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Sites de leilão, spams e lojas on-line tornam-se canais para escoar produtos piratas e 
contrabandeados. 
 
Quem quiser adquirir o sistema operacional Windows XP Professional pagará cerca de R$ 800 em 
qualquer loja que forneça o produto original. No site de leilão Mercado Livre, no entanto, é 
possível comprar o programa da Microsoft por R$ 170. Lá, também, encontram-se os cobiçados 
bonés da Von Dutch, que normalmente custam R$ 300, pela pechincha de R$ 18,99. Ou 
novíssimos modelos de câmeras digitais e computadores portáteis que ainda não foram lançados 
no Brasil por seus fabricantes. 
 
Esses são apenas alguns exemplos da venda de produtos ilegais, falsificados ou contrabandeados 
em web sites. Trata-se de um problema que, em maior ou menor grau, incomoda a praticamente 
todas as marcas reconhecidas. 
 
O comércio ilícito na internet nasceu quase junto com as vendas eletrônicas legais, mas nos 
últimos anos os infratores profissionalizaram-se e a prática deslanchou, pegando carona no 
próprio sucesso do varejo on-line. O alerta é de Edson Vismona, presidente do Instituto Brasil 
Legal, uma entidade criada no ano passado por um grupo de empresas de tecnologia e 
eletroeletrônicos para combater a pirataria. 
 
Os sites são usados como canal de apresentação dos produtos, que entram de forma clandestina 
no país - muitas vezes via Foz de Iguaçu - e vão para um "centro de distribuição" em algum lugar 
escondido. A exibição pela internet permite alcançar potenciais clientes em todo o território 
nacional e garante o anonimato. Fechada a compra, os itens são enviados por sedex. "É uma 
logística sofisticada. Eles atuam como uma empresa", afirma Vismona. 
 
Uma das maiores vítimas de pirataria, a americana Nike já detectou a ameaça das vendas ilegais 
pela web. Fábio Espejo, diretor financeiro da empresa no Brasil, conta que as informações obtidas 
no país são repassadas à matriz, que decidiu centralizar a questão e está reunindo dados de suas 
subsidiárias. A Nike estuda a possibilidade de mover processos em escala mundial contra sites de 
leilão, mas quer certificar-se de que há base jurídica para isso, algo que ainda não está claro. 
 
Outras empresas, porém, já decidiram ir à Justiça. É o caso da Von Dutch. A empresa já havia 
encaminhado uma notificação extra-judicial ao Mercado Livre, comunicando sobre a chegada 
oficial da marca ao país e pedindo medidas contra os anúncios de produtos ilegais. Há duas 
semanas, representantes da empresa e do site tiveram uma reunião, mas o encontro não se 
mostrou satisfatório. "Agora, estamos notificando judicialmente o Mercado Livre. Eles devem 
receber a notificação nos próximos dias", diz Leonardo Costodio Neto, dono da Brava e licenciado 
da Von Dutch para o Brasil, a Argentina e o Chile. 
 
A Business Software Alliance (BSA), uma associação internacional que combate a pirataria de 
programas de computador, confirma que a internet tornou-se um dos canais de venda preferidos 
dos infratores. "A pirataria física acontece com maior intensidade em alguns países, como o Brasil, 
mas na internet o problema atinge a todas as nações", diz André de Almeida, consultor jurídico da 
entidade. 
 
Anunciados como genuínos, bonés da Von Dutch, que custam R$ 300, saem por R$ 18,99 em 
alguns sites. 
 
São três os canais utilizados para escoar produtos ilegais pela internet: sites de leilão, lojas 
virtuais e spams, os e-mails não solicitados. O problema afeta diversos itens, de CDs e tênis até 
roupas, medicamentos e eletroeletrônicos. 



Pela visibilidade que conquistou - está entre os dez sites mais visitados do país -, o Mercado Livre 
é visto como um foco do problema. Nos últimos anos, a empresa deixou de ser exclusivamente 
um serviço de leilão para tornar-se uma opção simples e barata de comércio eletrônico para 
pequenos varejistas. 
 
Com isso, tornou-se uma espécie de shopping center virtual, que abriga mais de 5 mil lojas. 
Atualmente, 70% dos produtos vendidos no site são novos e 86% dos negócios são fechados na 
modalidade "compre já", cujo preço é fixo, dispensando os lances do leilão. 
 
O problema é que, junto com os comerciantes honestos, o Mercado Livre foi infestado por pessoas 
que agem à margem da lei. Como o modelo de receita do site é composto de uma tarifa de 1% do 
preço de venda do produto anunciado mais uma comissão de 4% sobre cada item que é vendido, 
a empresa engorda seu caixa com os artigos ilegais - ainda que condene publicamente essa 
conduta. 
 
Stelleo Tolda, presidente do Mercado Livre, afirma que no máximo 2% dos 900 mil anúncios 
mensais que são postados no serviço oferecem mercadorias contrabandeadas ou ilegais - uma 
proporção que seria inferior ao de muitas regiões de comércio tradicional, argumenta. O executivo 
diz que o site proíbe expressamente a pirataria e mantém 20 profissionais trabalhando em tempo 
integral para localizar e remover os anúncios irregulares. 
 
Para detectar a ação dos piratas, o Mercado Livre tem formado parcerias com companhias e 
entidades setoriais. É o que ocorre com a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), 
que só em fevereiro solicitou a retirada de 2.848 anúncios. O número é alto, mas caiu a um terço 
do que quando a entidade iniciou a cooperação, há três anos. 
 
"Temos todo o apoio do Mercado Livre para combater a pirataria, mas quem é retirado pode voltar 
daqui a duas horas com outro nome", afirma Jorge Sukarie, presidente da Abes. Esta é uma 
reclamação comum a todas as vítimas de pirataria nas páginas do Mercado Livre: o site colabora, 
mas o problema é no máximo amenizado e raramente resolvido. "As atitudes são absolutamente 
inócuas", diz Costodio, da Von Dutch. 
 
A americana Nike estuda a possibilidade de mover processos em escala mundial contra sites de 
leilão. 
 
A política de remoção de anúncios tem eficiência limitada pela facilidade com que o infrator pode 
se recadastrar com dados falsos a qualquer momento. "É como enxugar gelo", diz Espejo, da 
Nike. "Não considero satisfatório o trabalho do Mercado Livre para coibir a pirataria." 
 
Mas por que a empresa não institui um cadastramento rigoroso dos vendedores? Essa 
possibilidade foi estudada pelo Mercado Livre, mas acabou descartada pelo temor de que um 
processo de identificação complexo espante os lojistas e asfixie o negócio. "Temos um cadastro 
que é propositalmente fácil para que as pessoas possam comprar e vender sem burocracia", diz 
Tolda. "Se o funil fosse mais rigoroso, teríamos menos problemas com pirataria, mas também 
menos transações honestas." 
 
O problema da pirataria on-line, porém, não se restringe aos serviços de leilão. A Abes mantém 
acordos com provedores de acesso e empresas que hospedam sites para que qualquer página que 
seja identificada vendendo produtos piratas seja retirada do ar. No ano passado, cerca de 500 
endereços foram removidos da internet. 
 
Há empresas instaladas no Paraguai que têm sites em português, pelos quais vendem produtos de 
informática, softwares e eletroeletrônicos no Brasil. Sabe-se que são mercadorias originais 
contrabandeadas ou roubadas, vendidas a preços inferiores aos de mercado. 
 



A Von Dutch acredita que terá de ampliar as ações judiciais e está rastreando outros sites 
potencialmente prejudiciais aos negócios. 
 
"A internet é reflexo da sociedade. Os problemas que ocorrem no mundo off-line tendem a se 
reproduzir no on-line", diz Tolda, do Mercado Livre. "Gostaria de poder dizer que a pirataria na 
web tem prazo para terminar, mas não seria verdade." 
 

 
 



 
 

 
Leia Mais 
 
Falta de jurisprudência dificulta medidas legais contra os sites 
De São Paulo   
 
O comércio ilegal pela internet inverte duplamente a relação tradicional de forças no mercado. 
Primeiro porque dá a falsificadores de fundo de quintal e a contrabandistas anônimos um alcance 
grande o suficiente para arranhar a imagem de grandes marcas. É a velha luta de "Davi" contra 
"Golias", mas desta vez o "Davi" é muito pouco ético. 
 
Tome-se o caso da Von Dutch. Os bonés da marca saem por volta de R$ 300 e as camisetas não 
custam menos de R$ 400. Com esses preços, é razoável argumentar que o consumidor que 
adquire a versão pirata na internet, por menos de um décimo do valor, não compraria o produto 
original de qualquer jeito. 
 
A questão, porém, é outra. Marcas como a Von Dutch vivem da exclusividade, explica Leonardo 
Costodio Neto, representante da empresa no Brasil. Se o consumo se massifica demais, o 
interesse de quem compra o produto original cai, o que desgasta a marca e provoca um prejuízo 
real, embora difícil de mensurar. 
 



É de imaginar que, nesses casos, as grandes companhias poderiam resolver o problema 
facilmente, com medidas judiciais e advogados bem pagos. Mas esse é o segundo engano. Como 
o comércio on-line ainda é um fenômeno recente, não é fácil chegar com um caso bem 
fundamentado aos tribunais, mesmo quando as provas parecem fartas. 
 
Para começar, a empresa que se sente lesada tem de comunicar ao site em questão que há 
indícios de ações ilegais e, então, pedir providências, explica Renato Opice Blum, do Opice Blum 
Advogados Associados, um escritório especializado em direito eletrônico. 
 
A partir daí, há dois caminhos possíveis: se o site não tomar nenhuma providência, seus donos 
podem ser legalmente responsabilizados, mas é preciso provar que houve ilegalidade e que os 
diretores do site sabiam disso. 
 
Geralmente, no entanto, o site retira os anúncios do ar, que acabam voltando pouco tempo 
depois, principalmente no caso dos sites de leilão. É necessário, então, responder a questões 
técnicas, como saber se é possível colocar um filtro que evite os atos ilegais. Toda essa discussão 
antecede a resolução efetiva do problema e está apenas no âmbito penal. No campo tributário - 
para provar que houve sonegação fiscal, contrabando etc. - a dificuldade é semelhante. 
 
Resta a esfera civil. No artigo 127, o Código Civil faz referência a empresas cujas atividades 
econômicas sejam, por sua própria natureza, capazes de causar danos a outras pessoas. Nesses 
casos, quando há um ato ilícito, a companhia tem obrigatoriamente de indenizar a vítima. É o que 
ocorre com atividades nucleares, por exemplo. 
 
A pergunta, aqui, é se os sites de leilão ou lojas virtuais poderiam ser enquadrados nessa 
categoria. É outro desafio. Como não existe jurisprudência - casos semelhantes decididos 
anteriormente, que serviriam de bússola -, a interpretação cabe ao magistrado, explica o 
advogado. 
 
Em um terreno jurídico tão pouco sólido, os resultados de processos contra sites de leilão são 
sempre difíceis de prever. Mas isso não impediu que algumas companhias entrassem na Justiça 
contra o Mercado Livre, por exemplo. 
 
Mauro Falsetti, responsável pela área jurídica do site, afirma que quase sempre as disputas 
terminam em acordo. "Não vendemos produtos, apenas oferecemos espaço para terceiros", diz. 
"Nossa atividade pode ser comparada a um shopping center ou a um serviço de classificados de 
jornal. Não temos contato direto com o que é ofertado." 
 
Questões legais à parte, existe outro ponto que deve ser considerado nesse assunto, diz Opice 
Blum. O comércio ilegal na web é global, mas no Brasil é fortemente reforçado por um aspecto 
cultural: a mania de querer levar vantagem em tudo. "Muita gente acha que não precisa cumprir a 
lei", afirma. "O 'jeitinho' brasileiro emperra as relações econômicas e até o fluxo de investimentos 
no país", lamenta o advogado.  

 
 
Leia Mais 
 
eBay é via de entrada para pirataria no Brasil 
De São Paulo   
 
Em alguns casos, a compra de mercadorias ilegais ocorre por meio de web sites de outros países. 
O principal exemplo é nada menos do que o eBay, maior serviço de leilão on-line do mundo. 
 
Segundo Conrado Cunha, auditor fiscal da Receita Federal que atua nos Correios, uma grande 
quantidade de itens falsificados chega ao Brasil por meio de compras fechadas nas páginas da 



empresa americana. "Virou festa", diz. "Todo dia pegamos alguma coisa: uma câmera fotográfica, 
um tênis Nike, uma bolsa Louis Vuitton." 
 
Cunha afirma que nos últimos dois anos quase 100% dos tênis Nike falsificados interceptados pela 
Receita Federal nos Correios foram comprados via eBay. O auditor conta que a Nike colabora 
enviando profissionais para analisar o material suspeito que fica retido. 
 
Todo pacote que chega ao Brasil via Correios passa por um scanner para que seu conteúdo seja 
conhecido. Produtos suspeitos, como eletroeletrônicos e tênis, são imediatamente separados para 
análise. Se a mercadoria não tem marca, ou possui uma marca desconhecida, a Receita a tributa 
normalmente. 
 
Quando o valor do imposto torna o preço final superior ao que o consumidor pagou no cartão, o 
cliente geralmente faz um pedido de revisão para que a taxa seja analisada. Nesse processo, a 
Receita comunica-se com o comprador e descobre que a transação ocorreu via eBay. Embora o 
negócio seja fechado nas páginas do site americano, a maior parte das mercadorias ilegais é 
enviada da Ásia, sobretudo da China. 
 
Procurado pelo Valor, o eBay não se manifestou até o fechamento desta reportagem. 
 
No ano passado, foram retidos mais de 2 mil itens falsificados provenientes do exterior somente 
nos Correios de São Paulo. A porcentagem do que foi adquirido via internet não é conhecida, mas 
Cunha acredita ser elevada. 
 
Quem compra um produto ilegal pela internet dificilmente terá maiores problemas - no máximo 
perderá a mercadoria, pela qual normalmente já pagou. 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B2. 
 
 


