
PRODUTOS PIRATAS 

Bom dia. (Boa tarde). Eu sou pesquisador(a) do Instituto Fecomercio/CE. Nós estamos fazendo uma 

pesquisa de opinião sobre produtos piratas. Sua participação nessa pesquisa é muito importante para que os 

resultados sejam de boa qualidade. Por lei, todas as informações individuais prestadas para as pesquisas têm 

caráter confidencial, e só podem ser utilizadas para fins estatísticos. O(A) Sr(a). poderia responder a 

pesquisa? Não vamos pedir seu nome, telefone ou endereço. 
 
p1 - Sexo 

Masculino Feminino 
 

p2 - Qual é a sua idade? 
 

p2_1 - Assinale a Faixa Etária 

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 anos ou mais 
 

p3 - Qual é o seu o Grau de Instrução? 

Até 1º grau 2º grau Superior 
 

p4 - Qual é a sua Renda Familiar Mensal (CARTÂO DE 
RENDA) 

Até R$ 2.075 De R$ 2.076 a R$ 4.150 

Mais de R$ 4.150 
 

q1 - O(a) Sr(a) consegue distinguir a diferença de um produto 
original de um produto pirata/falsificado? 

Sempre/Quase Sempre Na maioria das vezes 

Algumas vezes Nunca 

Não Sabe 
 

q2 - Se SIM, com qual freqüência costuma comprar? 

Sempre Às vezes 

Raramente Nunca 

Não sabe/Não respondeu 
 

q3 - Qual(is) produto(s) piratas costuma comprar? 

Aparelhos Eletroeletrônicos (jogos, eletrônicos, 
eletroportáteis etc.) 

Aparelhos de Som e imagem (TVs, DVD Portátil, 
Máquinas fotográficas, MP3, MP4, IPOD) 

CD'S/DVD'S (Jogos, músicas e software) 

Vestuários (camisas, camisetas, acessórios etc) 

Calçados (Tênis, bolsas e acessórios) 

Relógios 

Brinquedos 

Perfumes 

Informática (Computador, periféricos etc) 

Outros 

Não sabe/ Não respondeu 

q4 - Qual o valor médio gasto mensalmente pelo Sr.(a) em 
produtos piratas? 

Menos de R$ 10 

De R$ 11 a R$ 30 

De R$ 31 a R$ 40 

De R$ 41 a R$ 50 

Superior a R$ 50 

Não sabe/ Não Respondeu 
 

q5 - Muitos produtos piratas causam sérios problemas à saúde. 
O(a) sr(a) tem conhecimento dessa informação? 

Sim    Não 
 

q6 - Quando o Sr.(a) adquire um produto pirateado/falsificado, o 
que o leva a fazer esta opção? 

Preço 

Comodidades (Fácil acesso) 

Impulso 

Outros Motivos Especificar 

Não sabe / Não respondeu 
 

q7 - O que o Sr.(a) acha do valor de um produto 
pirata/falsificado? 

Mais que a metade do preço de um produto original 

Metade do preço de um produto original 

Menos que a metade do preço de um produto original 

Não sabe / Não respondeu 
 

q8 - Ao adquirir um produto pirata/falsificado, quem o Sr.(a) 
acha que é o principal prejudicado? 

Governo (deixando de arrecadar tributos) 

Comerciantes oficialmente estabelecidos (perda de receita 
e de geração de emprego) 

Indústrias (perda de receita, inibe investimento e geração 
de emprego) 

População (restringindo o número de empregos) 


