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“ Louis Vuitton ?”, pergunta a mulher, em uma movimentada esquina em 
Chinatown, bairro chinês em Nova York. Com um rápido olhar, ela indica o caminho 
para um porão próximo e oferece uma bolsa com o monograma LV por apenas US$ 
40. O produto original custa US$ 1.430. 
 
As batidas policiais estão acabando com a comercialização de contrabando nas ruas 
de Manhattan e destruindo estoques de produtos armazenados em casas e prédios 
comerciais. E agora, os fabricantes de produtos de luxo, como a LVMH Moet 
Hennessy Louis Vuitton SA , estão contratando advogados e detetives particulares 
para seguir os contrabandistas que as forças policiais não conseguem deter.  
 
“É semelhante ao que acontece no tráfico de drogas”, afirma Andrew Oberfeldt, um 
detetive aposentado que se disfarça para fazer “compras” para alguns clientes, 
incluindo LVMH. “O comércio ilegal fica cada vez mais secreto, o que dificulta a 
nossa ação”. 
 
A venda de produtos falsificados, incluindo bolsas e DVDs, movimentou U$ 23 
bilhões em Nova York em 2003. Em 1995 esse mercado girava em torno de U$ 15 
bilhões, de acordo com o relatório do detetive William C. Thompson Jr.  
 
O mercado ilegal acaba com a exclusividade das marcas de luxo e denigre a 
reputação das mesmas, além de causar um rombo nos cofres da cidade em mais de 
U$ 1,6 bilhões pela falta de pagamento de impostos. “A cidade de Nova York é o 
primeiro lugar nos Estados Unidos em que os contrabandistas pensam”, diz John 
Tepper Marlin, economista-chefe da Thompson. Ele estima que 8% de todas as 
falsificações vendidas no país são comercializadas na cidade.  
 
Não existem números que confirmem o quanto as companhias perdem 
individualmente para o contrabando, explica Michele Moore, porta-voz da 
International AntiCounterfeiting Coalition (Coalisão Internacional Ante-
Contrabando). Fazem parte desse grupo a LVMH, maior companhia de luxo do 
mundo, Burberry Group Plc , Rolex Group e Tiffany & Co.  
 
US$ 250 bilhões 
As falsificações e o contrabando consomem U$ 250 bilhões em perdas nos negócios 
americanos a cada ano, de acordo com dados da Coalisão. Roupas, bolsas e 
relógios representam 56% dos U$ 139 milhões em bens falsificados apreendidos 
pela alfândega em 2004, de acordo com o Departamento de Segurança Interna.  
 
“O design e a marca registrada são as ações mais valiosas de uma companhia”, diz 
Carole Sadler, vice presidente do conselho geral para Coach Inc. , a maior 
companhia de designers de marcas de luxo dos EUA. “Se o consumidor legítimo não 
está mais interessado no seu produto porque ficou popular, então a empresa 
perdeu o status”.  
 
Negociações 
Consumidores buscando cópias baratas em Nova York acabam em determinadas 
regiões, como a Canal Street, em Manhattan. “Nova York é o paraíso das compras, 
e as pessoas sabem que podem ir a Chinatown ou a Broadway, em Manhattan, para 
pagar barato” , afirma Barbara Kolsun, da All Mankind Jeans , marca que uma calça 
pode custar U$ 150. “Está até em alguns guias turísticos”.  
 
Não existe lei contra a compra de artigos falsificados nos EUA. As penalidades para 
a venda variam, se o vendedor é um simples negociador ou importador . Os 



vendedores normalmente são multados e podem pegar até um ano de cadeia; 
grandes contrabandistas internacionais podem ser acusados de crime federal, e a 
pena é de dez anos de prisão para não-reincidentes.  
 
As novas drogas 
“Falsificar é a nova droga”, garante Kolsun, membro da Liga contra a Pirataria. O 
escritório de advocacia Robert Morgenthau , em Manhattan, processou 1.469 casos 
de falsificação em 2004.  
 
De acordo com os advogados das marcas registradas, os manufatureiros e 
varejistas não podem depender apenas da polícia para localizar e prender 
falsificadores e contrabandistas porque os policiais não têm poder para entrar em 
um prédio sem a causa provável de que um crime esteja acontecendo. Sem isso, 
não é possível solicitar um mandato. Sendo assim, muitas companhias optam por 
contratar investigadores particulares. 
 
Tais apreensões civis são autorizadas pelo estado e por leis federais, incluindo a 
Lanham Act, a principal lei de marcas registradas dos EUA. As marcas registradas 
podem obter uma ordem da justiça que autoriza a apreender bens falsificados e 
destruí-los.  
 
Descobrir as ligações geralmente é trabalho para os investigadores particulares, 
que são as armas as mais eficazes para encontrar falsificadores, explica Brian W. 
Brokate, sócio do Gibney, Anthony & Flaherty , em Manhattan. “A criminalidade em 
Nova York fez com que as leis locais para essa situação não sejam suficientes. 
Utilizar investigadores particulares é legal perante o governo federal e à corte”, 
garante Brokate. E completa: “lutar contra falsificadores faz concorrentes ferozes 
se unirem”. 
As autoridades federais aprovam o apoio da indústria no combate ao crime.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 jan. 2006, Comércio, p. B-4. 


