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RESUMO
Este estudo apresenta uma análise atualizada do impacto das mercadorias de contrafação
e das mercadorias-pirata, conhecidas entre o público em geral como «falsificações», no
comércio mundial. Realizando uma análise estatística de um conjunto de dados único e global
relativo a quase meio milhão de apreensões aduaneiras, o estudo demonstra que uma parte muito
significativa do comércio internacional assenta em mercadorias de contrafação e mercadoriaspirata.
Em 2013, o comércio internacional de produtos de contrafação e de produtos-pirata
representou 2,5 % do comércio mundial, o que corresponde a 461 mil milhões de dólares
americanos. É o equivalente ao PIB da Áustria ou ao PIB combinado da Irlanda e da República
Checa. Acima de tudo, este facto permite conclui que tanto titulares de direitos, , governos e
a economia em geral podem sofrer danos sociais e económicos assinaláveis. É também um
indicador do poderio financeiro das redes criminosas que operam neste comércio.
Uma análise específica da União Europeia demonstra que, em 2013, as importações de
produtos de contrafação e de produtos-pirata ascenderam a 5 % das importações totais, o
que corresponde a 116 mil milhões de dólares americanos (85 mil milhões de euros). Este
facto sugere que o impacto relativo da contrafação é duas vezes maior num grupo de países
desenvolvidos como a UE do que a nível mundial. O âmbito do fenómeno aparenta ser maior que
aquele detectado há uma década.
Um estudo da OCDE realizado em 2008 estimava que as mercadorias de contrafação e as
mercadorias-pirata representavam até 1,9 % das importações mundiais, ou até 200 mil milhões de
dólares americanos, com base nos melhores dados e métodos (mais limitados) então disponíveis.
No contexto atual de retoma do comércio internacional e de uma economia aberta e globalizada,
não faltam oportunidades para contrafatores e criminosos. De facto, o comércio assente na
contrafação e na pirataria tornou-se uma grave ameaça para qualquer economia moderna e
baseada no conhecimento.
A contrafaçao e a pirataria têm impacto numa economia global de inovação A PI é uma forma
de criação de valor essencial para as empresas e um fator de êxito em mercados competitivos.
A nível macroeconómico, a proteção e a aplicação da PI encontram-se entre os principais
catalisadores da inovação, sendo, portanto, fundamentais para um crescimento económico
sustentado. Tendo em conta a importância primordial da PI, a contrafação e a pirataria devem
ser diretamente visadas enquanto ameaças críticas para os modelos de negócios sustentáveis
baseados na PI.
Numerosos produtos são afetados pela contrafação e pela pirataria, desde os bens de luxo
e as mercadorias transacionadas entre empresas até aos produtos de consumo corrente.
Todos os produtos que, devido à PI, geram mais-valias económicas para os titulares de direitos
e podem ter preços diferenciados são alvos dos contrafatores. Os produtos contrafeitos podem
ser artigos de luxo de gama relativamente alta, como relógios, perfumes ou artigos de pele,
mas também produtos transacionados entre empresas como, por exemplo, máquinas, produtos
químicos ou peças de substituição e ainda produtos de consumo mais comuns como brinquedos,
medicamentos, cosméticos e bens alimentares. Na verdade, qualquer produto protegido pela PI
pode ser contrafeito. Existem mesmo registos de apreensão de morangos frescos, bananas, canela
ou óleo de coco contrafeitos (no sentido em que violam uma marca). Alguns destes produtos, tais
como medicamentos, peças de substituição e brinquedos, são de muito baixa qualidade e podem
acarretar riscos significativos em matéria de saúde e de segurança.
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Todos os segmentos de mercado são afetados. Os contrafatores e os piratas maximizam os seus
lucros visando todos os potenciais segmentos de mercado. Estes incluem mercados secundários,
nos quais os consumidores adquirem voluntariamente produtos ilegais aos falsificadores, e
mercados primários, em que os compradores de artigos contrafeitos são enganados e acreditam
estar a adquirir artigos legítimos.
O comércio baseado na contrafação e na pirataria é um fenómeno global e dinâmico. Mais
recentemente, os mercados de produtos que violam a PI tornaram-se mais globalizados e veemse afetados pelas tendências globais. A retoma das transações comerciais após a crise, que inclui
um aumento das oportunidades de mercado em muitas regiões, a emergência e a globalização
das cadeias de valor e a expansão do comércio eletrónico à escala global são fatores importantes
que sustentam a dinâmica do mercado mundial no que diz respeito quer aos artigos legítimos,
quer às mercadorias contrafeitas.
Os produtos contrafeitos e os produtos-pirata podem ser fabricados em praticamente todas
as economias, em todos os continentes; a China é identificada como a maior economia
de produção. Embora os produtos contrafeitos possam ser originários de qualquer economia,
em geral, as economias emergentes e baseadas em rendimentos intermédios tendem a
ser importantes promotoras das mercadorias contrafeitas e das mercadorias-pirata nos
mercados internacionais. São designadas por «economias de proveniência» e podem funcionar
como pontos de trânsito importantes para o comércio internacional ou como economias de
produção, sendo a China o maior agente deste segundo grupo. Intuitivamente, estas economias
têm por norma infraestruturas e capacidades produtivas e tecnológicas suficientes para possibilitar
um comércio em grande escala. Contudo, as mesmas economias podem não ter desenvolvido
quadros institucionais sólidos, incluindo legislação relacionada com a PI e formas de a pôr em
prática para combater o comércio de produtos contrafeitos.
A maior parte das marcas é atingida pela contrafação. Muitas delas são originárias de
países da OCDE, mas a China também já foi afetada. Uma análise pormenorizada dos dados
relativos às marcas, conjugada com informações sobre o registo de titulares de direitos de PI
violados, demonstra que a maioria dos produtos visados pelos contrafatores está registada em
países da OCDE, sobretudo os Estados Unidos, Itália, França, Suíça, Japão, Alemanha, Reino
Unido e Luxemburgo. No entanto, também nas economias emergentes se constata um aumento
dos titulares de direitos registados. Dados recentes mostram, por exemplo, que os direitos de
PI das empresas chinesas foram frequentemente violados. Tanto nas economias desenvolvidas
como nas economias emergentes em rápido crescimento, todas as empresas inovadoras que
recorrem à PI para apoiar a sua estratégia de desenvolvimento estão em risco.
As rotas comerciais das mercadorias contrafeitas e das mercadorias-pirata são complexas
e podem mudar de forma dinâmica, nomeadamente através da alteração dos pontos de
trânsito. Uma análise das importações de produtos contrafeitos e de produtos-pirata para a UE
identificou um conjunto de importantes pontos de trânsito intermédios. Alguns deles, como Hong
Kong, a China ou Singapura, são polos essenciais para o comércio internacional no seu conjunto.
Os outros pontos de trânsito incluem economias caracterizadas por uma governação frágil e pela
presença de criminalidade organizada ou mesmo de redes terroristas (por exemplo, o Afeganistão
ou a Síria). A análise demonstra alterações significativas de um ano para outro, já que os traficantes
vão explorando novas lacunas administrativas. Este facto reflete a capacidade dos contrafatores
e das redes criminosas para identificar rapidamente pontos fracos e falhas e, consequentemente,
aproveitar as oportunidades de recurso a operações de arbitragem.
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A percentagem de cargas pequenas, enviadas sobretudo pelo correio ou por serviços de
distribuição expressos, continua a crescer. Isto deve-se, aparentemente, à redução dos custos
destes modos de transporte e à importância crescente da Internet e do comércio eletrónico no
comércio internacional. Para os traficantes, as cargas pequenas constituem também uma forma
de evitar a deteção dos produtos e de minimizar o risco de sofrerem sanções. Esta circunstância
aumenta, por sua vez, as despesas das alfândegas com inspeções e detenções e coloca desafios
significativos às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. A gestão de um número tão
elevado de apreensões, desde o tratamento dos produtos até à sua destruição de uma forma
respeitadora do ambiente, implica um ónus significativo sobre as operações aduaneiras e custos
para os contribuintes.
Mais investigações são necessárias para fazer face ao desafio, para esclarecer a verdadeira
dimensão do problema e assim possibilitar que os países membros da OCDE e os governos
de outros países possam, isoladamente e em cooperação, conceber soluções adequadas do
ponto de vista das políticas e da aplicação da lei.Os dados relativos à dimensão, ao âmbito e às
tendências do comércio de produtos contrafeitos e produtos-pirata são cruciais para se entender
a natureza dos desafios que se colocam aos governos e aos titulares de direitos. Todavia, os
resultados atualmente disponíveis baseiam-se na observação de apreensões aduaneiras e não
incluem os produtos falsificados fabricados e consumidos internamente nem os produtos-pirata
digitais disponibilizados na Internet, o que requer uma análise complementar.

O relatório completo encontra-se disponível em www.euipo.europa.eu e www.oecd-ilibrary.org
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