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RESUMO 
 

 

O tema deste trabalho aborda sobre a propensão de compra por marcas de luxo 
falsificadas cujo objetivo geral se baseia em analisar o comportamento do 
consumidor ao adquirir produtos de marca de luxo falsificada. A metodologia 
empregada neste projeto é a pesquisa básica e descritiva, de natureza quantitativa, 
com a aplicação de um formulário digital. Os fatores que motivam as pessoas a 
comprar produtos de luxo falsificados são: o status, a exclusividade, a diferenciação, 
preços inferiores, influência social e economia financeira, são meios atrativos, que 
fazem com que o indivíduo pense que pertence a uma classe social superior à sua, 
entretanto muitos desses consumidores podem se deparar com alguns riscos 
provenientes desse mal negócio como qualidade inferior, pouca durabilidade, 
desenvolvimento ineficaz e falta de garantia, pondo em risco sua satisfação.   
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ABSTRACT 
 
 

The theme of this work approaches about the buys propensity per counterfeit luxury 
brands whose general purpose is analyze consumer behavior when purchasing 
counterfeit luxury brand products. The methodology used for the project is a basic 
and descriptive research, of a quantitative nature, with an application of a digital 
form. The factors that motivate people to buy counterfeit luxury products are the 
status, the exclusivity, the differentiation, the inferior prices, the social influence, and 
the financial economy. These are attractive means that make the individual think that 
he belongs to a higher social class. However, many of these consumers may face 
some of the risks of this unsatisfactory business, such as inferior quality, low 
durability, ineffective development and lack of guarantee, jeopardizing their 
satisfaction. 
 
 
Key words: Luxury. Brand. Value. Counterfeit. Consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho aborda sobre a propensão de compra por marcas de 

luxo falsificadas que atualmente vem aumento, de acordo com a SPC – Sistema de 

Informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – Brasil (2015) sete em cada de 

dez pessoas garantem ter comprado produtos falsificados. A população usual de 

consumidores está aumentando e com ela à disposição de ostentar dinheiro em 

artigos de luxos, da mesma forma que economizam em outros meios. Até mesmo os 

consumidores que possuem poucos recursos financeiros estão dispostos a usufruir 

desse luxo (AAKER, 2007; AAKER, 2015).  

Existe vários tipos de interações que as marcas podem proporcionar aos 

indivíduos que as consome. As marcas são simbólicas, pois nos auxiliam a saber 

sobre quem somos, nossos gostos e com quem desejamos nos relacionar. Meios de 

entrada a diversas tribos, elas nos permitem interagir com o mundo (JUCÁ e 

TORTORELLI, 2008), chegando ao problema de pesquisa deste trabalho: por que o 

consumidor compra produtos de luxo falsificados? 

O objetivo geral desse projeto é analisar o comportamento do consumidor ao 

adquirir produtos de marca de luxo falsificadas. 

O estudo tenta entender melhor essa decisão, a fim de justificar as escolhas 

que impulsiona o indivíduo a comprar produtos falsificados. Suas decisões podem 

ser baseadas diversos fatores e referências de consumo, as quais serão discutidas 

neste trabalho. 

A metodologia empregada neste projeto é a pesquisa básica e descritiva, de 

natureza quantitativa, com a aplicação de um formulário digital com o propósito de 

facilitar sua entrega a um número maior de participantes. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, no primeiro se encontra a 

introdução onde se aponta o tema, o problema, o objetivo, a justificativa e a 

metodologia aplicada. No segundo capítulo está o referencial teórico com assuntos 

abordando o mercado de marca luxo, a propensão e atitude do consumidor a 

comprar produtos falsificados, consciência da marca, consciência de face, 

consciência de valor, prazer em comprar, consumo de status e materialismo. O 

terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa desenvolvida e classificada, a 
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amostragem e os instrumentos para a coleta dos dados. No quarto foi realizado a 

análise e discussão dos dados da pesquisa. No quinto e último capítulo estão as 

considerações finais e sugestões para futuros trabalhos.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Mercado de marca de luxo 

O mercado de luxo vem a ser encantador por razões financeiras, pelo fato de 

representar um submercado em ascensão e que possui margens de alto lucro. Em 

geral, a população usual de consumidores deste ramo vem aumentado e com ela à 

disposição de ostentar dinheiro com artigos de luxos, da mesma forma que 

economizam em outros meios. Até mesmo os consumidores que possuem poucos 

recursos financeiros estão dispostos a usufruir deste mercado de luxo (AAKER, 

2007; AAKER, 2015).  

Pessoas e empresas são atraídos para o mercado de alto valor, pois é lá 

onde mora o interesse e a vitalidade da marca. Marcas premium normalmente 

consistem em contextos maduros e cansativos e precisam não só de um empurrão, 

mas também de itens de segmentação. Os segmentos de luxo apresentam 

evolução, margens e buzz, para desenvolver ou inserir uma nova marca em 

mercados de luxo, pode ser espantosamente caro, complicado e, até mesmo, de 

difícil acesso (AAKER, 2007; AAKER, 2015).    

Uma marca é diferente de um produto ou serviço, que é determinada como 

qualquer coisa que possa ser oferecida a um comércio para contemplação, 

obtenção, aproveitamento ou consumo e que consiga satisfazer uma necessidade 

ou vontade. Um produto pode ser uma posse física, serviço, pessoa, 

estabelecimento de varejo empresa, lugar ou conceito (KELLER e MACHADO, 

2006).  

Segundo Schweriner, (2006) os produtos de luxo são aqueles que estão mais 

próximos da concepção de perfeição, o qual as pessoas idealizam ser o bem 

perfeito ou potencial. O luxo é sempre caro e de pouca disponibilidade, original, e 

geralmente ligado a uma grife. Se muitas pessoas possuírem, deixar de ser luxo, e 

se não estiver vinculada a uma marca de prestígio e destaque, deixa as pessoas 

sem conhecimento com relação a origem do bem.  

Uma marca é mais do que um compromisso, é um trajeto, um relacionamento 

com o cliente que aumenta por meio das percepções e experiências na maioria das 

vezes que o indivíduo se conecta com a ela. Simbólicas, as marcas podem nos 
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auxiliar a saber sobre quem somos, nossos gostos, e com quem desejamos nos 

relacionar. Meios de entrada a diversas tribos, elas nos permitem interagir com o 

mundo, somando que muitos empresários se referem a ela como algo que alcançou 

certo grau de conhecimento, prestígio e destaque no mercado. (PINHO, 1996; 

KELLER e MACHADO, 2006; JUCÁ e TORTORELLI, 2008; AAKER, 2015). 

A marca nunca se isola. Podemos reconhecer sua composição formada pela 

mercadoria em si, a embalagem, a publicidade e por fim seu nome e sua total 

apresentação (MURPHY, 1987, apud PINHO, 1996).  

 Diversos processos para mensurar a marca oferecem distintos pontos de 

separação, como o processo utilizado por Brand Japan utilizado para medir ao ano 

essenciais marcas do Japão, por meio de quinze perguntas que estudam cinco 

dimensões (AAKER, 2011), essas dimensões são:   

• Fidelidade (amada, utilizada, indispensável); 

• Qualidade (credibilidade, proteção, vantagens, importante); 

• Estilosa (Status alto, deslumbrante, única); 

• Acolhedora (conhecida, agradável, adjacente); 

• Inovadora (abre novos ramos, moderna). 

A avaliação eficaz da marca Y e R mensura a qualidade da marca em um 

ângulo mundial há muito tempo (AAKER, 2011), utilizando quatro dimensões:  

• Diferenciação. A marca é distinta dos oponentes? 

• Relevância. Você obteria mercadorias desta marca? 

• Estima. A marca é vista com alto valor? 

• Conhecimento. Você tem informações a respeito desta marca? 

A personalidade da marca traz um percurso para a especificação e um meio 

para compromissos com o consumidor (AAKER, 2011), ela traz consigo quinze 

traços ordenados em cinco dimensões totais: 

• Sinceridade (objetiva, verdadeira, clara, benéfica e feliz); 

• Empolgação (destemida, vivaz, criativa e informada); 

• Competência (segura, intelectual e com alta ascensão); 

• Sofisticação (status alto e envolvente). 

• Robustez (durável).  
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2.2 Propensão de compra e atitudes do consumidor em relação aos produtos 

falsificados 

A atitude em relação ao ato de compra tem suas consequências identificadas. 

Reconhecer como alguém se sente adquirindo ou usufruindo um bem tem mais valor 

do que simplesmente conhecer a avaliação de um produto feito pelo consumidor 

(SOLOMON, 2011). De acordo com uma pesquisa da SPC – Sistema de 

Informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – Brasil (2015) o consumidor que 

adquire um item falsificado está disposto a pagar por um produto inferior, desde que 

o preço seja acessível, a chamada relação custo benefício, porém muitas pessoas 

se sentem preocupadas com a qualidade dos produtos originais e evitam a compra 

de itens piratas. Para aqueles que tem poucos recursos financeiros a aquisição de 

um bem falsificado é uma das melhores maneiras de ingressar mercado de luxo.  

Conforme Carlos Ferreirinha – Diretor Presidente da MCF Consultoria e 

Conhecimento especializada no Negócio do Luxo e Premium – Brasil (2001) o maior 

desafio para o mercado de luxo é conscientizar o consumidor das consequências de 

uma compra com itens falsificados. Deve-se aconselhar e mudar a atitude do 

consumidor perante esses produtos.  

A falsificação é uma cópia do original, entretanto não idêntica. Sua 

comercialização traz riscos financeiros para as empresas vitimadas, mas não 

interfere na sua vantagem competitividade, já que é difícil um falsificador conseguir a 

lealdade de seus clientes vendendo produtos de qualidade inferior (STREHLAU, 

2004). 

2.3  Consciência da marca 

As opiniões e qualificações pessoais dos clientes a respeito da marca 

refletem no julgamento sobre a mesma. Os consumidores estão abertos para julgar 

a marca, porém quando falamos de uma marca em potencial, existem quatro tipos 

de avaliações importantes: qualidade, confiabilidade, apreço e ascendência 

(KELLER e MACHADO, 2006).  

A consciência de marca pode influenciar as chances de ela vir a ser lembrada 

em períodos importantes durante o processo de compra, e consequentemente, estar 
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entre as marcas que o consumidor admira. Essa consciência é determinada como 

um conjunto de características e associações que os clientes identificam e ligam 

com o nome da marca. Sua identidade deve se distinguir da se seus concorrentes e 

possuir efeito junto aos seus consumidores e empregados, alguns fatores de 

identidade, como alto valor, por exemplo, pode ser favorável para seu prestígio. Seu 

padrão de identidade serve de utensílio para reconhecer e privilegiar a sua imagem 

(PINHO, 1996, AAKER, 2011; AAKER, 2015).  

A publicidade estabelece um método importante no processo de criação da 

imagem da marca. Como negócio de notícia, a publicidade evidencia-se tanto pelo 

alto nível de controle que possui sobre as mensagens quanto pela força de 

influência e persuasão que possui sobre os clientes e público em geral (PINHO, 

1996; KELLER e MACHADO, 2006).  

A consciência de marca atinge a tomada de decisões dos clientes, induzindo 

a formação e a vivacidade de suas associações, são construídos projetos de 

marketing que conectam associações resistentes, positivas e únicas na lembrança 

do consumidor. Associações de imagens são elaboradas diretamente (por meio das 

próprias experiências do cliente) ou indiretamente (em meio a imagem dessas 

mesmas opiniões e experiências de um cliente através da propaganda ou por 

alguma outra fonte de notícia, por exemplo o boca-a-boca). Uma marca bem focada 

pode possuir uma categoria estratégica competitiva caso venha ser apoiada por 

associações relevantes, as mais usadas podem ser classificadas em onze tipos 

(PINHO 1996; KELLER e MACHADO, 2006):  

• Particularidades do produto; 

• Atributos intangíveis; 

• Vantagens ao cliente; 

• Preços; 

• Utilidade e finalidades; 

•  Usuário ou consumidor; 

• Pessoas e famosos; 

• Modelo de vida e perfil; 

• Categoria do produto; 

• Concorrentes; 
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• Localização geográfica ou município.  

 

O uso de celebridades para lançar produtos é um meio muito difundido na 

história do marketing, ao instituir uma pessoa famosa para endossar uma 

mercadoria, é essencial que ela seja totalmente reconhecida, de tal forma que esse 

reconhecimento, a consciência e os resultados para a marca possam ser otimizados. 

Diversas marcas distintas elaboraram grandes associações com pessoas famosas 

que serviram como nascentes de brand equity (KELLER e MACHADO, 2006; 

AAKER, 2007).  

2.4 Consciência de face 

Pessoas demonstram seu ‘eu’ atual através de várias formas, como cargos, 

amizades, ações, avaliações, tarefas e estilos de vida. As marcas pelas quais os 

indivíduos se identificam, apreciam, conversam, adquirem e usam institui também 

um meio para informar uma autoimagem objetiva ou desejável. Grande parte das 

pessoas necessita ter um refúgio social, pode ser estar na família, grupo de trabalho 

ou lazer, etc. Esse meio de reconhecimento social pode desenvolver uma função no 

sistema de selecionar um indivíduo e motivar as marcas que ele consome, usa e 

prestigia. Clientes entusiasmados pela marca nunca se sentem entediados de falar 

bem dela (JUCA e TORTORELLI, 2008; AAKER, 2015).  

De acordo com Keller e Machado (2006) há uma interessante referência de 

sentimento pela marca chamado aprovação social no qual repercute em clientes 

usufruindo de sentimentos bons em comparação às reações dos outros. 

As experiências realizadas por meio de inúmeras formas de relacionamento 

entre marca e consumidores servem para criar a imagem da marca, ela em si se 

torna um meio essencial na criação de relações infindáveis entre marca e seus 

clientes. Uma organização de prestigio é posta como boa no que faz quando os 

clientes se julgam seguros ao terem consciência que outros clientes também 

escolheram aquela marca. Por exemplo: é imensa a quantidade de organizações 

que aderiram a programas ambientais e não ficaram apenas na promessa, trazendo 

resultados consideráveis. Essas organizações creem que essa é a forma correta que 

devem trilhar, com isso, os funcionários fortalecem seu envolvimento positivo em 
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relação à companhia o que resulta em uma ligação com uma parte significativa de 

usuários que se importam com o assunto (JUCÁ e TORTORELLI, 2008; AAKER, 

2015). 

2.5 Consciência de valor 

 Um importante fator de desempenho é o preço, já que os usuários têm fortes 

opiniões a respeito dele e a qualidade de uma marca. A visão de qualidade é uma 

importância essencial em praticamente todos os aspectos de preferência. É um dos 

poucos atributos da marca que demonstram atuar no retorno sobre o dinheiro 

aplicado e a revenda de estoque. A visão global de valor associado a uma marca 

interfere definitivamente nas escolhas de compra e a lealdade a ela, além de garantir 

que a empresa desenvolva preços premium e providencie a extensão da marca para 

outras mercadorias (PINHO, 1996; KELLER e MACHADO, 2006; AAKER, 2011; 

AAKER, 2015). 

Qualidade percebida é uma classificação geral baseada nas concepções do 

consumidor. A qualidade do produto pode também ser apurada por aspectos como 

habilidade, eficácia, segurança na entrega e na instalação, atenção, respeito e 

facilidade do serviço de assistência ao público, treinamento e capacidade do serviço 

de assistência técnica (KELLER e MACHADO, 2006). 

O poder de uma marca está no que os consumidores assimilaram, 

compreenderam, observaram e escutaram sobre ela como resposta de suas 

experiências com o passar do tempo, ou seja, a força da marca está no que fixa na 

mente dos clientes. O conhecimento e a transparência da marca também 

influenciam a experiência de uso, o que aumenta seu valor (KELLER e MACHADO, 

2006; AAKER, 2015). 

2.6 Prazer em comprar  

Para os autores Keller e Machado (2006) e Schweriner (2006) a consumação 

de produtos é uma forma que os consumidores têm de se comunicar entre eles, ou 

para a si próprios – o tipo de indivíduo que são ou almejariam ser. Já os prazeres 

são breves e devem ser renovados, o que é concedido e incentivado pela grande 
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quantidade de produtos e serviços colocados a disposição dos consumidores, o que 

ocasiona na alimentação de prazeres insaciáveis, um dos maiores pilares do 

consumismo. Esses pilares são divididos em três conforme Schweriner (2006):  

• Consumo de bens que nunca se utilizam; 

• Consumo de bens que o indivíduo possui em quantidade maior do que 

utiliza; 

• Consumo de bens, mesmo que a pessoa não possa pagar por ele.  

 

Atualmente o processo de decisão de compra está cada vez mais complicado 

com as inúmeras opções de escolha, levando os consumidores a fazerem repetidas 

escolhas, dimuindo suas chances de tomar uma decisão inteligente (SOLOMON, 

2011). 

2.7 Consumo de Status 

A procura por status integra as necessidades do ser humano, que alguns 

mais, outros menos, buscam ao longo de sua vida, em avaliar a si mesmos, suas 

conquistas profissionais, aparência e bem-estar material em relação aos outros. 

Essa busca também se resume em motivação, na qual as pessoas estão dispostas a 

consumir produtos e serviços de alto valor para mostrar aos outros que tem 

condições de consumi-los, esses bens são definidos como símbolos de status. Os 

consumidores recorrem a esses símbolos para aumentar seu autoconceito, 

principalmente quando se sentem mal ou indecisos com alguns aspectos de suas 

vidas. O consumismo é o comportamento decorrente do apego a 5 sentimentos e 

emoções dirigidas por produtos e serviços: prazer, status (afeição/destaque), poder, 

satisfação e abundância (SCHWERINER, 2006; SOLOMON, 2011). 

O status social é o grau de diferenciação, prestígio, orgulho ou situação 

hierárquica de uma pessoa ou grupo, diante de outros membros ou grupos que 

estão sujeitos a avaliações e normas reconhecidas pela sociedade (LIMEIRA, 2008). 

2.8 Materialismo 
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No uso cotidiano, o materialismo trata-se de uma afeição às necessidades e 

vontades materiais, um estilo de vida, idéias ou aptidão baseada como um todo em 

desejos materiais (RICHINS, 1992).  Para BELK (1985) o materialismo é dado como 

uma questão macro crítica, entretanto omitida, do comportamento do consumidor 

baseado na inveja, possessão e na carência de generosidade.  

A sociedade atual é materialista, hedonista, narcisista, movida pelo dinheiro, 

em que o lema é ter, em vez de ser. Tudo isso culminou na sociedade de consumo 

ou cultura do consumo. As posses de um indivúduo materialista tem um nível 

importante para sua identidade, dividida em 3 pilares (SCHWERINER, 2006 apud 

SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001): 

• Centralidade de aquisição: tudo gira em torno da compra e da obtenção de 

bens materiais, que chegam a ser idolatrados;  

• Felicidade por meio do consumo: bens materiais e sua aquisição são a 

entrada para a felicidade, estando a frente dos relacionamentos humanos e 

das experiências do ser; 

• Sucesso definido pelas posses: os indivíduos são julgados e determinados 

pelo valor dos bens materiais que detem, quantitativa e qualitativamente.  
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3 METODOLOGIA 

Pesquisa é o conjunto de mecanismos ordenados, fundamentado no 

raciocínio logico, que tem como meta descobrir soluções para problemas sugeridos, 

através do uso de mecanismos científicos (ANDRADE, 2010). O trabalho 

desenvolvido apresenta uma pesquisa de natureza básica e de objetivo descritiva. A 

pesquisa básica visa esclarecer questões importantes sobre a natureza do 

comportamento humano, dentre elas questões relativamente ligadas a fenômenos 

como cognição, emoção, aprendizagem, motivação, psicobiologia, comportamento 

social e personalidade (COZBY, 2014).  

Na pesquisa descritiva os acontecimentos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sua técnica se baseia na coleta de dados 

feita por meio de questionários e da observação ordenada, sem que ocorra a 

interferência do pesquisador. O objetivo da pesquisa descritiva é relatar algum fato, 

geralmente características ou atividades de mercado (ANDRADE, 2010; 

MALHOTRA, 2012).  

No que se refere a abordagem a pesquisa é quantitativa, pois busca 

quantificar os dados e, usualmente, adota alguma forma de análise estatística 

(MALHOTRA, 2012), além de possuir perguntas formais e opções de resposta 

predeterminadas em questionários aplicados a grandes quantidades de 

respondentes. A análise estatística quantitativa pode ser realizada depois da 

atribuição de valores numéricos às respostas, podendo enfatizar os resultados em 

porcentagem (COZBY, 2014; BUSH; CELSI; HAIR; ORTINAU, 2014).  

Quanto aos procedimentos apresentados na pesquisa foi realizado uma 

pesquisa de campo do tipo Survey. Seu procedimento necessita de um 

planejamento geral e um plano específico para a coleta de dados, no qual se 

destaca um relatório escrito das várias fases da pesquisa junto com os resultados 

alcançados. A forma de levantamento de dados é feita por meio de um questionário 

estruturado entregue a uma amostra da população com a finalidade de obter 

informações especificas dos entrevistados (ANDRADE, 2010). 

No que diz respeito ao método para a coleta de dados foi elaborado um 

questionário com escalas do tipo Likert juntamente com questões de grade 

alternativas da ABEP (2015).  
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3.1 AMOSTRA 

3.1.1 Definição da população alvo 

A população alvo pode ser definida através de um grupo de elementos 

(pessoas ou objetos) reconhecidos para a investigação do projeto de pesquisa 

(BUSH; CELSI; HAIR; ORTINAU, 2014). Sua definição deve conter dados sobre 

elementos da amostragem, unidades de amostra e área de cobertura. A 

amostragem adequada deve usar dados obtidos dos respondentes, aos quais foram 

amostrados para avaliar características da população toda (AAKER; DAY; KUMAR, 

2011; COZBY, 2014). 

O público-alvo deste trabalho são jovens, adultos e idosos aos quais estão 

sempre sujeitos ao mercado de consumo, grande parte da pesquisa recebeu 

respondentes da cidade de Jundiaí, interior paulista e de algumas cidades que 

compõem o litoral norte paulista: Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. Na 

tabela 1 abaixo é demonstrado a população alvo de acordo com o censo 

demográfico do IBGE (2010): 

  

            Tabela 1: População alvo: habitantes do Litoral Norte e interior de São Paulo 

Cidade População total (habitantes) 

Caraguatatuba 100.840 

Ilhabela 28.196 

Jundiaí 370.126 

São Sebastião 73.942 

Total 573.104 

              Fonte: Adaptado pela autora do IBGE do Censo Demográfico (2010). 

3.1.2 Definição do arcabouço amostral 

Arcabouço amostral é a exibição dos elementos da população alvo. A 

estrutura da amostra consiste em uma lista com um conjunto de ferramentas 

utilizados para apontar a população alvo (AAKER; DAY; KUMAR, 2011; 

MALHOTRA, 2012). 

Nesta pesquisa os elementos da população alvo são os 103 participantes, os 

quais responderam o questionário de acordo com sua personalidade de consumo. O 
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arcabouço desta pesquisa leva em consideração a idade dos entrevistados para 

melhor compreender os consumidores de marcas de luxo falsificadas, conforme 

pode ser observado na tabela 2 a seguir: 

 

             Tabela 2: Arcabouço amostral: Pessoas com idade acima de 19 anos  

Cidade 
Arcabouço amostral (pessoas com idade 

acima de 19 anos) 

Caraguatatuba 68.584 

Ilhabela 18.722 

Jundiaí 272.460 

São Sebastião 49.289 

Total 409.055 

 Fonte: Adaptado pela autora do IBGE do Censo Demográfico (2010). 

3.1.3 Escolha da técnica de amostragem 

A técnica utilizada neste trabalho é a de amostragem não probabilística 

baseada por conveniência. Na amostragem não probabilística não tem como saber a 

probabilidade certa de uma pessoa qualquer da população ser escolhida, por isso o 

erro de amostragem é desconhecido. As técnicas desta amostragem possibilitam 

determinar uma população, porém se gasta menos esforço para garantir que a 

amostra represente precisamente a população, sua aplicação é de baixo custo e 

vantajosa. O pesquisador é responsável por escolher as unidades amostrais de 

acordo com seu conhecimento (BUSH; CELSI; HAIR; ORTINAU, 2014; COZBY, 

2014).  

A amostragem por conveniência permite que um grande número de 

participantes sejam entrevistados em um período muito curto, seu método segue 

amostras selecionadas pelo pesquisador com base em sua conveniência. É 

complicado analisar com precisão a representatividade da amostra, devendo levar 

em consideração o erro por não resposta ao utilizar amostras convencionais (BUSH; 

CELSI; HAIR; ORTINAU, 2014). 

Nesta pesquisa foi utilizada a amostragem não probabilística, pois foi uma 

pesquisa de campo para um público em geral, sem determinar a idade e o local 

específico para se fazer a pesquisa, cujo objetivo se baseia em analisar a propensão 
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de consumo e satisfação dos consumidores com as marcas de luxo.  A amostragem 

baseada em conveniência se justifica pelo fato da pesquisadora escolher os 

entrevistados com base na sua intuição e conseguir uma amostra grande em um 

curto prazo.  

3.1.4 Determinação do tamanho da amostra 

 Amostra é um subgrupo de uma população selecionada para participação no 

estudo. O tamanho da amostra se baseia no número de elementos a serem 

incluídos no estudo, determinar o seu tamanho é uma tarefa difícil que abrange 

várias considerações de ordem quantitativa e qualitativa (MALHOTRA, 2012). 

O tamanho do intervalo de confiança diminui com o tamanho da amostra. As 

chances de uma amostra grande disponibilizar dados que representem 

precisamente o valor real da população aumenta com o aumento do tamanho da 

amostra (COZBY, 2014).  

 A tabela 3 a seguir mostra o cálculo utilizado para estabelecer a amostra: 
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           Tabela 3: Cálculo do tamanho da amostra 

Tamanho 
do 

universo 

Erro inferencial 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

    Nível de confiança a 90%   

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

50 50 49 47 45 43 40 37 35 

100 99 95 89 82 74 66 59 52 

250 242 218 188 158 131 108 90 75 

500 466 387 301 230 176 137 109 88 

1.000 872 629 430 298 214 159 122 96 

2.000 1544 917 547 350 239 172 130 101 

5.000 2876 1264 654 390 257 182 135 104 

10.000 4036 1447 700 406 264 185 137 105 

50.000 5958 1636 741 420 270 188 138 106 

100.000 6336 1663 746 421 270 188 138 106 

500.000 6674 1686 751 423 271 188 139 106 

1.000.000 6719 1689 751 423 271 188 139 106 

5.000.000 6755 1691 752 423 271 188 139 106 

10.000.000 6760 1691 752 423 271 188 139 106 

           Fonte: adaptado de Bruni (2011). 

      

Para a efetuação da pesquisa com um erro inferencial de 8% e nível de 

confiança de 90%, seriam necessários 106 indivíduos para constituir a amostra. A 

pesquisa alcançou um total de 103 questionários respondidos. 

3.2 MÉTODO DA COLETA DE DADOS 

O método para a coleta de dados desta pesquisa foi feito por meio de um 

questionário estruturado com 55 (cinquenta e cinco) questões no total, contendo 

perguntas abertas, perguntas fechadas do tipo múltipla escolha e perguntas com 

escalas do tipo Likert de 5 pontos, seguindo de 1 (discordo totalmente) até 5 

(concordo totalmente). O quadro 1 a seguir retrata esta escala: 
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                       Quadro 1: Escala do tipo Likert de 5 pontos 

Respostas gradativas Pontos 

Discordo totalmente 1 

Discordo  2 

Não concordo, nem discordo 3 

Concordo 4 

Concordo totalmente 5 

                                        Fonte: adaptada pela autora de Malhotra (2012). 
 
 

A escala Likert é uma escala de mensuração na qual os participantes têm 

direito a escolher uma opção que varia entre as cinco categorias de respostas de 

concordância a discordância ligadas aos objetos de estímulo do ser humano 

(MALHOTRA, 2012). 

Algumas escalas de avaliação possuem perguntas reversas, nas quais o 

sentido conceitual das afirmativas se encontra invertido, apresentado o símbolo “(-)”. 

Neste caso, para determinar o cálculo da pontuação, o valor atribuído deve ser 

invertido. 

As perguntas estruturadas definem o conjunto de respostas possíveis e seu 

formato (MALHOTRA, 2012), elas podem ser abertas ou fechadas. As fechadas 

possuem um número limitado de opções de resposta, já as abertas possibilitam que 

as pessoas respondam com maior liberdade. A utilização de questões fechadas 

possui a vantagem de ser mais estruturada, sua codificação é mais fácil e as 

alternativas de resposta são iguais para todos (COZBY, 2014). 

As perguntas de múltipla escolha disponibilizam várias respostas em que o 

participante deve optar por uma ou mais dentre as alternativas apresentadas 

(MALHOTRA, 2012). 

3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

O procedimento aplicado para a coleta de dados foi um questionário on line 

criado com o uso das ferramentas da plataforma do Google Drive, através dela 

criou-se um formulário que foi divulgado para os entrevistados por meio do 

Messenger do site Facebook, por e-mail e via a rede social WhatsApp. Todos os 

entrevistados não tiveram dificuldade para acessar o formulário via internet.  
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O formulário antes de ser finalizado passa por uma randomização, ou seja, é 

uma aleatorização das perguntas com auxílio de números casuais (MALHOTRA, 

2012). A randomização desta pesquisa foi realizada com o suporte do site 

https://www.random.org/.  

 No apêndice C se encontra o formulário aplicado neste trabalho de pesquisa 

durante o período 27/04/2018 a 04/05/2018.  

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados desta pesquisa é feito por meio de um 

questionário estruturado com um total de 55 perguntas, sendo 47 referentes ao tema 

trabalhado relacionado a analisar a propensão de consumo por marcas de luxo 

falsificadas e 8 questões restantes se referem a ABEP (2015). No quadro 2 a seguir 

são apresentadas as teorias, os tipos de questões e os autores usados para a 

elaboração do referencial teórico:  

 

Quadro 2: Apresentação das teorias analisadas 

Teoria Tipo Autor e ano 

Propensão a comprar produtos 
falsificados 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

 
Sharma e Chan (2011) 

Atitude em relação a produtos 
falsificados 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos Ang et al. (2001) 

 
Consciência de Marca 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

 
Nelson e McLeod (2005) 

 
Consciência de Face 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

 
Bao e al. (2003) 

 
Consciência de Valor 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

 
Lichtenstein et al. (1990) 

 
Prazer em Comprar 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

 
Beatty e Ferrell (1998) 

 
Consumo de Status 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

Eastman, Goldsmith e Flynn 
(1999) 

 
Materialismo 

Escala do tipo Likert de 
5 pontos 

Cleveland, Laroche, e 
Papadopoulos (2009) 

Segmentação socioeconômica 
 

Grade múltipla escolha 
 

ABEP (2015) 

Segmentação sociodemográfica 
 

Grade múltipla escolha 
 

ABEP (2015) 

Demográfica 
 

Grade do tipo aberta 
 

ABEP (2015) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.4.1 Variáveis do instrumento de coleta de dados 

https://www.random.org/
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Na elaboração deste trabalho de pesquisa foi utilizado a escala do tipo Likert 

de 5 pontos, sendo 1 para ‘Discordo totalmente’ e 5 para ‘Concordo totalmente’ nas 

teorias: propensão a comprar produtos falsificados, atitude em relação a produtos 

falsificados, consciência da marca, consciência de face, consciência de valor, prazer 

em comprar, consumo de status, materialismo. Nas questões da ABEP (2015) são 

aplicadas perguntas do tipo abertas ou fechadas de múltipla escolha.  

3.4.2 Variáveis da Propensão a Comprar Produtos Falsificados 

Para avaliar a propensão que as pessoas tendem a comprar produtos 

falsificados são utilizadas um conjunto de 6 variáveis retiradas do trabalho de 

Sharma e Chan (2011) com o objetivo de analisar esses fatores. Todas questões da 

escala foram adaptadas pela autora de acordo com o quadro 3 a seguir:  

 

Quadro 3: Escala de teoria da propensão a comprar produtos falsificados 

Legenda Escala original Adaptação cultural 

Prop_1 
Me sinto bem comprando produtos 
falsificados. 

Me sinto bem comprando produtos de luxo 
falsificados. 

Prop_2 
Comprar produtos falsificados é 
uma experiência estimulante. 

Comprar produtos de luxo falsificados é uma 
experiência estimulante. 

Prop_3 

Quando compro produtos 
falsificados sinto que estou fazendo 
um bom negócio. 

Quando compro produtos de luxo falsificados 
sinto que estou fazendo um bom negócio. 

 
Prop_4 

Eu gosto de comprar produtos 
falsificados mesmo sem levar em 
conta quanto eu economizo. 

Eu gosto de comprar produtos de luxo falsificados 
mesmo sem levar em conta quanto eu 
economizo. 

Prop_5 
Eu tenho alguns produtos 
falsificados. Eu tenho alguns produtos de luxo falsificados. 

Prop_6 

Com produtos falsificados posso ter 
marcas que eu normalmente não 
teria condições de comprar. 

Com produtos de luxo falsificados posso ter 
marcas que eu normalmente não teria condições 
de comprar. 

Fonte: Adaptada de Sharma e Chan (2011). 

3.4.3 Variáveis da Atitude em Relação a Produtos Falsificados 

Neste quadro são apresentadas 8 variáveis de Ang et al. (2001) em que 4 

variáveis são adaptadas pela autora para facilitar a identificação dos fatores da 

atitude do consumidor em relação a produtos falsificados de acordo com a pesquisa, 

segue quadro 4:  
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Quadro 4: Escala de teoria da atitude em relação a produtos falsificados 

Legenda Escala original Adaptação cultural 

At_1 
Acho bastante arriscado comprar 
produtos falsificados. (-)  

At_2 
Na minha opinião, comprar produtos 
falsificados não vale a pena. (-) 

Na minha opinião, comprar produtos de 
luxo falsificados não vale a pena. 

At_3 
Comprar produtos falsificados é antiético. 
(-)  

At_4 

As pessoas compram produtos 
falsificados por causa dos altos preços 
das marcas originais. 

As pessoas compram produtos de luxo 
falsificados por causa dos altos preços das 
marcas originais. 

At_5 

Comprar produtos falsificados é uma 
maneira inteligente de ter marcas 
conhecidas. 

Comprar produtos de luxo falsificados é 
uma maneira inteligente de ter marcas 
conhecidas. 

At_6 
Comprar produtos falsificados é 
moralmente errado. (-)  

At_7 

Na minha opinião, as consequências 
legais de se comprar produtos falsificados 
são mínimas.  

At_8 
Na minha opinião, comprar produtos 
falsificados é um bom negócio. 

Na minha opinião, comprar produtos de 
luxo falsificados é um bom negócio. 

Fonte: Adaptada de Ang et al. (2001). 

3.4.4 Variáveis da Consciência da Marca 

Para analisar a consciência da marca foram usadas 6 variáveis de Nelson e 

McLeod (2005) com a finalidade de entender melhor esses fatores na vida dos 

consumidores, segue quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5: Escala de teoria da consciência da marca 

Legenda Escala original 

Cmar_1 Eu presto atenção às marcas que compro. 

Cmar_2 A marca diz muito a respeito de um produto. 

Cmar_3 Marcas dizem o quanto um produto é bom. 

Cmar_4 Para mim, as marcas mais conhecidas são as melhores. 

Cmar_5 Eu prefiro comprar as marcas mais vendidas. 

Cmar_6  As marcas mais anunciadas são, normalmente, uma escolha muito boa. 

Fonte: Adaptada de Nelson e McLeod (2005). 

3.4.5 Variáveis da Consciência de Face 
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No quadro 6 são apresentadas 4 variáveis de Bao e al. (2003) em que apenas 

1 variável foi adaptada pela autora para mensurar a consciência de face dos 

entrevistados:  

 

Quadro 6: Escala de teoria da consciência da face 

Legenda Escala original Adaptação cultural 

Cfac_1 
É importante que os outros gostem dos 
produtos que eu compro.  

Cfac_2 
Costumo comprar produtos que meus 
amigos compraram.  

Cfac_3 
Eu gosto de mostrar para os outros os 
meus produtos novos.  

Cfac_4 
Comprar produtos de marca é uma boa 
maneira de se diferenciar dos outros. 

Comprar produtos de marcas de luxo é uma 
boa maneira de se diferenciar dos outros. 

Fonte: Adaptada de Bao e al. (2003). 

3.4.6 Variáveis da Consciência de Valor 

Com intuito de verificar se as pessoas têm consciência do valor das coisas 

que adquirem é apresentado no quadro 7 um conjunto de 7 variáveis de Lichtenstein 

et al. (1990):  

 

Quadro 7: Escala de teoria da consciência de valor 

Legenda Escala original 

Cval_1 Eu me preocupo igualmente com preços baixos e com a qualidade dos produtos. 

Cval_2 
Quando vou às compras eu comparo os preços de marcas diferentes para ter certeza 
de que estou fazendo um bom negócio.    

Cval_3 Eu busco o máximo de qualidade naquilo que compro. 

Cval_4 
Quando eu compro algum produto eu gosto de estar certo(a) de que não estou 
desperdiçando meu dinheiro. 

Cval_5 Eu sempre procuro por preços baixos, mas não abro mão da qualidade. 

Cval_6 Quando vou às compras, confiro os preços das marcas que compro. 

Cval_7 
Eu sempre confiro os preços, quero estar certo(a) que meu dinheiro está sendo bem 
gasto. 

Fonte: Adaptada de Lichtenstein et al. (1990). 

3.4.7 Variáveis do Prazer em comprar 
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Com o propósito de identificar o nível de prazer em compras dos respondentes 

foram utilizadas 4 variáveis de Beatty e Ferrell (1998), as quais são apresentadas no 

quadro 8 a seguir: 

 

Quadro 8: Escala de teoria do prazer em comprar 

Legenda Escala original 

Praz_1 Ir às compras é uma perda de tempo. (-) 

Praz_2 Eu gosto de ir às compras. 

Praz_3 Eu gosto de ir às compras mesmo que não saiba o que vou comprar. 

Praz_4 Ir ás compras é uma experiência verdadeiramente divertida. 

Fonte: Adaptada de Beatty e Ferrell (1998). 

3.4.8 Variáveis do Consumo de Status 

Para mensurar essa escala foram utilizadas 5 variáveis de Eastman, 

Goldsmith e Flynn (1999) para identificar o consumo de status dos entrevistados, 

demonstradas no quadro 9: 

 

Quadro 9: Escala de teoria de consumo de status 

Legenda Escala original 

Const_1 Eu compraria um produto porque ele proporciona status. 

Const_2 Eu me interesso por novos produtos que proporcionam status. 

Const_3 Eu pagaria mais por um produto que proporcionasse status. 

Const_4 O status que um produto proporciona é irrelevante para mim. (-) 

Const_5 Um produto tem mais valor quando ele me diferencia dos demais. 

Fonte: Adaptada de Eastman, Goldsmith e Flynn (1999). 

3.4.9 Variáveis do Materialismo 

Com a finalidade de analisar o grau de materialismo entre os entrevistados 

foram usadas 7 variáveis de Cleveland, Laroche e Papadopoulos (2009), conforme o 

quadro 10: 
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Quadro 10: Escala de teoria do materialismo 

Legenda Escala original 

Mat_1 Eu admiro pessoas que tem casas, roupas e carros caros. 

Mat_2 Os produtos que tenho demonstram como estou indo bem na vida. 

Mat_3 Eu gosto de ter produtos que impressionem os outros. 

Mat_4 Minha vida seria melhor se eu tivesse algumas coisas que ainda não tenho. 

Mat_5 Eu seria mais feliz se pudesse comprar mais produtos. 

Mat_6 Costumo ficar chateado(a) por não poder comprar tudo aquilo que gostaria. 

Mat_7 Eu gosto de ter produtos que impressionem as pessoas. 

Fonte: Adaptada de Cleveland, Laroche e Papadopoulos (2009). 

3.4.10 Questões da ABEP  

De acordo com os dados de critérios da ABEP (2015) é possível avaliar os 

entrevistados da pesquisa conforme sua pontuação obtida e classifica-los por 

gênero, classe social, grau de instrução e localização.  

O quadro 11 a seguir é utilizado para identificar a classe econômica dos 

participantes através de perguntas de múltipla escolha referentes aos itens que cada 

um possui em sua residência, é avaliado a pontuação de cada respondente para que 

depois haja a classificação com base nos critérios da ABEP (2015).  
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    Quadro 11: Critério de classificação econômica do Brasil - ABEP 

Quantos Itens abaixo você possui em sua casa ? 

Pontuação 

Variáveis 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava Louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora de roupa 0 2 2 2 2 

    Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2015). 

 

No próximo quadro é analisado o grau de instrução do chefe de família dos 

respondentes, as questões são de múltipla escolha e a pontuação é feita para 

classificar a formação educacional da pessoa de referência, segue quadro 12: 

 

                    Quadro 12: Grau de instrução do chefe da família 

Item  Pontuação 

Qual o grau de escolaridade do chefe da família?   

Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio Completo / Superior Incompleto 4 

Superior Completo 7 

                    Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2015). 

 

No quadro 13 são usadas perguntas do tipo aberta e de múltipla escolha, 

aplicadas para a classificação de idade, gênero e localização demográfica dos 

participantes: 
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                              Quadro 13: Idade, gênero e localização 

Item  Tipo de pergunta 

Qual sua Idade? Pergunta aberta 

Qual seu sexo? Feminino Masculino 

Qual sua cidade? Pergunta aberta 

                              Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2015). 
 

O quadro 14 apresenta perguntas do tipo dicotômica para fazer a 

classificação sociodemográfica dos entrevistados:  

 
                          Quadro 14: Serviços públicos  

Item  Pontuação 

  Sim Não 

A sua casa possui água encanada? 4 0 

A rua de sua casa é pavimentada? 2 0 

                          Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2015). 

 

O grau de instrução do entrevistado também é avaliado e classificado através 

de uma questão do tipo múltipla escolha, apresentada no quadro 15 a seguir:  

 

                          Quadro 15: Grau de instrução do respondente 

Item Pontuação 

Qual o seu grau de escolaridade ? 
 Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio Completo / Superior Incompleto 4 

Superior Completo 7 

   Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2015). 

 

De acordo com o resultado da tabulação é realizado a soma dos pontos de 

cada entrevistado para a classificação das classes sociais conforme o critério da 

tabela 4 abaixo: 
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                           Tabela 4: Cortes do critério Brasil - ABEP 

Classe  Pontos 

A 45-100 

B1 38-44 

B2 29-37 

C1 23-28 

C2 17-22 

D-E 0-16 

                              Fonte: Adaptado ABEP (2015). 
 

3.5 PRÉ-TESTE 

O pré-teste é realizado por meio de uma pré amostra do questionário 

entregue ao entrevistado, cujo o objetivo é identificar e excluir possíveis problemas 

potenciais (MALHOTRA, 2012). 

O pré-teste desta pesquisa foi realizado por meio de um questionário 

entregue para 8 pessoas que constataram que o conteúdo estava cansativo, pois 

possuía perguntas longas e algumas com sentidos iguais. A solução para este caso 

foi reduzir o número de questões e elaborar perguntas mais objetivas, com a 

finalidade de deixar o formulário menos cansativo e facilitar o entendimento do leitor.  

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS DA PESQUISA 

Para o tratamento da coleta de dados foi realizado a média das respostas dos 

entrevistados por variável através da ferramenta de planilhas eletrônicas do Excel. 

Depois da obtenção dos dados geraram-se os dados porcentuais em que são 

separados e analisados para tratamento e discussão.  

Para medir a média de intenção foi somada as respostas de cada variável e 

depois dividiu-se o resultado pela quantidade total de respostas obtidas, assim é 

obtido a média de cada variável. A média geral de intenção é alcançada por meio da 

soma de todas as médias das variáveis por escala, seguido de uma regra de três 

para descobrir o resultado final, levando em consideração o máximo da escala Likert 

como 100%.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Neste capítulo é apresentado os dados obtidos por meio da aplicação de um 

questionário entre os dias 27 de abril a 04 de maio de 2018 para um público em 

geral. 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS RESPONDENTES 

A maioria do público entrevistado é do sexo feminino. Dos 103 questionários 

respondidos, 62 foram respondidos por mulheres, que corresponde a 60% da 

amostra, e 41 foram respondidos por homens, 40% da amostra de acordo com o 

gráfico 1 a seguir: 

 

                         Gráfico 1: Por gênero dos respondentes 

 
                         Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme os critérios de classificação econômica da ABEP (2015), a classe 

B2 obteve o maior percentual da população entrevistada com 42%, a classe C1 

compõe 29%, na sequência vem B1 com 21% e por último as classes A e C2 que 

apresentaram o menor percentual com 5% e 2% respectivamente como mostra o 

gráfico 2: 

                 
                           
 

Feminino
60%

Masculino
40%
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                            Gráfico 2: Por classe social 

 
                       Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2018). 
 

Quanto ao grau de escolaridade dos respondentes, observa-se que a maioria 

possui ensino médio completo, porém o ensino superior incompleto com 58%, contra 

31% que possuem o ensino superior completo. Os que têm o fundamental I 

incompleto e o II completo representam 8%. Já os entrevistados com fundamental II 

completo e ensino médio incompleto corresponde a minoria da pesquisa com 3% 

conforme o gráfico 3: 
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               Gráfico 3: Por grau de escolaridade dos respondentes 

 
                Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2018).  

 

Com relação a faixa etária dos participantes da pesquisa, foi realizado um 

cálculo para identificar a média de idade dos respondentes por meio das 

ferramentas do Excel, por meio desse cálculo foi descoberto a média de idade que é 

de 31 anos.  

No gráfico 4 encontram-se as amostras das cidades onde os participantes 

residem, dentre elas Caraguatatuba se destaca com o maior número representativo 

da população com 43% da amostra, seguido de Jundiaí com 16%, São Sebastião 

12%, Ilhabela 8% e 22% que é descrito como “outros”, pois representa outras 

cidades que tiveram uma amostra de respondentes baixa. 
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               Gráfico 4: Por cidade onde reside 

 
                  Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2018). 

 

4.2 ANÁLISE DA PROPENSÃO A COMPRAR PRODUTOS FALSIFICADOS 

Para Strehlau (2004) a falsificação é uma cópia do original, entretanto não 

idêntica. Sua comercialização traz riscos financeiros para as empresas vitimadas, 

mas não interfere na sua vantagem competitividade, já que é difícil um falsificador 

conseguir a lealdade de seus clientes vendendo produtos de qualidade inferior. Já 

Carlos Ferreirinha – Diretor Presidente da MCF Consultoria e Conhecimento 

especializada no Negócio do Luxo e Premium – Brasil (2001) acredita que o maior 

desafio para o mercado de luxo é conscientizar o consumidor das consequências de 

uma compra com itens falsificados. Deve-se aconselhar e mudar a atitude do 

consumidor perante esses produtos.  

 Na tabela 5, a análise da média do constructo relata que 48,1% dos 

respondentes não são propensos a comprar produtos falsificados. Na variável “Eu 

tenho alguns produtos de luxo falsificados”, 42% dos responderam que sim, 

enquanto na variável “Com produtos de luxo falsificados posso ter marcas que eu 

normalmente não teria condições de comprar”, 55% afirmaram essa vantagem. 
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        Tabela 5: Médias de avaliação da dimensão da Propensão a Comprar Produtos Falsificados 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Eu tenho alguns produtos de luxo 
falsificados. 

42% 17% 42% 62,1% 

Comprar produtos de luxo 
falsificados é uma experiência 

estimulante. 
76% 17% 8% 35,0% 

Quando compro produtos de luxo 
falsificados sinto que estou 
fazendo um bom negócio. 

71% 16% 14% 40,0% 

Me sinto bem comprando produtos 
de luxo falsificados . 

67% 17% 17% 42,5% 

Com produtos de luxo falsificados 
posso ter marcas que eu 

normalmente não teria condições 
de comprar. 

29% 16% 55% 66,8% 

Eu gosto de comprar produtos de 
luxo falsificados mesmo sem levar 
em conta quanto eu economizo. 

67% 16% 17% 42,3% 

Média total do constructo de Propensão a Comprar Produtos Falsificados 48,1% 

         Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 
 

Conclui-se que pouco mais da metade dos entrevistados não consomem 

produtos falsificados e não acham que fazem um bom negócio ao adquirir essas 

réplicas, entretanto mais da metade 83% disseram que levam em consideração o 

que economizam ao consumir artigos de luxo falsificados. 

 A conclusão tem como objetivo sugerir para as empresas que se unam e 

transmitam para seus clientes os riscos aos quais eles estão submetidos ao obterem 

produtos não originais, comprometidos a uma qualidade inferior e desenvolvimento 

ineficiente comparado aos itens de origem.  

4.3 ANÁLISE DA ATITUDE EM COMPRAR PRODUTOS FALSIFICADOS 

A atitude em relação ao ato de compra tem suas consequências identificadas. 

Reconhecer como alguém se sente adquirindo ou usufruindo um bem tem mais valor 

do que simplesmente conhecer a avaliação de um produto feito pelo consumidor. 

(SOLOMON, 2011). De acordo com uma pesquisa da SPC – Sistema de 

Informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – Brasil (2015) o consumidor que 
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adquire um item falsificado está disposto a pagar por um produto inferior, desde que 

o preço seja acessível, a chamada relação custo benefício, porém muitas pessoas 

se sentem preocupadas com a qualidade dos produtos originais e evitam a compra 

de itens piratas. Para aqueles que tem poucos recursos financeiros a aquisição de 

um bem falsificado é uma das melhores maneiras de ingressar mercado de luxo.  

Na média total do constructo atitude em relação a produtos falsificados 61% 

dos entrevistados não possuem atitudes em relação a produtos falsificados, na 

variável “Na minha opinião, as consequências legais de se comprar produtos 

falsificados são mínimas”, 56% acreditam que sim, enquanto na variável “Comprar 

produtos falsificados é antitético”, 56% disseram não. Segue tabela 6: 

 

         Tabela 6: Médias de avaliação da dimensão da Atitude em Relação a Produtos Falsificados 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Comprar produtos de luxo 
falsificados é uma maneira 
inteligente de ter marcas 

conhecidas. 

54% 18% 27% 50,9% 

Na minha opinião, as 
consequências legais de se 

comprar produtos falsificados são 
mínimas. 30% 14% 56% 

67,8% 

Comprar produtos falsificados é 
moralmente errado. (-) 42% 17% 42% 

60,4% 

Na minha opinião, comprar 
produtos de luxo falsificados é um 

bom negócio. 51% 22% 26% 

49,9% 

Na minha opinião, comprar 
produtos de luxo falsificados não 

vale a pena. (-) 51% 17% 31% 

51,8% 

Acho bastante arriscado comprar 
produtos falsificados.(-) 55% 21% 23% 

48,2% 

As pessoas compram produtos de 
luxo falsificados por causa dos 

altos preços das marcas originais. 
6% 5% 89% 

89,1% 

Comprar produtos falsificados é 
antiético. (-) 27% 17% 56% 

70,1% 

Média total do constructo da Atitude em Relação a Produtos Falsificados  61,0% 

         Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 
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Conclui-se que mais da metade dos entrevistados não acham antiético e 

creem que os riscos de se comprar produtos falsificados são mínimos, porém a 

maioria acha arriscado obter esses produtos não originais.  

Sugere-se que as empresas e pessoas analisem melhor suas compras com 

relação a produtos falsificados levando em consideração que o ato de compra por 

esses produtos é crime e pode afetar o desempenho e a qualidade funcional do bem 

adquirido indevidamente, deve-se pesquisar e fazer uma decisão inteligente sem 

riscos financeiros.  

4.4 ANÁLISE DA CONSCIÊNCIA DA MARCA  

As opiniões e qualificações pessoais dos clientes a respeito da marca 

refletem no julgamento sobre a mesma. Os consumidores estão abertos para julgar 

a marca, porém quando falamos de uma marca em potencial, existem quatro tipos 

de avaliações importantes: qualidade, confiabilidade, apreço e ascendência A 

consciência de marca pode influenciar as chances da marca vir a ser lembrada em 

períodos importantes durante o processo de compra, e consequentemente, estar 

entre as marcas que o consumidor admira (KELLER e MACHADO, 2006; AAKER, 

2015). 

 A pesquisa dessa amostra mostra que a média percentual do constructo da 

consciência da marca é de 80,1%, mostrando que a maioria dos entrevistados tem 

consciência das marcas que adquirem. Na variável “Eu prefiro comprar as marcas 

mais vendidas” a média é de 75,9% dos respondentes, igualando com a variável “As 

marcas mais anunciadas são, normalmente, uma escolha muito boa” que também 

obteve essa mesma média, indicando que as pessoas estão mais propensas a 

consumir as marcas de maior visibilidade e famosas. Segue tabela 7: 
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         Tabela 7: Médias de avaliação da dimensão da Consciência da Marca 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Marcas dizem o quanto um produto é 
bom. 

12% 10% 79% 81,2% 

 As marcas mais anunciadas são, 
normalmente, uma escolha muito boa. 

17% 13% 71% 

75,9% 

Para mim, as marcas mais conhecidas 
são as melhores. 13% 9% 79% 

78,4% 

Eu presto atenção às marcas que 
compro. 6% 5% 89% 

88,0% 

Eu prefiro comprar as marcas mais 
vendidas. 16% 14% 71% 

75,9% 

A marca diz muito a respeito de um 
produto. 15% 5% 81% 

81,0% 

Média total do constructo da Consciência da Marca 80,1% 

         Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 
 

Conclui-se que a maioria das pessoas entrevistadas tem consciência da 

marca que consomem e acreditam que a marca está ligada a qualidade do produto, 

porém preferem usufruir das mais anunciadas e comentadas no mercado.  

Sugere-se que as empresas aumentem a visibilidade de seus anúncios e 

propagandas a fim de fortalecer suas marcas para que o público tenha maior 

acessibilidade e conhecimento, aumentando seu interesse pela aquisição da marca.   

4.5 ANÁLISE DA CONSCIÊNCIA DE FACE  

De acordo com Keller e Machado (2006) há uma interessante referência de 

sentimento pela marca chamado aprovação social no qual repercute em clientes 

usufruindo de sentimentos bons em comparação às reações dos outros. 

Uma organização de prestigio é posta como boa no que faz quando os 

clientes se julgam seguros ao terem consciência que outros clientes também 

escolheram aquela marca. (JUCÁ e TORTORELLI, 2008; AAKER, 2015). 

 A análise dos resultados da tabela 8 mostra que a média do constructo da 

consciência de face é de 48,8%, a variável “É importante que os outros gostem dos 

produtos que eu compro “ relata que 76% dos respondentes não se preocupam com 

a opinião alheia sobre os produtos que adquirem e 72% da variável “Eu gosto de 
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mostrar para os outros os meus produtos novos” fala que as pessoas também não 

têm interesse em mostrar para os outros seus produtos novos. 

 
        Tabela 8: Médias de avaliação da dimensão da Consciência de Face 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Comprar produtos de marcas de 
luxo é uma boa maneira de se 

diferenciar dos outros. 
58% 8% 34% 51,3% 

 É importante que os outros 
gostem dos produtos que eu 

compro. 
64% 12% 24% 44,5% 

Costumo comprar produtos que 
meus amigos compraram. 

55% 13% 32% 50,9% 

Eu gosto de mostrar para os outros 
os meus produtos novos. 

55% 17% 27% 48,5% 

Média total do constructo da Consciência de Face 48,8% 

        Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 

 

Pode-se concluir que grande parte dos respondentes não gostam de 

impressionar os outros com seus produtos novos e não consomem por influência 

alheia, porém uma pequena parcela de 34% dos entrevistados acredita que comprar 

produtos de luxo ajuda a diferenciá-los dos outros.  

A sugestão para as empresas aumentar a comunicação entre seus clientes 

sobre seus produtos e serviços é dar maior credibilidade e visibilidade aos 

benefícios funcionais a fim de que as pessoas se sintam atraídas e felizes com o 

que recebem, para depois fazerem o chamado boca a boca.     

4.6 ANÁLISE DA CONSCIÊNCIA DE VALOR  

Um importante fator de desempenho é o preço, já que os usuários têm fortes 

opiniões a respeito dele e a qualidade de uma marca. A visão de qualidade é uma 

importância essencial em praticamente todos os aspectos de preferência. É um dos 

poucos atributos da marca que demonstram atuar no retorno sobre o dinheiro 

aplicado e a revenda de estoque. A visão global de valor associado a uma marca 

interfere definitivamente nas escolhas de compra, na lealdade a ela, além de garantir 
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que a empresa desenvolva preços premium (PINHO, 1996; KELLER e MACHADO, 

2006; AAKER, 2011; AAKER, 2015). 

Segundo a amostra coletada 85,1% dos participantes tem consciência do 

valor da marca que adquiriram, na variável “Quando vou às compras eu comparo os 

preços de marcas diferentes para ter certeza de que estou fazendo um bom 

negócio” 80,4% dos respondentes gostam de comparar preços de produtos, já na 

variável “Quando vou às compras, confiro os preços das marcas que compro” 

obteve-se uma média parecida com 80,2%, afirmando essa comparação de preços 

de produtos entre os entrevistados, segue tabela 9: 

 

       Tabela 9: Médias de avaliação da dimensão da Consciência de Valor 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Eu sempre procuro por preços 
baixos, mas não abro mão da 

qualidade. 
4% 16% 81% 87,4% 

Eu me preocupo igualmente com 
preços baixos e com a qualidade 

dos produtos. 4% 10% 86% 

89,3% 

Quando eu compro algum produtos 
eu gosto de estar certo(a) de que 

não estou desperdiçando meu 
dinheiro. 6% 9% 85% 

86,6% 

Quando vou às compras eu 
comparo os preços de marcas 

diferentes para ter certeza de que 
estou fazendo um bom negócio. 13% 12% 76% 

80,4% 

Eu busco o máximo de qualidade 
naquilo que compro. 

3% 15% 83% 

86,9% 

Eu sempre confiro os preços, 
quero estar certo(a) que meu 

dinheiro está sendo bem gasto. 6% 12% 83% 

84,9% 

Quando vou às compras, confiro os 
preços das marcas que compro. 

12% 15% 74% 
80,2% 

Média total do constructo da Consciência de Valor 85,1% 

         Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 

 

Pode-se concluir a maioria dos respondentes se preocupam com a qualidade 

dos produtos, porém muitos estão dispostos a pesquisar por preços mais acessíveis 

durante. 
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A sugestão para as empresas está no custo benefício, fazendo o cliente 

acreditar que o seu dinheiro vale o valor imposto no produto. Para isso o bem tem 

que ter qualidades que agregam uma importância sentimental para o consumidor. 

4.7 ANÁLISE DO PRAZER EM COMPRAR 

Para os autores Keller e Machado (2006) e Schweriner (2006) a consumação 

de produtos é uma forma que os consumidores têm de se comunicar entre eles, ou 

para a si próprios – o tipo de indivíduo que são ou almejariam ser. Já os prazeres 

são breves e devem ser renovados, o que é concedido e incentivado pela grande 

quantidade de produtos e serviços colocados a disposição dos consumidores, o que 

ocasiona na alimentação de prazeres insaciáveis, um dos maiores pilares do 

consumismo.   

Conforme a pontuação obtida na tabela 10 a média percentual do constructo 

é de 80,1% com relação ao prazer em comprar. Observa-se que a maioria da 

população tem prazer em consumir e não consideram o ato de ir as compras como 

uma perda de tempo, com 87% de intenção dos respondentes, entretanto uma parte 

apontaram na afirmativa “Eu gosto de ir às compras mesmo que não saiba o que 

vou comprar” com 72,40% de intenção. 

 

       Tabela 10: Médias de avaliação da dimensão do Prazer em Comprar 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Eu gosto de ir às compras mesmo 
que não saiba o que vou comprar. 

21% 12% 67% 72,4% 

Ir às compras é uma perda de 
tempo. (-) 

8% 11% 82% 87,0% 

Eu gosto de ir às compras. 14% 7% 80% 81,0% 

Média total do constructo do Prazer em Comprar 80,1% 

       Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 
 

Conclui-se que muito dos entrevistados tem apreço em ir as compras, mesmo 

que não saibam o que vão consumir e não consideram esse ato como uma perda de 

tempo.    
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Sugere-se que as empresas invistam em propagandas mostrando para as 

pessoas que o ato de ir as compras possa ser uma experiência divertida, familiar e 

econômica ao ajudar os indivíduos na pesquisa de preços e envolvimento físico com 

os itens de consumo, possibilitando a avaliação do mesmo. 

4.8 ANÁLISE DO CONSUMO DE STATUS 

A procura por status integra as necessidades do ser humano, que alguns 

mais, outros menos, buscam ao longo de sua vida, em avaliar a si mesmos, suas 

conquistas profissionais, aparência e bem-estar material em relação aos outros. 

Essa busca também se resume em motivação, na qual as pessoas estão dispostas a 

consumir produtos e serviços de alto valor para mostrar aos outros que tem 

condições de consumi-los, esses bens são definidos como símbolos de status. Os 

consumidores recorrem a esses símbolos para aumentar seu autoconceito, 

principalmente quando se sentem mal ou indecisos com alguns aspectos de suas 

vidas (SCHWERINER, 2006; SOLOMON, 2011). 

A análise dos resultados dos dados do constructo consumo de status aponta 

que 46,2% da população entrevistada não consome por status. Na variável “Eu 

compraria um produto porque ele proporciona status” 86% responderam que não, e 

seguindo com a variável “Eu pagaria mais por um produto que proporcionasse 

status” 86% disseram não, conforme pode ser analisado na tabela 11: 
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         Tabela 11: Médias de avaliação da dimensão do Consumo de Status 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

O status que um produto 
proporciona é irrelevante para mim. 

(-) 
50% 17% 33% 53,6% 

Um produto tem mais valor quando 
ele me diferencia dos demais. 

51% 12% 37% 55,9% 

Eu compraria um produto porque 
ele proporciona status. 

73% 13% 15% 39,4% 

Eu pagaria mais por um produto 
que proporcionasse status. 

71% 15% 15% 40,2% 

Eu me interesso por novos 
produtos que proporcionam status. 

65% 19% 16% 42,1% 

Média total do constructo do Consumo de Status 46,2% 

         Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 

 

Conclui-se que os entrevistados não consomem por status, mas uma 

pequena parcela acredita que um produto com status pode diferenciá-los dos 

demais.  

A sugestão se baseia em trabalhar na originalidade do bem, fazendo as 

pessoas acreditarem que ele é único e de pouca disponibilidade ligando esses 

produtos e serviços a celebridades fortalecendo o status.  

4.9 ANÁLISE DO MATERIALISMO  

Para Richins (1992) e Belk (1995) o materialismo trata-se de uma afeição às 

necessidades e vontades materiais, um estilo de vida, idéias ou aptidão baseada 

como um todo em desejos materiais que é dado como uma questão macro crítica, 

porém omitida, do comportamento do consumidor baseado na inveja, possessão e 

na carência de generosidade.  

  De acordo com a análise dos resultados da tabela 12 a média percentual 

simples do constructo é de 50%. Na tabela 3 nota-se que a população entrevistada 

não possui indícios voltados para o materialismo. A variável “Eu gosto de ter 

produtos que impressionem os outros” obteve uma média de 39,4% reforçando que 

as pessoas não apresentam traços de materialismo. Na variável “Eu gosto de ter 
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produtos que impressionem as pessoas”, também evidenciou com 41,9% esse 

resultado. 

 

 Tabela 12: Médias de avaliação da dimensão Materialismo 

Variáveis analisadas 

Grau de concordância Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Costumo ficar chateado(a) por 
não poder comprar tudo aquilo 

que gostaria. 
46% 19% 35% 56,5% 

Eu admiro pessoas que tem 
casas, roupas e carros caros. 64% 19% 17% 

42,9% 

Eu gosto de ter produtos que 
impressionem as pessoas. 

70% 13% 17% 

41,9% 

Eu seria mais feliz se pudesse 
comprar mais produtos. 

38% 18% 44% 
60,2% 

Eu gosto de ter produtos que 
impressionem os outros. 

70% 17% 13% 

39,4% 

Minha vida seria melhor se eu 
tivesse algumas coisas que ainda 

não tenho. 49% 17% 34% 

55,0% 

Os produtos que tenho 
demonstram como estou indo 

bem na vida. 45% 24% 31% 
54,4% 

Média total do constructo do Materialismo 50,0% 

 Fonte: Baseada nos dados da pesquisa (2018). 

 

Conclui-se que a maioria das pessoas entrevistadas não gostam de 

impressionar outras pessoas com seus produtos, porém 60,2% dos entrevistados 

afirmam que seriam mais felizes se pudessem comprar mais produtos.  

Sugere-se para as empresas que o apego material seja trabalhado de uma 

forma menos comparativa entre as classes sociais para que seja focado mais no 

consumo material afetivo.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do consumidor ao 

adquirir produtos de marca de luxo falsificadas, analisando os fatores emocionais e 

motivacionais das classes. Para isso o estudo tenta entender melhor as decisões de  

compra que impulsiona os indivíduos a consumirem produtos falsificados. Suas 

decisões podem ser baseadas no preço, na qualidade, status de um produto, 

influência social e materialismo.  

Nesta pesquisa observou-se que as classes sociais B2 e C1 possuem mais 

respondentes que consomem produtos falsificados. Grande parte acredita que as 

marcas dizem muito sobre o produto e que a qualidade deve ser valorizada. O ato 

de ir comprar é considerado uma experiência prazerosa, além de ajudar as pessoas 

na comparação de preços, método no qual muitos afirmaram na pesquisa que detêm 

desse hábito e usam dele para conseguir adquirir um produto ou serviço de melhor 

acessibilidade financeira.  

 Apurou-se que 42% dos respondentes possuem produtos de luxo falsificados, 

55% afirmam que com produtos de luxo falsificados podem possuir marcas que não 

teriam condições de comprar e 83% levam em conta o valor que economizam ao 

adquirirem esses bens. De acordo com o constructo de atitude do consumidor em 

relação a produtos falsificados, a discordância nas variáveis “Comprar produtos 

falsificados é antiético” e “Na minha opinião as consequências de se comprar 

produtos falsificados são mínimas”, obterão ambas um total de 56% de negação, 

demonstrando que as pessoas não possuem conhecimento sobre a ilegalidade do 

comércio de bens falsificados. 

 Com 80,1% de aprovação, foi constatado que a maioria dos respondentes 

possuem consciência da marca, 85,1% afirmam ter consciência do valor gasto com 

um produto, levando em conta a qualidade inserida no bem de consumo, e 48,8% 

não apresentam consciência de face, ou seja, não se importam com a opinião alheia 

em relação a suas aquisições. 

 Apesar de 80,1% dos participantes terem prazer em ir as compras, 86% não 

consomem por status e 50% não são materialistas. 

No mercado atual as pessoas possuem uma variedade de escolhas, algumas 

compras são baseadas em: influências sociais, consumismo, qualidade, 
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diferenciação, status e valores, entretanto a melhor forma de ingressar em uma 

classe social a qual o indivíduo não pertence reflete no mercado de produtos 

falsificados. Esse mercado por meio de produtos paralelos visa atrair clientes 

dispostos a pagar menos por uma mercadoria sem garantia, pondo em risco seu 

dinheiro e satisfação.  

Para ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre os riscos da aquisição de 

artigos de luxo falsificados, as empresas devem estudar e procurar estratégias de 

marketing que visam focar no valor de seus produtos orientando seus clientes sobre 

as consequências que podem sofrer ao adquirirem artigos de luxo falsificados, essa 

mensagem pode ser passada pela empresa através da publicidade da sua marca, 

por meio de suas lojas físicas e plataformas digitais. Mostrando para esses 

consumidores que obtendo produtos não originais podem estar submetidos a um 

bem ou serviço com qualidade inferior, pouca durabilidade, desenvolvimento ineficaz 

e falta de garantia.  

Para futuros estudos sugere-se que seja pesquisado as tendências que 

afetam as mudanças de comportamento do consumidor, suas motivações que 

podem levar ao consumo de bens falsificados e um segmento de mercado 

específico relacionado as marcas de luxo, como por exemplo os segmentos de 

vestuário, itens eletrônicos, acessórios, prestações de serviço, entre outros. Deve-se 

também identificar e entender qual o gênero e a classe social que estão mais 

dispostos a consumirem esses bens de luxo falsificados, lembrando que atualmente 

a pirataria está acessível a todos os públicos, porém existem classes sociais que se 

destacam mais na procura por esses itens não originais. 
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APÊNCIDE A – RANDOMIZAÇÃO DOS DADOS 
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APÊNCIDE B – MODELO DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNCIDE C – TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do 
item 

Média 
de 

intenção 

Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Prop_1 

Eu tenho alguns 
produtos de luxo 
falsificados. 

Qtd. 19 24 17 13 30 103 

3,11 62,1% 
% 18% 23% 17% 13% 29% 100% 

% 42% 17% 42% 

Prop_2 

Comprar 
produtos de luxo 
falsificados é 
uma experiência 
estimulante. 

Qtd. 60 18 17 7 1 103 

1,75 35,0% 
% 58% 17% 17% 7% 1% 100% 

% 76% 17% 8% 

Prop_3 

Quando compro 
produtos de luxo 
falsificados sinto 
que estou 
fazendo um bom 
negócio. 

Qtd. 53 20 16 5 9 103 

2,00 40,0% 
% 51% 19% 16% 5% 9% 100% 

% 71% 16% 14% 

Prop_4 

Me sinto bem 
comprando 
produtos de luxo 
falsificados. 

Qtd. 49 20 17 6 11 103 

2,13 42,5% 
% 48% 19% 17% 6% 11% 100% 

% 67% 17% 17% 

Prop_5 

Com produtos de 
luxo falsificados 
posso ter marcas 
que eu 
normalmente não 
teria condições 
de comprar. 

Qtd. 16 14 16 33 24 103 

3,34 66,8% 

% 16% 14% 16% 32% 23% 100% 

% 29% 16% 55% 

Prop_6 

Eu gosto de 
comprar produtos 
de luxo 
falsificados 
mesmo sem 
levar em conta 
quanto eu 
economizo. 

Qtd. 49 20 16 9 9 103 

2,12 42,3% % 48% 19% 16% 9% 9% 
100% 

% 67% 16% 17% 

Média total do Constructo da Propensão em Comprar Produtos Falsificados 2,41 48,1% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do 
item 

Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

At_1 

Comprar produtos 
de luxo falsificados é 
uma maneira 
inteligente de ter 
marcas conhecidas. 

Qtd. 34 22 19 13 15 103 

2,54 50,9% % 33% 21% 18% 13% 15% 
100% 

% 54% 18% 27% 

At_2 

Na minha opinião, 
as consequências 
legais de se comprar 
produtos falsificados 
são mínimas. 

Qtd. 19 12 14 26 32 103 

3,39 67,8% % 18% 12% 14% 25% 31% 
100% 

% 30% 14% 56% 

At_3 

Comprar produtos 
falsificados é 
moralmente errado. 
(-) 

Qtd. 23 20 17 18 25 103 

3,02 60,4% % 22% 19% 17% 17% 24% 
100% 

% 42% 17% 42% 

At_4 

Na minha opinião, 
comprar produtos de 
luxo falsificados é 
um bom negócio. 

Qtd. 36 17 23 17 10 103 

2,50 49,9% % 35% 17% 22% 17% 10% 
100% 

% 51% 22% 26% 

At_5 

Na minha opinião, 
comprar produtos de 
luxo falsificados não 
vale a pena. (-) 

Qtd. 34 19 18 19 13 103 

2,59 51,8% % 33% 18% 17% 18% 13% 
100% 

% 51% 17% 31% 

At_6 

Acho bastante 
arriscado comprar 
produtos 
falsificados. (-) 

Qtd. 36 21 22 16 8 103 

2,41 48,2% % 35% 20% 21% 16% 8% 
100% 

% 55% 21% 23% 

At_7 

As pessoas 
compram produtos 
de luxo falsificados 
por causa dos altos 
preços das marcas 
originais. 

Qtd. 3 3 5 25 67 103 

4,46 89,1% % 3% 3% 5% 24% 65% 
100% 

% 6% 5% 89% 

At_8 

Comprar produtos 
falsificados é 
antitético. (-) 

Qtd. 15 13 17 21 37 103 

3,50 70,1% % 15% 13% 17% 20% 36% 
100% 

% 27% 17% 56% 

Média total do Constructo da Atitude em Relação a Produtos Falsificados 3,05 61,0% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do 
item 

Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Cfac_1 

Comprar produtos 
de marcas de luxo 
é uma boa maneira 
de se diferenciar 
dos outros. 

Qtd. 41 19 8 14 21 103 

2,56 51,3% % 40% 18% 8% 14% 20% 100% 

% 58% 8% 34% 

Cfac_2 

 É importante que 
os outros gostem 
dos produtos que 
eu compro. 

Qtd. 50 16 12 14 11 103 

2,22 44,5% % 49% 16% 12% 14% 11% 
100% 

% 64% 12% 24% 

Cfac_3 

Costumo comprar 
produtos que meus 
amigos compraram. 

Qtd. 38 19 13 18 15 103 

2,54 50,9% % 37% 18% 13% 17% 15% 
100% 

% 55% 13% 32% 

Cfac_4 

Eu gosto de 
mostrar para os 
outros os meus 
produtos novos. 

Qtd. 41 16 18 17 11 103 

2,43 48,5% % 40% 16% 17% 17% 11% 
100% 

% 55% 17% 27% 

Média total do Constructo da Consciência de face 2,44 48,8% 

 
 
 

Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do item 

Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Praz_1 

Eu gosto de ir às 
compras mesmo que 
não saiba o que vou 
comprar. 

Qtd. 13 9 12 39 30 103 

3,62 72,4% % 13% 9% 12% 38% 29% 
100% 

% 21% 12% 67% 

 
 
 

Praz_2 

Ir às compras é uma 
perda de tempo. (-) 

Qtd. 6 4 10 22 61 103 

4,35 87,0% % 6% 4% 10% 21% 59% 
100% 

% 10% 10% 81% 

 
 

Praz_3 

Eu gosto de ir às 
compras. 

Qtd. 10 5 7 34 47 103 

4,05 81,0% % 10% 5% 7% 33% 46% 
100% 

% 15% 7% 79% 

Média total do Constructo do Prazer em Comprar 4,01 80,1% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 
do item 

Média de 
intenção Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Const_1 

 O status que um 
produto 
proporciona é 
irrelevante para 
mim. (-) 

Qtd
. 29 22 18 21 13 103 

2,68 53,6% % 28% 21% 17% 20% 13% 100
% 

% 50% 17% 33% 

Const_2 

Um produto tem 
mais valor quando 
ele me diferencia 
dos demais. 

Qtd
. 29 24 12 15 23 103 

2,80 55,9% 
% 28% 23% 12% 15% 22% 100

% % 51% 12% 37% 

Const_3 

Eu compraria um 
produto porque 
ele proporciona 
status. 

Qtd
. 51 24 13 10 5 103 

1,97 39,4% 
% 50% 23% 13% 10% 5% 100

% % 73% 13% 15% 

Const_4 

Eu pagaria mais 
por um produto 
que 
proporcionasse 
status. 

Qtd
. 49 24 15 10 5 103 

2,01 40,2% % 48% 23% 15% 10% 5% 100
% 

% 71% 15% 15% 

Const_5 

Eu me interesso 
por novos 
produtos que 
proporcionam 
status. 

Qtd
. 47 20 20 10 6 103 

2,11 42,1% % 46% 19% 19% 10% 6% 100
% 

% 65% 19% 16% 

Média total do Constructo do Consumo de Status 2,31 46,2% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do 
item 

Média de 
intenção Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Cmar_1 

Marcas dizem o 
quanto um produto 
é bom. 

Qtd. 5 7 10 36 45 103 

4,06 81,2% % 5% 7% 10% 35% 44% 
100% 

% 12% 10% 79% 

Cmar_2 

 As marcas mais 
anunciadas são, 
normalmente, uma 
escolha muito boa. 

Qtd. 8 9 13 39 34 103 

3,80 75,9% % 8% 9% 13% 38% 33% 
100% 

% 17% 13% 71% 

Cmar_3 

Para mim, as 
marcas mais 
conhecidas são as 
melhores. 

Qtd. 4 9 9 50 31 103 

3,92 78,4% % 4% 9% 9% 49% 30% 
100% 

% 13% 9% 79% 

Cmar_4 

Eu presto atenção 
às marcas que 
compro. 

Qtd. 3 3 5 31 61 103 

4,40 88,0% % 3% 3% 5% 30% 59% 
100% 

% 6% 5% 89% 

Cmar_5 

Eu prefiro comprar 
as marcas mais 
vendidas. 

Qtd. 8 8 14 40 33 103 

3,80 75,9% % 8% 8% 14% 39% 32% 
100% 

% 16% 14% 71% 

Cmar_6 

A marca diz muito 
a respeito de um 
produto. 

Qtd. 7 8 5 36 47 103 

4,05 81,0% % 7% 8% 5% 35% 46% 
100% 

% 15% 5% 81% 

Média total do Constructo da Consciência da marca 4,00 80,1% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do 
item 

Média 
de 

intenção 
Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Cval_1 

Eu sempre procuro 
por preços baixos, 
mas não abro mão 
da qualidade. 

Qtd. 0 4 16 21 62 103 

4,37 87,4% % 0% 4% 16% 20% 60% 
100% 

% 4% 16% 81% 

Cval_2 

Eu me preocupo 
igualmente com 
preços baixos e com 
a qualidade dos 
produtos. 

Qtd. 1 3 10 22 67 103 

4,47 89,3% 
% 1% 3% 10% 21% 65% 

100% 

% 4% 10% 86% 

Cval_3 

Quando eu compro 
algum produtos eu 
gosto de estar 
certo(a) de que não 
estou desperdiçando 
meu dinheiro. 

Qtd. 4 2 9 29 59 103 

4,33 86,6% % 4% 2% 9% 28% 57% 

100% 

% 6% 9% 85% 

Cval_4 

Quando vou às 
compras eu comparo 
os preços de marcas 
diferentes para ter 
certeza de que estou 
fazendo um bom 
negócio. 

Qtd. 6 7 12 32 46 103 

4,02 80,4% % 6% 7% 12% 31% 45% 

100% 

% 13% 12% 76% 

Cval_5 

Eu busco o máximo 
de qualidade naquilo 
que compro. 

Qtd. 1 2 15 27 58 103 

4,35 87,0% % 1% 2% 15% 26% 56% 
100% 

% 3% 15% 83% 

Cval_6 

Eu sempre confiro os 
preços, quero estar 
certo(a) que meu 
dinheiro está sendo 
bem gasto. 

Qtd. 2 4 12 34 51 103 

4,24 84,9% % 2% 4% 12% 33% 50% 
100% 

% 6% 12% 83% 

Cval_7 

Quando vou às 
compras, confiro os 
preços das marcas 
que compro. 

Qtd. 3 9 15 33 43 103 

4,01 80,2% % 3% 9% 15% 32% 42% 
100% 

% 12% 15% 74% 

Média total do Constructo da Consciência de Valor 4,26 85,1% 
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Legenda Variável/item 

Escala do tipo Likert (de 1 a 5 pontos) 

  

Grau de concordância 

Total 
Média 

do item 
Média de 
intenção Discordo Neutro Concordo 

1 2 3 4 5 

Mat_1 

Costumo ficar 
chateado(a) por 
não poder comprar 
tudo aquilo que 
gostaria. 

Qtd. 30 17 20 13 23 103 

2,83 56,5% 
% 29% 17% 19% 13% 22% 100% 

% 46% 19% 35% 

Mat_2 

Eu admiro 
pessoas que tem 
casas, roupas e 
carros caros. 

Qtd. 46 20 20 10 7 103 

2,15 42,9% % 45% 19% 19% 10% 7% 
100% 

% 64% 19% 17% 

Mat_3 

Eu gosto de ter 
produtos que 
impressionem as 
pessoas. 

Qtd. 49 23 13 8 10 103 

2,10 41,9% % 48% 22% 13% 8% 10% 
100% 

% 70% 13% 17% 

Mat_4 

Eu seria mais feliz 
se pudesse 
comprar mais 
produtos. 

Qtd. 29 10 19 21 24 103 

3,01 60,2% % 28% 10% 18% 20% 23% 
100% 

% 38% 18% 44% 

Mat_5 

Eu gosto de ter 
produtos que 
impressionem os 
outros. 

Qtd. 51 21 18 9 4 103 

1,97 39,4% % 50% 20% 17% 9% 4% 
100% 

% 70% 17% 13% 

Mat_6 

Minha vida seria 
melhor se eu 
tivesse algumas 
coisas que ainda 
não tenho. 

Qtd. 34 16 18 12 23 103 

2,75 55,0% % 33% 16% 17% 12% 22% 

100% 

% 49% 17% 34% 

Mat_7 

Os produtos que 
tenho demonstram 
como estou indo 
bem na vida. 

Qtd. 30 16 25 17 15 103 

2,72 54,4% % 29% 16% 24% 17% 15% 
100% 

% 45% 24% 31% 

Média total do Constructo do Materialismo 2,50 50,0% 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


