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Entrar em uma loja, comprar um produto de marca, muitas vezes pagando caro, e depois 
descobrir que é falsificado deixa qualquer consumidor irritado. Nas compras, é preciso atenção, já 
que o Brasil é líder mundial em falsificações ou pirataria de produtos, de acordo com Fernando 
Ramazzini, presidente da Associação Brasileira de Combate às Falsificações.  
 
A maioria dos produtos falsos é vendido em bancas de camelôs, mas muitos itens são 
encontrados facilmente em lojas de pequeno porte, principalmente aquelas que comercializam 
produtos importados. "No Rio de Janeiro, as lojas na Saara concentram a venda de alguns 
produtos falsificados, como brinquedos, acessórios e calçados", afirma Valdir Rocha, advogado 
especializado em propriedade intelectual da Veirano Advogados Associados.  
 
Sem ressarcimento em caso de problemas  
 
É preciso desconfiar do produto caso o preço seja bem mais em conta e a identificação do 
fabricante não esteja visível. "Além de adquirir um produto inferior, o consumidor fica prejudicado 
por não poder pedir ressarcimento pelos danos causados por ele", afirma Mauricio Braga, 
advogado especializado no combate à pirataria.  
 
Alguns detalhes como uma etiqueta auto-adesiva no lugar de uma em alto relevo bastam para 
verificar a autenticidade de uma mercadoria. Em outras, é preciso agir como um verdadeiro 
detetive para identificar a falsificação, como no caso de charutos cubanos.  
 
Muitos brinquedos falsos contêm tintas tóxicas para crianças, outros produtos, como isqueiros, 
são feitos sem as normas de segurança. O selo do Inmetro não é mais garantia de segurança, já 
que até esta certificação tem sido alvo de fraudadores. A falsificação pode acarretar até risco de 
vida, no caso de medicamentos falsificados, alguns feitos com farinha e diluentes.  
 
Sem resistir a uma bolsa louis vuitton  
 
Ainda que o consumidor geralmente fique irritado ao adquirir um produto falso pelo preço de um 
original, não faltam consumidores que comprem produtos falsificados por escolha própria. A 
gerente de atendimento Úrsula Barros não resistiu a uma bolsa falsificada da grife Louis Vuitton 
vendida em um camelô em Ipanema por R$ 170.  
 
"Adorei o modelo, mas não pago milhares de reais por uma bolsa, pois nenhuma vale tanto. 
Paguei R$ 170 porque a imitação era perfeita, de boa qualidade, como se fosse a versão genérica 
da bolsa", conta Úrsula, que, no entanto, afirma ter sido sua única compra de produto falso, já 
que é contrária ao comércio ilegal.  
 
Como reconhecer as cópias  
 
Remédios  
 
O ideal é verificar sempre se constam na embalagem data de validade, nome do produto 
facilmente legível, se não há rasgos, rasuras ou alguma informação apagada ou raspada.  
 
O nome do farmacêutico responsável pela fabricação e o número de sua inscrição no Conselho 
Regional de Farmácia, que deve ser do mesmo Estado onde a fábrica do medicamento está 
instalada, também devem estar na embalagem, assim como o número do registro do 
medicamento no Ministério da Saúde.  
 



O número do lote do medicamento deve estar impresso tanto na embalagem quanto no frasco ou 
na cartela interna. É importante verificar se é o mesmo número tanto na embalagem quanto no 
produto. A bula de medicamentos falsificados costumam ser cópias xerox.  
 
 
Filmes fotográficos  
 
É inserida uma etiqueta auto-adesiva, escaneada da original e que imita a logomarca de grandes 
marcas como Fuji e Kodak sobre o rolo do filme falso sem qualidade, com embalagem em caixa 
também falsa.  
 
Bonecas Barbie  
 
O nome da boneca deve estar impresso na caixa. Etiquetas auto-adesivas são sinônimos de 
fraudes. As bonecas falsas também costumam ter qualidade inferior.  
 
Isqueiros  
 
O Zippo, o isqueiro mais famoso do mundo, e o fabricado pela Bic, mais popular no Brasil, são 
alvos de muitas falsificações. Algumas grosseiras, outras de bom nível. É preciso verificar se a 
marca Zippo está gravada em baixo relevo no fundo do isqueiro. Se tiver uma etiqueta 
emborrachada, é falsa. O verdadeiro também abre com facilidade, ao contrário do falso, e sua 
chama é muito intensa.  
 
Tênis Reebok  
 
Os originais têm palmilhas na cor creme. Se forem na cor rosa, é imitação. O consumidor deve 
sempre apertar na parte do calcanhar. Se ceder facilmente, for flexível, é falso. Nos verdadeiros, 
é rígida. Na lingueta do calçado, é preciso ter o nome do fabricante e o número do calçado, 
sempre, e em etiqueta de tecido.  
 
Charutos cubanos  
 
As caixas devem conter carimbo em letras maiúsculas indicando fábrica e data de embalagem. A 
fábrica é descrita por três letras e a data, mês e ano, por quatro letras, baseadas em códigos. É 
preciso observar ainda se possuem um selo de garantia da República de Cuba, na cor verde, que 
funciona como um lacre entre a tampa e o corpo da caixa.Verifique também a uniformidade de 
cores das capas dos charutos, da camada superior e inferior da caixa. Se vários charutos de cores 
diferentes estão misturados, desconfie. O alinhamento das anilhas também tem que ser exato.  
 
Cartuchos para impressoras  
 
As caixas dos produtos falsos costumam ser de qualidade inferior, com impressão de pouco brilho 
e menor definição e sem impressões holográficas. Na embalagem interna, a qualidade da 
impressão também é ruim, com selagem mal feita, com dobras ou falhas. No cartucho, é possível 
perceber a falsificação pela etiqueta, que é de vinil ou de papel e normalmente não está 
centralizada.  
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