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RESUMO 
 

 

Este trabalho estuda os valores dos consumidores de CDs e DVDs de música 

piratas e de CDs e DVDs de música originais de Porto Alegre através de uma 

pesquisa que se utiliza da escala de valores terminais e instrumentais proposta por 

Rokeach, bem como perguntas que buscam traçar um perfil de consumo. A presente 

pesquisa tem como objetivo analisar e comparar os valores de ambos os grupos 

acima citados, apontando as possíveis diferenças e semelhanças. Para tanto, foi 

realizada uma busca na literatura existente e realizada uma pesquisa com um 

questionário estruturado entre moradores da cidade de Porto Alegre com idade entre 

25 e 30 anos. Foram, então, identificados os dois grupos de consumidores propostos 

e, finalmente, apresentam-se os valores que os aproximam e distanciam. 

 

Palavras-chave: Valores. Comportamento do consumidor. Pirataria. Música. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This work studies the values of the consumers of CDs and DVDs of music 

pirates and of CDs and original DVDs of music of Porto Alegre through an inquiry 

that makes use of the scale of terminal and instrumental values proposed by 

Rokeach, as well as you ask for what they look to draw a profile of consumption. The 

present inquiry has the objective of analyse and to compare the values of both 

groups above quoted, pointing to the possible differences and similarities. For so 

much, an inquiry was carried out a search in the literature existent and fulfilled with a 

questionnaire structured between residents of the city of Porto Alegre with age 

between 25 and 30 years. Then, the two groups of proposed consumers were 

identified and, finally, are showed the values that bring near and distance between 

them. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Esta monografia consiste na realização de um trabalho de fundo analítico, 

que tem como proposição básica desenvolver uma análise acerca da questão da 

pirataria de CDs e DVDs de música. Dessa forma, a temática da pesquisa que se 

apresenta refere-se aos valores dos consumidores que adquirem produtos originais 

e produtos piratas. 

 

Em conformidade com o que apresenta a literatura pode-se afirmar que há 

grandes diferenças nos desejos e necessidades de cada indivíduo, já que cada ser 

humano tem personalidade e experiências únicas de vida. Entretanto, é possível se 

observar algumas similaridades em termos de valores e condutas em diferentes 

segmentos que compõem a sociedade. O estudo do consumidor procura justamente 

identificar como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e 

descartam bens e serviços. Estudar o cliente fornece não somente subsídios para o 

desenvolvimento de novos produtos, mas também permite compreender o 

comportamento do consumidor de forma a estudar um fenômeno ou mesmo corrigir 

algumas possíveis falhas de comunicação (KOTLER, 1994). 

 

Atualmente, um acontecimento vem dividindo os consumidores em dois 

grandes grupos, ao menos no que se refere ao consumo de CDs e DVDs de música. 

São eles: os consumidores de artigos piratas e os consumidores de produtos 

originais. Embora a pirataria não seja propriamente um fato novo, foram nos últimos 

anos que a atividade ilegal passou a tomar conta dos grandes centros urbanos, 

tendo se tornado uma prática livremente aceita pela sociedade e amplamente 

tolerada pelo Governo. Como causas para a preocupante situação em que se 

encontra, hoje, essa atividade, pode-se citar a busca da população por preços mais 

baixos, a ineficiência das autoridades em controlar a circulação de produtos 

pirateados no território nacional e a própria ousadia dos piratas em ocupar cada vez 

mais espaço na rua e no cotidiano dos consumidores. 
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O que antes, então, era feito de forma camuflada é, hoje, prática comum e 

corriqueira, dando aos consumidores o direito de livremente escolherem aderir a 

uma prática ilegal ou não. Hoje, não somente a compra de CDs ou DVDs piratas é 

aceita e não condenada pela sociedade, como a cópia caseira de obras musicais e o 

download de arquivos de música através da internet são práticas absolutamente 

banais. Tão banais, que, para boa parte da população, é difícil identificar o que vem 

a ser realmente uma prática ilegal, ao menos no que tange o mercado fonográfico. 

Isso posto, um estudo aprofundado sobre as modificações que a pirataria 

indiscriminada vem operando não somente no mercado da música, mas também no 

comportamento dos consumidores, torna-se imprescindível. 

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo é 

feita uma breve introdução ao tema, discutida a sua delimitação, a definição do 

problema de pesquisa e as justificativas para tal estudo. No segundo capítulo são 

apresentados os objetivos específicos que sustentam o objetivo geral do trabalho. O 

capitulo três corresponde ao referencial teórico onde, a partir da literatura, discutem-

se todos os temas relacionados a temática dessa pesquisa, ou seja, comportamento 

do consumidor, valores, marketing, marca e pirataria. No quarto capítulo o método 

de pesquisa é apresentado, discutido e justificado. Já o capítulo cinco é destinado a 

apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos tanto na literatura quanto 

em campo. Finalmente, no sexto capítulo, há a apresentação das considerações 

finais e as limitações desse estudo. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O mercado fonográfico já foi um segmento de alta lucratividade, inclusive no 

Brasil. Hoje, contudo, em todo o mundo essa indústria tem sofrido duras quedas nas 

vendas, ocasionadas, especialmente, pela pirataria organizada e pelo download 

gratuito de músicas através da internet (CONSUMIDORES SÃO MAIORES..., 2003). 

A disseminação dessas atividades ilegais, no entanto, só apresenta tamanha 

proporção porque há demanda para tanto. Enquanto alguns consumidores 

permanecem adquirindo CDs ou DVDs originais ou pagando pelos arquivos de 
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música digitais, preservando, assim, a propriedade intelectual de seus artistas 

favoritos, boa parte dos consumidores tem buscado a reprodução e venda ilegal de 

CDs e DVDs. Essa atitude acarreta em inúmeros malefícios para a economia do país 

e, consequentemente, para os próprios consumidores.  

 

Compreender o que leva os indivíduos a aderirem à prática ilegal de compra 

de bens de consumo e as conseqüências econômicas desse ato é, contudo, uma 

tarefa bastante complexa. Em função das inúmeras variáveis que podem criar vieses 

no comportamento dos consumidores, qualquer setor econômico busca conhecer 

em detalhes as decisões de compra de seus clientes a fim saber o que, onde, como, 

quando, por que e quando compram (CZINKOTA et al, 2001). A situação para o 

mercado fonográfico não é diferente, especialmente se considerando o momento de 

crise pelo qual está atravessando. Buscar compreender o processo de tomada de 

decisões pelo consumidor torna-se fundamental nesse cenário, pois esse é o estudo 

que fornece o conhecimento básico necessário para decisões de negócios com 

sucesso (CZINKOTA et al, 2001). 

 

Devido à ampla gama de variedade no que diz respeito ao comportamento do 

consumidor e às intensas transformações pelas quais vem passando a indústria 

fonográfica, o presente trabalho irá investigar quais os principais valores vigentes 

nos grupos de consumidores que optam por adquirir CDs ou DVDs de música 

piratas e quais os principais valores vigentes nos grupos de consumidores que 

optam por adquirir CDs ou DVDs de música originais. 

 

Analisando profundamente o mercado da indústria fonográfica brasileira, 

percebe-se que ainda nos rentáveis anos 90 esse segmento começou a sofrer 

algumas alterações, como o seu processo de internacionalização que culminou na 

formação de grandes grupos de mídia, representando uma convergência típica dos 

tempos de globalização (NEGROMONTE, 1997). Contudo, a tecnologia trazida com 

o desenvolvimento desse segmento resultou em uma estrutura de mercado onde o 

controle dos canais de distribuição de música se mostra tão importante quanto a 

própria produção musical (FRANCO, 1997). Se há nisso um lado positivo, o da 

democratização da produção musical, também há o lado nocivo, que está cada vez 
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mais presente tanto na vida dos consumidores quanto na vida das gravadoras e 

produtores musicais: a pirataria e a relativização dos direitos autorais. 

 

No Brasil, embora a ação dos piratas não discrimine nenhum tipo de produto, 

não há negócio mais ameaçado pela falsificação do que o das gravadoras. No final 

da década de 90, a pirataria representava menos de 5% do mercado musical. Em 

2002, essa participação chegou a 59%. Segundo algumas estimativas, é provável 

que o número, hoje, esteja próximo de 70% (FALSIFICAÇÃO FAZ DESPENCAR 

VENDAS DE CDS, 2004). Uma população cada vez mais atraída por preços baixos 

tem sido constantemente apontada como o principal estímulo à pirataria 

(CONSUMIDORES SÃO MAIORES..., 2003). Se o preço de lançamento de um novo 

CD é de R$ 25,00 a R$ 30,00, nas mãos dos piratas chega a custar R$ 7,00, às 

vezes R$ 5,00. Millard Engleka, um veterano da indústria musical, informa que o que 

deixa a situação ainda mais delicada é que as despesas de marketing estão cada 

vez mais altas e, justamente por causa da pirataria, o período para obter retorno é 

cada vez mais curto e os riscos de um lançamento, mais altos (CORREA; TEIXEIRA 

JR., 2003).  

 

Embora o governo e mesmo organizações não governamentais estejam 

investindo em campanhas de conscientização contra a pirataria, esse tipo de ação 

parece não estar surtindo o efeito desejado (CONSUMIDORES SÃO MAIORES..., 

2003). Uma pesquisa feita em 2004 pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

revela que 60% dos consumidores cariocas (sendo 66% da classe C) admitem 

adquirir produtos piratas. Para 56,7% dos entrevistados, o preço é apontado como 

fator decisivo na escolha, mesmo quando sabem que a qualidade dessas 

mercadorias pode não ser a mesma dos produtos autênticos. Na lista de 

preferências dos clientes estão relógios, perfumes, acessórios, CDs, DVDs (com 

12,5% da preferência) e fitas de vídeo. Também conforme a pesquisa, 49,7% dos 

consumidores ouvidos têm a intenção de continuar comprando no comércio informal 

(FIRJAN, 2004). 

 

Ainda que os principais sustentadores da pirataria sejam os consumidores de 

menor poder aquisitivo, tem-se notado um crescente movimento da classe média e 

classe média alta em direção aos produtos piratas. À medida que a pirataria se 
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profissionaliza parece um absurdo, para a maior parte dos consumidores, pagar o 

preço real de um produto se é possível pagar bem mais barato por uma imitação 

idêntica ao original inclusive na qualidade (TORRES, 2003). 

 

A partir desse instigante cenário, o presente projeto se propõe a analisar a 

seguinte questão: quais os valores que regem os grupos de consumidores que 

adquirem CDs ou DVDs de música piratas e que adquirem CDs ou DVDs de música 

originais? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Não há dúvidas de que a atividade da pirataria invadiu os grandes centros. 

Antes reservada apenas a camelôs e a alguns tipos de produto, hoje a ação informal 

dos piratas tomou as ruas e até pequenos centros comerciais de grande parte das 

cidades brasileiras. O que antes era camuflado e escondido, agora é feito como se 

fosse uma atividade legalizada (ISTO É DINHEIRO, 24 jun. 2003). 

 

Em função disso, as empresas têm tido a preocupação de desenvolver 

sistemas e normas para inibir a ação dos piratas, já que o poder público tem se 

mostrado ineficiente em achar uma solução para o problema. O Brand Protection 

Group (BPG), por exemplo, é uma parceria das empresas com detetives e escritórios 

de advocacia, que mapeiam os locais de maior incidência de venda de produtos 

falsificados e, com esse levantamento, entra em contato com a polícia, que faz a 

apreensão (LIÇÕES CONTRA A FRAUDE, 2003). Também criado recentemente, o 

Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) é outra instituição mantida por 

empresas da iniciativa privada que visa combater o trabalho informal, a pirataria e 

também participar mais ativamente das decisões políticas em Brasília relacionadas a 

esses assuntos (GIGANTES DO VAREJO SE UNEM CONTRA INFORMAIS, 2004). 

 

Além dos danos mais evidentes causados à economia do país, a 

contravenção também coloca o Brasil em uma nada honrosa lista de “vigilância 

prioritária” divulgada em 2003 pelo United States Trade Representative (USTR), o 
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organismo americano que cuida do comércio internacional, e dificulta o crescimento 

do país no cenário universal. Para a confecção dessa lista, mais de 70 países foram 

analisados quanto ao respeito à propriedade intelectual e o Brasil foi classificado 

com um sinal amarelo, juntamente com Argentina, Rússia, Filipinas, Índia e 

Indonésia. Apenas Ucrânia, China e Paraguai estão em situação pior (CORREA; 

TEIXEIRA JR., 2003). 

 

Entender, portanto, como a atividade pirata atingiu tais níveis e o prejuízo que 

causa à economia brasileira através dos valores pessoais que levam os indivíduos a 

adquirirem produtos piratas para satisfazer uma necessidade torna-se extremamente 

relevante não apenas para o entendimento do comportamento do consumidor, mas 

também para a recuperação da saúde da atividade econômica brasileira. Através 

desse nível de compreensão será possível para as empresas e para os órgãos 

públicos criarem ferramentas para solucionar o problema da pirataria. 

 

Ademais, de acordo com os dados apresentados, torna-se evidente a 

importância da discussão da pirataria não apenas em termos acadêmicos, mas 

também em termos sociais Os níveis atingidos por essa prática ilegal são tão 

alarmantes que se tornaram motivos para a criação de inúmeros órgãos, nacionais e 

internacionais, para tentar controlar essa atividade. A situação de calamidade é 

tamanha, que não se tem a pretensão nem mesmo de eliminar a pirataria, mas de 

fazer com que essa regresse a níveis aceitáveis para uma convivência pacífica entre 

empresários e ilegais (A VITÓRIA DOS PIRATAS, 2003). 
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2 OBJETIVOS 
 

 

Frente a justificativa apresentada, a contextualização do assunto e a definição 

do tema e do problema, define-se o objetivo geral do trabalho: identificar quais os 

valores que regem os consumidores que adquirem CDs e DVDs de música piratas e 

quais os valores que regem os consumidores que adquirem CDs e DVDs de música 

originais. Em outras palavras busca-se o entendimento dos valores que balizam o 

comportamento de compra de ambos os grupos. Dessa forma, os objetivos 

específicos são: 

 

a) analisar os valores que regem o comportamento dos consumidores que 

adquirem produtos piratas; 

 

b) analisar os valores que regem o comportamento dos consumidores que 

adquirem produtos originais; 

 

c) confrontar os valores que regem o comportamento de ambos os 

grupos; 

 

d) apontar as diferenças e/ou semelhanças de comportamento entre 

ambos os grupos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Esse capítulo dedica-se a fazer uma revisão bibliográfica dos assuntos 

pertinentes a esse trabalho. Dessa forma, inicia-se conceituando e abordando a 

evolução do marketing para então aprofundar-se na teoria acerca de produto. 

Devido à sua importância nas relações comerciais atuais, a marca é igualmente um 

assunto relevante para a formulação da pesquisa, bem como a questão do consumo 

emocional. Posteriormente entra-se na parte teórica que se refere ao 

comportamento do consumidor e as influências sobre o mesmo e a sua relação com 

a pirataria. Por fim, fala-se da situação da indústria fonográfica frente ao crescente 

avanço da atividade ilegal. 

 

  

3.1 MARKETING 

 

 

Buscar uma definição absoluta para o que é marketing é uma difícil tarefa. 

Devido às inúmeras nuances dessa área de estudo e às transformações sofridas 

pela mesma ao longo dos anos, são diversos os conceitos de marketing apontados 

pelos estudiosos (COBRA, 1997). 

 

Como ponto de partida inicia-se esse trabalho levando em consideração a 

definição de marketing proposta por Kotler e Armstrong (2003) segundo a qual esse 

é um processo onde os clientes obtém o que desejam através da troca de produtos 

e valores. Para que se compreenda, porém, o escopo de marketing da forma como 

ele se apresenta hoje e a sua infinita gama de definições é importante que se faça 

uma rápida análise da evolução do mesmo. 

 

Segundo Las Casas (2005) há três etapas na evolução do marketing, sendo a 

primeira delas a fase da produção, época em que a demanda era maior que a 

quantidade de material fabricado e que todos os bens produzidos eram rapidamente 

consumidos pela população. Posteriormente as empresas passaram a se preocupar 

em vender a totalidade de sua produção, visto que, devido ao grande número de 

empresas produzindo mercadorias muito similares, os artigos já não eram mais 



 17

automaticamente comercializados. A fase, então, era de vendas, quando o foco era 

vender o que era produzido, e não produzir o que os clientes necessitavam. E é 

exatamente a partir da inversão dessa equação que se entrou na era do marketing, 

quando as empresas passaram a analisar o mercado e a perceber as necessidades 

e desejos dos clientes para então partir para a produção de produtos (KOTLER E 

ARMSTRONG, 2003). 

 

Pizzinatto (et al, 2005) complementa a evolução proposta por Las Casas 

incluindo duas outras fases: o foco no produto e o foco no valor. A primeira tem lugar 

entre a fase de produção e a fase de vendas e é definida como a época em que se 

passou a trabalhar com a qualidade e desempenho dos produtos para que esses 

fossem superiores aos da concorrência. A segunda seria um refinamento da era do 

marketing, em que se busca agregar benefícios ao que se está oferecendo a fim de 

conquistar os clientes através desses diferenciais.  

 

Considerando-se os apontamentos feitos acima, pode-se dizer que 

atualmente marketing é uma ciência que, basicamente, se dedica a compreender as 

dinâmicas do mercado (ODGEN; CRESCITELLI, 2007). Entretanto, faz-se 

importante observar que ainda hoje é possível encontrar empresas nas mais 

diversas fases de evolução do marketing, o que, em última análise, comprova a 

dinamicidade dessa atividade, capaz de sofrer transformações de acordo com o 

estágio da economia vigente ou com o estágio de evolução de um segmento de 

mercado ou de uma empresa específica (PIZZINATTO, et al, 2005). 

 

Frente a toda essa diversidade e em função da necessidade de se ter uma 

definição de marketing para que se possa avançar no presente trabalho, a atual 

definição proposta pela AMA (American Marketing Association), é a que será 

adotada, segundo a qual  

 
Marketing é uma atividade organizacional e um conjunto de processos para criar, 

comunicar e entregar valor e gerenciar relacionamento com clientes, mantendo 

benefícios para a organização e para seus públicos de interesse. (ODGEN; 

CRESCITELLI, 2007: 1). 
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3.1.1 Composto de Marketing e Produto 
 

 
Apesar da complexidade do marketing enquanto ciência, há alguns pontos 

dessa atividade que são amplamente difundidos e bastante utilizados pelos 

especialistas no assunto. Um deles é o composto de marketing, que trata-se de uma 

ferramenta proposta no início da década de 80 por Jerome McCarthy (apud 

KOTLER, 1994) segundo a qual os objetivos de marketing de uma empresa podem 

ser traçados através da criteriosa observação das variáveis produto, praça, preço e 

promoção. Apesar de já contar quase três décadas de sua elaboração essa 

ferramenta, que serve como base para um planejamento estratégico de marketing, é 

ainda uma referência dentro dessa área de estudo, mesmo que outros autores 

tenham proposto novas ferramentas para o mesmo fim, como os 6Ps, 8Ps, 4Cs ou 

4As (COBRA, 1997). Porém, ainda que algumas mudanças econômicas tenham, de 

fato, ocorrido ao longo desse período, conforme afirma Las Casas (2005) não houve 

uma forte alteração na estrutura da comercialização desde que essa ferramenta foi 

proposta. Por isso, apesar de novos instrumentos de trabalho terem sido agregados 

aos 4Ps ao longo dos anos, o presente trabalho irá trabalhar com esse consagrado 

conceito. 

 

Embora cada um dos itens do composto de marketing seja fundamental para 

a elaboração de uma estratégia bem sucedida, pode-se dizer que variável de maior 

importância é o produto, já que essa é a base para a existência e para a elaboração 

de um planejamento de marketing de qualquer empresa (LAS CASAS, 2005). 

Produto pode ser definido como o grupo de atributos, funções e benefícios que os 

consumidores adquirem, sendo que tais atributos ou benefícios podem ser tanto 

tangíveis como intangíveis, ou seja, a variável produto refere-se tanto a mercadorias 

palpáveis quanto a serviços, um tipo de oferta totalmente intangível (CZINKOTA et 

al, 2001). Claro que, entre os dois extremos, há tipos de ofertas que mesclam o 

produto físico com serviço, como no caso de um restaurante, por exemplo, que se 

freqüenta tanto pela comida como pelo atendimento (KOTLER E ARMSTRONG, 

2003). Las Casas (2005) coloca, ainda, o produto como o objeto principal das 

relações de troca que podem ser oferecidas em um mercado e Kotler (1994) reforça 
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o fato de que os produtos ofertados devem satisfazer as necessidades e desejos do 

consumidor. 

 

Evoluindo um pouco na questão teórica sobre produto, Kotler e Armstrong 

(2003), propõem três níveis de produto: o central, o básico e o ampliado. Enquanto o 

produto central refere-se ao bem em si e o produto básico refere-se às 

características que incrementarão o produto central, o produto ampliado diz respeito 

aos benefícios adicionais que o cliente terá ao adquirir determinada mercadoria. 

 

Assim, pode-se dizer que os consumidores são o foco para a oferta de 

produtos e que esses tendem a favorecer os artigos que têm mais qualidade, melhor 

desempenho ou características inovadoras (KOTLER, 1994). Entretanto, há uma 

tendência no mercado de tanto produtos quanto serviços se comportarem cada vez 

mais como commodities, já que a maioria oferece a mesma qualidade e apresenta, 

muitas vezes, os mesmos atributos e até mesmo os mesmos benefícios (CARR, 

2004). O que ocorre é que, em função da forte concorrência, as empresas buscam 

constantemente a inovação e a diferenciação real dos produtos, o que faz com que 

as organizações tenham acesso ao mesmo tipo de tecnologia e que as inovações 

sejam fácil e rapidamente incorporadas a uma categoria de produtos, deixando, 

então, de serem consideradas novidade (SAMPAIO, 2002). 

 

Em função disso, o que vem ocorrendo é que, para conquistarem a real 

diferenciação em seus produtos, muitas empresas estão oferecendo aos seus 

clientes experiências totais, em que os consumidores não simplesmente adquirem 

um produto ou serviço, mas sim as experiências que os mesmos proporcionam a 

eles, ou seja, o produto núcleo já não é mais suficiente para conquistar um cliente. 

Para tanto, é necessário trabalhar com o produto ampliado (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). A grande diferenciação atualmente se dá, portanto, através 

de mecanismos totalmente intangíveis, fazendo com que as empresas vendam 

valores, associações e emoção, e não simplesmente bens ou serviços (KELLER; 

MACHADO, 2006). Essa nova forma de comercialização que vem se desenhando 

nos últimos anos parece confirmar a proposição de Pizzinatto (et al, 2005) de que 

estamos em uma nova era na evolução do marketing: a era de foco no valor.  

 



 20

 

3.2 MARCA 

 

 

Gobé (2002) confirma e evolui a teoria de que o marketing está entrando na 

era do foco no valor dizendo que está sendo inaugurada a era do consumo 

emocional, onde as empresas agregam valores a seus produtos e os clientes 

consomem as emoções transmitidas através dos mesmos. Segundo o autor o 

mercado encontra-se em uma fase em que as emoções transmitidas por um produto 

através da sua proposição de experiência total realmente são mais importantes que 

um bom desempenho, pois isso já é considerado, pelos consumidores, como o 

básico a ser oferecido por uma empresa. Portanto, a fim de conquistar o cliente as 

organizações devem criar uma experiência inovadora, de forma a marcar sua 

presença na mente do consumidor de maneira diferenciada e criar uma conexão 

emocional única com o seu público-alvo (GOBÉ, 2002). Considerando que isso não 

é possível através do produto em si, mas justamente através de suas associações 

intangíveis é através da marca que as empresas podem buscar a diferenciação e a 

captação e manutenção de clientes (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000). 

 

As marcas, que nasceram como uma forma de identificar a origem e certificar 

a qualidade do produto para o consumidor tão logo esse perdeu o contato pessoal 

com o produtor, hoje desempenham fundamental papel nas estratégias de empresas 

de qualquer segmento (PINHO, 1996). Afinal, se o único campo em que é possível 

obter uma vantagem competitiva é o da intangibilidade, o das associações, então as 

marcas são fundamentais nesse processo, visto que é através delas que os clientes 

formam uma percepção acerca de um produto. É a marca que sintetiza para o 

consumidor todo o conjunto de atributos, objetivos e subjetivos, relacionados a um 

produto ou serviço (SAMPAIO, 2002). 

 

Isso posto, é possível compreender que, embora a motivação de uma compra 

esteja ligada a uma necessidade, a preferência por uma mercadoria específica está 

ligada à emoção, no momento em que a escolha se dá pelas associações 

representadas por uma marca (ELLWOOD, 2004). Porém, é importante que essas 

associações estejam claras não somente para o comprador, mas para a sociedade 
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como um todo, visto que, ao escolher uma marca específica, os consumidores estão 

se apropriando das associações relacionadas a tal marca e desejam ser percebidos 

dessa maneira não apenas por si mesmos, mas também pelos demais indivíduos da 

sociedade na qual estão inseridos (MARTINS, 1999). Assim, pode-se afirmar que a 

marca funciona como um símbolo de um sistema de valores atrelados a um produto 

e também como uma forma de expressão social (SAMPAIO, 2002) e que, 

definitivamente, hoje as empresas produzem e vendem valores (AAKER, 1998). 

 

 

3.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

3.3.1 Evolução do consumo 
 

 

Na fonte das transformações do marketing observadas nas últimas décadas 

encontram-se as mudanças nos hábitos de consumo, visto que essa ciência, 

segundo as definições já apresentadas no primeiro item desse capítulo, reflete as 

mudanças mercadológicas observadas no ambiente externo (PIZZINATTO, et al, 

2005). Para que se compreenda como os consumidores chegaram ao estágio de 

consumo emocional, é importante que se faça, mais uma vez, uma rápida retomada 

histórica. Segundo Campbel (2001), com o fenômeno da revolução industrial, o 

século XVIII vivenciou a grande transformação, até os dias de hoje, na maneira de 

viver e consumir.  

 

Essa transformação modificou os valores e atitudes relacionados ao 

consumo. O que ocorreu foi que a classe média, que até então costumava consumir 

apenas o que era estritamente necessário a sua sobrevivência, passou a participar 

ativamente do mundo consumista, estimulada pelo desenvolvimento de uma nova 

capacidade comercial e pelas novas técnicas nos campos da mercadologia e da 

propaganda. Dessa forma, uma nova velocidade foi imposta à engrenagem do 

consumo, pois se passou a não se prever apenas o suprimento das necessidades 

básicas dos indivíduos, mas também dos seus desejos (CAMPBELL, 2001). A partir 

dessa explosão de consumo passou-se a ter uma grande variedade de novas 
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mercadorias, cuja fabricação tornou-se viável através das novas máquinas 

produzidas pela revolução industrial, dando início ao período moderno (SLATER, 

2002). 

 

Nesse novo período, podia se observar que a publicidade passou a não 

vender mais simplesmente os bens de consumo modernos, mas o próprio 

consumismo como passagem para a modernidade, promovendo, assim, o início de 

uma nova forma de propaganda, que deixava de ser meramente funcional e 

informativa para já conquistar os clientes através das emoções. Foi na década de 

1950, todavia, que os consumidores começaram a ter um comportamento de 

consumo mais individualista, deixando para trás a prioridade de consumo de bens 

familiares para preferir o consumo em benefício próprio. Porém, foi apenas na 

década de 80 que consumo social deu lugar, definitivamente, ao individual 

(SLATER, 2002). 

 

Hoje, há um quadro de consumo muito mais complexo. O sistema econômico 

vigente na atualidade que, encabeçado pelo desenvolvimento de empresas globais 

procura unificar a identidade dos produtos que, por sua vez, são comercializados em 

mercados longínquos e díspares, trouxe para a vida do homem moderno um novo 

ritmo. A tecnologia e o desenvolvimento de novos produtos passaram a se renovar 

em meses, incorporando as novidades rapidamente ao dia-a-dia dos consumidores, 

evidenciando que a nova velocidade no mundo é uma realidade (ROSA NETO, 

1998). É em função desse novo ritmo e das novas estruturas nas relações sociais e 

da relativização das fronteiras mundiais que o homem, hoje, tem buscado, na hora 

de consumir, emoções que o aliviem do stress da sua vida cotidiana, procurando por 

pequenas indulgências que proporcionem um pouco mais de prazer a sua vida. 

Hoje, as pessoas compram menos porque precisam e mais porque desejam tornar 

suas vidas mais aprazíveis (GOBÉ, 2002). O consumidor moderno anseia por uma 

emoção, uma experiência total em vez de um produto habitual porque isso o habilita 

a acreditar que sua aquisição e seu uso podem proporcionar sensações que ele, até 

então, não vivenciou. A natureza real dos produtos é de pouca importância 

comparada com o que é possível, aos consumidores, acreditar a respeito do seu 

potencial em proporcionar novas e valiosas experiências (CAMPBELL, 2001). 
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Pode-se dizer, então, que, se por um lado a nova estrutura da economia faz 

com que os produtos sejam muito similares entre si, como já apontado 

anteriormente, e impulsiona a busca de diferenciação através da intangibilidade por 

parte das empresas, por outro lado os consumidores têm as suas próprias razões 

para almejar a funcionalidade emocional de um produto. Essas duas situações se 

complementam e fazem com que hoje os bens adquiridos possam ser considerados 

menos importante do que a emoção proporcionada pela experiência de adquiri-los 

ou usá-los. As emoções são, definitivamente, cada vez mais importantes no que diz 

respeito ao consumo (ELLWOOD, 2004). 

 

 

3.3.2 Decisão de Compra 
 

 

Apesar da base do consumo, hoje, ser essencialmente emocional, deve-se 

considerar que, além da emoção, há outros fatores que podem influenciar o 

consumidor e sua decisão de compra ou mesmo determinar as suas percepções 

acerca de um produto.  

 

A fim de que se possa, então, avançar no estudo das variáveis que interferem 

no comportamento de compra do consumidor, faz-se necessário compreender a 

complexidade desse processo, que tem início quando o consumidor reconhece uma 

necessidade. A fim de saciá-la, começa a busca por informações sobre produtos ou 

serviços que supram essa necessidade. Essa busca é feita tanto nas experiências 

anteriores do próprio indivíduo como na coleta de informações externas. Após essa 

fase de investigação o consumidor passa a avaliar as alternativas levantadas de 

forma a buscar aquela que melhor atende a sua necessidade. Então, o consumidor 

procurará efetuar a compra para, depois, utilizar a mercadoria adquirida. Após o 

consumo há, ainda, a fase de avaliação da compra e a eliminação do produto, ou 

embalagem do mesmo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

Em alguns casos, os consumidores não passam por todas essas etapas, indo 

do reconhecimento de uma necessidade diretamente para o ato de compra.  Esse 

tipo de comportamento ocorre quando a compra em questão é de baixa importância 
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pessoal, ou seja, de baixo envolvimento. Quando a compra é mais complexa, todas 

as etapas podem ser observadas quando da aquisição de um produto e, por isso, 

diz-se que é uma compra de alto envolvimento (SHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

Durante todo esse processo, muitas são as forças que influenciam na escolha 

do consumidor, ainda que esse não as perceba conscientemente. Para facilitar o 

entendimento das diversas variáveis que influenciam no comportamento do 

consumidor, os estudiosos do assunto as agruparam e ordenaram, separando-as, 

inicialmente, em dois grandes grupos: as influências internas e as influências 

externas, que serão apresentadas a seguir (SETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

 

 

3.3.2.1 Influências na Decisão de Compra 

 

 

O processo de decisão de compra não pode ser entendido como algo que 

ocorre à revelia da complexidade do comportamento humano. Em todas as fases da 

decisão de compra o consumidor é influenciado, ainda que não perceba, por 

questões particulares e por questões do ambiente onde vive. Para o melhor 

entendimento do presente trabalho irá se destacar, tanto entre as influências 

individuais como entre as influências externas, aquelas que apresentam maior 

relevância para o tema em questão. As demais influências serão concisamente 

apresentadas. 

 

 

3.3.2.1.1 Influências Internas 

 

 

Entre as influências individuais destaca-se a personalidade do consumidor, 

sendo essa definida como as características psicológicas que determinam e refletem 

como o indivíduo responde ao seu ambiente (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

Representando um papel essencial na composição da personalidade, os 

valores podem ser compreendidos como as crenças e comportamentos aceitáveis 
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para um indivíduo. É fundamental que se compreenda que, apesar de os valores 

serem aprendidos por uma pessoa através do contexto social em que a mesma está 

inserida, eles variam para cada indivíduo de uma mesma sociedade, devido, 

justamente à personalidade única de cada ser humano (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). Assim, um valor pode ser considerado muito importante para uma 

pessoa e pouco importante para outra, mesmo que ambas façam parte da mesma 

cultura. 

 

Considerando-se, então, que os valores são uma forte influência na 

personalidade dos indivíduos e que essa, por sua vez, é uma das influências 

individuais que ajudam a determinar o comportamento de compra de cada 

consumidor, passa a ser mais fácil compreender porque hoje os produtos não são 

mais adquiridos somente pelos seus atributos físicos, mas também pelos benefícios 

sociais e, principalmente, emocionais atrelados a eles. Nesse contexto, identificar 

conexões entre características de produtos e valores dos consumidores é 

fundamental para que as empresas ofereçam produtos com os benefícios certos 

para o seu público-alvo (CZINKOTA et al, 2001). 

 

Estudioso do comportamento humano, o psicólogo Milton Rokeach criou um 

instrumento de pesquisa que mensura os valores dos indivíduos e que vem sendo 

amplamente utilizado na área de estudo do comportamento do consumidor. Trata-se 

da Escala de Valores de Rokeach ou Rokeach Value Scale (RVS), que divide os 

valores em dois grupos distintos: terminais e instrumentais (SHIFFMAN; KANUK, 

2000). 

 

Segundo essa proposição, os valores terminais referem-se a objetivos 

pessoais, enquanto os valores instrumentais são os modos de conduta que se 

julgam adequados para o alcance desses objetivos. Assim, pode-se dizer que os 

valores terminais dizem respeitos os fins, enquanto os valores terminais dizem 

respeito aos meios (SHIFFMAN; KANUK, 2000) e (CZINKOTA et al, 2001). Esse 

instrumento de coleta de dados consiste em uma lista de dezoito valores 

instrumentais e uma lista de dezoito valores terminais (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005), aos quais os respondentes devem atribuir um valor, em uma escala 

de 1 a 5, de acordo com a relevância que os itens listados têm em sua vida. 
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Porém, apesar de toda a sua importância, a personalidade é apenas uma 

variável no processo de decisão do consumidor. As demais variáveis, segundo 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) são: demografia, psicografia, estilo de vida, 

motivação, conhecimento, intenções, atitudes, crenças e sentimentos. 

 

 

3.3.2.1.2 Influências Externas 

 

 

Assim como as influências internas, muitas são as influências externas que 

balizam o comportamento de compra dos consumidores. Blackwell, Miniard e Engel 

(2005) as categorizam da seguinte forma: cultura, etnia e classe social, influências 

familiares e domiciliares e influências pessoais e de grupo, esse sendo chamado de 

grupos de referência secundários, enquanto as associações compreendidas como 

familiares e domiciliares são denominadas de grupo de referência primário. As 

pessoas, porém, também são influenciadas por grupos dos quais não participam, 

sendo que esses podem ser classificados como aspiracionais (aos quais gostariam 

de pertencer) e dissociativos (grupos dos quais buscam afastamento) (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

Entre as influências externas, destaca-se, nesse trabalho, a cultura em função 

da sua relevância na formação dos valores dos indivíduos e conseqüente 

importância para o presente trabalho. Assim como os valores individuais, já 

abordados anteriormente, os valores sociais também definem o que se considera um 

comportamento adequado, porém não apenas para um indivíduo, mas sim para o 

conjunto dos membros de uma comunidade (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005). Dessa forma, pode-se definir cultura como sendo o grupo de normas e 

costumes que direcionam o comportamento dos integrantes de uma sociedade 

(SHIFFMAN; KANUK, 2000) e dela fazem parte elementos abstratos, como valores, 

atitudes e idéias e elementos materiais, como artesanato, livros e construções, entre 

outros (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). É a cultura a principal forma de 

influência de uma sociedade sobre os seus indivíduos, visto que ela é um balizador 

não só da conduta, mas também dos desejos dos membros de uma sociedade, 
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sendo expressada por eles através de suas atitudes e valores pessoais 

(CHURCHILL; PETER, 2000). 

 

Dessa forma, pode-se perceber a importância que os valores exercem dentro 

de uma cultura, já que acabam por definir o comportamento normal para uma 

sociedade e seus indivíduos. Em função dos muitos estereótipos formados em 

decorrência da larga aceitação de determinados valores em uma sociedade, o 

desejo de se adequar ou se identificar com indivíduos ou grupos desejáveis é a 

principal motivação para muitas das atividades e compras realizadas pelos 

consumidores. A maioria das pessoas se preocupa em estar em concordância com 

os padrões de comportamento dos membros de um grupo em que a aceitação lhe 

interessa. Os consumidores moldam seu comportamento de modo que este seja 

coerente com o que pensam que o grupo espera deles (SETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). 

 

Devido à diversidade de elementos culturais de uma sociedade, existem 

grupos menores dentro de uma cultura. São as chamadas subculturas, que podem 

ser divididas de acordo com diversas características, tais como idade, religião, raça, 

renda, nacionalidade, sexo, região geográfica, entre outras (CHURCHILL; PETTER, 

2000). 

 

 

3.4 PIRATARIA 

 

 

3.4.1 A Relação do Consumidor com a Pirataria 
 

 

O autor Albers-Miller (apud VIEIRA, 2006) conceitua a compra ilícita como 

sendo aquela em que o produto oferecido é ilegalmente produzido ou mesmo 

roubado e em que o consumidor pode escolher aceitar ou rejeitar o produto 

oferecido. Tomando esse conceito como base, pode-se dizer que, atualmente, a 

compra ilícita é um ato corriqueiro e consciente, ao menos entre os brasileiros. Uma 

pesquisa apresentada em artigo por Galli e Hinz (2006), feita entre jovens porto-
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alegrenses, mostra que a maioria dos consumidores sente-se lograda ao pagar o 

preço de um produto original, tendo ao seu alcance um produto similar bem mais 

barato. Conforme já abordado anteriormente, esse dado comprova a tendência de 

commoditização de produtos, que parece ter chegado ao nível da ilegalidade. Os 

consumidores não vêem valor em adquirir um produto original, sendo o pirata tão 

parecido com o mesmo e, além disso, mais barato. Assim, os produtos piratas são 

vistos como mais uma opção de compra e menos como uma contravenção por parte 

daqueles que o adquirem (CASTRO, 2007). 

 

É importante salientar que os dados acima apresentados corroboram a 

proposição de Arellano (apud VIEIRA, 2006) de que quem adquire um produto ilegal 

não está sendo enganado pelos piratas, pois está bem consciente de sua compra. O 

autor aponta, ainda, que enquanto o preço é, realmente, o principal influenciador na 

compra de um bem pirata, o medo da penalidade seria o principal inibidor desse tipo 

de aquisição. 

 

Além do preço e do risco percebido na compra, outras variáveis, apontadas 

por Matos e Ituassu (2005), que influenciam a atitude em relação a artigos ilegítimos 

são a aprovação dos grupos de referência, valores como ética e integridade e o fato 

de já ter adquirido algum produto pirata. No tocante aos grupos de referência, o 

estudo mostra que quanto maior a aprovação dos mesmos, mais favorável é a 

atitude em relação ao produto pirata, assim como o fato de já ter comprado um 

produto pirata uma vez. Por outro lado, quando mais presentes são os valores 

positivos, menos favoráveis são as atitudes com relação a produtos ilegais. O que 

confirma essa conclusão é que, ainda de acordo com o estudo apresentado por 

Matos e Ituassu (2005), os consumidores com padrão ético mais baixo não se 

sentem culpados por comprarem produtos piratas.  

 

Talvez por serem produtos de baixo envolvimento na hora da compra, os CDs 

e DVDs muito têm sofrido com as ações dos piratas. Tomando o conceito, já 

apresentado anteriormente, desse tipo de compra como guia e considerando que a 

pesquisa de Galli e Hinz (2006) aponta a facilidade com que os produtos originais 

dessa categoria são substituídos pelos piratas, pode-se dizer que, em sua maioria, 

os consumidores não parecem dar importância ao procedimento ou qualidade do 
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produto adquirido, quando se fala em CDs e DVDs de música, dando mais valor a 

satisfação de sua necessidade (CASTRO, 2007). 

 

Esse comportamento está claramente refletido nos números apresentados 

pelo mercado fonográfico. A revista da Ipsos Public Affair (2006) aponta que, entre 

os produtos adquiridos das mãos dos piratas, os CD´s e DVD´s de música são 

recordistas: 82% e 69% das compras desses produtos, respectivamente, são cópias. 

Uma pesquisa realizada com 25 mil internautas, em 2004, no Brasil, aponta que, 

desses, 97% afirmam já ter comprado filmes ou discos piratas (MATOS; ITUASSU, 

2005). De posse desses dados, não é de se espantar que a pirataria, embora seja 

um crime de acordo com a legislação brasileira (MATOS; ITUASSU, 2005) é a 

contravenção mais rentável do século, de acordo com a informação da Interpol, 

movimentando anualmente cerca de US$ 522 bilhões, contra US$ 360 bilhões do 

tráfico de drogas, por exemplo (CONSELHO NACIONAL DE COMBATE..., 2006).  

 

A questão do avanço indiscriminado da pirataria e do grande consumo desses 

arquivos tem levantado os mais diversos tipos de questionamentos não apenas para 

empresas e governos, mas também para os pesquisadores a acadêmicos. Tentar 

compreender o que faz dessa prática uma das contravenções de maior e mais 

indiscriminada adesão por parte dos consumidores tem sido uma constante fonte de 

questionamento para as mais diversas áreas. Como exemplo da ampla utilização 

desse tema para a formulação de pesquisas, pode-se citar o presente trabalho e 

demais pesquisas consultadas para a realização do mesmo, como a dos colegas 

Diego Vieira (2006) e Guilherme Caminha (2006) e as dos pesquisadores Galli e 

Hinz (2006), Matos e Ituassu (2005) e Castro (2007). 

 

 

3.4.1 A Contextualização do Mercado Fonográfico no Cenário da Pirataria 
 

 

Impulsionado por fatores das mais diversas ordens, nos anos 90 o mercado 

fonográfico viveu sua época de pujança, comercializando milhares de CDs 

(NEGROMONTE, 1997). Para se ter uma idéia da então prosperidade desse 

mercado, em 1997 treze discos tiveram vendagens acima de 750.000 cópias e sete 
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superaram 1 milhão de unidades comercializadas, números bem expressivos para 

qualquer país (FALSIFICAÇÃO FAZ DESPENCAR VENDAS DE CDS, 2004). 

 

Hoje, porém, a realidade é outra. Os números atuais da Associação Brasileira 

dos Produtores de Discos (ABPD) referentes ao desempenho da indústria nos 

primeiros anos dessa década apenas comprovam uma situação que já é há muito 

percebida pelos profissionais desse mercado: em média, as grandes gravadoras 

cortaram pela metade o número de funcionários e artistas, o número de lançamentos 

caiu 44%, mais de 2.500 lojas de discos foram fechadas e 60 mil postos de trabalho 

foram perdidos, direta e indiretamente. Em 2002, apenas um disco atingiu a marca 

das 750.00 cópias vendidas e dois, a marca de 1 milhão de cópias (FALSIFICAÇÃO 

FAZ DESPENCAR VENDAS DE CDS, 2004). 

 

Os especialistas apontam que uma das grandes vilãs da decadência da 

indústria fonográfica, além do download gratuito de música através da internet, é a 

compra e venda de CDs piratas. De acordo com a pesquisa realizada por Galli e 

Hinz (2006) com jovens de Porto Alegre, 78% afirmaram já ter comprado algum CD 

de música pirata e 42% admitiram adquirir esse produto falsificado com freqüência. 

Nessa mesma linha, a pesquisa realizada por Castro (2007) entre jovens paulistanos 

aponta que grande parte dos entrevistados se mostra conivente tanto com a troca 

gratuita de arquivos de música digitais quanto com a compra e venda de CDs 

piratas, ainda que compreendam, especialmente no último caso, que a prática trata-

se de um crime. Isso confirma a questão já levantada de que, quando adquire um 

produto ilegal, o consumidor, em geral, tem consciência de seu ato. 

 

Essa relativização do conceito de contravenção, porém, acaba voltando-se 

contra os próprios consumidores, visto que quem adere a essa prática sustenta uma 

atividade que tira milhões de reais dos cofres públicos brasileiros em arrecadação de 

impostos e que incentiva a diminuição de vagas de empregos no mercado formal. 

Embora essa prática não seja novidade, pode-se afirmar que somente agora, que a 

atividade encontra-se amplamente disseminada, é que as empresas e o governo 

tem tido a preocupação de criar de órgãos e medidas reguladoras para controlar o 

seu avanço (CONSUMIDORES SÃO MAIORES..., 2003). 
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Antes mantida sob controle, atualmente a situação atingiu um nível até então 

inimaginável. A revista inglesa The Economist chegou a sugerir em editorial no início 

de 2002 tornar mais flexíveis as rígidas leis de direito autoral a fim de que essas 

possam sobreviver. Para a indústria fonográfica a proposta de relativizar as leis, com 

certeza, é uma saída desesperada (A VITÓRIA DOS PIRTAS, 2003). 

 

O futuro dessa indústria ainda é uma incógnita até mesmo para os 

especialistas. Há executivos do mercado fonográfico que acreditam na coexistência 

do formato físico (os CDs e os DVDs) com o comércio on-line de música. Outros, 

entretanto, apostam apenas no comércio on-line e querem eliminar o formato físico.  

Contudo, segundo a ABPD, o momento na indústria fonográfica é de priorizar o 

desenvolvimento de modelos de negócio viáveis para a música digital, hoje uma 

realidade irreversível, independente do descarte ou não do formato físico. Segundo 

define o presidente da IFPI (Associação Internacional da Indústria Fonográfica, na 

sigla em inglês), John Kennedy, está para eclodir um formato aprimorado do negócio 

digital, visto que o próprio órgão projeta que, já em 2010, ao menos 25% de todas as 

vendas de música no mundo sejam digitais (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS 

PRODUTORES..., 2008). 

 

O problema, ao menos no Brasil, é formatar um modelo de negócios que 

satisfaça as necessidades tanto das gravadoras quanto dos artistas e do público em 

geral e que, além disso, resolva a difícil equação entre mercado físico e virtual. Se 

na Europa e Estados Unidos a música on-line tem sido um negócio rentável, não 

necessariamente esse cenário se repetirá no Brasil. Se considerarmos a situação da 

pirataria no país, é possível acreditar que os brasileiros continuarão a baixar música 

gratuitamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES..., 2008). 
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4 MÉTODO 
 

 

As estratégias definidas na elaboração da metodologia adotada estão em 

concordância com os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Para se alcançar 

tais objetivos, o presente estudo foi dividido em duas etapas complementares: uma 

exploratória, de natureza qualitativa, e outra descritiva, de natureza quantitativa.  

 

Na primeira etapa foi, portanto, utilizada a pesquisa exploratória, através da 

revisão bibliográfica. Dessa forma, foi possível estruturar e fundamentar as 

hipóteses de pesquisa bem como formatar o instrumento de coleta. Já a etapa 

descritiva apresenta e discute o instrumento de coleta de dados, o plano amostral, a 

coleta de dados e as análises estatísticas. 

 

 

4.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo 

munir o pesquisador de informações e conceitos acerca do tema pesquisado, 

fornecendo, assim, subsídios para as etapas seguintes da investigação. A pesquisa 

exploratória é caracterizada pela flexibilidade no tocante aos métodos, sendo muito 

utilizada para fornecer ao pesquisador mais informações sobre o assunto 

pesquisado.  

 

A pesquisa exploratória deste estudo centrou-se na busca de informações 

sobre marketing, comportamento do consumidor, valores e pirataria. As referências 

utilizadas nesta dissertação foram: livros, relatórios comerciais, pesquisas 

acadêmicas, artigos e matérias de jornais e revistas. 

 

 

4.2 ETAPA DESCRITIVA 
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A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que tem como objetivo 

a descrição de um objeto de estudo e é utilizada quando o pesquisador procura 

definir o nível de associação entre variáveis. É marcada pela formulação prévia de 

hipóteses específicas e pela concepção pré-planejada e estruturada (MALHOTRA, 

2001). 

 

Em função da natureza desse tipo de pesquisa e pela mesma ser condizente 

com os objetivos do pesquisador, neste estudo o método de pesquisa utilizado é o 

survey, em que a informação é conseguida por meio do questionamento dos 

respondentes através de um questionário estruturado, que, nessa pesquisa, é 

composto pela Escala de Rokeach e de algumas perguntas de interesse do 

pesquisador. O questionário no método survey pode ser aplicado por telefone, 

pessoalmente, pelo correio ou por meio eletrônico (MALHOTRA, 2001). 

 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa, como já brevemente 

descrito acima, foi o questionário estruturado, em função da necessidade de 

obtenção de dados quantitativos. Esse tipo de instrumento de coleta de dados tem 

como principal benefício não apenas a facilidade de sua aplicação, mas também a 

confiabilidade dados, já que as respostas são limitadas (MALHOTRA, 2001). O 

método de entrevista escolhido foi o de questionário auto-preenchido devido à 

necessidade de se entrevistar os indivíduos por meios distintos (pessoalmente e por 

meio eletrônico). 

 

A mensuração dos valores pessoais foi realizada por meio da aplicação da 

escala de valores elaborada por Rokeach, enquanto a avaliação do hábito de 

compra e de opiniões pessoais acerca do assunto foi feita por meio de perguntas 

simples. Para a formulação de tais perguntas, bem como para a formatação da 

Escala de Rokeach, foram utilizadas como referência duas pesquisas pré-existentes, 

sendo uma delas dos pesquisadores Galli e Hinz (2006) e outra do pesquisador 

Gilherme Caminha (2006). 
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4.4 PRÉ-TESTE 

 

 

O instrumento de coleta de dados foi submetido a um teste, visando o bom 

entendimento das questões, formatação, seqüência das perguntas, entre outras 

variáveis passíveis de dúvidas. O pré-teste foi aplicado em 5 indivíduos que estão 

dentro do target da pesquisa. Após o cumprimento do pré-teste e apreciação do 

questionário em conjunto com os pesquisados, foram feitas alterações simples nos 

itens em que não havia bom entendimento. 

 

 

4.5 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Segundo pesquisa do Instituto IBOPE para o Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial (ETCO), publicada no jornal Zero Hora, em 26 de julho de 2005, o 

perfil do consumidor de artigos piratas indica que quanto mais jovem, maior o 

consumo, e que todas as classes sociais adquirem esses produtos. Considerando-

se o perfil do consumidor de artigos piratas traçado por essa pesquisa, optou-se por 

entrevistar jovens adultos, entre 25 e 30 anos, da cidade de Porto Alegre, por 

acreditar-se ser esse um grupo social bastante representativo, no qual se 

enquadram jovens de classes sociais variadas. O processo de recrutamento buscou 

o equilíbrio entre entrevistados do sexo masculino e feminino. 

 

O método de escolha da amostra foi o não-probabilístico por julgamento, pelo 

critério de acessibilidade. Faz-se, aqui, a ressalva de que, de acordo com Malhotra 

(2001), o método de amostragem não probabilístico por julgamento não permite 

generalizações diretas para uma população específica, mas pode ser utilizada em 

pesquisas exploratórias para gerar hipóteses. Assim, como forma de minimizar as 

falhas desse método de escolha da amostra, os questionários foram aplicados 

respeitando-se as proporções adequadas entre sexo. A forma de contato com os 

respondentes se deu pessoalmente ou por meio eletrônico. 
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4.6 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi efetuada de 12 de maio e 10 de junho de 2008 e teve 

início através da rede de contatos da pesquisadora. A partir desse contato inicial, 

outras pessoas passaram a ser indicadas para responder a pesquisa e, sempre 

utilizando do critério de julgamento na seleção dos respondentes, esse sistema de 

coleta foi evoluindo até que se pudesse contar com o número de questionários pré-

estabelecido. 

 

A coleta ocorreu em grande parte através do contato por email, onde se fazia 

uma apresentação da pesquisadora e dos objetivos da pesquisa. Outra parte dos 

questionários foi respondida presencialmente. 

 

A utilização da rede de contatos para a coleta de dados foi muito positiva, pois 

dessa forma foi possível conseguir o número necessário de pesquisas de forma 

rápida e com a certeza de que o perfil dos respondentes correspondia ao perfil 

desejado. 

 

 

4.7 PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 
 

4.7.1 Precisão dos Dados 
 
 
Após a coleta, todos os questionários foram conferidos pela pesquisadora 

com o objetivo de averiguar se estavam com preenchimento correto. Neste crivo 

vinte questionários foram eliminados por apresentarem mais de um valor em ambas 

as tabelas sinalizado com o número 5.  

 

Após a digitação o banco de dados foi verificado. A conferência consistiu em 

escolher aleatoriamente alguns questionários e aferir a sua tabulação, que não 

apresentou nenhum tipo de problema.  
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

 

Em concordância com o objetivo geral dessa pesquisa, ou seja, identificar 

quais os valores que regem os consumidores que adquirem CDs e DVDs de música 

piratas e quais os valores que regem os consumidores que adquirem CDs e DVDs 

de música originais, optou-se por uma apresentação dos dados de forma bem 

descritiva, onde é possível perceber as nuances de comportamento de ambos os 

grupos. 

 

Para tanto, os dados contidos nos questionários foram tabulados e 

posteriormente importados para o software “SPSS 14.0 — Statistical Package for the 

Social Sciences” para que fossem feitas as análises. 

 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Durante o processo de análise dos dados, optou-se por agregá-los em tabelas 

para se obter uma melhor visualização. Em um primeiro momento, nas tabelas 1, 2 e 

3, faz-se uma caracterização da amostra e, posteriormente, das tabelas 4 à 14.3, 

faz-se a análise dos dados obtidos e suas implicações tanto de maneira geral como 

em relação à caracterização da amostra. Finalmente, é apresentado o resultado da 

utilização da Escala de Rokeach e suas interpretações. 

 

 

5.2. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

5.2.1 Caracterização da Amostra 
 

 

Será apresentado a seguir, nesta sessão, como foi composta a amostra. 

Nestas tabelas os sujeitos são analisados pelas seguintes variáveis: idade, sexo, 
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estado civil e escolaridade. No tocante à idade todos os entrevistados ficaram dentro 

do que se esperava da amostra, ou seja, entre 25 e 30 anos. 

 

 
TABELA 1 

Distribuição da amostra por sexo 
 

Sexo dos entrevistados N % 
Homem 84 42 
Mulher 116 58 
Total 200 100 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

A tabela 2 mostra em termos absolutos e percentuais o número de 

questionários válidos por sexo.  Embora tenha se buscado um equilíbrio na pesquisa 

quanto ao gênero, a amostra final apresenta um número maior de mulheres, o que 

parece refletir a realidade do município de Porto Alegre (onde foi realizada a 

pesquisa). Segundo dados do Censo IBGE/2000 a população da Capital gaúcha é 

composta por 1.360.590 habitantes, sendo, desses, 635.820 (46,73%) homens e 

724.770 (53,26%) mulheres (PORTO ALEGRE, 2008). 

 

 

TABELA 2 
Distribuição da amostra por estado civil 

 
Estado Civil N % 
Solteiro (a) 140 70,7 
Casado (a) 49 24,7 
Divorciado (a) 9 4,5 
Viúvo (a) - - 
Não preenchido 2 - 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

A tabela 2 mostra em termos absolutos e percentuais o número de 

questionários válidos por estado civil.  A maior parte dos respondentes é solteiro 

(70,7%). Apenas 24,7% da amostra são de pessoas casadas e uma pequena 

parcela é divorciada. Nenhum respondente é viúvo. Estes dados podem ser 
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explicados pela faixa etária dos respondentes, pois todos são relativamente jovens, 

o que explicaria o grande número de solteiros. 

 

 

TABELA 3 
Distribuição da amostra por escolaridade: 

 
Escolaridade N % 
Ensino médio completo 7 3,5 
Ensino médio incompleto - - 
Ensino superior completo 51 25,6 
Ensino superior incompleto 88 44,2 
Pós-graduação completa 34 17,1 
Pós-graduação incompleta 18 9 
Outros 1 0,5 
Não preenchido 1 - 
Total 200 100,00 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

A tabela 3 mostra em termos absolutos e percentuais o número de 

questionários válidos por escolaridade. Pode-se observar que a maioria dos 

respondentes já ingressou ou concluiu um curso de nível superior, representando, 

esse grupo, 69,8% do total de entrevistados. Paralelamente, muito baixo é o número 

de pessoas que não tem nem mesmo o ensino médio completo. Essa composição 

pode ser elucidada pelo fato de o método de escolha da amostra ter sido o não-

probabilístico por julgamento, pelo critério de acessibilidade, sendo a própria 

pesquisadora já graduada. 

 

Aliada a isso, a faixa etária solicitada na pesquisa (de 25 a 30 anos) torna 

ainda mais evidente que o grau de escolaridade mais freqüente seja de pessoas 

com a graduação completa. Na alternativa “outros”, marcada apenas uma vez, a 

escolaridade apontada pelo respondente foi “mestrado”.   
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5.2.2 Comportamento de Consumo e Valores dos Entrevistados 
 

 

Buscando a resposta ao objetivo geral do presente trabalho serão 

apresentadas as tabelas ilustrando as respostas dos entrevistados às diversas 

questões formuladas com este fim. 

 

A pergunta a respeito da compra de CD/DVD nos últimos 6 meses buscava 

identificar o hábito da amostra em efetivamente adquirir produtos relativos à música 

o que, em princípio, caracterizaria os respondentes como consumidores ou não 

desse segmento de mercado. 

 

 

TABELA 4 
Pergunta: você comprou CD/DVD de música nos últimos 6 meses? 

 
N % 

Sim 124 62 
Não 76 38 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

No total da amostra pode-se observar, então, que 62%, ou seja, a maioria, 

têm o hábito não apenas de ouvir música de forma aleatória, mas de realmente 

comprar CD/DVD de música, mostrando que essa não é um tipo de compra, de todo, 

descartado pelos entrevistados. 

 

No cruzamento por sexo, pode-se observar o hábito de compra de acordo 

com o gênero dos entrevistados. 
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TABELA 4.1 
Cruzamento da pergunta “você comprou CD/DVD de música nos últimos 6 meses” 

por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 52 72 124 Sim 
% 41,9 58,1 100 
N 31 44 76 Não 
% 42,1 57,9 100 

Total N 84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

A resposta para o questionamento de compra de CD/DVD de áudio na 

relação entre os sexos parece acompanhar a proporção de homens e mulheres 

entrevistados. Tanto para a reposta negativa quando para a positiva a porcentagem 

de mulheres respondentes ultrapassa a de homens, porém a proporção de mulheres 

é levemente maior, nesse cruzamento, do que nos dados gerais da amostra, 

indicando que, embora essa diferença não seja muito significativa, as mulheres têm 

uma tendência um pouco maior a fazer esse tipo de compra. É importante registrar 

que, embora entre os homens a maioria tenha afirmado ter adquirido CD ou DVD de 

música nos últimos seis meses, indicando que essa também é uma prática bastante 

utilizada pelo sexo masculino, as mulheres apresentam um número maior de 

compradoras. 

 

Essa diferença observada pode ser fruto da maior intimidade dos homens 

com tecnologia, o que os faria procurar por outras formas de estar ligado à música 

que não através da compra de CDs ou DVDs. No cruzamento apresentado abaixo é 

possível identificar a efetivação de uma compra de CD ou DVD de música de acordo 

com o estado civil. 
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TABELA 4.2 
Cruzamento da pergunta “você comprou CD/DVD de música nos últimos 6 meses” 

por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 90 26 7 - 123 
Sim  

% 73,2 21,1 5,7 - 100 
N 50 23 2 - 75 

Não 
% 66,7 30,7 2,7 - 100 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Pode-se observar através da tabela 4.2, que, em termos gerais, a divisão por 

estado civil para essa pergunta acompanha os dados do total da amostra, 

especialmente entre o grupo que respondeu sim, onde a porcentagem de casados é 

um pouco inferior a do total da amostra, devido ao aumento na porcentagem de 

solteiros e divorciados. Já uma modificação mais perceptível ocorre no grupo que 

respondeu não a essa questão, onde o percentual de casados é consideravelmente 

mais elevado, tornando, conseqüentemente, o percentual de solteiros e de 

divorciados sutilmente menor. Analisando-se os números absolutos percebe-se que 

em todos os grupos de estado civil a maior concentração de pesquisados é na 

resposta sim, ou seja, em todos os grupos a compra de CD e DVD de música nos 

últimos seis meses se sobrepõe à ausência desse tipo de aquisição. Porém, é entre 

os divorciados que se nota maior diferença proporcional entre aqueles que dizem ter 

adquirido esse tipo de produto nos último seis meses. 

 

Com base nessa interpretação poderia se dizer, então, que os divorciados 

têm uma tendência maior a fazer esse tipo de compra, talvez por já terem mais 

estabilidade financeira que os demais grupos, uma vez que são, provavelmente, as 

pessoas mais velhas da amostra. Entretanto, não se pode deixar de observar que os 

solteiros revelam-se, igualmente, grandes consumidores das mercadorias 

pesquisadas, talvez por não terem, ainda, tantas responsabilidades as quais destinar 

o seu dinheiro e por, talvez, serem mais jovens. 
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A tabela a seguir apresenta a divisão daqueles que responderam essa 

questão de acordo com o grau de escolaridade. 

 

 

TABELA 4.3 
Cruzamento da pergunta “você comprou CD/DVD de música nos últimos 6 meses” 

por escolaridade 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto

Pós-graduação 
completo 

Pós-graduação 
incompleto. Outros Total 

N 5  35 59 15 9 - 123 
Sim 

% 4,1 - 28,5 48,0 12,2 7,3 - 100 

N 2  16 29 19 9 1 76 
Não  

% 2,6 - 21,1 38,2 25,0 11,8 1,3 100 

Total N 7 - 51 88 34 18 1 199 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Em ambos os grupos de resposta o grau de escolaridade mais freqüente foi 

curso superior incompleto. Observa-se, porém, que entre o grupo que respondeu 

“sim” a essa questão, a porcentagem de pessoas com o ensino superior completo e 

incompleto é notavelmente superior ao outro grupo de resposta. Porém, entre 

aqueles que responderam “não” a essa pergunta, a freqüência de respondentes com 

pós-graduação completa é maior observando-se, então, nesse grau de escolaridade, 

a grande diferença entre os grupos. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que os entrevistados com os maiores níveis de 

instrução não tem o hábito de comprar CD ou DVD de música, parecendo esse 

hábito estar muito mais atrelado aos respondentes com ensino superior completo ou 

incompleto, o que, considerando que esse grupo de pessoas tende a ter menos 

idade que o primeiro, reforçaria a idéia de que a música está definitivamente mais 

ligada às pessoas mais jovens. 

 

A segunda pergunta do questionário busca obter dos entrevistados qual a 

procedência do produto adquirido. Aqueles que responderam “não” à primeira 

pergunta do questionário foram orientados a ir diretamente para a pergunta 3, não 

precisando responder a essa indagação. 
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TABELA 5 
Pergunta: caso tenha comprado, que tipo de produto você comprou? 

 
N % 

Original 61 47,7 
Pirata 30 23,4 
Ambos 37 28,9 
Pulo 72 - 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Através das tabelas 4 e 5, que se referem a perguntas complementares, pode 

se observar que entre aqueles que dizem ter adquirido CD/DVD de música 

recentemente 52,3% admite ter comprado pelo menos um produto ilegal, ou seja, 

pouco mais da metade daqueles que compraram um produto do segmento 

pesquisado, diz tê-lo feito de forma ilegal. Isso mostra como boa parte dos 

compradores lida com naturalidade com a questão da pirataria, não se reprimindo ou 

mesmo se constrangendo por ter esse tipo de atitude. 

 

O cruzamento a seguir apresentado busca informar se há alguma substancial 

diferença entre o tipo de produto adquirido e o sexo do respondente. 

 

 

TABELA 5.1 
Cruzamento da pergunta “caso tenha comprado, que tipo de produto você 

comprou?” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 25 36 61 

Original 
% 41,0 59,0 100 
N 12 18 30 

Pirata 
% 40,0 60,0 100 
N 17 20 37 

Ambos 
% 45,9 54,1 100 

Total  54 74 128 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Alinhada com as respostas verificadas no cruzamento por sexo da questão de 

compra de CDs e DVDs, o tabela acima, que verifica o tipo de compra efetuada por 

cada um dos sexos, mantém uma proporção parecida com a da amostra coletada 

em todos os tipos de resposta. É interessante, porém, observar que, para os 

homens, o maior índice proporcional se dá naqueles que dizem adquirir tanto 

produtos piratas quanto originais, enquanto entre as mulheres se observa que o 

maior índice ocorre naquelas que dizem adquirir exclusivamente produtos piratas. 

Analisando o tabela acima pode-se dizer, ainda, que, já que as mulheres tendem a 

adquirir mais CDs e DVDs de música do que os homens, de acordo com o que já foi 

verificado anteriormente, parece natural, então, que elas sejam mais consumidoras 

tanto de artigos piratas quanto originais. 

 

Através da tabela apresentada abaixo pode-se verificar se, de acordo com o 

estado civil das pessoas que compõem a amostra, há alguma diferença entre o tipo 

de produto adquirido. 

 

 

TABELA 5.2 
Cruzamento da pergunta “caso tenha comprado, que tipo de produto você 

comprou?” por estado civil. 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 45 12 3 - 60 
Original 

% 75,0 20,0 5,0 - 100 
N 21 9 - - 30 

Pirata 
% 70,0 30,0 - - 100 
N 26 7 4 - 37 

Ambos 
% 70,3 18,9 10,8 - 100 

Total N 92 28 7 - 127 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

A tabela acima reflete bem a distribuição da amostra de acordo com o estado 

civil. Isto pode ser averiguado porque a porcentagem de solteiros que admitiu ter 

comprado um produto pirata ou pirata e original nos últimos seis meses é igual à 

porcentagem de solteiros do total da amostra, deixando transparecer que esse grupo 

adquire mercadorias ilegais, mas que essa não é a sua preferência. Ao mesmo 
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tempo em que, entre os casados, é possível perceber uma maior adesão aos 

produtos originais e uma porcentagem significativamente mais baixa, em 

comparação ao total de casados que compõem a amostra, entre os que disseram 

consumir ambas as categorias de produto. Já entre os que compraram produtos 

originais o percentual de solteiros é um pouco mais elevado, da mesma forma que 

na resposta “ambos” verifica-se uma boa porcentagem de divorciados/separados, 

que, por sua vez, demonstram adquirir mais as duas categorias de produtos ao 

mesmo tempo do que uma delas exclusivamente. 

 

De acordo com o que já foi apontado na análise da tabela 4.2, poderia se 

dizer que os solteiros, tendo mais disponibilidade para usufruir de seu dinheiro pode 

dispor de maior parte de seus rendimentos para adquirir CDs ou DVDs originais. 

Também, considerando-se que, em geral, os solteiros pertencem a uma faixa etária 

menor, pode-se dizer que os mesmos têm ainda mais afinidade e intimidade com o 

mundo da música que os demais e por isso procuram adquirir CDs ou DVDs 

originais. 

 

A tabela a seguir mostra o tipo de produto comprado de acordo com o grau de 

instrução dos respondentes. 

 

 

TABELA 5.3 
Cruzamento da pergunta “caso tenha comprado, que tipo de produto você 

comprou?” por escolaridade 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto 

Pós-
graduação 
completa 

Pós-
graduação 
incompleta 

Outros Total 

N 
- - 15 28 9 9 - 

61 
Original 

% 
- - 24,6 45,9 14,8 14,8 - 

100 
N 

4 - 
7 17 2 - - 

30 
Pirata 

% 
13,3 - 

23,3 56,7 6,7 - - 
100 

N 
1  

11 18 4 1 1 
36 

Ambos  

% 
2,8 - 

30,6 50,0 11,1 2,8 2,8 
100 

Total N 
5 - 

33 63 15 10 1 
127 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Pode-se perceber, através da tabela 5.3 que o tipo de compra efetuada de, 

acordo com a escolaridade, também mantém a mesma composição do total da 

amostra, ao menos quando a escolha é por produtos originais. Quando se observa 

os números dos compradores de produtos piratas, vê-se que a proporção dos 

respondentes com ensino superior incompleto é bem expressiva, ao passo que a 

porcentagem de entrevistados com pós-graduação completa e incompleta é bem 

baixa no primeiro caso e nula no segundo. Paralelamente, a incidência de pessoas 

com o ensino médio completo entre os consumidores exclusivos de produtos piratas 

é bem alta, se comparada com os demais grupos de resposta.  Observa-se, 

também, que no grupo de respondentes com esse nível de escolaridade não há 

nenhuma incidência de compra de produtos originais. 

 

Dessa forma, traçando um paralelo com os resultados apresentados no tabela 

4.3, pode-se dizer que, embora a compra de CDs ou DVDs de música seja mais 

baixa quanto maior o grau de instrução, esse grupo de pessoas tende a adquirir 

mercadorias originais quando da compra desse tipo de produto. Pode-se atribuir 

esse tipo de comportamento ao nível de conhecimento que essas pessoas têm, em 

relação aos entrevistados com nível de escolaridade mais baixo, ou seja, esse grupo 

de consumidores tende a ser mais consciente de seu papel na sociedade e da 

ilegalidade atrelada a pirataria e as suas conseqüências.  

 

A pergunta referente a quantidade de CDs e DVDs piratas adquiridos, tem 

como objetivo saber, entre aqueles que admitiram comprar produtos piratas, quantos 

produtos desse tipo consumam adquirir, em média, por mês. 

 

TABELA 6 
Pergunta: em média, quantos CDs/DVDs de música pirata você costuma adquirir por 

mês? 
 

N % 
Nenhum 52 41,6 
Um 62 49,6 
Dois 8 6,4 
Três - - 
Quatro ou mais 3 2,1 

Total 125 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Dentre os indivíduos que têm o hábito de adquirir CD/DVD de música pirata a 

maioria compra, em média, apenas um produto da mão dos ilegais por mês. Apenas 

8,5% dos respondentes disseram comprar mais de um artigo nesse mesmo período 

de tempo. A composição dessa resposta leva a crer que, definitivamente, há um 

hábito de compra de produtos piratas por parte dos entrevistados que admitiram 

lançar mão dessa prática. Ainda que a média de compra por mês seja baixa, existe 

uma constância nesse tipo de compra o que caracterizaria o hábito de recorrer aos 

piratas. A seguir, a análise da pergunta 3 do questionário aplicado sob a ótica do 

gênero dos entrevistados. 

 

 

TABELA 6.1 
Cruzamento da pergunta “em média, quantos CDs/DVDs de áudio pirata você 

costuma adquirir por mês” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 20 32 52 

Nenhum 
% 38,5 61,5 100 
N 28 34 62 

Um 
% 45,2 54,8 100 
N 4 4 8 

Dois 
% 50,0 50 100 
N - - - 

Três 
% - - - 
N 1 2 3 

Quatro ou mais 
% 33,3 66,7 100 

Total N 53 72 125 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

No que diz respeito à opção com maior incidência de respostas, ou seja, 

quando apenas um CD ou DVD de música pirata é comprado por mês, já se verifica 

uma diferença estatisticamente relevante entre os sexos, pois os índices das 

repostas são um pouco maiores que proporção de homens e mulheres pesquisados, 

tendo os homens, proporcionalmente, mais adesão a essa opção de resposta. Já 

entre aqueles que disseram comprar dois produtos falsos por mês o número de 

homens, ao ser comparado com o numero total da amostra, é bastante significativo. 

Apenas entre aqueles que disseram adquirir quatro ou mais produtos piratas por 
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mês ou nenhum verifica-se que o número de mulheres é bem elevado em ambos os 

casos. 

 

Apesar de ter se verificado, até agora, que as mulheres tendem a adquirir 

mais CDs ou DVDs de música, tanto piratas quanto originais, poder-se-ia dizer que, 

quando se trata de um número intermediário de aquisições por mês os homens 

tendem a comprar mais do que as mulheres. Já quando se trata de uma compra 

mais numerosa, as mulheres voltam a consumir mais que os homens. 

 

A tabela a seguir busca identificar se há significativa diferença de 

comportamento dos entrevistados de acordo com o seu estado civil. 

 

 

TABELA 6.2 
Cruzamento da pergunta “em média, quantos CDs/DVDs de áudio pirata você 

costuma adquirir por mês” por estado civil. 
 
  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 39 10 2 - 51 
Nenhum (N) 

% 76,5 19,6 3,9 - 100 
N 42 16 4 - 62 

Um (N) 
% 67,7 25,8 6,5 - 100 
N 6 2 - - 8 

Dois (N) 
% 75,0 25,0 - - 100 
N - - - - - 

Três (N) 
% - - - - - 
N 3 - - - - 

Quatro ou mais (N)
% 100 - - - 100 

Total N 90 28 6 - 124 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Aqui, observa-se que, entre aqueles que dizem comprar dois e quatro CDs a 

porcentagem de solteiros é significantemente maior que a média de solteiros do total 

da amostra. Consequentemente, nesses grupos de respostas, a incidência de 

casados é nula no primeiro caso e a de divorciados/separados é nula em ambos os 

casos, tornando essas duas opções praticamente exclusivas dos solteiros. 
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Entretanto, quando observa-se a distribuição por estado civil entre aqueles 

que responderam “um”, nota-se que o percentual de solteiros é inferior ao do total da 

amostra, já que o mesmo encontra-se dividido entre as demais respostas possíveis 

para essa pergunta. Dessa forma, o percentual de casados e divorciados é 

levemente superior fazendo-se a comparação com a mesma opção de resposta, 

essa representando não apenas a maior incidência de casados e divorciados, mas 

as mais significativas proporcionalmente. 

 

Da mesma forma do que já fora apontado pela tabela 4.1 pode-se afirmar 

que, embora os solteiros digam adquirir menos produtos piratas que os casados, na 

média, quando os primeiros compram uma mercadoria ilegal costumam fazer em 

maior quantidade. 

 

Considerando-se que o nível de escolaridade dos entrevistados pode 

influenciar em seu comportamento de compra, a tabela abaixo apresenta o 

cruzamento da tabela 7 de acordo com o grau de instrução dos componentes da 

amostra. 

 

 
TABELA 6.3 

Cruzamento da pergunta “em média, quantos CDs/DVDs de áudio pirata você 
costuma adquirir por mês” por escolaridade. 

 
  EM 

completo 
EM 

incompleto 
ES 

completo
ES 

incompleto
Pós-graduação 

completa 
Pós-graduação 

incompleta Outros Total 

N - - 11 28 9 4 - 52 
Nenhum  

% - - 21,2 53,8 17,3 7,7 - 100 

N 4 - 21 27 4 4 1 61 
Um  

% 6,6 - 34,4 44,3 6,6 6,6 1,6 100 

N 1 - 1 4 1 1 - 8 
Dois  

% 12,5 - 12,5 50,0 12,5 12,5 - 100 

N - - - - - - - - 
Três  

% - - - - - - - - 

N    3    3 Quatro ou 
mais  % - -  100,0 - - - 100 

Total N 5 - 33 62 14 9 1 124 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Pode-se perceber através da tabela 6.3 que a resposta mais freqüente 

apontada pelo total da amostra, ou seja, a média de aquisição de um produto pirata 

por mês, é composta por pessoas que ainda não concluíram o ensino superior, 

sendo esse índice bem semelhante ao da composição da amostra, por pessoas que 

já concluíram o ensino superior, sendo esse índice bem significativo, bem como o 

índice de pessoas com o ensino médio completo. O que chama atenção, nessa 

opção de resposta, é o baixo índice de pessoas com pós-graduação completa e 

incompleta, sendo que esse último se apresenta, proporcionalmente, bem mais 

elevado entre aqueles cuja média de compra é de dois CDs ou DVDs falsos por 

mês, assim como acontece com os entrevistados com o ensino superior incompleto 

e com o ensino médio incompleto. 

 

Semelhantemente ao que já foi apresentado anteriormente nos demais 

cruzamentos dessa mesma pergunta pode-se afirmar que, embora os entrevistados 

com grau de instrução mais baixo digam adquirir mais produtos piratas que os 

demais, esses últimos, de maneira geral, quando adquirem produtos falsificados, 

parecem adquirir em maior quantidade. 

 

A próxima questão busca identificar se há, realmente, alguma preferência ou 

maior incidência de um local de compra quando se toma a decisão de comprar um 

produto pirata. 

 

 

TABELA 7 
Pergunta: em que locais você costuma adquirir CDs/DVDs piratas? (questão de 

múltipla escolha) 
 

N % 
Bancas de camelô 29 37,2 
Vendedores ambulantes 23 29,5 
Fornecedor conhecido 20 25,6 
Praia 2 2,6 
Outros 4 5,1 
Pulo 122 - 
Total 200 100,00 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Através da tabela 8 pode-se perceber que as bancas de camelô, já 

tradicionais pontos de venda de produtos ilegais, representam o meio mais utilizado 

para a aquisição de produtos piratas, sendo que vendedores ambulantes e 

fornecedores conhecidos são, igualmente, bastante apontados como opções para a 

busca de CDs e DVDs piratas. A preferência por bancas de camelô pode ser 

explicada se observarmos a sua crescente proliferação nos grandes centros, 

tornando-se um local de fácil acesso para a maioria da população. 

 

Entre os pesquisados que assinalaram a opção “outros”, os locais citados 

foram: lojas no centro, shopping e supermercado. Como nas demais questões 

apresentadas, o cruzamento por sexo tem como objetivo identificar algum tipo de 

mudança de comportamento quanto ao local de compra de artigos piratas quando se 

trata de homens e mulheres. 

 

 
Tabela 7.1 

Cruzamento da pergunta “em que locais você costuma adquirir CDs/DVDs piratas?” 
por sexo 

 
  Homem Mulher Total 

N 11 18 29 
Bancas de Camelô 

% 37,9 62,1 100 
N 12 11 23 

Vendedores ambulantes 
% 52,2 47,8 100 
N 8 12 20 

Fornecedor conhecido 
% 40,0 60,0 100 
N - 2 2 

Praia 
% - 100,0 100 
N 2 2 4 

Outros 
% 50,0 50,0 100 

Total N 33 45 125 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

A única opção de resposta na qual é possível notar uma diferença realmente 

significativa, proporcionalmente, entre o sexo feminino e do sexo masculino, em 

relação ao resultado geral da pesquisa, é a opção “vendedores ambulantes”.  Essa 

opção foi citada em maior número pelos homens, sendo indicada como a sua 
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preferência na hora da compra. Já as mulheres preferem comprar em bancas de 

camelô, de fornecedores conhecidos ou mesmo na praia. 

 

A composição dessa resposta pode ser compreendida se for avaliada a 

questão da segurança, ainda hoje percebida de forma diferente entre homens e 

mulheres. Essas mostram ter preferência por comprar em locais em que as próprias 

necessitam fazer a abordagem para a compra, como em bancas de camelô, tendo a 

opção de escolher melhor de quem irão adquirir um produto, seguindo o modelo 

proposto pelo mercado legal e resguardando-se de eventuais inconvenientes.  Já os 

homens provavelmente sentem-se mais à vontade para adquirir mercadorias falsas 

em qualquer lugar, mesmo de um total desconhecido que faz a abordagem aos 

transeuntes de forma aleatória. 

 

Ponderando que o estado civil possa estar relacionado com algumas 

mudanças no comportamento dos indivíduos, a tabela 8.2 verifica o local de compra 

de produtos piratas mais utilizados de acordo com o estado civil do entrevistado. 

 

 

TABELA 7.2 
Cruzamento da pergunta “em que locais você costuma adquirir CDs/DVDs piratas?” 

por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)
/Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 21 7 1 - 29 Bancas de 
Camelô  % 72,4 24,2 3,4 - 100 

N 17 5 1 - 23 Vendedores 
ambulantes  % 73,9 21,7 4,4 - 100 

N 12 7 1 - 20 Fornecedor 
conhecido  % 50 50 - - 100 

N 1 - 1 - 2 
Praia  

% 50 - 50 - 100 
N 4 - - - 4 Outros  
% 100 - - - 100 

Total N 55 19 4 - 78 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Observando a tabela acima, percebe-se que os solteiros são maioria quando 

a preferência é por adquirir produtos piratas em bancas de camelô e com 

vendedores ambulantes. Entretanto, é importante ressaltar que, quando se trata de 

comprar um produto ilegal de um fornecedor conhecido, a porcentagem entre 

solteiros e casados é a mesma: 50%, deixando transparecer que os casados 

dividem sua preferência entre comprar a mercadoria em banca de camelô e adquirir 

o produto das mãos de conhecidos, apresentando um comportamento que pode ser 

classificado como cauteloso, já que pessoas casadas precisam zelar não somente 

por elas mesmas, mas por seus cônjuges e filhos, sentindo-se, então, mais seguras 

em adquirirem um produto ilegal através de algum conhecido. 
 

Já a praia foi apontada como local de compra na mesma proporção e apenas 

por solteiros e divorciados. Aqui, pode ser ponderado que, por tratar-se de um 

ambiente tradicionalmente mais descontraído, as duas pontas vêem o consumo de 

artigos piratas nesse local como uma forma de distração atrelada ao ambiente onde 

estão inseridos no momento e como uma compra de consumo rápido, servindo pra 

um final de semana ou uma temporada de férias. O cruzamento apresentado a 

seguir busca identificar nuances quando da escolha dos locais a serem adquiridos 

produtos piratas de acordo com a escolaridade dos entrevistados. 

 

TABELA 7.3 
Cruzamento da pergunta “em que locais você costuma adquirir CDs/DVDs piratas?” 

por escolaridade 
 

 EM 
completo

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto 

Pós-graduação 
completa 

Pós-graduação 
incompleta Outros Total 

N 3 - 6 14 4 1 - 8 Bancas de 
Camelô 

% 10,7 - 21,4 50 14,3 3,6 - 00 

N 1 - 8 11 1 1 1 3 Vendedores 
ambulantes 

% 4,3 - 34,8 47,8 4,3 4,3 4,5 00 

N 1 - 6 12 1 - - 0 Fornecedor 
conhecido 

% 5 - 30 60 5,0 - - 00 

N - - 1 - - 1 - 2 Praia 
% - - 50 - - 50 - 00 

- - 1 1 - 2 - 4 Outros 
- - 25 25 - 50 - 00 

Total 5 - 22 38 6 5 -
1 

7
75 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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De acordo com a tabela apresentada, pode-se verificar que as bancas de 

camelô realmente são preferência na hora da compra de produtos ilegais, 

especialmente para aqueles que têm apenas o ensino médio completo e pra quem 

tem pós-graduação completa. No cruzamento por escolaridade da pergunta 4 do 

questionário aplicado, é interessante observar que, entre aqueles que adquirem o 

produto ilegal na praia, 50% tem curso de nível superior completo e os 50% 

restantes tem pós-graduação incompleta, não tendo nenhum respondente com o 

ensino superior incompleto (o nível de escolaridade mais incidente na pesquisa) 

afirmado que compra CD ou DVD pirata nesse local. Em uma primeira análise, pode-

se dizer que, por tratar-se de um ambiente descontraído por excelência, a praia 

induz mesmo quem tem um bom nível de instrução a cometer algumas quebras de 

conduta. 

 

A forma como o pagamento de produtos ilegais é feito, pode ajudar a 

mensurar o quanto sofisticada está a indústria da pirataria. Por esse motivo, a 

pergunta de número 5 do questionário aplicado, pergunta aos entrevistados como os 

mesmos costumam pagar suas compras de produtos piratas. 

 

 

TABELA 8 
Pergunta: de que forma você faz o pagamento dos CDs/DVDs piratas adquiridos? 

 
N % 

À vista, com dinheiro 75 93,8 
À vista, com cheque - - 
Cheque pré-datado 1 1,3 
Cartão de crédito - - 
Cartão de débito 2 2,5 
Outros 2 2,5 
Pulo 120 - 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

No tabela 8 pode-se observar que praticamente apenas uma opção foi 

marcada como forma de pagamento: à vista, com dinheiro. É interessante ponderar 

que essa pode ser a forma de pagamento adotada pelos consumidores de produtos 
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piratas justamente por se tratar de uma atividade ilegal, o que dificultaria o 

pagamento com cheques ou cartões. A forma de pagamento mencionada pelos 

pesquisados que marcaram a opção “outros” foi vale-transporte. 

 

Em relação à mesma pergunta cujos dados foram apresentados no tabela 9, a 

tabela 9.1 busca obter a relação entre a resposta fornecida e o sexo do respondente. 

 

 

TABELA 8.1 
Cruzamento da pergunta “de que forma você faz o pagamento dos CDs/DVDs 

piratas adquiridos?” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 31 44 75 

À vista, com dinheiro 
% 41,3 58,7 100 
N - - - 

À vista, com cheque 
% - - - 
N - - - 

Cheque pré-datado 
% - - - 
N 1 - 1 

Cartão de crédito 
% 100,0 - 100 
N 1 1 2 

Cartão de débito 
% 50 50 100 
N 2 - 2 

Outros 
% 100 - 100 

Total  35 45 80 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

No tabela 8.1 pode-se perceber que não há distinção entre os sexos quando 

da forma de pagamento dos produtos piratas adquiridos. A preferência pelo 

pagamento à vista, em dinheiro, é unânime, apenas apresentando um pouco mais 

de adesão por parte das mulheres. Por esse motivo, apenas homens afirmaram 

efetuar esse tipo de compra com cartão de crédito, enquanto o uso do cartão de 

débito aparece bem dividido entre homens e mulheres. 

 

A tabela 8.2, apresentada abaixo, mostra a distribuição da amostra por estado 

civil em relação à pergunta de número 5 do questionário aplicado. 
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TABELA 8.2 
Cruzamento da pergunta “de que forma você faz o pagamento dos CDs/DVDs 

piratas adquiridos?” por estado civil. 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 53 18 4 - 75 À vista, com 
dinheiro % 70,7 24,0 5,3  100 

N - - - - - À vista, com 
cheque % - - - - - 

N - - - -- - 
Cheque pré-datado  

% - - - - - 

N - 1 - -  
Cartão de crédito  

% - 100,0 - - 100 

N 2 - - - 2 
Cartão de débito 

% 100,0 - - - 100 

N 1 1 - - 2 
Outros 

% 50,0 50,0 - - 100 

Total N 56 20 4 - 80 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

É interessante observar que, obedecendo os totais da amostra, os solteiros 

aparecem com maior freqüência como usuários de dinheiro vivo na hora de efetivar 

a compra. Todavia, os casados são unânimes entre aqueles que costumam fazer o 

pagamento com cartão de crédito, ao passo que os solteiros são unanimidade 

quando se trata de pagamento com cartão de débito. Com essa análise, é possível 

afirmar, então, que a preferência do pagamento por dinheiro indifere, também, em 

relação ao estado civil do pagante, 

 

A tabela a seguir demonstra as respostas dadas pelos pesquisados à quinta 

pergunta do questionário de acordo com o grau de instrução. 

 

 



 57

TABELA 8.3 
Cruzamento da pergunta “de que forma você faz o pagamento dos CDs/DVDs 

piratas adquiridos?”  por escolaridade. 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo

ES 
incompleto

Pós-graduação 
completa 

Pós-graduação 
incompleta Outros Total

N 5 - 20 38 6 4 1 74 À vista, com 
dinheiro  

% 6,8 - 27 51,4 8,1 5,4 1,4 100 
N - - - - - - - - À vista, com 

cheque  
% - - - - - - - - 
N - - - - - - - - Cheque pré-

datado  
% - - - - - - - - 
N - - 1 - - - - - Cartão de 

crédito  
% - - 100 - - - - 100 
N - - 1 - - 1 - 2 Cartão de 

débito  
% - - 50 - - 50 - 100 
N - - - 2 - - - 2 Outros 

% - - - 100 - - -  
Total N 5 - 22 40 6 5 1 79 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, pode-se averiguar que, 

igualmente aos demais cruzamentos feitos para essa pergunta, a preferência por 

dinheiro na hora do pagamento é a mais citada por todos os níveis de instrução, já 

que, além dos percentuais serem semelhantes a composição total da amostra, a 

maioria das demais formas de pagamento não são nem mesmo citadas. 

 

O curioso é observar que apenas quem tem o curso superior completo citou 

cartão de crédito como forma de pagamento e que metade de quem disse utilizar o 

cartão de débito pertence a essa mesma estratificação, sendo que a outra metade 

pertence a um grupo ainda mais elevado em termos de escolaridade: quem tem pós-

graduação incompleta. 

 

Em termos gerais, então, pode-se afirmar que a preferência pelo pagamente 

em dinheiro também é indiferente quando da estratificação por escolaridade, apenas 

fazendo-se a ressalva de que quem possui grau de instrução maior também 

costuma utilizar uma forma mais sofisticada de pagamento que é o cartão de crédito. 

A pergunta apresentada a seguir é de extrema importância para a pesquisa 

no sentido de investigar qual a principal causa que leva os consumidores para a 
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ilegalidade e para, a partir daí, poder compreender melhor o comportamento dos 

consumidores pesquisados.  

 

 

TABELA 9 
Pergunta: quais os motivos que você acredita que levam uma pessoa a comprar 

CD/DVD de música não original?  
 

N % 
Variedade 3 1,5 
Qualidade 4 2 
Facilidade de conseguir títulos inéditos 6 3 
Preço 187 93,5 
Outros - - 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Pode-se observar que o motivo apontado para a compra de CDs e DVDs de 

áudio não originais, tanto por aqueles que são consumidores desses produtos 

quanto pelos que não são, é quase que exclusivamente o preço. As demais 

possíveis razões para esse tipo de compra listadas na pesquisa foram muito pouco 

citadas, tornado-as praticamente irrelevantes frente à opção “preço”. 

 

Isso posto, é possível afirmar que há uma consciência de que os produtos 

piratas não são melhores ou mesmo tão bons quanto os originais. O que motiva, 

realmente, as pessoas a procurarem pelo mercado ilegal de vendas de CDs e DVDs 

é realmente o preço. Isso leva a crer que, caso os produtos do mercado legal 

fossem mais baratos, poderiam ter mais chance de reconquistar esses 

consumidores e de manter os ainda fiéis clientes. 

 

A tabela 9.1 apresenta os resultados do cruzamento da pergunta sobre 

motivos que levam as pessoas a comprarem CDs e DVDs piratas de acordo com o 

gênero dos entrevistados. 
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TABELA 9.1 
Cruzamento da pergunta “quais os motivos que você acredita que levam uma 

pessoa a comprar CD/DVD de música não original?” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 1 2 3 

Variedade 
% 33,3 66,7 100 
N 4 - 4 

Qualidade 
% 100 - 100 
N 2 4 6 Facilidade de conseguir 

títulos inéditos % 33,3 66,7 100 
N 77 110 187 

Preço 
% 41,2 58,8 100 
N - - - 

Outros 
% - - - 

Total  84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Com relação ao motivo que os entrevistados de ambos os sexos acreditam 

levar uma pessoa a adquirir CD ou DVD de música da mão dos piratas, o preço é 

apontado como o maior motivador tanto por homens como por mulheres, já que os 

percentuais apresentados pra ambos os sexos é bem semelhante à divisão da 

amostra da pesquisa. Por esse motivo, não é possível dizer que há uma significativa 

diferença de opiniões quando da motivação para compra de artigos piratas. 

 

É interessante, porém, salientar que tanto a variedade como a facilidade de 

conseguir títulos inéditos apresentam percentuais idênticos na estratificação por 

sexo, sendo que, em ambos os quesitos, as mulheres são em maior número. Ao 

mesmo tempo, os homens foram os únicos a citar qualidade como um motivo para a 

compra de produtos piratas. 

 

Abaixo, são apresentados os resultados da sexta pergunta do questionário de 

acordo com o estado civil dos entrevistados.  
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TABELA 9.2 
Cruzamento da pergunta “quais os motivos que você acredita que levam uma 

pessoa a comprar CD/DVD de música não original?” por.estado civil. 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 2 - 1 - 3 
Variedade  

% 66,7 - 33,3 - 100 
N 4 - - - 4 

Qualidade  
% 100 - - - 100 
N 3 1 2 - 6 Facilidade de 

conseguir títulos 
inéditos  % 50 16,7 33,3 - 125 

N 131 48 6 - - 
Preço  

% 70,8 25,9 3,2 - 100 
N - - - - - 

Outros  
% - - - - - 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Apenas os solteiros apontaram qualidade como um fator que pode ser levado 

em consideração pelos compradores de produtos piratas, ao mesmo tempo em que 

esse mesmo grupo e os divorciados/separados, apontaram a variedade como um 

motivador para a compra de produtos ilegais. Já a facilidade de conseguir títulos 

inéditos foi apontada por todos os grupos, sendo bastante acentuada, 

proporcionalmente, a freqüência de divorciados que, somando-se ao seu alto índice 

também no quesito variedade, talvez recorram a essa prática somente quando 

desejam algum título não disponível no mercado legal. 

 

De qualquer forma, é possível perceber que o preço é, realmente, apontado 

como o grande motivador, independente do estado civil do entrevistado, já que os 

percentuais apresentados nesse quesito no tabela acima corresponde aos 

percentuais de composição da amostra. 

 

As possíveis semelhanças ou diferenças nas respostas da amostra, em 

função do seu grau de instrução, para a pergunta de número seis são apresentadas 

a seguir. 
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TABELA 9.3 
Cruzamento da pergunta “quais os motivos que você acredita que levam uma 

pessoa a comprar CD/DVD de música não original?” por escolaridade. 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto 

Pós-
graduação 
completa 

Pós-
graduação 
incompleta 

Outros Total 

N - - - 2 1 - - 3 
Variedade 

%  -  66,7 33,3 - - 100 

N 1 - 2 - 1 - - 4 
Qualidade 

% 25 - 50 - 25 - - 100 

N - - 4 - 2 - - 6 Facilidade de 
conseguir 
títulos inéditos  % - - 66,7 - 33,3 - - 100 

N 6 - 45 86 30 18 1 186 
Preço  

% 3,2  24,2 46,2 16,1 9,7 0,5 100 

N - - - - - - - - 
Outros 

% - - - - - - - 100 

Total N 7 - 51 88 34 18 1 199 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Na tabela apresentado acima, é curioso observar que os respondentes com 

pós-graduação completa foram os que tiveram mais diversidade em suas respostas. 

Enquanto os demais grupos assinalaram a alternativa “preço” aliada a alguma das 

demais opções de resposta, o já referido grupo foi o mais pulverizado, o que leva a 

crer que, para essas pessoas, o preço realmente não é a única justificativa para se 

recorrer a produtos ilegais. 

 

O quesito variedade foi citado apenas por pessoas com ensino superior 

incompleto e pós-graduação completa. A qualidade foi citada por aqueles 

entrevistados com ensino médio, superior, e pós-graduação completos e a facilidade 

de conseguir títulos inédito foi citada apenas pelos respondentes com ensino 

superior e pós-graduação completa.  

 

Assim sendo, é possível afirmar que, em geral, aqueles com grau de instrução 

mais avançado acreditam que não somente o preço pode ser um motivador para a 

compra de artigos ilegais, mas também o ineditismo, a qualidade ou mesmo a 

variedade. Isso pode ser explicado pelo próprio poder aquisitivo das pessoas com 

mais estudo, afinal, tendo mais dinheiro que os demais para investir na compra de 
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um CD ou DVD, se fosse o caso, não acreditam ser esse o único motivo pelos quais 

as pessoas recorrem à ilegalidade. 

 

Ainda assim, o motivo mais apontado por todos os níveis de instrução 

incidentes na pesquisa é o preço, visto que os percentuais desse quesito 

correspondem quase que com exatidão aos percentuais da composição da amostra 

no que diz respeito a escolaridade. 

 

A questão sobre download gratuito é importante para mensurar a utilização de 

outras formas de pirataria que não a compra de CDs ou DVDs. Apesar de a idéia do 

consumo de artigos piratas estar muito relacionada com a efetivação de uma 

aquisição, qualquer forma de apropriação de um conteúdo intelectual que não prevê 

o pagamento dos direitos autorais é uma forma de sair do comércio legalizado. 

 

 

TABELA 10 
Pergunta: você costuma fazer download gratuito de arquivos de música através da 

internet? 
 

N % 
Sim 163 81,5 
Não 37 18,5 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Como pode ser averiguado da tabela acima, a maioria dos entrevistados 

admite fazer download gratuito de músicas pela internet. A alta porcentagem obtida 

na alternativa “sim” provavelmente ocorreu porque a amostra é formada por pessoas 

jovens e que, portanto, têm mais facilidade para lidar com a tecnologia e com os 

recursos oferecidos pela rede mundial de computadores. Além disso, a análise 

dessa resposta confirma a hipótese já levantada na análise da primeira pergunta do 

questionário de que não somente quem compra CD OU DVD de música pode ser 

considerado um consumidor desse segmento, mas também quem tem outros 

hábitos relacionados a esse consumo. 
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A tabela abaixo apresenta os resultados da pergunta sobre download gratuito 

de acordo com o sexo da amostra. 

 

 

TABELA 10.1 
Cruzamento da pergunta “você costuma fazer download gratuito de arquivos de 

música através da internet?” por sexo. 
 

  Homem Mulher Total 
N 71 92 163 

Sim 
% 43,6 56,4 100 
N 13 24 37 

Não 
% 35,1 64,9 100 

Total N 84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Nesse cruzamento percebe-se que, entre as pessoas que disseram fazer 

download gratuito de música através da internet é obedecida a proporção de 

homens e mulheres pesquisados, não apontando nenhuma discrepância nesse 

sentido. Porém entre as pessoas que dizem não aderir a essa prática, tem-se uma 

quantidade bem expressiva de mulheres, sendo que, proporcionalmente, esse 

número está acima do total de pessoas do sexo feminino da amostra. 

Paralelamente, a proporção de homens que afirma não fazer download de música 

pela internet é bem inferior ao total de pessoas do sexo masculino da amostra. 

 

Essa composição reforça o que já fora apontado anteriormente: as mulheres 

adquirem mais CDs piratas que os homens. Entretanto, esses utilizam-se mais da 

tecnologia para, igualmente, obter arquivos de música sem o pagamento dos direitos 

autorais. 

 

A tabela a seguir apresentada exibe os resultados da pergunta sobre 

download gratuito de acordo com o estado civil dos pesquisados. 
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TABELA 10.2  
Cruzamento da pergunta “você costuma fazer download gratuito de arquivos de 

música através da internet?” por estado civil. 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)
/Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 121 37 3 - 161 
Sim  

% 75,2 23,0 1,9 - 100 
N 19 12 6 - 37 

Não  
% 51,4 32,4 16,2 - 100 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Aqui, observa-se no grupo que respondeu “não” a essa pergunta a proporção 

de solteiros é inferior à média da amostra, indicando que poucas pessoas com esse 

estado civil deixam de baixar arquivos de música da internet. Já nos casos dos 

casados e divorciados a situação se inverte: em ambos os casos a porcentagem 

para a resposta “não” é consideravelmente maior que os totais da amostra para 

esses casos, apesar de, entre os casados, a maioria dos respondentes ter afirmado 

aderir a essa prática. Isso demonstra que, se analisando o perfil de quem diz fazer 

download gratuito de arquivos de música através da internet, esses dois grupos não 

utilizam essa ferramenta para o consumo de música da mesma maneira que os 

solteiros o faz. Já entre aqueles que responderam “sim”, é possível perceber que os 

solteiros têm uma alta representatividade, reforçando a idéia de que o consumo de 

música e de tecnologia está bem mais presente entre as pessoas mais jovens dentro 

do grupo pesquisado.  

 

Como nas demais questões apresentadas, o cruzamento por escolaridade 

tem como objetivo identificar algum tipo de mudança de comportamento quanto a 

questão do download gratuito quando se grau de instrução. 
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TABELA 10.3  
Cruzamento da pergunta “você costuma fazer download gratuito de arquivos de 

música através da internet?” por escolaridade. 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo

ES 
incompleto

Pós-
graduação 
completa 

Pós-
graduação 
incompleta 

Outros Total 

N 7 - 43 68 26 17 1 162 
Sim 

% 4,3 - 26,5 42,0 16,0 10,5 0,6 100 

N - - 8 20 8 1 - 37 
Não  

% - - 21,6 54,1 21,6 2,7 - 100 

Total N 7 - 51 88 34 18 1 199 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Verifica-se, na tabela 10.3, que o grupo de pessoas que responderam “sim” à 

pergunta sobre download gratuito contém todos os graus de instrução indicados 

pelos entrevistados, enquanto no grupo de pessoas que responderam “não” a 

estratificação da escolaridade é menor e, ao mesmo tempo, ligeiramente mais 

qualificada. 

 

Não mantendo a amostra um padrão mais definido de acordo com a 

escolaridade e a utilização de downloads de arquivos de música, ainda que a 

maioria dos respondentes tenha afirmado utilizar-se dessa prática, é factível afirmar 

que não há uma relação direta entre o grau de instrução e esse tipo de ilegalidade, 

sendo essa prática bem difusa e deixando transparecer que a mesma está mais 

ligada a outros fatores que não ao nível de escolaridade.   

 

Fazer cópias caseiras de CDs ou DVDs, ainda que para uso pessoal, também 

é uma forma de cair na ilegalidade, ao passo que se deixa de pagar os direitos 

autorais dos artistas envolvidos. Por isso, é importante mensurar não somente quem 

compra artigos piratas ou faz download gratuito de músicas, mas também quem usa 

a tecnologia para benefício próprio em detrimento das leis de copyright. 
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TABELA 11 
Pergunta: você costuma fazer gravações/cópias de CDs/DVDs de música em casa? 

 
N % 

Sim 144 72 
Não 56 28 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Pode-se observar, analisando os tabelas 10 e 11, que, embora 38% das 

pessoas pesquisadas tenha dito não ter comprado CD ou DVD de música nos 

últimos seis meses e que, entre os que compraram, apenas 52,3% admite ter 

comprado um produto ilegal, 81,5% dos respondentes afirma fazer download gratuito 

de arquivos de música através da internet e 72% diz fazer cópias ou gravações de 

CDs ou DVDs de música em casa. 

 

Isso posto, pode-se dizer, então, que a maioria dos pesquisados admite 

lançar de mão de algum tipo de prática ilegal no que se refere a questão do 

consumo de música. 

 

Com a tabela apresentada abaixo se pode averiguar se, de acordo com o 

sexo das pessoas que compõem a amostra, há alguma diferença no que diz respeito 

a gravações caseiras de CDs e DVDs. 

 

 

TABELA 11.1 
Cruzamento da pergunta “você costuma fazer gravações/cópias de CDs/DVDs de 

música em casa?” por sexo. 
 

  Homem Mulher Total 
N 61 83 144 

Sim 
% 42,4 57,6 100 
N 23 33 56 

Não 
% 41,1 58,9 100 

Total N 84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Com a análise da tabela 11.1 pode-se perceber que não há grande diferença, 

no tocante a gravações caseiras de CD e DVD de música, entre os sexos, já que se 

manteve, como nas demais perguntas, a mesma proporção de respondentes do 

sexo feminino e masculino que a amostra da pesquisa. Entretanto, é importante 

salientar que, entre aqueles que responderam “não”, nota-se uma pequena queda 

no número de homens, da mesma forma em que é possível perceber um leve 

aumento proporcional no número de mulheres. Essa variação está de acordo com a 

observação já feita anteriormente de que, tendo os homens mais afinidade com 

tecnologia, era ponderado que esse grupo de respondentes recorresse mais do que 

as mulheres a meios alternativos de pirataria. 

 

A tabela a seguir apresenta a divisão daqueles que responderam essa 

questão de acordo com o estado civil. 

 

 

TABELA 11.2 
Cruzamento da pergunta: “você costuma fazer gravações/cópias de CDs/DVDs de 

música em casa?” por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 106 32 4 - 142 
Sim 

% 74,6 22,5 2,8 - 100 
N 34 17 5 - 56 

Não 
% 60,7 30,4 8,9 - 100 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Fazendo-se uma comparação com a tabela 10.2 pode-se perceber uma leve 

alteração no perfil dos respondentes, em relação ao estado civil, quanto às 

respostas sim e não. Entre aqueles que admitiram fazer cópias de CD ou DVD em 

casa, verifica-se uma pequena diminuição na porcentagem de solteiros e de 

casados e, como conseqüência, um aumento da porcentagem de divorciados. É 

importante enfatizar que, proporcionalmente, o número de solteiros é o único maior 

que o total da amostra nesse grupo de resposta, enquanto a porcentagem de 

casados e divorciados é inferior fazendo-se essa mesma comparação. Já entre as 
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pessoas que disseram não aderir a essa prática, há um aumento do número de 

solteiros, uma pequena diminuição na porcentagem de casados e praticamente a 

metade da porcentagem de divorciados e separados, quando se compara a tabela 

11.2 com a tabela 10.2. 

 

Ainda que tenha ocorrido uma pequena diminuição no número de solteiros 

que responderam sim a essa pergunta, em comparação aos solteiros que 

responderam sim à pergunta sobre download gratuito, é bastante expressiva a 

quantidade de pessoas com esse estado civil que se faz cópias caseiras de CDs e 

DVDs de música. Dessa forma, novamente pode ser dito que o uso das tecnologias 

está mais identificado com o público jovem, já que a cada pergunta analisada parece 

ficar ainda mais evidente que é entre esse grupo de pessoas que as alternativas 

para o consumo de música atreladas a novidades tecnológicas são mais fortemente 

utilizadas. 

 

A seguir, a análise da pergunta 8 do questionário aplicado sob a ótica da 

escolaridade dos entrevistados. 

 

 

TABELA 11.3 
Cruzamento da pergunta: “você costuma fazer gravações/cópias de CDs/DVDs de 

música em casa?” por escolaridade. 
 
  EM 

completo 
EM 

incompleto 
ES 

completo 
ES 

incompleto 
Pós-graduação 

completa 
Pós-graduação 

incompleta Outros Total 

N 5 - 40 60 25 14 - 144 
Sim 

% 3,5 - 27,8 41,7 17,4 9,7 - 100 

N 2 - 11 28 9 4 1 55 
Não  

% 3,6 - 20,0 50,9 16,4 7,3 1,8 100 

Total N 7 - 51 88 34 18 1 199 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Também fazendo uma comparação com o cruzamento por escolaridade da 

questão sobre download gratuito, verifica-se uma maior divisão entre aqueles que 

disseram não fazer cópias caseiras de CD ou DVD e, ao mesmo tempo, uma 

proporção bem parecida entre os graus de escolaridade nas respostas “sim” de 

ambas as tabelas. Entre os que responderam não nota-se uma diferença mais 
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significativa, aumentando-se um pouco a participação dos respondentes com pós-

graduação incompleta. 

 

Dessa forma, é possível afirmar que não há uma diferença significante entre 

aqueles que costumam fazer gravações caseias e os que não têm esse hábito de 

acordo com a escolaridade, apenas podendo-se afirmar que, em todos os graus de 

instrução observados os respondentes dizem, em sua maioria, aderir a essa prática. 

A escolha por se ter esse tipo de atitude ou não parece, assim, estar mais ligada a 

outras motivações que o grau de instrução. 

 

Dando seqüência ao questionário, essa pergunta é importante no sentido de 

averiguar se há, entre os respondentes, a intenção de consumir produtos relativos à 

indústria fonográfica no futuro próximo ou se há alguma tendência de diminuição de 

consumo. 

 

 

TABELA 12 
Pergunta: você pretende comprar CD/DVD de música nos próximos 6 meses? 

 
N % 

Sim 132 66 
Não 68 34 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 
Comparando, então, o tabela acima com os resultados da primeira pergunta 

feita aos entrevistados, pode-se inferir que não existe, de maneira geral, a intenção 

de se passar a adquirir menos CDs ou DVDs de música, já que os índices para sim e 

não de ambas as perguntas são praticamente idênticos. 

 

Considerando-se que o gênero dos entrevistados pode influenciar em seu 

comportamento de compra, a tabela abaixo apresenta o cruzamento da tabela 13 de 

acordo com o sexo dos componentes da amostra. 
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TABELA 12.1 
Cruzamento da pergunta “você pretende comprar CD/DVD de música nos próximos 

6 meses?” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 49 83 132 

Sim 
% 37,1 62,9 100 
N 35 33 68 

Não 
% 51,5 48,5 100 

Total N 84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Comparando a tabela acima com a tabela 4.1 podemos perceber que há um 

aumento na ordem de 4,8% no número que mulheres que pretende adquirir CD ou 

DVD de áudio em relação ao número de mulheres que afirma já ter adquirido esse 

produto nos últimos seis meses. Já entre os homens é menor o número daqueles 

que pretendem adquirir o produto em relação aos que já compraram CD ou DVD de 

música nos últimos seis meses.  

 

A esse comportamento pode ser atribuído o fato de os homens se mostrarem 

mais favoráveis a utilização de formas alternativas de interagir com o mundo da 

música, como o download gratuito e a cópia caseira de CDs e DVDs 

 

No cruzamento apresentado a seguir, pode-se observar o hábito de compra 

de acordo com o estado civil dos entrevistados. 

 

 

TABELA 12.2 
Cruzamento da pergunta “você pretende comprar CD/DVD de música nos próximos 

6 meses?” por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/
Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 90 36 6 - 132 
Sim  

% 68,2 27,3 4,5 - 100 
N 50 13 3 - 66 

Não  
% 75,8 19,7 4,5 - 100 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 
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Seguindo com a comparação feita entre essa e a primeira pergunta do 

questionário, verifica-se que, entre solteiros e divorciados, o percentual de quem 

pretende comparar um produto relacionado à música é menor se comparado ao 

percentual daqueles que dizem já ter comprado um desses produtos nos últimos 

seis meses, embora o número total de solteiros para ambas as perguntas seja 

exatamente o mesmo. O que provoca essa diferença são os casados, já que a  

maioria diz pretender adquirir um CD ou DVD de música nos próximos seis meses, 

enquanto na primeira pergunta a maioria de pessoas com esse estado civil dizia não 

ter adquirido esses produtos recentemente. 

 

Pode-se notar, então, que entre os solteiros há uma constância na compra 

desse tipo de produto, enquanto nos demais estados civis parece haver um 

espaçamento maior para esse tipo de aquisição, já que aqueles que já adquiriram 

um desses produtos recentemente não pretendem fazer novamente esse tipo de 

compra num futuro próximo e vice-versa. Essa constatação reforça o fato de que os 

mais jovens têm uma ligação mais forte com o mundo da música.  

 

No cruzamento por escolaridade, pode-se observar o hábito de compra de 

acordo com o grau de instrução dos entrevistados. 

 

 

TABELA 12.3 
Cruzamento da pergunta “você pretende comprar CD/DVD de música nos próximos 

6 meses?” por escolaridade 
 
  EM 

completo 
EM 

incompleto 
ES 

completo 
ES 

incompleto 
Pós-

graduação 
completa 

Pós-
graduação 
incompleta 

Outros Total 

N 6 - 37 62 14 11 1 131 
Sim 

% 4,6 - 28,2 47,3 10,7 8,4 0,8 100 
N 1 - 14 26 20 7 - 68 

Não 
% 1,5 - 20,6 38,2 29,4 10,3 - 100 

Total N 7 - 51 88 34 18 1 199 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Traçando-se um paralelo com a tabela de número 4.3, é possível se confirmar 

a hipótese de que a compra de CDs e DVDs de música está ligada a pessoas mais 



 72

jovens. Quando perguntados sobre a compra desse tipo de produto nos últimos seis 

meses os respondentes com menor grau de instrução foram os mais freqüentes. 

Perguntados sobre a intenção de compra para o mesmo tipo de mercadoria nos 

próximos seis meses, o mesmo grupo de pessoas volta a ser maioria. 

 

É possível afirmar, a partir dessa constatação, que a aquisição de produtos 

relacionados com a música está definitivamente ligada a pessoas com até o ensino 

superior completo e, portanto, em geral, mais jovens que as demais entrevistadas. 

 

Essa questão é importante para se averiguar se realmente existe uma 

intenção, por parte dos entrevistados, de continuarem, em geral, adquirindo o 

mesmo tipo de produto que disseram ter comprado nos últimos seis meses. 

 

 

TABELA 13 
Pergunta: caso pretenda comprar, que tipo de produto você irá adquirir? 

 
N % 

Original 80 48,2 
Pirata 26 15,7 
Ambos 60 36,1 
Pulo 34 - 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

No tocante à intenção de compra, pode-se perceber que a maioria dos 

respondentes pretende comprar CD ou DVD de áudio nos próximos meses, 

conforme apontado pela tabela de número 13. Entre aqueles que pretendem efetuar 

essa compra, 51,8% irá adquirir produtos piratas, um percentual bem próximo 

daqueles que afirmaram já ter comprado esse tipo de artigo nos últimos seis meses: 

52,3%. 

 

Esses percentuais reafirmam a proposição feita anteriormente de que 

realmente há um hábito de compra de produtos falsificados, já que há a intenção, ou 

seja, o planejamento de se adquirir mercadorias desse tipo. 
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A tabela a seguir apresenta a divisão daqueles que responderam essa 

questão de acordo com o sexo. 

 

 

TABELA 13.1 
Cruzamento da pergunta “caso pretenda comprar, que tipo de produto você irá 

adquirir?” por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 29 51 80 

Original 
% 36,3 63,8 100 
N 9 17 26 

Pirata 
% 34,6 56,4 100 

Ambos N 28 32 60 
 % 46,7 53,3 100 
Total N 66 100 166 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Nessa questão é também relevante traçar um paralelo com o que é 

apresentado na tabela 5.2, que mostra a resposta para a pergunta “Caso tenha 

comprado, que tipo de produto você comprou?” sendo as opções para respostas as 

mesmas apresentadas na tabela acima. 

 

Entre as mulheres o número absoluto de respondentes que pretende adquirir 

o produto pirata com exclusividade praticamente não sofreu alteração em relação ao 

número que afirmou já ter comprado o produto ilegal nos últimos seis meses. Já 

entre os homens pode-se perceber a diminuição, porém pequena, do número de 

respondentes que pretende comprar o produto pirata em relação àqueles que já o 

haviam comprado. Em ambos os sexos, porém, aumentou o número de 

respondentes que pretende comprar tanto o produto original quanto o pirata. 

Somando-se esse número à quantidade de respondentes de ambos os sexos que 

pretende comprar apenas produtos piratas, pode-se dizer que a maioria dos 

pesquisados é adepto da compra de produtos ilegais, independente do sexo. 

 

A tabela 13.2 apresenta os resultados do cruzamento da pergunta sobre 

intenção do tipo de compra de acordo com o estado civil dos entrevistados. 
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TABELA 13.2 
Cruzamento da pergunta “caso pretenda comprar, que tipo de produto você irá 

adquirir?” por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)
/Separado(a) Viúvo (a) Total 

N 57 20 3 - 80 
Original  

% 71,3 25 3,8 - 100 
N 21 5 - - 36 

Pirata  
% 80,8 19,2 - - 100 
N 42 15 3 - 60 

Ambos  
% 70 25 5 - 100 

Total N 120 40 6 - 166 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 
Fazendo-se uma comparação com a tabela 5.3, é possível perceber que a 

diferença de estado civil, entre aqueles que disseram ter a intenção de comprar um 

CD ou DVD de música original, é muito pouca. Pode-se observar que, enquanto o 

número de solteiros e divorciados caiu, proporcionalmente, o número de casados 

aumentou. Paralelamente, entre aqueles que disseram pretender comprar um 

produto pirata, o número de casados caiu pouco mais de 10% enquanto o número 

de solteiros aumentou nessa mesma proporção, apesar do número absoluto para 

esse estado civil ter se mantido o mesmo. Entre aqueles que pretendem comprar 

ambos os tipos de produtos, a proporção de solteiros permanece igual, enquanto a 

proporção de casados aumenta e a proporção de divorciados diminui, em função de 

se ter uma pulverização para essa opção de resposta. Pode-se ponderar, então que, 

independente do estado civil, há uma alternância entre o tipo de compra feita, ou 

seja, se o último item comprado foi pirata, a tendência é que o próximo seja original. 

Já entre aqueles que pretendem adquirir ambos os tipos de produtos nos próximos 

seis meses, verifica-se uma leve queda no número de casados, em função do 

aumento do número de divorciados. 

 

A tabela a seguir demonstra as respostas dadas pelos pesquisados à décima 

pergunta do questionário de acordo com o grau de instrução. 
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TABELA 13.3 
Cruzamento da pergunta “caso pretenda comprar, que tipo de produto você irá 

adquirir?” por.escolaridade 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto 

Pós-graduação 
completa 

Pós-graduação 
incompleta Outros Total 

N 1 - 27 31 13 8 - 80 
Original  

% 1,3  33,8 38,8 16,3 10,0 - 100 

N 4 - 7 14 1 - - 26 
Pirata  

% 15,4  26,9 53,8 3,8 - - 100 

N 2 - 11 31 8 6 1 59 
Ambos 

% 3,4  18,6 52,5 13,6 10,2 1,7 100 

Total N 7 - 45 76 22 14 1 165 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Entre aqueles que pretendem comprar um produto original nos próximos seis 

meses, pode-se perceber que, com relação aos resultados da pergunta 2 do 

questionário aplicado, a concentração de pessoas com o ensino superior incompleto 

era bem mais acentuada no primeiro caso. Na composição da resposta 10, no 

entanto, há uma diminuição na porcentagem desse grupo, em conseqüência do 

aumento da porcentagem de respondentes com ensino médio, superior e pós-

graduação completos. A proporção dos respondentes com pós-graduação 

incompleta também diminuiu. 

 

Entre aqueles que pretendem adquirir apenas produtos piratas no futuro, não 

houve mudança nos níveis de instrução dos respondentes, apenas pode-se dizer 

que houve um aumento na porcentagem de pessoas com o ensino médio e superior 

completos, ao passo que houve uma diminuição de pessoas com pós-graduação 

completa e com graduação incompleta. 

 

Entre aqueles que pretendem adquirir ambas as categorias de produto é 

notório o aumento da porcentagem dos respondentes com pós-graduação 

incompleta e leve aumento de respondentes com pós-graduação completa e ensino 

médio e superior incompletos. Consequentemente há uma drástica diminuição da 

porcentagem dos respondentes com ensino superior completo e uma pequena 

diminuição entre aqueles que responderam “outros”. 
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Assim, é possível afirmar que, entre aqueles que pretendem comprar 

produtos piratas no futuro, não há grande alteração do grau de instrução, enquanto, 

entre os demais tipos de compradores, é percebida uma alteração maior. Em 

princípio poder-se-ia concluir que os consumidores de artigos falsos são mais 

convictos que os demais consumidores, demonstrando, esses, certa alternância 

quanto a procedência dos CDs e DVDs adquiridos. 

 

É muito difícil identificar o consumidor de artigos piratas. Embora se possa 

considerar, em um primeiro momento, que apenas quem efetivamente adquire um 

produto ilegal está ligado à pirataria, aqueles que fazem download gratuito de 

arquivos de música através da internet ou mesmo que fazem cópias caseiras de 

CDs ou DVDs também estão, de alguma forma, ligados ao mercado pirata no 

momento em que deixam de contribuir com a indústria fonográfica. 

 

 

TABELA 14 
Você se considera um consumidor de produtos piratas? 

 
N % 

Sim 100 50 
Não 100 50 

Total 200 100,00 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 
 

Alinhando-se com as questões colocadas acima, é interessante comparar o 

resultado dessa questão com a primeira e a segunda pergunta do questionário. 

Ainda que 38% das pessoas pesquisadas tenha afirmado não ter comprado CD ou 

DVD de áudio nos últimos seis meses e que, entre os que compraram, 61% diz ter 

adquirido apenas produtos originais, 50% dos pesquisados se considera consumidor 

de produtos piratas. Isso deixa claro que há o entendimento, por parte dos 

entrevistados, de que a pirataria não está ligada somente à compra ilegal de CDs ou 

DVDs, mas também ao download gratuito de músicas pela internet ou mesmo a 

cópia caseira de CDs. 
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A tabela a seguir busca identificar se há significativa diferença quando da 

categoria na qual os entrevistados mesmos se incluem quanto ao tipo de consumo 

de acordo com o gênero. 

 

 

TABELA 14.1 
Cruzamento da pergunta “você se considera um consumidor de produtos piratas?” 

por sexo 
 

  Homem Mulher Total 
N 44 56 100 

Sim 
% 44 56 100 
N 40 60 100 

Não 
% 40 60 100 

Total N 84 116 200 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Em relação ao cruzamento dessa pergunta por sexo, pode-se perceber que a 

proporção entre homens e mulheres que se consideram consumidores de produtos 

piratas obedece, às vezes identicamente, à proporção obtida nas outras perguntas 

relacionadas ao consumo ilegal. Na pergunta de número 2, que questionou o tipo de 

produto adquirido, entre as pessoas que admitiram consumir produtos piratas 60% é 

do sexo feminino e 40% do sexo masculino. Entre aqueles que dizem consumir 

ambos os tipos de produto, 54,1% são mulheres.  

 

Já na pergunta sobre download gratuito de músicas através da internet, 56% 

das pessoas que disseram lançar mão dessa prática são mulheres, sendo 43,6% 

homens. Já entre aqueles que costumam fazer gravações caseiras de CDs ou DVDs 

de música, 57,6% são mulheres e 42,4% são homens. Assim, é possível afirmar 

que, em relação ao gênero dos entrevistados, há coerência entre as respostas 

dadas ao longo do questionário e a respostas em que efetivamente classifica os 

entrevistados em consumidores piratas ou não.  

 

O cruzamento apresentado a seguir busca identificar alterações quando da 

própria categorização entre consumidor de artigos piratas ou consumidor de artigos 

originais de acordo com o estado civil dos entrevistados. 
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TABELA 14.2 
Cruzamento da pergunta “você se considera um consumidor de produtos piratas?” 

por estado civil 
 

  Solteiro (a) Casado (a) Divorciado(a)/Se
parado(a) Viúvo (a) Total 

N 74 21 4 - 99 
Sim  

% 74,7 21,2 4 - 100 
N 66 28 5 - 99 

Não  
% 66,7 28,3 5,1 - 100 

Total N 140 49 9 - 198 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

 

Resgatando a tabela 5.2, verifica-se que, entre os entrevistados que 

admitiram comprar produtos piratas, 70% é solteiro e 30%, casado. Já entre aqueles 

que dizem consumir as duas categorias do produto em questão, 70,3% é solteiro, 

18,9% é casado e 10,8% é divorciado ou separado. 

 

Na pergunta referente a download gratuito, das pessoas que responderam 

“sim” 75,2% são solteiros, enquanto 23% são casados e apenas 1,9% é divorciado 

ou separado. No que diz respeito a cópias de CDs ou DVDs feitas em casa, 74,6%, 

entre as pessoas que admitiram utilizar-se dessa prática, são solteiros, 22,5% são 

casados e 2,8% são divorciados ou separados. 

 

Ao fazer-se uma análise de todas essas questões, pode-se perceber que há 

uma constância nas porcentagens dos entrevistados, de acordo com o estado civil, 

no que diz respeito a práticas relacionadas a pirataria. Dessa forma, aqueles que 

admitem ser consumidores de produtos piratas são os mesmos que admitiram 

utilizar de práticas ilegais para o consumo de música nas outras perguntas da 

pesquisa. 

 

Abaixo, a tabela que apresenta os resultados da pergunta sobre o tipo de 

consumidor que os entrevistados consideram ser de acordo com o grau de instrução 

dos mesmos. 
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TABELA 14.3 
Cruzamento da pergunta “você se considera um consumidor de produtos piratas?” 

por escolaridade 
 

  EM 
completo 

EM 
incompleto 

ES 
completo 

ES 
incompleto

Pós-graduação 
completa 

Pós-graduação 
incompleta Outros Total 

N 1 - 27 31 13 8 - 80 
Sim  

% 6,1 - 20,2 42,4 19,2 11,1 1 100 

N 2 - 11 31 8 6 1 59 
Não  

% 1 - 31 46 15 7 - 100 

Total N 7 - 45 76 22 14 1 165 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Na pergunta referente ao tipo de produto adquirido nos últimos seis meses, 

entre os que responderam ter comprado produto pirata, 13,3% tem o ensino 

médio completo, 23,3% tem o ensino superior completo, 56,7% tem o ensino 

superior incompleto e 6,7% tem pós-graduação completa. 

 

Dentre o grupo de pessoas que responderam “sim” à pergunta sobre 

download gratuito, 4,3% tem o ensino médio completo, 26,5% tem o ensino 

superior completo, 42% tem a graduação incompleta, 16% tem pós graduação 

completa, 10,5% tem pós-graduação incompleta e 0,6% respondeu “outros”. 

 

Na a pergunta sobre cópias de CD ou DVD, 3,5% tem o ensino médio 

completo, 27,8% tem o ensino superior completo, 41,7% tem o ensino superior 

incompleto, 17,4% tem pós-graduação completa, 9,7% tem pós-graduação 

incompleta. 

 

Com essa comparação, pode-se afirmar que os consumidores com menor 

grau de instrução dentro da amostra, ou seja, aqueles que tem o ensino médio 

completo, não se percebem como consumidores piratas, talvez por realmente não 

perceber o lado nocivo de seus atos quando compra, copia, ou baixa arquivos de 

música gratuitamente. 
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Já os entrevistados com escolaridade um pouco mais elevada, com ensino 

superior incompleto e com pós-graduação completa e incompleta, tendem a se 

considerar consumidores de produtos piratas ainda que o seu hábito em adquirir 

CDs ou DVDs de forma ilegal não seja tão forte, deixando transparecer que 

realmente compreendem o ato de fazer download gratuito cópias caseiras de 

arquivos de música como uma forma de pirataria. 

 

O interessante, porém, é observar que os entrevistados com o ensino 

superior completo tem um comportamento bem parecido com aqueles que tem 

apenas o ensino médio completo, ou seja, praticam todas as formas de pirataria 

expressivamente, não nem por isso se consideram consumidores de produtos 

piratas. 

 

A segunda parte do questionário aplicado utilizou a escala de Rokeach 

para mensurar os valores mais importantes para os pesquisados. A pergunta feita 

foi: a lista abaixo contém dezoito valores sobre os nossos estados preferidos de 

ser/estar. A cada um desses valores atribuímos maior ou menor importância, 

segundo a maneira que preferimos viver. Segundo a maneira como VOCÊ prefere 

ser/estar, marque um X no grau de importância que cada um dos valores 

representa para você (sendo 1 pouco importante e 5 muito importante).  Marque 5 

apenas no mais importante (um único como 5), os demais marque 4 ou menos. 
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TABELA 15 
Valores terminais - Sentimentos de Ser e Estar 

 
   n media desvio Consum. 

piratas 
Consum. 
originais 

1 Um sentimento de 
realização 199 4,15 0,55 4,12 4,18 

2 Uma vida confortável 199 4,03 0,73 4,10 3,95 
3 Felicidade 200 4,03 0,42 4,04 4,03 
4 Segurança Familiar 200 4,03 0,42 4,00 4,06 
5 Liberdade 200 3,87 0,45 3,92 3,83 
6 Um mundo de paz 199 3,86 0,54 3,81 3,91 
7 Prazer 199 3,86 0,39 3,90 3,82 
8 Auto-respeito 198 3,83 0,45 3,83 3,84 
9 Amizade Verdadeira 200 3,77 0,53 3,80 3,74 
10 Sabedoria 200 3,75 0,56 3,79 3,71 
11 Amor maduro 198 3,76 0,55 3,72 3,81 
12 Harmonia Interior 200 3,68 0,64 3,68 3,68 
13 Uma vida excitante 199 3,55 0,74 3,58 3,53 
14 Reconhecimento Social 200 3,48 0,75 3,51 3,45 
15 Igualdade 200 3,46 0,76 3,47 3,46 
16 Um mundo de beleza 200 3,14 0,85 3,16 3,12 
17 Segurança nacional 198 3,14 0,91 3,10 3,18 
18 Salvação 200 2,95 1,10 2,76 3,15 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Tratando-se de valores preferidos de ser/estar, utilizando-se das médias das 

questões respondidas, apura-se que os pesquisados indicaram realização como 

quesito mais importante, seguido de uma vida confortável, felicidade e segurança 

familiar, que tiveram a média idêntica, sendo que os dois últimos tiveram também o 

mesmo desvio padrão. Aqui é interessante perceber que as alternativas que 

implicam na dependência da avaliação ou dependência de outros tem as menores 

médias, como um mundo de beleza, segurança nacional e salvação. 

 

Observa-se que a o valor terminal com maior média para ambos os grupos de 

consumidores é o sentimento de realização. Entretanto, o segundo valor terminal 

mais importante varia entre os grupos, sendo para os consumidores de produtos 

piratas uma vida confortável, o mesmo valor que ficou em segundo lugar na 

classificação geral, e para os consumidores de produtos originais o segundo valor 

mais importante é a segurança familiar. Já o quesito felicidade aparece como 

terceiro valor mais importante para ambos os grupos, a mesma posição que ocupa 
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na classificação geral dos valores terminais. É interessante observar que o segundo 

valor mais importante para ambos os grupos ocupa a quarta colocação no grupo 

contrário, ou seja, a vida confortável, que entre os consumidores de produtos piratas 

ficou em segundo lugar, entre os consumidores de produtos originais ocupa a quarta 

posição. O mesmo acontece quando se inverte a avaliação: a segurança familiar, 

que para quem se considera consumidor de produtos legais ficou em segundo lugar, 

entre os que se consideram consumidores de produtos ilegais ficou em quarto lugar. 

 

Na outra extremidade da tabela, ou seja, os valores classificados como 

menos importantes pelos grupos, o quesito salvação é considerado o menos 

importante para os consumidores de produtos piratas, enquanto o menos importante 

para consumidores de produtos originais é um mundo de beleza, estando a salvação 

na penúltima colocação. Já a segurança nacional, que na classificação geral ficou 

como o segundo valor menos importante, permanece nessa mesma posição entre 

os consumidores de artigos piratas e entre os consumidores de produtos originais é 

o terceiro valor menos importante. Entre os consumidores de artigos ilegais o 

terceiro valor menos votado é um mundo de beleza. 

 

A partir dessa análise, pode-se afirmar que, em termos gerais, os valores 

entre os dois grupos de consumidores estudados não varia muito. Porém, é possível 

perceber que, para os consumidores de produtos piratas todos os três valores 

classificados como mais importantes dizem respeito a questões puramente 

individuais enquanto para os consumidores de produtos originais a segurança 

familiar aparece como um quesito importante, demonstrando, esses últimos, não 

terem interesse única e exclusivamente no seu bem estar, mas também no bem 

estar das pessoas que estão a sua volta. É possível, inclusive, que esse tipo de 

comportamento seja justamente o que os leva a terem uma atitude mais responsável 

da hora de consumir. 

 

Paradoxalmente, o valor apontado como menos importante para os 

consumidores de artigos falsos também diz respeito a algo bem individual, que é a 

salvação, quesito muito ligado a espiritualidade. Poder-se-ia dizer que, quem faz 

esse tipo de compra se importa menos com as regras morais impostas pela religião 

e pela sociedade em geral. Porém, esse quesito é também considerado muito pouco 
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importante para os consumidores de produtos originais, mostrando como esses dois 

grupos têm muitas afinidades. Reforçando essa idéia, os valores segurança nacional 

e um mundo de beleza, ambos fazendo referência a questões externas, também são 

considerados pouco importantes pelos dois grupos. 

 

 

TABELA 15.1 
Valor terminal mais importante – marcado 5 

 
    Consumidor Pirata Consumidor Original 
   Principal N % N % 

1 Confortável 51 30 58,8 21 41,2 
2 Realização 47 22 46,8 25 53,2 
3 Segurança Familiar 20 6 30 14 70 
4 Felicidade 19 10 52,6 9 47,4 
5 Excitante 14 7 50 7 50 
6 Paz 13 6 46,2 7 53,8 
7 Liberdade 8 4 50 4 50 
8 Igualdade 6 4 66,7 2 33,3 
9 Salvação 5 1 20 4 80 
10 Harmonia Interior 4 1 25 3 75 
11 Sabedoria 4 2 50 2 50 
12 Auto-respeito 2 2 100 0 0 
13 Beleza 2 0 0 2 100 
14 Amor Maduro 2 1 50 1 50 
15 Prazer 0     
16 Segurança Nacional 0     
17 Reconhecimento Social 0     
18 Amizade Verdadeira 0     

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 
Outra análise importante de ser feita é a o valor mais importante. Cada 

pesquisado poderia marcar apenas uma vez o valor 5 na escala intervalar, sendo 

esse quesito marcado com o número 5 o que considerava o mais importante de 

todos. Pretende-se, deste modo poder analisar com maior clareza que há 

similaridades entre os entrevistados e também perceber que há certos subgrupos 

entre eles que destoam desta média. 

 

Comparando a tabela 15.1 com a tabela 15, chama a atenção que o valor 

realização continua sendo o mais importante para consumidores de produtos 

originais, mas fica em segundo lugar tanto na classificação geral quanto para os 

consumidores de artigos falsos. Para esses, o valor marcado com mais 
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freqüência com o número 5 foi um vida confortável, que ficou também em 

primeiro lugar geral nessa avaliação e que na primeira tabela aparece na 

segunda colocação dentro desse mesmo grupo de consumidores. O terceiro valor 

mais importante para os consumidores piratas é a felicidade, enquanto para os 

consumidores de produtos originais é a segurança familiar. 

 

Assim, pode-se dizer que um sentimento de realização é realmente muito 

importante para os consumidores de produtos originais, ao passo que uma vida 

confortável se mostra significativamente importante para consumidores de 

mercadorias piratas. Essa análise complementa o que já foi abordado acima. Se, 

em um primeiro momento, pode-se dizer que os consumidores de artigos piratas 

dão mais importância a valores que dizem respeito a questões individuais, agora 

se pode afirmar que esse grupo valoriza, acima de outras questões, a posse de 

bens materiais, enquanto é possível perceber que os consumidores de produtos 

originais estão voltados para um sentimento mais holístico de bem estar, 

valorizando bastante a família. 

 

A seguir, irá se analisar o comportamento dos grupos de acordo com os 

valores instrumentais. A pergunta feita foi: a lista abaixo contém dezoito valores 

sobre os nossos estados preferidos de conduta social. A cada um desses valores 

atribuímos maior ou menor importância, segundo a maneira que preferimos viver. 

Segundo a conduta social como VOCÊ prefere marque um X no grau de 

importância que cada um dos valores representa para você (sendo 1 pouco 

importante e 5 muito importante).  Marque 5 apenas no mais importante (um 

único como 5), os demais marque 4 ou menos. 

 

A tabela de número 16 mostra a classificação geral dos valores obtida através do 

questionário aplicado e também a classificação dos mesmos valores de acordo 

com o tipo de consumidor. 
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TABELA 16 
Valor Instrumental - Conduta Social 

 
   n media desvio Consum. 

piratas 
Consum. 
originais 

1 Honesto 200 4,16 0,53 4,15 4,17 
2 Capaz 199 4,01 0,46 4,00 4,03 
3 Responsável 200 4,01 0,41 4,01 4,01 
4 Animado 200 3,70 0,66 3,75 3,65 
5 Corajoso 200 3,71 0,65 3,71 3,72 
6 Liberal 200 3,62 0,81 3,62 3,63 
7 Imaginativo 200 3,62 0,65 3,63 3,61 
8 Asseado 200 3,61 0,67 3,54 3,69 
9 Polido 200 3,61 0,64 3,64 3,58 
10 Prestativo 200 3,57 0,65 3,65 3,50 
11 Independente 200 3,56 0,77 3,54 3,58 
12 Intelectual 200 3,55 0,63 3,61 3,50 
13 Ambicioso 200 3,50 0,92 3,62 3,50 
14 Lógico 200 3,50 0,71 3,50 3,50 
15 Autocontrolado 200 3,49 0,67 3,47 3,52 
16 Tolerante 200 3,45 0,78 3,49 3,42 
17 Amoroso 200 3,43 0,81 3,43 3,43 
18 Obediente 200 2,81 0,97 2,79 2,83 

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

A conduta social mais valorizada, em média, é ser honesto. Este se situa no 

intervalo do mais importante, de 4 a 5 na escala.  Ser capaz e responsável vêm logo 

em seguida com médias idênticas, também com avaliação muito importante. As 

condutas com menores médias foram obediente, amoroso e tolerante. 

 

A classificação dos valores instrumentais demonstra uma pequena diferença 

entre a parte da amostra que declarou ter comprado apenas CD ou DVD original nos 

últimos seis meses e a que declarou ter comprado apenas CD ou DVD pirata no 

mesmo período. Os três valores mais importantes em ambos os grupos são 

idênticos aos da classificação geral, sendo honesto considerado o quesito mais 

importante para os dois tipos de consumidores, seguido por capaz e responsável, 

esse último apresentando exatamente a mesma média para os dois grupos. 

Entretanto, é entre os valores menos importantes que uma pequena diferença é 

observada. O valor “tolerante”, que na classificação geral aparece como o terceiro 

valor menos importante, para os consumidores de produtos originais é como o 

segundo valor menos importante, trocando de posição com o quesito amoroso que, 

dentro desse grupo, é o terceiro valor menos importante e para o outro grupo e na 
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classificação geral aparece como o segundo valor menos importante. Para ambos os 

grupos a conduta considerada menos importante é a obediência. Já o terceiro valor 

menos importante entre os consumidores de produtos piratas é o autocontrole, 

sendo que esse mesmo valor tem uma avaliação consideravelmente melhor no outro 

grupo, ocupando a 12º posição no ranking. Na avaliação geral esse quesito fica na 

15º posição. 

 

Novamente, pode-se observar que as diferenças entre os dois grupos de 

consumidores são mínimas, sendo ainda mais difíceis de serem percebidas do que 

na avaliação dos valores terminais, já que as mesmas dizem respeito somente aos 

valores menos cotados. Em ambos os grupos, mesmo aquele que admite consumir 

produtos ilegais, a honestidade é o valor mais importante. O que seria evidente para 

quem diz ter uma conduta responsável em termos de consumo, parece inadequado 

para quem assume comprar mercadorias piratas. Isso deixa transparecer que 

aqueles que consomem produtos ilegais não se consideram menos honestos que os 

demais em função disso, o que mostra como esse hábito já está arraigado a cultura 

dessas pessoas a ponto de elas mesmas não se sentirem culpadas por praticarem o 

consumo socialmente irresponsável. Somado a isso, é importante resgatar o fato de 

que essas mesmas pessoas apontaram como valores terminais mais importantes 

somente quesitos que dizem respeito a um comportamento individualista, 

parecendo, dessa forma, aceitável que as mesmas não se consideram menos 

honestas por praticarem um ato ilícito de consumo, já que suas maiores 

preocupações estão voltadas para o próprio bem estar, e não para o bem estar dos 

demais. 

 

O que reforça essa idéia é o fato de o valor “autocontrole” ter sido tão pouco 

lembrado por quem admite consumir produtos piratas, o que leva a crer que, 

definitivamente, seguir regras e códigos sociais de conduta realmente não é uma 

grande preocupação para essas pessoas. 

 

A tabela de número 16.1 mostra a classificação geral do valor considerado 

mais importante e também a classificação dos mesmos valores de acordo com o tipo 

de consumidor. 
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TABELA 16.1 
Valor Instrumental mais importante – marcado 5 

 
    Consumidor Pirata Consumidor Original 
   Principal N % N % 

1 Honesto 46 26 56,5 20 43,5 
2 Ambicioso 25 7 28 18 72 
3 Capaz 23 10 43,5 13 56,5 
4 Liberal 22 13 59,1 9 40,9 
5 Responsável 18 9 50 9 50 
6 Corajoso 12 7 58,3 5 41,7 
7 Animado 10 9 90 1 10 
8 Independente 8 4 50 4 50 
9 Tolerante 7 5 71,4 2 28,6 
10 Lógico 5 2 40 3 60 
11 Auto-controlado 4 1 25 3 75 
12 Asseado 3 0 0 3 100 
13 Imaginativo 3 1 33,3 2 66,7 
14 Amoroso 3 1 33,3 2 66,7 
15 Intelectual 2 1 100 1 100 
16 Prestativo 1 1 100 0 0 
17 Obediente 0     
18 Polido 0     

Fonte: dados da pesquisa (2008) 
 

 

Esta tabela confirma que ser honesto tem, realmente, a preferência como 

conduta social mais reconhecida, com quase o dobro de indicações que o segundo 

colocado na classificação geral, o quesito ambicioso. Ser honesto ocupa também o 

primeiro lugar em ambos os grupos de consumidores. 

 

A análise do ordenamento dos valores de conduta social em comparação com 

ordenamento de indicações como principal valor, mostra que responsável cai do 3º 

lugar da lista das médias, para a 5ª posição nesta tabela. Grande também é a 

diferença do valor ambicioso que, na tabela 17 aparece na 13ª posição e que nessa 

classificação ocupa o 2º lugar. 

 

Os valores polido e obediente, sendo que esse havia ficado em último lugar 

na classificação geral dos valores, não foram citados por nenhum dos entrevistados 

como o valor mais importante. 
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Entre os consumidores de artigos piratas o valor liberal ocupa a segunda 

posição, seguido pelo valor capaz que também é o terceiro colocado no grupo de 

consumidores de produtos legais. Nesse grupo, porém, o valor que ocupa a segunda 

posição é “ambicioso”. Esse valor, assim como “capaz” estão intimamente 

relacionados com o valor terminal mais importante apontado por esses mesmos 

consumidores, a realização, visto que para se alcançar um sentimento de realização 

plena é necessário ser competente, eficiente, capaz de se fazer aquilo que se deseja 

e alcançar os objetivos traçados. Já o valor “liberal”, o segundo mais importante para 

consumidores de artigos piratas, está relacionado com a relativização das opiniões o 

que por um lado pode ser considerada uma habilidade louvável, mas por outro pode 

levar a crer que uma flexibilidade muito elástica pode levar a condutas incorretas, 

dependendo da situação na qual se encontra o indivíduo.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Identificar quem é consumidor de produtos piratas e quem é, exclusivamente, 

consumidor de produtos originas, é, atualmente, uma árdua tarefa, especialmente 

quando se trata da indústria fonográfica. As formas de burlar as leis e cair na 

ilegalidade são as mais diversas e se tornam cada vez mais populares. De acordo 

com o que já foi abordado na revisão bibliográfica, a atividade ilegal desvia milhões 

em dinheiro dos cofres públicos e corrompe a população que, geralmente atraída 

pelo preço baixo, acaba contribuindo para um sistema que se volta contra ela 

mesma. 

 

O consumo socialmente irresponsável, quando de trata do mercado de CDs e 

DVDs de música, não está relacionado apenas com a compra de produtos de 

procedência ilegítima, mas também com mecanismos menos abordados como 

ilegais, como a gravação caseira de obras de outrem ou o download gratuito de 

arquivos musicais. Em função disso, a linha entre quem é consumidor de artigos 

piratas e quem é consumidor de artigos originais é bastante tênue, assim como a 

definição para uma categoria e outra pode ser bastante conflituosa. Assim, com o 

intuito de tornar a presente pesquisa mais interessante e captar a consciência da 

prática da pirataria da amostra, procurou-se a auto-declaração dos pesquisados 

quanto o grupo ao qual pertenciam. 

 

A partir dessa premissa fez-se, então, um estudo do hábito de compra e do 

perfil da amostra, bem como as possíveis diferenças apresentadas em função de 

sexo, estado civil e escolaridade. Posteriormente, foram, então, verificados os 

valores mais e menos importantes para cada grupo de consumidores.  

 

Na primeira parte da pesquisa constatou-se que, em grande parte, nem todas 

as pessoas que praticam algum ato ilegal se consideram um consumidor pirata, visto 

que, em todas as perguntas relacionadas ao tema (tipo de compra nos últimos seis 

meses e nos próximos seis meses, download de música gratuito e cópias caseiras 

de CD ou DVD) o percentual de respondentes que afirmava aderir às praticas 

citadas foi superior a 50%. Quando da estratificação desses resultados por sexo, 
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estado civil e escolaridade, nota-se que a diferença mais relevante está relacionada 

com o grau de instrução dos respondentes, já que aqueles com menos ensino são 

os que mais adquirem produtos piratas e os que menos se identificam como 

consumidores ilegais. 

 

É possível perceber, também, que entre os compradores de mercadorias 

piratas já há um hábito de compra estabelecido, pois o número de pessoas que 

disse ter comprado CD ou DVD pirata nos últimos meses é praticamente idêntico ao 

número de pessoas que disse pretender fazer esse tipo de compra nos próximos 

seis meses. Além disso, pode-se perceber, de acordo com a análise dos dados 

coletados, que boa parte dos consumidores de música alterna entre o tipo de 

mercadoria adquirida, ora comprando um produto legal, ora comprando um produto 

ilegal. A questão do hábito pode ser confirmada, ainda, pelo grande número de 

respondentes que afirmou adquirir um CD ou DVD pirata por mês, ou seja, pelo 

menos uma vez a cada trinta dias esses consumidores recorrem ao mercado ilegal 

para aumentar sua coleção de CD e DVD pirata. 

 

Alguns estereótipos também foram comprovados na pesquisa. As bancas de 

camelô, por exemplo, foram apontadas como a preferência na hora da aquisição de 

um produto ilegal, bem como o preço foi, quase que unanimemente, indicado como 

a principal motivação para a compra de CDs e DVDs piratas. Aliado a isso, 

comprovou-se o dinheiro é a forma de pagamento mais utilizada, esse dado não 

apenas ajudando a caracterizar o mercado pirata como informal, mas também 

confirmando o que já havia sido apresentado na pesquisa de Galli e Hinz (2006) 

que, aos olhos dos consumidores de produtos piratas parece simplesmente 

desnecessário pagar um alto valor por um artigo que é possível se conseguir por um 

preço bem inferior ao do praticado pelo mercado legal. Fica, aqui, então, o 

apontamento de que, para reconquistar alguns clientes já rendidos ao mercado da 

pirataria, a indústria fonográfica terá que, realmente, rever algumas práticas 

utilizadas. 

 

Outra verificação importante é a de que o consumo de música, de forma 

geral, parece estar muito mais ligado aos jovens. Embora todos os respondentes 

dessa pesquisa sejam jovens adultos, situados na faixa etária dos 25 a 30 anos, é 
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possível perceber, através das respostas obtidas, que os grupos que podem ser 

associados a pessoas mais jovens, tais como solteiros e pessoas que têm até o 

ensino superior incompleto, apresentam uma relação mais forte com a música que 

os grupos naturalmente ligados a uma idade um pouco mais avançada, como os 

divorciados ou aqueles que têm a pós-graduação completa. 

 

O perfil dos usuários da pirataria e daqueles que se mantém fiéis ao mercado 

legal de CDs e DVDs, ajuda a mostrar que não há muitas diferenças entre os 

consumidores de artigos ilegais e os consumidores de produtos originais. Embora 

algumas diferenças tenham surgido no que diz respeito ao perfil desses 

consumidores, especialmente no tocante a escolaridade, as diferenças são muito 

sutis, não permitindo que se defina um consumidor de artigos piratas típico. O que, 

claro, não deixa de ser alarmante, pois, se o perfil desse consumidor é de tal forma 

difuso, é porque, provavelmente, a pirataria, ao menos de CDs e DVDs de música, já 

alcança a todos e parece nem mesmo ser mais considerada pela sociedade em 

geral como uma prática ilícita, e sim como uma opção de compra. 

 

A partir dessa constatação, é mais fácil entender que as diferenças de valores 

entre um grupo e outro não sejam tão grandes, embora as poucas diferenças 

observadas sejam, de fato, alarmantes. 

 

Conforme apresentado no capítulo de análise dos dados, o primeiro 

apontamento que pode ser feito é que, embora ambos os grupos dêem bastante 

importância para questões essencialmente individuais, os consumidores de artigos 

piratas se mostram ainda mais egoístas na sua relação de valores, demonstrando 

não apenas importarem-se menos com o bem-estar dos demais como também 

dando pouca importância ao julgamento que a sociedade possa fazer dos seus atos. 

Por outro lado, os consumidores de produtos originais têm uma tendência maior a se 

preocuparem com a sua família e, conseqüentemente, com a comunidade onde 

estão inseridos, ainda que não deixem de pensar em questões individuais. Esses 

apontamentos deixam clara a influência que a personalidade tem no comportamento 

do consumidor, conforme já havia sido destacado na revisão bibliográfica através 

dos autores Blackwell, Miniard e Engel (2005).  
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Entretanto, além da influência interna, é possível perceber, de acordo com os 

valores mais evidentes em cada grupo, que uma influência externa é bastante 

evidente: a cultura. Segundo Seth, Mittal e Newman (2001), os valores são 

elementos importantes da cultura, podendo ser compreendidos como a definição de 

um comportamento normal para uma sociedade ou grupo. Se, conforme Campbel 

(2001), vivemos em uma sociedade de consumo onde o que é valorizado na hora da 

compra é o prazer hedonista proporcionado pelo produto, onde o consumo 

emocional é quem rege as escolhas dos consumidores, torna-se mais fácil 

compreender o porquê da alta adesão aos produtos piratas. Afinal, se o importante é 

satisfazer uma necessidade tão particular e subjetiva quanto os prazeres 

proporcionados pela música, parece que a procedência do produto adquirido fica em 

segundo plano, desde que o mesmo supra as necessidades emocionais do 

consumidor e já que a prática da pirataria é socialmente aceita ou, ao menos, não 

condenada. 

 

O resultado mais interessante, porém, é que a honestidade foi o valor 

destacado por ambos os grupos como a conduta social mais importante, o que torna 

evidente que mesmo quem pratica atos ilegais não se considera menos honesto, 

deixando, dessa forma, ainda mais claro como a pirataria já está fortemente 

enraizada na vida desses consumidores. Faz-se, aqui, a ressalva de que, mesmo 

entre aqueles que se auto-declararam consumidores apenas de produtos originais, 

alguns praticam algum tipo de ato ilegal, pois, de acordo com dados que já foram 

apresentados na presente pesquisa, mais da metade da amostra adere a alguma 

prática informal de consumo, deixando mais uma vez clara a dificuldade de separar 

os indivíduos entre consumidores exclusivos de produtos piratas ou exclusivos de 

produtos originais. 

 

Porém, o interessante é, justamente, verificar o julgamento que esses 

consumidores fazem a respeito do seu próprio consumo e a maneira como se vêem 

enquanto peça fundamental de uma economia de mercado. Em função disso, se por 

um lado os auto-declarados consumidores de artigos ilegais mostram-se mais 

individualistas, por outro lado podem ser considerados, ainda que paradoxalmente, 

mais honestos que boa parte daqueles que se auto-declararam consumidores de 
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artigos originais pelo próprio fato de admitirem a sua adesão ao consumo de 

produtos ilegais. 

 

Conclui-se que, apesar das diferenças entre os dois grupos de consumidores, 

não é possível identificar claramente quem é o consumidor de produto pirata e quem 

é o consumidor de produto original. Isso comprova o que já havia sido apontado por 

diversos artigos e pesquisas utilizados na revisão da bibliografia: que a prática da 

pirataria está realmente disseminada e pode alcançar qualquer um, parecendo mais 

uma questão de tempo e lugar do que propriamente de princípios ou valores. 

 

Frente a esse cenário, a indústria fonográfica necessita criar novas 

alternativas de consumo para o seu público, de modo a reaquecer esse segmento e 

fugir de uma obsolescência precoce. 

 

Os objetivos do trabalho foram cumpridos. Foram apresentados os valores 

dos dois grupos de consumidores propostos, suas semelhanças, diferenças e até 

mesmo as implicações do resultado obtido no mercado da indústria fonográfica. 

 

 

6.1 LIMITAÇÕES 

 

 

Qualquer pesquisa desenvolvida na área de marketing sempre apresenta 

alguma limitação que a impede de apresentar resultados mais completos e mais 

confiáveis. 

 

A principal limitação da presente pesquisa foi trabalhar com uma amostra 

não-probabilística por julgamento, pelo critério de acessibilidade, sendo os 

entrevistados selecionados pela própria pesquisadora e tendo, em sua maioria, 

respondido o questionário através de e-mail, diminuindo, assim, o contato pessoal 

com os entrevistados. 

 

Além disso, pela pesquisa tratar de um tema de certa forma polêmico, pode 

haver um viés na maneira como as pessoas declararam seus hábitos de consumo 
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ou valores. É possível que alguns respondentes tenham respondido o que é 

“socialmente aceitável ou esperado” deles, ao invés do que realmente pensam ou 

agem. 

 

 

6.2 PROPOSTAS DE FUTURAS PESQUISAS 

 

 

A presente pesquisa buscou caracterizar os consumidores de CDs e DVDs de 

música originais e de CDs e DVDs de música piratas com ênfase em seus valores. 

 

Sugere-se utilizar ferramentas estatísticas mais sofisticadas, como análise 

discriminante, regressão linear, entre outras, para buscar afinar a segmentação e, 

assim, obter-se resultados ainda mais claros. 
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APÊNDICE 
Questionário 

                   
                   

FILTRO: Idade   Sexo   Estado Civil                         

   25 a 30   Masculino   
Solteiro 
(a)   Divorciado(a)/Separado(a)   

      Feminino   
Casado 
(a)   Viúvo (a)         

                       

 Escolaridade                   

   2º grau completo   3º grau completo   pós-graduação completa   

   2º grau incompleto   3º grau incompleto   pós-graduação incompleta   
                     

          outro. Qual?             
                                     

                   

1. Você comprou CD/DVD de música nos últimos 6 meses? (caso sua resposta seja "não", pule para a questão 6)    

  1.sim   2.não                

                   

2. Caso tenha comprado, que tipo de produto você comprou?               

  1.original   2.pirata   3.ambos              

                   

3. Em média, quantos CDs/DVDs de música pirata você costuma adquirir por mês? (caso sua resposta seja "nenhum",    

pule para a questão 6)                  

  1.nenhum    2.um               
                   

  3.dois    4.três    5.quatro ou mais        

                   

4. Em que locais você costuma adquirir CDs/DVDs piratas?               

  1.bancas de camelôs   2.vendedores ambulantes (que circulam em bares, ruas, etc)     
                   

  3.fornecedor conhecido   4.praia    
5.outros. 
Quais?                    

                   

5. De que forma você faz o pagamento dos CDs/DVDs piratas adquiridos?             

  1.à vista, com dinheiro   
2.à vista, com 
cheque   3.cheque pré datado       

                   

  4.cartão de crédito   5.cartão de débito   
6.outros. 
Quais?                    

                   

6. Quais os motivos que você acredita que levam uma pessoa a comprar CD/DVD de música não original?     

  1.variedade   2.qualidade   3.facilidade de conseguir títulos inéditos        
                   

  4.preço   
5.outro. 
Qual?                   
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7. Você costuma fazer download de arquivos de música através da internet?             

  1.sim   2.não                

                   

8. Você costuma fazer gravações/cópias de CDs/DVDs de música em casa?             

  1.sim   2.não                

                   

9. Você pretende comprar CD/DVD de música nos próximos 6 meses?              

  1.sim   2.não                

                   

10. Caso pretenda comprar, que tipo de produto você irá adquirir?              

  1.original   2.pirata   3.ambos              

                   

11. Você se considera um consumidor de produtos piratas?               

  1.sim   2.não                

                   

11. A lista abaixo contém dezoito valores sobre os nossos estados preferidos de ser/estar. A cada um desses valores atribuimos maior ou 
menor importância, segundo a maneira que preferimos viver. 

Segundo a maneira como VOCÊ prefere ser/estar, marque um X no grau de importância que cada um dos valores representa para você 
(sendo 1 pouco importante e 5 muito importante).  

Marque 5 apenas no mais importante (um único como 5), os demais marque 4 ou menos 

                   

Sentimentos de Ser/Estar 
sem 
importância 

muito 
importante

1.UMA VIDA CONFORTÁVEL 
(uma vida próspera, dinheiro, bens, conforto material) 

1   2   3  4  5  

                                

2.UMA VIDA EXCITANTE  
(uma vida estimulante, ativa, com desafios a serem vencidos constantemente, não rotineira) 

1   2   3  4  5  

                                

3.UM SENTIMENTO DE REALIZAÇÃO (contribuição duradoura, auto-realização, estar satisfeito consigo 
mesmo, gostar da vida que leva) 

1   2   3  4  5  

                                

4.UM MUNDO DE PAZ 
(livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa com a família, vizinhos, no trabalho) 

1   2   3  4  5  

                                

5.UM MUNDO DE BELEZA  
(beleza da natureza e da arte) 

1   2   3  4  5  

                                

6.IGUALDADE  
(fraternidade, oportunidades iguais, direitos iguais) 

1   2   3  4  5  

                                

7.SEGURANÇA FAMILIAR 
(segurança das pessoas da família, pessoas queridas) 

1   2   3  4  5  
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8.LIBERDADE  
(independência, livre escolha, poder fazer as coisas que você quer e gosta) 

1   2   3  4  5  

                                

9.FELICIDADE  
(contentamento, satisfação, alegria, de bem com a vida) 

1   2   3  4  5  

                                

10.PRAZER  
(uma vida agradável, satisfação pessoal) 

1   2   3  4  5  

                                

11.HARMONIA INTERIOR  
(livre de conflitos interiores) 

1   2   3  4  5  

                                

12.AMOR MADURO  
(equilibrio emocional, sentimento duradouro, respeito, companheirismo) 

1   2   3  4  5  

                                

13.SEGURANÇA NACIONAL  
(proteção conta ataques) 

1   2   3  4  5  

                                

14.SALVAÇÃO  
(uma vida eterna salva, espiritualidade, ter fé em Deus) 

1   2   3  4  5  

                                

15.AUTO-RESPEITO  
(auto-estima) 

1   2   3  4  5  

                                

16.RECONHECIMENTO SOCIAL  
(ter o respeito das demais pessoas, ser admirado pelos outros) 

1   2   3  4  5  

                                

17.AMIZADE VERDADEIRA  
(camaradagem íntima) 

1   2   3  4  5  

                                

18.SABEDORIA  
(uma compreensão adulta da vida) 

1   2   3  4  5  

         
    

12. A lista abaixo contém dezoito valores sobre os nossos estados preferidos de conduta social. A cada um desses valores atribuimos 
maior ou menor importância, segundo a maneira que preferimos viver. 

Segundo a conduta social como VOCÊ prefere marque um X no grau de importância que cada um dos valores representa para você 
(sendo 1 pouco importante e 5 muito importante).  

Marque 5 apenas no mais importante (um único como 5), os demais marque 4 ou menos. 

                   

Modos de Conduta Social 
sem 
importância 

muito 
importante

1.AMBICIOSO 
(trabalhador incansável, com aspirações) 

1   2   3  4  5  

                                

2.LIBERAL (mentalidade aberta, aceitar opiniões diferente das suas, ter flexibilidade) 
1   2   3  4  5  

                                

3.CAPAZ 
(competente, eficiente) 

1   2   3  4  5  

                                

4.ANIMADO 
(alegre, jovial) 

1   2   3  4  5  
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5.ASSEADO  
(limpo, arrumado, bem apresentável) 

1   2   3  4  5  

                                

6.CORAJOSO 
(pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) 

1   2   3  4  5  

                                

7.TOLERANTE 
(disposto a perdoar os outros, aceitar as coisas como são) 

1   2   3  4  5  

                                

8.PRESTATIVO 
(trabalhando para o bem-estar dos outros) 

1   2   3  4  5  

                                

9.HONESTO 
(sincero, verdadeiro) 

1   2   3  4  5  

                                

10.IMAGINATIVO 
(ousado, criativo) 

1   2   3  4  5  

                                

11.INDEPENDENTE 
(auto-confiante, auto-suficiente, fazer por si só) 

1   2   3  4  5  

                                

12.INTELECTUAL 
(inteligente, pensativo) 

1   2   3  4  5  

                                

13.LÓGICO 
(consistente, racional) 

1   2   3  4  5  

                                

14.AMOROSO 
(afetuoso, carinhoso) 

1   2   3  4  5  

                                

15.OBEDIENTE 
(submisso, respeitoso) 

1   2   3  4  5  

                                

16.POLIDO 
(cortês, educado) 

1   2   3  4  5  

                                

17.RESPONSÁVEL 
(fidedigno, de confiança, assume suas obrigações) 

1   2   3  4  5  

                                

18.AUTOCONTROLADO 
(contido, com auto-domínio)) 

1   2   3  4  5  

 


