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338 mil milhões de euros de mercadorias contrafeitas 

comercializadas a nível mundial 

 O comércio internacional de mercadorias contrafeitas e de mercadorias-

pirata está estimado em 461 mil milhões de dólares (338 mil milhões de 

euros), com base nos últimos dados disponíveis de 2013, o que 

representa 2,5 % do comércio mundial total. 

 Na UE, cerca de 5 % de todas as importações foram de mercadorias 

contrafeitas e de mercadorias-pirata, estimadas num valor de 85 mil 

milhões de euros. 

Estas foram algumas da principais conclusões de um relatório elaborado em 

conjunto pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), publicado 

hoje em Paris, que inclui uma análise quantitativa do valor das mercadorias 

contrafeitas e das mercadorias pirata a nível mundial. 

O relatório «Comércio de mercadorias contrafeitas e de mercadorias-pirata: 

Análise geográfica do impacto económico» utiliza os dados de cerca de meio 

milhão de apreensões aduaneiras em todo o mundo para calcular o impacto 

económico da contrafação e da pirataria no comércio internacional. O relatório 

revela que as mercadorias contrafeitas e as mercadorias-pirata podem ser 

originárias de todas as economias. As economias emergentes desempenham um 

papel importante neste fenómeno, tanto enquanto produtores de mercadorias 

contrafeitas como enquanto zonas de trânsito. 

Os produtos ilegais variam entre artigos de luxo, produtos industriais (tais como 

máquinas, peças de substituição ou produtos químicos) e artigos de consumo 

que têm um impacto na segurança pessoal (produtos farmacêuticos, alimentos e 

bebidas, equipamento médico e brinquedos). Os contrafatores utilizam cada vez 

mais pequenas cargas, o que se deve em parte ao aumento do comércio 

eletrónico e à intenção de reduzir os riscos e as consequências financeiras de 

eventuais deteções. 

As marcas que mais sofrem com a contrafação estão registadas sobretudo nos 

países da OCDE e nos Estados-Membros da UE, tais como os Estados Unidos, a 

Itália, a França, a Suíça, o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. 

http://www.euipo.europa.eu/
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Não obstante, o relatório revela ainda que as infrações ocorrem cada vez mais 

nas economias emergentes, o que demonstra que a contrafação representam um 

risco às empresas inovadoras, independentemente da sua localização. 

Os dados analisados no relatório foram fornecidos pela Organização Mundial das 

Alfândegas, a Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira da Comissão 

Europeia e a Autoridade aduaneira e de proteção das fronteiras dos Estados 

Unidos, a fim de fornecer uma imagem precisa do impacto económico global da 

contrafação e da pirataria no comércio internacional. 

O Diretor Executivo do EUIPO, António Campinos, afirma: 

 «A propriedade intelectual gera valor às empresas e às economias, assim como a 

proteção e aplicação sólidas dos direitos de propriedade intelectual ajudam a 

promover a inovação e o crescimento económico. Os governos de todo o mundo 

necessitam de dados fidedignos, baseados em evidências, que lhes permitam avaliar o 

perigo que a contrafação e a pirataria colocam aos níveis nacional, da UE e 

internacional. Este relatório ajudá-los-á nesta tarefa». 

O relatório hoje publicado foi compilado num período de 18 meses e é o 

resultado da estreita colaboração entre o EUIPO e a OCDE. Em simultâneo, o 

EUIPO está também a realizar uma série de estudos no intuito de quantificar o 

impacto económico da contrafação em setores-chave na UE. 

SOBRE O EUIPO 

O EUIPO é a maior agência descentralizada da União Europeia, baseada em 

Alicante, Espanha. Gere o registo das marcas da União Europeia (MUE) e dos 

desenhos ou modelos comunitários registados (DMCR) , os quais conferem a 

proteção da propriedade intelectual em todos os 28 Estados-Membros da UE. O 

EUIPO acolhe igualmente o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de 

Propriedade Intelectual. Até 23 de março de 2016, o EUIPO era conhecido como 

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI). 
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