesse segurável, o que
pode ser um número bastante expres-
sivo.

A título de exemplo, um edifício de
porte médio que valha ao redor de 10
milhões de reais e que não tenha o
seguro contratado pode gerar uma
multa de um milhão de reais.
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Artigo

Seguros obrigatórios
Mudança em legislação impõe
pesadas multas em caso de
não contratação do seguro
obrigatório. Até 2008,
consumidor não sofria
nenhuma penalidade

Pirataria mira marcas menos famosas
Depois das grifes de luxo, falsificadores chineses descobrem como ganhar muito com marcas nem tão conhecidas, mais fáceis de vender na internet

Apreensão de
piratas cresceu
324% no País

Stephanie Clifford
THE NEW YORK TIMES

Depois de anos falsificando
produtos de luxo como bolsas
Louis Vuitton de US$ 2,8 mil,
os criminosos estão desco-
brindo que podem lucrar com
a falsificação de artigos mais
simples – como as bolsas Koo-
ba, de US$ 295, e as botas Ugg,
de US$ 140. Na Califórnia, as
autoridades apreenderam re-
centemente um carregamen-
to de papel higiênico falsifica-
do da marca Angel Soft.

A mudança na indústria das
falsificações, que custa às empre-
sas americanas cerca de US$ 200
bilhões por ano, deve-se à procu-
ra dos consumidores por ofertas
num período de baixa no merca-
do, dizem as autoridades. E foi
em parte abastecida por fábricas
ociosas na China.

Quase 80% dos artigos falsifi-
cados apreendidos nos Estados
Unidos no ano passado foram
produzidos na China, onde o de-
clínio na exportação de produ-
tos legítimos durante a recessão
fez com que muitas fábricas pro-
curassem algum tipo de artigo –
legítimo ou não – para manter a
produção.

“Se houver demanda, haverá
oferta”, disse John Spink, dire-
tor do Programa de Proteção ao
Produto e Combate às Falsifica-
ções, da Universidade Michigan
State. Ele diz que, na China, “é
como se, de repente, todos dis-
sessem: estamos com a capacida-
de em baixa. O que podemos pro-
duzir?” Cada vez mais, a respos-
ta surge na forma de produtos
piratas imitando marcas menos
conhecidas, que são fáceis de
vender na internet, podem ter
preços mais caros do que falsifi-
cações óbvias, e escapam dos
programas agressivos das mar-
cas de luxo para proteger seus
nomes, dizem funcionários da al-
fândega e varejistas.

O resultado: bolsas Samantha
Thavasa falsas por US$ 113 e aga-
salhos Ed Hardy falsificados por
US$ 82,50. E, por incrível que pa-
reça, até imitações que são mais
caras do que o produto original:
em 2007, Anya Hindmarch co-
mercializou sacolas de lona es-
tampadas com a frase “Não sou
um saco plástico” por US$ 15.
Agora, imitações podem ser en-
contradas na rede por US$ 99.

“Se o produto dá lucro nos

EUA, a ideia será copiada e adap-
tada fora do país”, diz Jonathan
Erece, coordenador do Departa-
mento Alfandegário e de Prote-
ção da Fronteira dos EUA, na Ca-
lifórnia. “É como um jogo de ga-
to e rato”. Os vendedores de falsi-
ficações de preço intermediário
se valem de outro truque: ao esta-
belecer o preço de seus produtos
falsos num patamar muito próxi-
mo ao dos legítimos, eles atraem
compradores desavisados.

Enganação. Qualquer consumi-
dor experiente sabe que uma bol-
sa Louis Vuitton por US$ 100,
por exemplo, não pode ser legíti-
ma. Mas quando o site Neiman-
Marcus.com, revendedor autori-
zado das bolsas Kooba, vende o
acessório por US$ 295, e um pe-
queno site na rede as oferece por
US$ 190, um consumidor em
busca de promoções pode achar
que encontrou uma pechincha e,
na verdade, está levando um “pi-
rata”.

“Se os preços forem próxi-
mos, alguns consumidores são
tapeados”, disse Robert Barchie-
si, presidente da Coalizão Inter-
nacional de Combate à Falsifica-
ção, uma associação da indús-

tria. “Eles podem estar procuran-
do um preço melhor, mas sem
abrir mão da legitimidade do pro-
duto”. Os falsificadores estão
também copiando fotos e textos
dos sites legítimos.

“O consumidor nada sabe a
respeito da origem do produto”,

disse Leah Evert-Burks, diretora
de proteção à marca da Deckers
Outdoor Corporation, proprie-
tária da Ugg Australia. “Os sites
falsos ficam prontos rapidamen-
te, e os falsificadores copiam as
fotos e os textos da nossa página,
fazendo com que o site deles te-

nha a mesma aparência e funcio-
namento” do site legítimo da em-
presa, disse ela.

Apesar de tudo isso ser ilegal,
as autoridades não divulgam da-
dos a respeito de quais produtos
e quais marcas são mais afetados
pela pirataria. Mas designers e es-
pecialistas da indústria disse-
ram que a tendência das falsifica-
ções de artigos menos luxuosos
se tornou mais perceptível ao
longo do ano passado.

Trata-se de um setor amplo: o
valor total dos artigos falsos
apreendidos por funcionários
do serviço alfandegário america-
no aumentou mais de 25% por
ano entre 2005 e 2008. No ano
fiscal de 2009, com uma queda
total de 25% nas importações co-
mo um todo, o valor do montan-
te de produtos falsos apreendi-
dos caiu apenas 4%, totalizando
US$ 260,7 milhões.

Empresas e especialistas di-
zem que as estatísticas do gover-
no dão conta de apenas uma par-
te do problema, pois muitos falsi-
ficadores vendem diretamente
para o consumidor por meio da
internet, e muitas destas vendas
escapam à atenção das autorida-
des. “Na rede, é muito mais difí-

cil” manter a vigilância e garan-
tir o cumprimento da lei, disse
Todd Kahn, conselheiro geral da
Coach, fabricante de bolsas e
acessórios.

Isso é especialmente verdadei-
ro para as marcas menores, co-
mo descobriu Anna Corinna
Sellinger, cofundadora e direto-
ra de criação da Foley & Corinna,
empresa nova-iorquina de rou-
pas e acessórios. Alguns anos
atrás, ela começou a pesquisar o
preço dos artigos de sua empre-
sa revendidos no eBay. Sua bolsa
urbana, atualmente vendida por
US$ 485, era um produto procu-
rado, mas em algumas das ofer-
tas “havia algo estranho, como
uma cor que nunca fizemos ou
um tipo de couro que nunca usa-
mos”, disse ela.

Com a proliferação de um nú-
mero cada vez maior de sites de
vendas, Anna encontrou mais e
mais falsificações de seus produ-
tos na internet, até o dia em que
finalmente desistiu de procurar
por elas. “É muito frustrante”,
disse a empresária. “Por mais
que tentemos fazer alguma coi-
sa, estamos lutando contra um
mercado muito grande e ágil.” /
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Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.

Réplicas.
Banca de
óculos
piratas na
Broadway:
Apreensão
de produtos
falsificados
nos EUA
cresceu 25%
ao ano entre
2005 e 2008.
Em 2009,
polícia
apreendeu
US$ 260,7
milhões
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