CELULARES FALSIFICADOS/
DE BAIXA QUALIDADE
UM GUIA DE RECURSOS PARA OS GOVERNOS
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INTRODUÇÃO

QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM
CELULAR FALSO E UM CELULAR
DE BAIXA QUALIDADE?
2

Tem havido uma proliferação nos últimos anos na
fabricação, distribuição e venda de celulares no
mercado negro (comumente chamados de celulares

não compreenderam plenamente o seu alcance e
“Shanzhai” ou produtos do “mercado negro”{1>1<1}
para o problema, dadas as formas inovadoras e
criativas usadas por pessoas e entidades envolvidas
nessa atividade ilícita para escapar às medidas
royalties de patentes para os titulares legítimos dos

abrangentes para educar os consumidores sobre os

dois subconjuntos de celulares vendidos no mercado

criar um guia de recursos o mais
os governos/consumidores sobre
a partir de uma variedade de
fontes ao preparar este guia, e,
como tal, este guia abrange uma
ampla gama de temas
relevantes, tais como
alcance do problema,

Um

bem reconhecida, copia o fator de forma do produto
original, e/ou copia a embalagem do produto
à marca original (em termos de copiar a marca ou

a sociedade, e
benchmarking
legislativas e

1

2

Produtos do mercado negro ou Shanzhai não devem ser confundidos com os produtos para

1

Um
em canais de varejo tradicionais, e não capturam
os vendidos nos canais não regulamentados ou

copiar as outras marcas ou fatores de forma de

QUANTIFICACÃO DO
PROBLEMA DOS DISPOSITIVOS
FALSIFICADOS/DE BAIXA
QUALIDADE DO MERCADO
NEGRO: A PONTA DO ICEBERG
3

partida para determinar o tamanho potencial deste

com a maior proliferação desses aparelhos, seguida
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QUAL É O IMPACTO NEGATIVO
DOS CELULARES FALSIFICADOS
E DE BAIXA QUALIDADE NA
SOCIEDADE?
4

consumidores, governos e empresas privadas em uma

A : QUAL É O IMPACTO SOBRE
OS CONSUMIDORES?
1:

perigosas ilustra os perigos potenciais dos telefones

escolhidos com base na sua popularidade, demanda
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os celulares testados de marcas globais e outras
marcas reconhecidas estavam dentro dos limites

lojas e telefones tanto das marcas chinesas

{1>acima, resume os

Todos os celulares sem marca/chineses continham

2:
risco de segurança decorrente da utilização destes

consumidores, se saíram pior em termos de conteúdo

Manual de LED
ponto de solda

Componente chip

Slot para
cartão de
memória
Microfone
ponto de
solda
Conector da
bateria

SIM
Conector 1

SIM
Conector 2

SPK ponto de
solda manual
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telefones celulares precisam ser aprovados (em um
processo às vezes conhecido como homologação ou

por causa do mau desempenho dos dispositivos, a

rede, decorrente da disponibilidade generalizada o e

produtos legítimos passam por rigorosos processos

3:
de testes foram baseados em protocolos de teste

smartphones genuínos, utilizando os protocolos

dos dispositivos originais, nenhum dos dispositivos
do governo ou do setor privado para o cumprimento

chamadas, falhas de acesso, assim como problemas

nível de desempenho degradado, capaz de gerar

os resultados desta primeira fase e investigou o
termos de perda de capacidade de voz e de dados,
velocidades de transmissão de dados e o impacto

em grandes números, as operadoras sofreriam uma
perda de 200% da capacidade de voz e perda de

5

4:

incluindo o monitoramento remoto do telefone,

dispositivos potencialmente atraentes para os

telefones celulares representar um dos cinco

compartilhar fotos e vídeos, para se conectar com
amigos e parentes por meio de redes sociais, para
ameaça os esforços dos países para controlar o roubo
de celulares por meio da criação de listas negras e

de privacidade dos cidadãos, e o controle do crime
são a pedra angular dos mais importantes debates
cometendo cada vez mais cibercrimes acessando

pois eles são, talvez, o dispositivo de comunicação
de pessoas no mundo usam telefones celulares, e
se olharmos a estimativa bastante conservadora da

simplesmente para invadir a privacidade de uma

assuma o controle do telefone e faça chamadas e/

B : QUAL É O IMPACTO DOS
CELULARES FALSIFICADOS/
DE BAIXA QUALIDADE PARA
OS GOVERNOS?

números premium, resultando assim em custos
6

aos direitos das empresas legítimas e da promoção

componentes, tais como telas e capas, e não fazer

negro foram capazes de levar facilmente esses
produtos ao mercado e ter bastante lucro com
mercado negro não pagam royalties de propriedade
desses produtos para os governos esteja relacionado

O QUE OS GOVERNOS PODEM
FAZER PARA CONTROLAR ESSE
PROBLEMA?
5

C : IMPACTO NO SETOR PRIVADO:
PROBLEMA DA FALSIFICAÇÃO/
BAIXA QUALIDADE RESULTA EM
PERDAS PARA OS PROPRIETÁRIOS
DE DIREITOS

A : SOLUÇÕES DE BLOQUEIO NA REDE

vendas como resultado destes produtos do mercado

1:
entrada no mercado para as entidades do mercado

como os outros principais fornecedores de chipsets,

de desenvolvimento de celulares, e os fabricantes
para um fabricante para um determinado modelo
7

a legitimidade do dispositivo antes de emitir um
encontrar muitos modelos do mercado negro com
Um país pode fazer isso de duas maneiras
ativados na rede sejam cruzados com dados da

podem ser tomadas pela operadora para investigar

“capacidades” para determinar se as capacidades
do telefone correspondem às capacidades
as capacidades do telefone com recursos
armazenados no banco de capacidades (a criação

empregada por alguns países talvez seja melhor
estabelecem uma lista negra e uma “lista branca”

fornecidas pelo fabricante legítimo do dispositivo

as capacidades corretas (no banco de dados de

3:
os telefones ilegais e pedir a regularização (por

esta tecnologia de impressão digital representa a

2:

negra de dispositivos roubados (uma lista negra de
8

B : SOLUÇÕES DE BLOQUEIO
NA IMPORTAÇÃO

governo, a criação de mecanismos de coordenação
multifuncionais com forte representação da indústria

desenvolvimento e o acompanhamento de planos de
ação multifuncionais e a atribuição de mecanismos

3:
meio dos canais “legais” normais, mas, obviamente,

C : DESENVOLVIMENTO DE
UM PLANO GLOBAL
sejam concebidas para lançar uma ampla rede
com abordagens novas e inovadoras, medidas

e este plano abrangente deve incluir, entre outras
coisas, a conscientização do consumidor, mais

CONCLUSÃO
representam um enorme problema social, dada a

1:
muitos aspectos da sociedade, incluindo a saúde
das autoridades governamentais sobre os perigos

aspecto os consumidores precisam estar cientes
dos graves problemas gerados por esses produtos,
tais como as ameaças de segurança e saúde, o fraco
desempenho dos produtos, a falta de cobertura da
garantia, e, igualmente importantes, as ameaças

2:

governos para controlar este problema, à medida

pode ajudar os governos a resolver este problema,

política abrangente deve incluir mais recursos

ajudar os consumidores a saber mais sobre os
11
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ANEXO 1
CATEGORIA DE TESTE # 1 E # 2:
Falha de acesso e quedas nas chamadas

CATEGORIA DE TESTE # 4:
Capacidades de Potência de Transmissão:

•

•

serviço por meio do monitoramento de falhas de

•

•

•

• Potência mínima
• Potência máxima recebida para ser ouvido pela
•

•

2
20

20

10

10

0

0

1
0

CATEGORIA DE TESTE 3:
Desempenho de handover
•
•
atrasada, a entrega pode falhar e a chamada pode

Como a
mobilidade
funciona

CATEGORIA DE TESTE # 5:
Controle da Potência de Transmissão:
Meu telefone deve transmitir em potência
alta ou baixa?
•
mobilidade

do telefone precisa ser

•

20

10

0

•

transmitida, o aparelho
interfere com outros
telefones, e se transmite
muito pouco, ele degrada

Alta
Potência

0

Baixa
Potência
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CATEGORIA DE TESTE # 6:
Quão rápido é o meu acesso à internet?
•
•

200

100

0

300

www.mmfai.org
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