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DESVIO DE PRODUTOS

DESVIO DE PRODUTOS
Devido à globalização, promoção de marca e a crescente utilização de sistemas de
licenciamento de marca, produtos desviados e os do chamado “mercado cinza” vêm
inundando o mercado. Isto acontece com praticamente qualquer produto de alta demanda
e alto grau de reconhecimento, que é distribuído além do seu mercado primário sem uma
estrutura global e unificada de preços.
Desvio de produtos afeta não apenas a lucratividade nos mercados primários com base em
preço, mas também erode a identidade e o valor da marca. Quando bens de luxo aparecem
em lojas de desconto não autorizadas ou em camelôs, e produtos farmacêuticos são
oferecidos via internet, diminui-se a percepção de valor do produto aos olhos do consumidor.
Organizações globais de indústrias específicas especializam-se no desvio de produtos de
mercados emergentes para mercados primários. Esses
“agentes” empregam vários meios para obter produtos,
incluindo empresas de fachada, corrupção ou engano
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de pessoal interno de vendas e cliente legítimos, e até
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mesmo roubo.
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PAICA auxilia a manter a integridade de sua
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