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Resumo 

 

O universo do luxo encanta e seduz consumidores há séculos. Desde os tempos da realeza 

seus símbolos são ostentados como objetos de poder e status, despertando o desejo e 

provocando a cobiça social. Desta forma, o mercado de falsificações cresce a cada dia, 

oferecendo a um grupo de consumidores a oportunidade de adentrar a em um 

posicionamento social distinto, onde o belo e reluzente logotipo das marcas sinaliza um 

passaporte de inclusão a tudo o que este grupo almeja. Esta tese procurou investigar o 

quanto o contexto e o ambiente social podem influenciar consumidores a escolherem 

produtos de marcas simbólicas ainda que não sejam legítimos e como este 

comportamento é aceito em sociedade. Foram realizados dois estudos que se propuseram: 

a) avaliar as medidas de conhecimento e qualidade de um conjunto de marcas 

apresentadas na manipulação de dois contextos (luxo x acadêmico) entre compradores e 

não compradores de falsificações, tanto para produtos originais e sua correspondência 

com produtos falsificados; b) mensurar o efeito de leiaute sobre as respostas verbais de 

compradores e não compradores em relação à sua avaliação sobre o comportamento de 

compradores de falsificações; c) verificar o efeito de instruções em campanhas 

publicitárias sobre o comportamento dos consumidores de produtos falsificados como 

estratégia para inibir este consumo. Os resultados do Estudo 1 indicaram que as marcas 

com maior nível de reforço informativo são aquelas com maior nível de conhecimento e 

qualidade, o que reflete na disposição dos consumidores em pagar por bens destas, tanto 

para produtos originais quanto falsificados. O Estudo 2 revelou ainda que existe um 

efeito imediato de instruções correlacionando o crime organizado com a industria da 

falsificação, sinalizando que esta é uma estratégia possível. 

 

Palavras – chave: luxo, consumidores, falsificações, contexto, campanhas publicitárias. 
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Abstract 

 

The world of luxury has seducing consumers for centuries. Since the times of 

royalty its symbols are flaunted as objects of power and status, arousing the wish and 

provoking social greed. Therefore, the market of counterfeits is growing every day, 

offering this consumer group the opportunity to enter into a distinct social status, where 

the beautiful and shiny logo of the desired brand signals a passport to all that it 

represents. These theses aimed to investigate how the context and social environment can 

influence consumers choose to acquire symbolic brand products although they are not 

authentic and how this behavior is accepted in society. Two studies have been conducted, 

and aimed: a) evaluate the measures of knowledge and quality of a set of marks displayed 

in the handling of two contexts (luxury x neutral) between buyers and non-buyers of 

counterfeits, for both original products and their correspondence with counterfeit 

products; b) measure the effects of layout on verbal responses of counterfeit buyers and 

non-buyers in relation to its evaluation of the purchasers behavior; c) verify the effect of 

instructions in publicity campaigns about the consumers behavior of counterfeits products 

as strategy to inhibit this consumption. The results indicated that the brands with the most 

informative boost level are those with the highest level of knowledge and quality, which 

reflects the willingness of consumers to pay for these goods, so much to original as 

counterfeit products. The Study 2 also revealed that there is an immediate effect of 

instructions correlating the organized crime with the falsification industry, signaling that 

this may be a possible strategy. 

 

Keywords: luxury, consumers, counterfeits, context, publicity campaigns. 

 

 

 



 

Introdução 

O mercado do luxo vem sendo entendido pelo prisma das configurações sociais, 

econômicas e culturais contemporâneas, que o categorizam como o Old luxury e New 

luxury (Hagtvedt & Patrick, 2008). A primeira divisão diz respeito ao conceito de 

produtos voltados para um público que não questiona valores, busca alto nível de 

qualidade e diferenciação, como símbolo de gosto e estilo mais refinado. Inclui-se entre 

os seus consumidores a elite tradicional, fundamentada na prerrogativa social que, 

quando imitada ,assume uma nova postura para manter a diferenciação. Já na categoria 

denominada de New luxury, incluem-se os emergentes, que buscam mais do que ―o ser, o 

ter”, em uma tentativa de experimentação sensorial como passaporte para um nível 

emocional (Diniz, 2012). Este consumidor,  se afirma no argumento da falta de tempo e 

busca recompensas imediatas, sob o slogan do ―eu mereço‖, onde sua maior preocupação 

não está em acumular bens, mas na experiência que busca satisfação pessoal.  

A própria definição do termo luxo remete a uma subjetividade sobrenatural, algo 

que agrada aos sentidos sem a obrigatoriedade de funcionalidade, mas pauta-se no 

esmero de destacar-se e pode ser relacionada ao que supera os limites da necessidade. O 

termo luxo é derivado do francês antigo, luxurie que significa "lascívia, pecaminosa 

auto-indulgência"; tem raiz no latim, Luxus (fausto, suntuoso, iluminado), que significa 

"excesso, extravagância" e até mesmo "indulgência viciosa." No entanto, argumenta-se 

que o problema com uma única definição é que o luxo é mais do que um elemento ou 

conjunto de atributos, o luxo é um conceito, e assim, inteiramente irredutível ao 

material, apesar de ter diferentes realizações materiais (Berthon et al., 2009). 

Correlaciona-se intimamente com outro termo perseguido por aqueles que 
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experimentam este processo distintivo, o prestígio. Derivada do latim, prestigium 

(ilusão dos sentidos, atração ,fascinação), produzida por artifícios, que imputam a quem 

o tem grande influência, consideração, respeito, crédito social. Em suma o prestígio é o 

resultado de um feedback  positivo sobre o comportamento social de um individuo ou 

grupo de pertencimento, arrematados por sentimentos de estima e consideração, que 

correspondem a uma nítida aspiração por valorização e reconhecimento (Shils, 1968). 

É constante o equívoco do prestígio com outro termo comumente usado como 

instrumento de diferenciação, o Status. Apesar de relacionados, tem definições 

diferenciadas. Status é a posição na sociedade, atribuída por outros a alguém e pode ter 

níveis distintos. O desejo de consumir visivelmente remonta aos tempos tribais quando os 

homens possuíam mulheres e escravos como troféus de seu estado (Veblen, 1912). Desde 

aquela época, apesar dos personagens e bens terem se modificado, o jogo de propriedade 

ostensiva permaneceu. Mas se antes só a elite aristocrática poderia participar deste jogo, 

com as sociedades industrializadas, o contexto se democratizou.  Hoje a ascensão social é 

algo mais possível, o luxo e seu consumo são mais acessíveis, principalmente em países 

em pleno fortalecimento econômico, com índices elevados de mobilidade social, o que 

proporciona possibilidades mais democráticas para que esta migração ocorra, o que era 

mais improvável em séculos passados (D‘Angelo, 2006). Destarte, amplia-se a 

oportunidade de aquisição de variadas marcas e produtos que sinalizem para quem os 

ostenta o compartilhamento de sua posição social real ou almejada, conferindo uma 

avaliação favorável para a construção de um ideal identitário. 

O luxo está enquadrado neste esquema econômico que fomenta o consumo, sendo 

a indústria do segmento a grande responsável por esta roda financeira, pois incentiva os 

consumidores a serem voláteis, alterando seus símbolos de diferenciação a cada nova 
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estação. Os produtos tornam-se signos e passam a formar um sistema coerente entre si e 

se manifestam na relação de um com o outro. O produto migra de categoria a partir do 

momento em que seu sentido deixa de estabelecer distinção social (Baudrillard, 1995). A 

escolha, e o conseqüentemente consumo deste tipo de bem, é um poderoso e contínuo 

instrumento de diferenciação (Bourdieu, 1979). A indústria do luxo percebeu que, para 

expandir seu apogeu econômico e garantir a sua perpetuação, precisava abdicar dos 

conceitos de sua origem opulenta, onde apenas poucos eleitos poderiam experienciar e 

deleitar-se com tamanha suntuosidade. 

O mercado do luxo  

O mercado do luxo é reconhecido pelo alto conteúdo simbólico, recheado de 

apelos que sinalizam a diferenciação e reforçam o ―hedonismo‖ como meta pessoal, 

levando consumidores a experiências extraordinárias de deleitamento à individualidade, 

ao mesmo tempo em que sofre alto controle social. Com efeito, Bert et al. (2009) 

afirmam que com bens de luxo, há um elemento de "hedonismo" para o seu consumo e 

que eles são comprados pelo que eles simbolizam, o que em muitos casos é a sua 

capacidade de "evocar exclusividade" (Phau & Prendergast, 2000). Outra característica 

importante de produtos de luxo, conforme Turunen e Laaksonen (2011), é a sua 

"autenticidade" que os torna distintos de produtos falsificados, uma vez que falsificações 

não podem satisfazer as necessidades psicológicas dos consumidores da mesma forma 

que os produtos originais (Kapferer, 1997). 

Nesse movimento de segregação social, a marca tem um valor fundamental e sua 

importância funciona como um passaporte para que o consumidor adentre este mundo 

privado e exclusivo, e hoje representa para empresas o seu maior patrimônio econômico. 
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Segundo Martins (2005), uma marca é o conjunto de atributos tangíveis e intangíveis 

simbolizados em um logotipo e que se gerenciados de forma adequada, criam influência e 

geram valor. É um diferencial que acrescenta dimensões ao produto, tornando-o para os 

consumidores, um bem imaterial. A marca é o maior ativo de qualquer instituição: em 

tempos de avanços tecnológicos galopantes, cada vez percebe-se a similaridade entre 

produtos, tornando a distinção por estes atributos improvável. A marca concede o poder 

da distinção, muitas vezes derivado de um sólido processo de fortalecimento, ou 

branding. Este trabalho de branding ajudou a criar elementos constitutivos de valor, 

traduzindo para o cliente o que ele buscava para sinalizar ao seu grupo de pertencimento 

a sua identidade de membro, ou servindo para validar produtos que serviriam como 

passaporte para a ascensão a outra dimensão societária (Martins, 1999). 

O luxo e suas marcas conduziram indivíduos a uma atmosfera cosmopolita, pois 

os aproximam de outras culturas e grupos sociais, pela similaridade dos estandartes que 

carregam e projetam uma exortação da abundância. A marca está impregnada de signos 

representativos e quem os ostenta demonstra ser possuidor de valores e conhecimento 

qualitativos. Não é mais necessário, portanto, terem nascido sob o escudo da soberania 

social, as marcas dão aos seus usuários a chave para o acesso (Strehlau, 2007). 

Os elementos de um marca e sua identidade projetada colaboram para a 

construção e a manutenção do seu valor em um processo conceituado como brand equity, 

ou seja, um conjunto de bens tangíveis e intangíveis que dão ao seu detentor uma 

vantagem competitiva sobre as demais (Aaker, 1991, 1996). Para Dubois e Paternault 

(1993), a consistência da marca é o primeiro degrau no desenvolvimento da relação entre 

o consumidor e a marca de luxo. O brand equity é o valor diferencial que a marca traz 

para o produto e que o consumidor percebe. Do ponto de vista mais operacional, brand 
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equity mede a diferença entre a preferência geral consumidor, e é calculada com base 

numa avaliação objetiva de atributos do produto (Park & Srinivasan, 1994). O valor da 

marca reside na informação que emana de marca completar esta equação. Consideram-se 

ainda outras características intrínsecas ou extrínsecas e isso resulta numa marca de 

utilidade específica (Jourdan, 2008). 

 

Breve análise sobre o luxo 

A força motivacional necessária para o suprimento do desejo por algo é buscada 

até o seu perfeito atendimento, levando o sujeito a perseguir um estado de homeostase e 

a sua magnitude está diretamente relacionada ao esforço que o impulsiona para a 

resolução desta problemática (Solomon, 2008). Marcas de luxo, em termos de economia 

comportamental, surgem como um atalho econômico, pois oferecem aos consumidores 

uma filiação ou participação em um determinado grupo. Para Solomon, o luxo funciona 

como apoio para a geração de identidade, seja apenas para atender o auto-conceito em 

concordância a como o individuo se vê, ou ainda como gostaria de ser visto. Os 

elementos do universo do luxo transportam um posicionamento conspícuo, pois além do 

teor simbólico que os acompanha, também são notoriamente estigmatizados com 

produtos de alto valor monetário, conferindo a quem os possui a identificação deste 

poderio. Lipovetisky e Roux (2005) pontuam que identificação imprime diferenciação em 

relação a grupos ou, em uma lógica de distinção de classes, servem como emblema para 

compradores que reivindicam determinados códigos sociais, seu pertencimento real ou 

simbólico.  
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O termo conspícuo, cunhado por Veblen (1912), refere-se ao consumo suntuoso, 

ostensivo, abundante e supérfluo. Faz menção à ostentação de riqueza com o propósito de 

adquirir ou manter o status ou prestígio. Gastar dinheiro para obter sucesso não é um 

fenômeno recente. De acordo com Veblen (1912), a força da reputação de alguém estava 

diretamente relacionada com a quantidade de dinheiro que possuía e exibia; ou seja, a 

base "de ganhar e manter um bom nome estão no lazer e consumo conspícuo" (p. A4).  

Para Bourdieu (1979) os padrões de consumo contemporâneos são uma manifestação do 

conflito entre as classes, com implicações complexas por sua relação hegemônica cultural 

e suas motivações às vezes implícitas. 

Independente da classe social, os indivíduos adquirem, selecionam, experimentam 

aquisições que proporcionam conseqüências simbólicas, de caráter social. A necessidade 

de aceitação, diferenciação ou ascensão evoca um comportamento diretivo e busca 

alcance desta motivação. As marcas de luxo perceberam esse movimento e buscaram 

aproximar-se destes consumidores, em todas as esferas sociais, caracterizadas por um 

conjunto de habitus, ou seja, aquilo que se adquiriu e se encarnou de maneira durável, 

que as distinguem entre si e exteriorizam o seu estilo de vida (Maldonado, 2009).  

Thomas (2008), em sua jornada investigativa sobre os bastidores do universo do 

luxo, relata episódios que sustentam esta hipótese, retratando as políticas e articulações 

das marcas para vestir celebridades durante eventos midiáticos, sendo a cerimônia do 

Oscar a sua principal expoente, estratégia adotada a partir da era de ouro do cinema. A 

indústria tornava-se cada vez mais competitiva e, neste contexto, fez-se crucial fazer 

publicidade, e ninguém melhor para promover estas marcas do que os rostos 

sacramentados pelas telas. A publicidade cumpria o seu aspecto funcional, o de diminuir 

o tempo de procura (Randazzo, 2007; Solomon, 2008). 
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Vestir estrelas tornou-se uma forma impressionante de ganhar projeção. Para as 

marcas de luxo, essa estratégia até os dias atuais possibilita ganhos percentuais 

consideráveis em seu faturamento. Celebridades são as favoritas das marcas de luxo, pois 

estão cotidianamente no universo dos expectadores, aparecem em filmes, seriados de TV, 

Talk shows, estão na formação histórica dos indivíduos. As pessoas acham que conhecem 

as celebridades e com elas têm intimidade (Castro Silva, 2011). 

Em um mundo como imagem e como comunicação (Lipovetsky & Serroy, 2008) 

em que vale para o mercado o individualismo, vemos desenvolver-se a chamada 

hipercultura, ou cultura-mundo, onde o conjunto das normas sociais herdadas está sendo 

subjugada pelo capitalismo cultural, do hipercapitalismo globalizado. Quanto mais acesso 

os indivíduos tem à cultura-mundo, mais surge neles a necessidade de preservar a sua 

identidade cultural. O capitalismo cultural de hiperconsumo manifesta-se pela 

hipervisibilidade das marcas, pela explosão de estratégias de diferenciação, orçamentos 

astronômicos em comunicação, forjados pela massificação da concorrência e pela 

similaridade de produtos. Assim, passou-se das marcas para as hipermarcas. Estas se 

configuram quando o trabalho de branding se impõe à produção e a dimensão imaterial 

constrói mais do que a manufatura (Lipovetisky & Serroy, 2008). Na sociedade do 

hiperconsumo, as marcas criam um novo padrão cultural: uma cultura pungente e 

onipresente, em todo lugar e a todo o momento, multiplicadas e explicitadas pelo poder 

midiático, que as expõe e as transforma em assunto corriqueiro (Martins, 1999). 

A perseguição dos aspectos simbólicos contidos nas marcas forneceu contexto 

oportuno para a ampliação do mercado consumidor. O luxo e seus produtos, que assim 

nominavam-se pela qualidade superior atribuída a eles, a raridade e superioridade de 

matérias primas, diante da oportunidade de expansão pela busca desenfreada dos 
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consumidores pelos símbolos sociais que garantiam sua classificação social, 

impulsionaram as marcas a migrarem sua produção para mercados quer permitiram 

reduções de custos significativos e margens de lucros astronômicas (Castérede, 2005). 

Em nome das reduções de custos de produção, substituíram-se matérias primas, 

cortaram complementos, simplificaram o processo produtivo, mas manteve-se um padrão 

estético sintetizado pela exibição de sua logotipia cada vez menos discreta, exibida como 

um emblema representativo de seus atributos materiais e imateriais. Para atingir as metas 

trimestrais traçadas para as marcas, estilistas desenvolvem coleções de roupas e 

acessórios para levar clientes mais vezes às lojas, em breves períodos de tempo, em um 

círculo de produção sustentado pela necessidade de feedback social (Allere, 2006). 

A demanda pelo mercado médio fez surgir uma nova classe para o luxo, as marcas 

de segunda linha, regidas pelos grandes conglomerados como a “holdin” da Louis 

Vuitton, a LVMH, com diversos produtos do mercado de luxo e protegidas por sua áurea 

de elegância. O mercado do varejo viu sua produção excedente desaparecer das 

prateleiras dos shoppings de ponta de estoque, catedrais do luxo, especialmente criadas 

para atender a nova demanda. O próximo passo, rumo à evolução da varejização do luxo 

encontrou na internet o ambiente propício para prosperar. Tudo estava ao alcance dos 

consumidores, que poderiam consumir seus símbolos estatutários no conforto de sua 

intimidade. Em um mundo cada vez mais cercado de telas, o homo consumericus
1
, agora 

                                                 

1 Homo Consumericus – É um neologismo usado nas ciências sociais. Homem que tende a suportar a sociedade do hiper consumo, em 

sedentos por compras e experiências emocionais.Termo cunhado por  Gas Saad em seu livro- As bases evolutivas do consumo e utili-

zado por Galles Lipovetisky in Le Bonheur Paradoxal, de acordo com este autores, poderia ser comparado a alguns traços da psico-

logia humana, descrita por cientistas evolucionistas, apontando semelhanças entre princípios darwinianos e o comportamento do 

consumidor 
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é também o homo ecranis
2
 (Lipovetisky & Serroy, 2008). Daí em diante, ele nasce, vive, 

trabalha, se relaciona, ama, consome e se diverte cercado por telas, instrumentos de 

conexão com o mundo que o envolve, em uma sociedade informacional. 

O ambiente social controlador deste movimento consumista proporcionou o 

surgimento de um fenômeno de dimensões planetárias: a falsificação, que hoje representa 

mais de 9% do comércio mundial. Inicialmente restrita ao mercado de bens de luxo, hoje 

se alastrou por todos os segmentos produtivos. O império das marcas de certa forma, ao 

mesmo tempo em que é açoitado e perde rios de dinheiro para a ilegalidade, também vê 

suas marcas referendadas como ícones de conquista e poder, pois é a idolatria a estes 

símbolos que impulsiona este mercado (Allére, 2006; Diniz, 2010; Srtrelau, 2007; 

Thomas, 2008). Em prol de margens mais alargadas a produção migrou para mercados 

em desenvolvimento, principalmente o asiático e, apesar do rigor em controlar a 

quantidade de etiquetas enviadas para o atendimento dos produtos solicitados, as técnicas 

foram repassadas e isso possibilitou o desenvolvimento de um mercado cada vez mais 

profissionalizado, reforçado pelo desenvolvimento tecnológico que aumentou 

sensivelmente a qualificação deste tipo de comércio. Para as empresas do luxo este novo 

cenário constitui-se em um enorme desafio, pois a encruzilhada que se apresenta está 

entre manter a obsessão pela soberania das marcas, mesmo perdendo lucros para as 

falsificações, ou se recolher e abrir mão de margens astronômicas e evitar o desgaste de 

seus símbolos. Talvez o grande enigma seja decifrado com estudos que mapeiem o 

comportamento dos indivíduos em relação a estas aquisições, sistematizando cada etapa 

                                                 

2
 Homo Ecranis – Cultura mosaico, cultura do zapping, do fragmentário, da insignificância, do descontinuo, partilhada por todos os 

homens, modelando sua apreensão do mundo, reunindo-se em uma mesma atitude cativa, esse tipo de humano desconhecido que o 

cinema começa a moldar: O homo ecranis  ( Lipovetisky & Seroy,  2011, pg 75). 
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do processo. Um estudo desta natureza pode servir como bússola que irá auxiliar marcas 

a repensarem estratégias mercadológicas acerca de seus produtos, pois a chave deste 

negócio está no comportamento humano e não na oportunidade tecnológica. 

 

Falsificações, réplicas e imitações: Ser copiado é o preço do sucesso 

A prática da falsificação é um fenômeno milenar, advém da dicotomia entre a 

idealização de se ter algo inacessível como forma de homenagem e tributo e ao extrapolo 

do limite da propriedade. Ganhou configuração econômica em meados do século XX. A 

falsificação está atrelada à violação dos direitos de propriedade intelectual. No inicio 

apenas vitimando marcas representativas de poderio socioeconômico e hoje se alastrando 

para outros diversos segmentos, como CDs, DVDs, medicamentos, eletroeletrônicos, 

entre outros. Como culturas milenares não detinham normatização ou códigos de 

proteção de patentes, foi somente na idade média que se elaborou as primeiras tentativas 

de estruturar e regulamentar a atividade, imputando pequenos privilégios a algumas 

pessoas ou categorias profissionais. Com o decorrer do tempo, a ideia de propriedade 

intelectual foi sendo mais elaborada e vinculada a instituições políticas (Strehlau, 2007). 

A transgressão da propriedade intelectual foi altamente incentivada pelos avanços 

tecnológicos que simplificaram processos de fabricação e facilitaram a produção de 

cópias. Por exemplo: para se produzir e envasar um refrigerante em garrafas de vidro, 

requer-se uma dinâmica operacional e logística infinitamente maior do que a produção 

em pet, pois além do custo da embalagem é necessário pensar no retorno, armazenagem e 

acondicionamento do vidro, além do custo maior em si. A mesma configuração pode ser 

pensada para compact discs que substituíram os discos de vinil, por exemplo. (D´angelo, 



11 

 

2004). Segundo a Interpol, a falsificação tem sido atualmente o crime mais lucrativo do 

mundo e movimenta mais de US$ 500 bilhões ao ano, superando o tráfico de 

entorpecentes. Dana Thomas, relatando sua entrevista com Magnus Ranstorp, ex–diretor 

do centro de estudo do terrorismo internacional e violência política da Universidade de 

St. Andrews, na Escócia, comenta que os lucros das falsificações são uma das três 

principais fontes de renda que financiam o terrorismo internacional (Thomas, 2008). 

Na década de 1970, antes da instauração dos shoppings de ponta de estoque nos 

Estados Unidos, uma das principais vias do centro de moda de Los Angeles, a famosa 

Rua Santee, presenciou o inicio do movimento que mais tarde iria se transformar em um 

mercado mais rentável do que a venda de originais (Thomas, 2008). Àquela época 

fabricantes começaram a vender as sobras, ou produtos com pequenos defeitos, nas ruas 

ao fundo das lojas. Logo a prática se transformou em um absoluto sucesso de vendas, 

fazendo com que os proprietários criassem uma estrutura para atender aquela nova 

demanda. Com a chegada de imigrantes asiáticos, iniciou-se um processo de fabricação 

de massa. Fabricavam muito a custos reduzidos e preços muito baixos, pois a 

lucratividade incidia do volume. Lentamente, artigos com logotipos de marcas de luxo, 

começaram a surgir nas prateleiras das lojas. No inicio falsificações grosseiras, mas com 

o passar dos anos e aprimoramento tecnológicos, faz-se necessária alta expertise para 

serem detectadas (Affairs, 2008). 

A chave que manteve e mantém este mercado está no ambiente social. As pessoas 

logo começaram a procurar os produtos, considerando que o uso de falsificações para os 

usuários não está relacionado com o crime e sim como uma necessidade de aceitação 

social. Atualmente ao adornar-se com um símbolo de status, o individuo se declara 

conhecedor do seu significado. Os logotipos representam toda a idealização social 
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almejada por indivíduos e por mais que eles saibam que ostentá-los em contextos 

desconexos e que sabidamente o seu grupo social sabe que se trata de uma falsificação, 

ainda assim representa inclusão. As marcas de luxo investem muito em publicidade, 

maximizando a atmosfera de distinção social através de seus símbolos criando uma 

obsessão mercadológica (Thomas, 2008).  

Durante as décadas de 1970 e 1980, a falsificação era um negócio tímido. O que 

mudou a configuração foi à democratização do luxo, propiciado pelo interesse das 

próprias marcas de luxo e a ascensão dos mercados asiáticos, principalmente a China, que 

se tornou o centro de fabricação mundial. Enquanto o mercado de luxo decresce em 

países como os EUA e Japão, em cerca de 10% ao ano, cresce consideravelmente na 

China. Segundo a Luxury World Association (WLA), o mercado de luxo na China recebe 

um incremento de cerca de 12% ao ano, o que representa valores anuais na casa de 6 

bilhões de dólares. Porém, a China enfrenta ainda um entrave para o crescimento do 

mercado de luxo, a falsificação. Um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço, 

pois as facilidades tecnológicas tornam a produção cada vez mais facilitada, Porém, hoje 

em função do aumento do rigor em sua política de propriedade intelectual, está perdendo 

o posto no ranking da falsificação para países do sudeste asiático, como Camboja, Vietnã 

e Tailândia (Wang, 2015). A cultura asiática é mais condescendente com este tipo de 

prática, pois a ideia de propriedade individual é recente, já existe um sentimento de 

coletividade instaurado (Solomon, 2008). 

As imitações mais lucrativas são aquelas que possuem o logotipo das marcas de 

luxo, (D‘Ângelo, 2006). Dados do FBI informam que por trás deste mercado estão 

grandes organizações criminosas, ligadas ao terrorismo, tráfico humano, entorpecentes e 
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prostituição infantil. Acredita-se que o ataque terrorista ao World Trade Center em 1993 

tenha sido financiado com as vendas de camisetas falsificadas (Thomas, 2008).  

Existem dois tipos de compradores de produtos falsificados: os desinformados, 

que compram falsificações atraídos pelo produto e suas características sem saber que se 

trata de uma marca cobiçada, e os informados, que adquirem por ser uma reprodução de 

uma marca famosa que desejam (Strelahlau, 2008). Além disso, os consumidores de 

produtos falsificados não estão concentrados em apenas uma classe econômica, há 

consumidores de produtos falsificados em todas as camadas sociais, os das classes mais 

elevadas, se dizem aptos a diferenciar cópias de falsificações (Diniz, 2010). Alguns vêem 

a falsificação como forma de homenagem.  

Engana-se quem pensa que as falsificações são apenas cópias grosseiras. Há um 

mercado de alto padrão também para este tipo de mercadoria que varia das mais básicas 

às mais caras. As mais caras são nominadas como réplicas, porém são na verdade 

falsificações. Um modelo azul da clássica Chanel Lambisk (réplica), por exemplo, pode 

ser encontrada a partir de R$ 2.000,00. Dentro do mercado de réplicas existem quatro 

subcategorias informalmente definidas: Italianas (que utiliza um couro que retarda o 

envelhecimento, são cópias fidedignas, acompanham inclusive as embalagens com logo 

da grife); Premiun (feitas na China artesanalmente, antes do surgimento das italianas 

eram a melhor expressão do segmento); Primeira Linha AAA (muito similares as 

originais, mas pecam nos detalhes, acabamento e qualidade do material); e Segunda linha 

(réplicas das réplicas, feitas de materiais inferiores e de qualidade duvidosa). (Affairs, 

2008) 
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A falsificação não é um fenômeno exclusivo ou recente nas economias ocidentais. 

Os primeiros casos conhecidos datam de mais de 40 anos. Começaram a aparecer no setor 

têxtil e no segmento de joalherias, em uma época em que não era considerada uma 

verdadeira ameaça econômica (Eisend, Schuchert & Guller, 2006).  Um produto 

falsificado é aquele se assemelha ao máximo possível com o seu referente (Chaudhry & 

Walsh,1996), sua reprodução é meticulosamente calculada para  assemelhar- se em todos 

os aspectos da marca, como: tamanho, cores, design e logotipo (Zaichkowsky, 1995). 

O termo réplica vem sendo utilizado por vendedores de falsificações como uma 

tentativa de ―minimizar‖ a sensação de acometimento de uma ilegalidade pelos 

consumidores. Réplica conceitualmente é uma reprodução perfeita em todos os detalhes e 

autorizada pelo fabricante do produto original, muitas vezes feitas com matéria prima 

mais acessível. É muito comum no mundo das artes ou joalherias, quando o original tem 

um valor muito elevado e precisa ser preservado ou ainda, desenvolvendo miniaturas para 

atender colecionadores. Pode ainda ser uma estratégia de designers para se aproximar de 

determinado público; por exemplo, Vera Wang desenvolveu várias réplicas de seus 

famosos vestidos de noiva para que mulheres menos endinheiradas tivessem acesso. No 

Brasil, lojas populares como C&A convidam estilistas de luxo para desenvolverem 

coleções com materiais acessíveis a um público que usualmente não poderia consumir 

produtos de grifes.  

A imitação intenciona copiar o designer, e se assemelhar ao estilo, utilizando o 

mote ―inspirado em‖, mas sem usar a logotipia da marca copiada. Existe uma 

diferenciação entre os produtos oriundos desta demanda e falsificações, que são cópias 

não autorizadas. Porém copiar alguns elementos particulares como uma inspiração 

criativa não é considerado falsificação. A imitação relacionada, mas não idêntica, 
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também não é considerada falsificação, mas uma prática mercadológica nominada como 

efeito halo (Solomon, 2008). Por exemplo, um refrigerante sabor guaraná cujo logotipo é 

bem parecido com o da marca mais vendida.  

Falsificações são cópias que buscam a similaridade de todos ou a maior parte dos 

elementos constitutivos do bem, constituem-se em ato criminoso tanto contra a 

propriedade intelectual quanto ao consumidor, pois apresenta elementos físicos 

distintivos ao produto original. Falsificações são, portanto, artigos que se assemelham em 

designer ao original e usam a mesma logotipia, sendo produções não autorizadas 

independente do nível de qualidade. A falsificação, apesar de divergências conceituais na 

definição central, pode ser contextualizada como uma reprodução que vai além da 

imitação como forma de homenagem, ao recriar o produto original, com a clara intenção 

de enganar os consumidores (Baize, 1999, cit. por Strehlau, 2004, p. 50). O consumo de 

falsificações constitui crime no Brasil e o consumidor pode ser detido no ato da compra 

por ser conivente com a situação destes bens, já a venda desses produtos é uma infração à 

lei (Commuri, 2009). As diferentes formas de falsificação são sumariadas na Tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização das diferentes formas de falsificação. Retirado de Strehlau (2008). 

Artística Cópias do design e dos 

padrões 

Infração da marca 

registrada 

Afixar, de modo 

fraudulento. 

Reprodução 

de obra sem 

autorização 

do autor 

Copiar, vender ou importar 

sem autorização um objeto 

distinguido, por um elemento 

particular, novo, que tenha 

sido registrada no Instituto 

Nacional de Propriedade 

Intelectual- INPI. 

Cópia ou imitação sem 

autorização de um 

símbolo utilizado para 

distinguir um produto ou 

serviço, por exemplo: N° 

19 da Chanel e N° 19 da 

Chinel. 

Uma marca em 

que um produto 

não seja do titular 

da marca. Ex. 

American Seprex 

 

O ordenamento jurídico brasileiro contempla todos os compromissos assumidos 

pelo país na assinatura do Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio de Direitos 

de Propriedade Intelectual (TRIPS). Esses compromissos estão refletidos em três leis 
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distintas: Lei de propriedade Industrial (9.279/6), Lei de Softwares (9.609/98) e Lei de 

Direitos Autorais e Conexos (9.610/98) (CNCP, 2010). Para a legislação brasileira, os 

crimes derivados da subversão da propriedade intelectual, onde os autores têm seu direito 

autoral (obras literárias, artísticas e científicas, performances, fonogramas e radio 

transmissões) ou propriedade industrial (invenções, descoberta industrial, desenho 

industrial, marcas e nomes comerciais, proteção contra concorrência desleal, indicação 

geográfica) violados, são tratados no código penal brasileiro no artigo 334. Embora 

estejam no mesmo artigo são crimes distintos (SEAFI/URUGUAIANA). A confração 

está definida no art 5°, do inciso VII da lei 9.610/98. Já o descaminho presente no mesmo 

artigo é um crime contra a ordem tributária tipificado na lei. 8.137/90. Para a legislação 

brasileira, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente 

perceptíveis, não comprometidos nas proibições legais” (art.122/LPI). As diferentes 

formas de crime contra a propriedade intelectual estão esquematizadas na Tabela 2. 

O eixo central da manutenção desta cadeia provavelmente está na compreensão 

dos fatores que impulsionam o consumo destes bens. Há anos pesquisadores tentam 

identificar e delinear o perfil dos compradores, mas percebe-se que há uma necessidade 

de melhoria e refinamento metodológico e instrumental que propicie o mapeamento dos 

comportamentos envolvidos no processo, a catalogação dos fatores que controlam e 

mantém esta prática, pois a aquisição de falsificações está instalada em todas as camadas 

da sociedade. A compreensão deste fenômeno irá contribuir consideravelmente para o 

desenvolvimento de estratégias mais eficazes por parte de empresas do segmento. 

As intenções dos consumidores e suas atitudes em relação a bens, apesar de 

possuírem uma magia que sustenta uma série de formulações teóricas sobre o seu 

comportamento ao redor do mundo, são insuficientes para explicar o seu comportamento 
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de compra, sendo necessário um refinamento teórico mais acurado. É preciso considerar 

o ambiente social. (Foxall, 1997). 

 

Tabela 2- Representação esquemática dos crimes contra a propriedade intelectual segundo a 

legislação brasileira.( Strehlau, 2007). 

Contrabando Pirataria  Descaminho Confração 

Ingresso de 

mercadoria 

de 

importação 

proibida no 

território 

nacional, 

cujo 

momento se 

dá quando 

tais bens 

cruzam a 

fronteira, 

mar 

territorial ou 

espaço aéreo 

nacional 

A ―pirataria‖, conhecida 

pela expressão 

―contrafação‖, no Direito 

Brasileiro, possui um 

sentido amplo e pode ser 

empregada para definir 

qualquer ato que importe 

em violação ao direito de 

propriedade intelectual 

ou industrial, seja pela 

reprodução total de uma 

obra, marca, patente ou 

qualquer outro titulo, ou 

pela simples imitação de 

uma marca, hábil a criar 

uma confusão. Assim 

sendo, pode-se dizer que 

pirataria é uma 

reprodução não 

autorizada ou a venda de 

um produto contrafeito. 

Caracteriza-se com o 

ingresso, consumo ou saída 

de mercadorias tributadas 

que não tem coberturas com 

documentação fiscal idônea 

que comprove o pagamento 

dos impostos incidentes, 

ainda que de forma parcial. 

Observa-se que no 

descaminho a importação e 

exportação não são 

proibidas, pois caso fossem, 

teríamos um contrabando e 

o momento da ocorrência 

do descaminho se da 

quando o pagamento dos 

tributos devidos ao erário 

federal é iludido, subtraído, 

na entrada, consumo ou 

saída clandestina da 

mercadoria. 

Usada para 

definir a ideia 

de falsificação, 

sendo 

característicos 

não só aos 

crimes contra a 

propriedade 

intelectual, 

mas também a 

outros ilícitos. 

Abrange 

qualquer 

violação contra 

a propriedade 

intelectual e 

engloba 

também a 

pirataria,  

 

O comportamento do consumidor – modelos de compreensão 

 

O comportamento do consumidor é um campo de pesquisa de abrangência e 

relevância, que vêm sendo estudado há mais de 70 anos. A partir da década de 60, a 

psicologia social ganha notória participação na explicação dos fenômenos 

comportamentais mantenedores dos processos de consumo, buscando responder 

http://www.ocabrestosemno.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4036:contrabando-descaminho-pirataria-e-a-zona-franca-de-manaus&catid=16:relevantes&Itemid=7
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questionamentos do gênero:Como? Por quê? O que? E quando os indivíduos organizados 

em sociedade se inclinam para marcas e produtos específicos? Inúmeros modelos de 

investigação e compreensão do fenômeno vêm sendo amplamente disseminados, sendo a 

grande maioria baseada no modelo de entendimento do comportamento pela inclusão de 

conceitos como atitudes, persuasão, motivação, influência social, cultura e suas nuances. 

Para Solomon, (2008) o comportamento do consumidor é um amplo campo que abrange 

o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 

usam ou descartam produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades 

e desejos. 

Diversas áreas de conhecimento vêm tentando entender, interpretar e prever o 

comportamento dos consumidores e apesar de fazer uso de ferramentas da Psicologia 

comportamentalista, há uma predominância de estudos na Psicologia Cognitivista, 

pautada na investigação das intenções, crenças e emoções. Uma gama de modelos foi 

cunhada ao longo dos anos, sendo os chamados modelos integrativos, que ambicionam 

fazer a distinção e a compreensão das diferentes fases do processo de compra, como 

pretensões de prever o comportamento, os mais populares entre os estudiosos. 

Para Nicósia (1966), o  comportamento  de  compra  integra uma das variáveis de  

um complexo processo de decisão. A ênfase no processo decisório, e não no ato de 

compra em si, foi um dos grandes  diferenciais  propostos  pelo autor  e  uma  das  linhas  

mestre  deste modelo. Para Howard e Sheth (1969), muito do comportamento de consumo 

está relacionado com o decidir quanto à escolha de marcas repetidas vezes. Os autores 

acrescentam que este complexo modelo decisório envolve um conjunto de motivos, 

marcas e alternativas e os critérios de escolha que combinam os motivos às alternativas. 

O modelo de Engel, Blackwell e Minard (1968, 1995) expõe os estágios de decisão de 
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compra que segundo os autores, podem complementar uns aos outros e o processo como 

um todo. Para os autores as atitudes representam uma parte importante na determinação 

dos consumidores e sua inclinação em direção a um produto ou marca. 

O modelo multiatributos de atitudes de Fishbein e Ajzen (1965) define a atitude 

como uma avaliação geral e duradoura, vista como um avaliativo de crenças que os 

indivíduos têm sobre o objeto de análise. A partir dessa avaliação, o indivíduo tem uma 

pré- disposição de querer se comportar com aquilo que foi pensado. As atitudes para os 

autores têm três componentes: a) afetivo, relaciona-se com a forma como o consumidor 

se sente quanto ao objeto; b) cognitivo, refere-se à crença sobre o dado objeto e c) 

conativo, que envolve as intenções de se relacionar com o dado objeto da atitude. Alguns 

pesquisadores do modelo afirmam que o componente conativo, pode incluir o 

comportamento propriamente dito (Fishebein & Ajzen 1980). 

Como refinamento teórico do modelo de compreensão do comportamento do 

consumidor, a Teoria da Ação Racional inicialmente desenvolvida, por Martin Fishbein 

(1963, 1967) foi posteriormente revista e expandida. Por esta perspectiva, admite-se que 

os seres humanos são racionais e lançam mão das informações que têm acesso, avaliando 

as implicações sobre o comportamento. A versão anterior da teoria das atitudes media a 

relação com o objeto. Na nova proposta, as medições atingem um nível pormenorizado 

em relação a um comportamento. Dessa forma, eles garantiram que a medição da atitude 

correspondia à medição do comportamento. Destarte, fazendo outra proposta de medição, 

desta vez denominada como norma subjetiva, que consistia nas crenças sobre as 

avaliações de um comportamento emitido, ponderadas conforme a motivação que tinham 

para concordar com a avaliação de outra pessoa, Fishbein e Ajzen (1975) conseguiram 

levar em consideração muitos dos fatores além da atitude que determinam a intenção de 
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um consumidor de adotar um comportamento específico. O objetivo da mudança no 

modelo está na tentativa de medir as intenções comportamentais, reconhecendo que 

certos fatores incontroláveis inibem a previsão do comportamento real e reconhecendo a 

influência do ambiente social como agente influenciador do comportamento 

Apesar do notável refinamento da proposta em relação aos modelos anteriores, 

Foxall (1997) aponta que uma grande desilusão na abordagem do processamento de 

informações do processo decisório do consumidor foi a baixa correlação entre atitudes e 

comportamentos. O autor aponta ainda que a busca por fundamentos psicológicos no 

marketing é insipiente e restrita ao comportamento elementar, fazendo baixo uso dos 

conceitos teóricos mais abrangentes que aumentem esta correlação. Por sua complexidade 

de corpo teórico e por seus conceitos demonstráveis e embasados por mais de cem anos 

de estudos, o behaviorismo radical e a ciência do comportamento ganharam terreno no 

marketing e particularmente no comportamento do consumidor (Janarelli, 2008). 

Desta forma, surge a necessidade do amplo desenvolvimento de uma proposta 

comportamental, que encontra espaço para sua afirmação na necessidade de modelos 

mais precisos de compreensão do comportamento dos consumidores, pois ao contrário 

dos modelos dominantes, se propõem a controlar e predizer comportamentos. Os modelos 

baseados no construto cognitivista fazem suposições sobre tendências de 

comportamentos, distanciando-se do controle efetivo, uma vez que dão importância 

secundária às variáveis ambientais e pouco destaque a história de aprendizagem 

e,conseqüentemente, ao aumento ou diminuição de respostas do individuo. 
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A perspectiva comportamental e o comportamento do consumidor - A proposta do  

behaviorismo radical para a um modelo de compreensão do comportamento do 

consumidor 

 

Parafraseando Baum (2006), para compreender o behaviorismo, é preciso despir-

se do aprendizado que compôs a nossa identidade, sabendo que ainda assim o nosso olhar 

estará enviesado e que anos de investidas em estudos experimentais serão necessários 

para alterar a ótica. O Behaviorismo, filosofia da ciência do comportamento, é uma 

corrente da psicologia que divide opiniões, devido a uma imensa confusão que muitos 

tem sobre os seus conceitos e desenvolvimento histórico.  A grande proposta deste campo 

psicológico está na busca de respostas a questões que intrigam as sociedades instituídas, 

através dos tempos ,―Por que nos comportamos de determinada forma? O que nos move? 

O que controla e mantém nosso comportamento? O nosso comportamento é passível 

realmente de controle?‖  

O behaviorismo metodológico ou clássico estruturado por Jonh Watson e 

explicitado em seu manifesto de 1913 procurou responder algumas destas questões se 

contrapondo ao modelo mentalista vigente, então subsidiado pelo pensamento cartesiano 

e inspirado no positivismo lógico e operacionismo, buscando afastar-se da dicotomia 

mente-corpo e distanciar-se de interpretações introspectivas ao arranjar seu 

posicionamento na observação direta dos fenômenos manifestos do comportamento. Para 

Watson, apenas estas manifestações seriam passíveis de consideração científica, pela 

concordância de dois ou mais indivíduos, critério de cientificidade àquela época. Os 

eventos privados não passíveis desta observação não proporcionariam um acordo sobre 

sua natureza. A proposta estava em desviar-se de preocupações estruturalistas que 

visavam estudar os processamentos mentais, memória, inteligência e sim  formalizar 
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metodologicamente uma maneira de estudar estes fenômenos (Andery & Serio,1995; 

Baum 2006; Skinner 1974).  

Quando Watson propõe a sua forma de compreender o comportamento inspirado 

pela noção de controle de Comte, se opõe aos eventos não observáveis, apregoando que 

se não se pode observá-los, logo não poderiam ser estudados. O que não quer dizer que 

não existam. Tal posicionamento apenas reforçou a tese de seus opositores que 

argumentavam a existência de um agente não espacial como causador do comportamento. 

A mente e sua gestão sobre o comportamento humano estava assim consolidada, 

reforçando o coro dos críticos à proposta que por desconhecimento denotam ao 

behaviorismo um legado de ciência reducionista e mecanicista (Keller, 1964). 

Watson desenha a proposta de comportamento respondente invocando a noção de 

causalidade, o comportamento seria uma reação à estimulação ambiental. Um estímulo 

elicia uma resposta (S – R), um comportamento reflexo. Esta relação possibilita uma 

identificação da variável controladora.  A relação que controla a resposta é fruto da 

interação homem- meio, que segundo afirma Glenn (1991), são equipados com receptores 

sensíveis a certos eventos ambientais.  

Para Skinner (1953, 1974, 1991), sobrou a herança contraditória do behaviorismo 

e o grande desafio de propor uma ciência comportamentalista que investigasse a natureza 

do comportamento humano e explicasse sua arquitetura sem fazer uso de conceitos 

metafísicos. Skinner enfrentou uma contingência cultural que regeu as interpretações 

sobre a concepção humana. As sociedades ocidentais em contexto antropológico são 

produto de formação da identidade de povos que cultuavam o sobrenatural. Nossa 

formação ocidental advém de práticas e influências grego-romanas, que abarcam seu 
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processo de concepção humanitária a partir de bases mitológicas. O processo histórico de 

estruturação da própria psicologia se desenvolveu a partir desta raiz. Não é de se 

estranhar que as vertentes deste campo de estudos que consideram causas transcendentais 

como agentes determinantes do comportamento humano sejam tão mais facilmente 

absorvidas (Schultz &Schultz, 2006; Skinner, 1957). 

O behaviorismo radical, filosofia da ciência do comportamento, proposto por 

Skinner, que se baseia primordialmente na análise do comportamento operante, se propõe 

a compreender estas relações funcionais de maneira mais objetiva e pragmática, adotando 

uma postura de entendimento menos passiva. Essa compreensão é de fundamental 

importância para os analistas do comportamento, pois a explicação do comportamento sai 

da esfera das suposições, para uma compreensão objetiva e preditora de respostas 

comportamentais. Para Baum (2005/2006), um operante é uma classe de atos que tem o 

mesmo efeito sobre o ambiente (Lourenço, 2013). Catania (1999) apresenta o operante 

como sendo uma classe de comportamento selecionada por suas conseqüências, e essa 

classe é definida tanto em termos de propriedade de resposta quanto dos estímulos na 

presença dos quais a resposta ocorre. A classe é definida funcionalmente. 

O objetivo desta ciência é controlar e prever todo e qualquer comportamento e 

explicá-lo constitui-se numa tarefa complexa. Sistematizar esta relação e estudar as 

cadeias que se estabelecem e se entrelaçam funcionalmente e em que ordem os eventos 

ocorrem e desencadeiam novos comportamentos é o alvo dos estudos da ciência do 

comportamento (Catania, 1999). Skinner, ao desenvolver a sua proposta de compreensão 

do comportamento humano, aglutina a proposta da experimentação científica ao claro 

discernimento da existência de eventos intrínsecos, ou seja, considera que o 

comportamento humano pode envolver relação com outros comportamentos como 
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emoções, sensações e sentimentos como produto de contingências organizadas, derivadas 

em última instância da exposição às contingências (Skinner, 1969). Dessa forma, não 

descarta essas manifestações como parte dos encadeamentos que controlam e mantém 

comportamentos. A grande contribuição quanto à percepção da existência dos eventos 

privados está no entendimento de que eles não são a causa do comportamento, a causa 

está, portanto na interseção da história filogenética às influências ambientais, 

selecionadas e organizadas pelo individuo. Skinner estrutura e consolida assim o seu 

modelo de seleção por conseqüências, ou contingencia de três termos (S-R-C), fundando 

de tal modo o comportamento como fruto das conseqüências de comportamentos 

anteriormente emitidos, reforçados ou punidos por sua comunidade verbal e pelo 

ambiente físico( não social) (Skinner, 1953, 1957).  

A teoria comportamental defende que o comportamento dos indivíduos, e 

conseqüentemente, destes na condição de consumidores, estão em congruência com a 

proposta operante de Skinner (1953) e sua abordagem pautada na seleção por 

conseqüências, configurada na relação de contingência tríplice (S-R-C). O modelo de 

seleção por conseqüência combina fatores filogenéticos, ontogenéticos e práticas 

culturais. Esta noção enfatiza a aprendizagem a partir da concepção de que a 

compreensão do comportamento deve avaliar a ocasião que sinaliza a probabilidade de 

que um comportamento produza consequências reforçadoras ou aversivas. 

BPM (Behavioral Perspective Model). 

As aplicações da proposta operante estruturada pelo behaviorismo radical formam 

a base para a edificação de um modelo de entendimento de uma aba mercadológica que 

utiliza em sua essência conceitos puramente comportamentalistas. Recompensa, punição, 



25 

 

comportamentos econômicos estão presentes no comportamento operante, no entanto o 

domínio dos estudos destas manifestações por campos de interesse relacionados a 

consumo tem sido sustentado pelas ciências sociais, em áreas como a antropologia, 

administração, economia, marketing e há cerca de 60 anos pela psicologia social. Este 

cenário propicia a nítida necessidade de uma visão que questione o modelo e traga uma 

divergência saudável de pontos de vistas que irão enriquecer o campo de estudos. 

O modelo segundo o qual o presente trabalho se desenvolve prioriza o modelo de 

compreensão deste fenômeno sob a ótica da Perspectiva Comportamental (BPM, do 

inglês Behavioral Perspective Model) desenvolvido por Foxall (1990, 1998, 1999) e suas 

possíveis contribuições para o marketing e a publicidade. 

Uma história individual em que determinados comportamentos foram seguidos de 

conseqüências reforçadoras ou aversivas modula a probabilidade presente de um 

comportamento. A análise operante do comportamento desenvolvida por Skinner 

(1953/2000, 1974/1982) e aplicada por Foxall e colaboradores (e.g. Foxall, 1990, 1999, 

2005; Oliveira-Castro & Foxall, 2005; Foxall, Oliveira-Castro, James, Yani de Soriano & 

Sigurdsson, 2006) especificamente ao comportamento do consumidor, o abordam como 

um comportamento operante que ocorre em cenários específicos e mantidos por suas 

conseqüências. 

A abordagem de Skinner diminui consideravelmente a iminência das variáveis 

intra- individuais, evidenciando as variáveis ambientais. Seus conceitos são consistentes e 

amplamente aplicados em outras áreas do conhecimento e seu interesse metodológico 

está focado no comportamento propriamente dito e não em intenções ou motivações 

porque se aplica a mais do que um evento momentâneo, como ouvir um ruído alto, 



26 

 

embora com o passar do tempo possa se desenvolver uma atitude negativa em relação aos 

ruídos altos. (Foxall, 1990, 1997, 1998).  

As conseqüências do comportamento do consumidor segundo o BPM 

A proposta comportamental para a compreensão do comportamento do 

consumidor, elaborada por Foxall, desde o final da década de 80 e ancorada nos estudos 

de Berry e Kunkel realizados durante a década de 1970, incorpora os princípios da 

proposta operante e se propõe a ampla investigação experimental para compreender e 

sistematizar a manifestação de fenômenos, como comportamento de escolha de marcas, 

influências de variáveis ambientais e resposta social, como agentes operantes. A ótica 

desta compreensão é disposicional, resumindo ocorrências passadas, observadas ou 

conhecidas, objetivando ganhos econômicos e assim favorecendo o estabelecimento de 

um padrão (Foxall, 1990).  

A proposta comportamental encontra espaço para sua afirmação na necessidade de 

modelos mais precisos de compreensão do comportamento dos consumidores, pois ao 

contrário dos modelos dominantes, se propõe a controlar e predizer comportamentos. Os 

modelos baseados no construto cognitivista fazem suposições sobre tendências de 

comportamentos, distanciando-se do controle efetivo, por darem importância secundária 

às variáveis ambientais e pelo pouco destaque à história de aprendizagem e, 

conseqüentemente, ao aumento ou diminuição de respostas do individuo. Esta 

configuração diminui consideravelmente a eminência das variáveis intra-individuais. 

Seus conceitos são consistentes e amplamente aplicados em outras áreas do conhecimento 

e seu interesse metodológico está focado no comportamento propriamente dito e não em 

intenções ou motivações (Foxall, 1990, 1997, 1998). 
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Os estudiosos deste modelo postulam que as conseqüências que mantém o 

comportamento do consumidor podem advir diretamente do uso dos produtos 

(conseqüências utilitárias), ou do feedback social decorrente da compra ou da aquisição 

destes produtos (conseqüências informativas). Esta proposta tem provido uma cada vez 

maior compreensão dos efeitos dos fatores situacionais (contexto físico e contexto social) 

e das conseqüências sobre este comportamento, permitindo se conhecer como o 

comportamento dos consumidores é afetado por estas variáveis e, assim, proporcionando 

um maior nível de conhecimento deste comportamento (Foxall ,1990, 2005). 

Ainda de acordo com Foxall (1998), o comportamento do consumidor somente 

pode ser explicado analisando-se a interseção entre o cenário do comportamento do con-

sumidor e a história de aprendizagem deste. Os eventos antecedentes ao comportamento 

do consumidor, segundo o modelo, são a história de aprendizagem pessoal do individuo e 

o cenário do consumo (Foxall, 1999).  

As conseqüências utilitárias refletem as condições materiais do produto/serviço 

como a importância e o uso de suas funções. Essas conseqüências são mediadas exclusi-

vamente pelo próprio produto ou serviço e estão relacionadas ao valor de uso (Oliveira-

Castro & Foxal, 2006). O reforçamento utilitário refere-se a todos os benefícios derivados 

diretamente da posse /utilização e aplicação do produto ou serviço que aumentam a taxa 

de resposta de um determinado comportamento do consumidor, consistindo, assim, nos 

resultados práticos da compra e do consumo, ou seja, benefício funcional, valor do uso, 

satisfação econômica, pragmática e material recebido pelo consumidor na aquisição/uso 

do produto/serviço, e está associado também aos sentimentos ligados a este, levando a 

uma satisfação direta dos bens ou serviços consumidos. Um exemplo de conseqüência 

utilitária pode ser ilustrado em um contexto de aquisição de uma bolsa. Se pensarmos a-
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penas na funcionalidade ou utilidade do bem, que é a de transportar ou acondicionar obje-

tos, uma bolsa de napa  sintética comprada em uma feira-livre, por exemplo, supriria esta 

função. 

As conseqüências informativas, por sua vez, são simbólicas, de origem social. 

Indicam a adequação e aprovação do comportamento, mediadas pelo ambiente social, de 

forma semelhante ao que Skinner (1957/1978) definiu como comportamento verbal. Este 

tipo de reforçamento consiste no feedback social sobre o desempenho do indivíduo, e não 

apenas na informação em si, resultando no nível de status social, prestígio e aceitação 

alcançada pelo consumidor através de seus esforços para obter o produto/serviço 

apresentando, portanto, um alto valor social (Foxall, 1990/1999). Repetindo o exemplo da 

bolsa, nesta situação a bolsa comprada na feira-livre seria inadequada; uma bolsa de 

marca famosa, por outro lado, sinalizaria um pertencimento a um grupo especifico e 

levaria à obtenção de atenção e reconhecimento social. 

A mesma lógica se aplica às conseqüências utilitárias ou informativas que 

reduzem a freqüência ou probabilidade de consumo de um determinado produto ou 

serviço. Quando um produto estraga, o serviço é prestado de forma inadequada ou estes 

não atendem às suas respectivas funções, temos exemplos de punições utilitárias. Quando 

o feedback social derivado da aquisição sinaliza o não pertencimento a um grupo, ou leva 

a atenção aversiva, o consumo do produto tende a diminuir, sendo denominado punição 

informativa (ver Figura 1). 
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Figura 1 - Figura 1 - Representação esquemática do modelo sob a perspectiva comportamental (Adaptado 

de Foxall et al., 2006). 

 

O cenário de consumo 

Como o comportamento ocorre em determinado contexto, o BPM denomina este 

contexto como cenário, também apresentado na Figura 1, que está carregado de estímulos 

discriminativos que sinalizarão a probabilidade de reforços (e punições) aos diferentes 

comportamentos de consumo. O cenário comportamental abrange os eventos 

antecedentes que sinalizam conseqüências passadas quando emitida uma determinada 

resposta, proporcionando uma síntese das contingências, que podem ser tanto 

reforçadoras, quanto punitivas (Silva, 2007). Em um cenário fechado, as escolhas não são 

amplamente mediadas pelo consumidor e sofrem a interferência de outras pessoas, como 

por exemplo, uma situação de consumo em restaurante a La carte, onde há a 

intermediação do garçom ou Maítre. Em um cenário mais aberto, o consumidor pode 

emitir uma ampla classe de respostas de consumo, sem a interferência direta de outros 

indivíduos, como por exemplo, em um restaurante por quilo, onde existe um balcão de 

serviço, com os alimentos dispostos e o consumidor pode escolher livremente o que 

comer e em que quantidades. No cenário fechado, a possibilidade de respostas variadas é 

mais restrita. 
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As classes de comportamento do consumidor segundo Foxall 

Baseado nas distinções entre cenário aberto e fechado, e entre reforço utilitário e 

informativo, Foxall (1990) propôs uma classificação do comportamento do consumidor. 

As classes operantes foram propostas de acordo com os padrões prevalecentes de 

conseqüência que produzem, visto que alguns comportamentos tipicamente produzem 

níveis relativamente altos ou baixos de reforço utilitário e também níveis relativamente 

altos ou baixos de reforço informativo (Tabela 3). Além disso, as quatro classes possíveis 

podem ocorrer em cenários relativamente abertos a relativamente fechados.  

Alto nível de reforço informativo e alto utilitário - Realização: Atividades que 

produzem realização pessoal, que são prazerosas por si mesmas e, além disso, conferem 

status social, estariam nesta classe, por exemplo: compra de um bem de luxo, como uma 

jóia da Tifanny, detendo um baixo nível de reforço informativo e alto nível de reforço 

utilitário - Hedonismo: atividades que produzem prazer e não sofrem a intervenção direta 

do ambiente social. Exemplificando: assistir a um entretenimento popular como um 

programa de televisão ou ler um romance popular (cenário aberto) e assistir ao filme 

apresentado durante um vôo internacional (cenário fechado). Alto nível de reforço 

informativo e baixo nível utilitário – Acumulação: Atividades que conferem deleite e alto 

feedback social, neste caso: colecionar e poupar seriam exemplos de comportamentos 

dessa classe.Baixo nível de reforço informativo e baixo nível de reforço utilitário – 

Manutenção:atividades que sofrem baixa interferência do ambiente social e possuem 

baixa e relativa influência dos aspectos funcionais, como exemplo: abastecimento do 
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carro (cenário aberto) e pagamentos de contas de manutenção doméstica (água, luz, 

telefone). 

Tabela 3 - Categorias do comportamento de consumo de acordo com o BPM 

  

Alto nível de reforço 

utilitário 

Baixo nível de reforço 

utilitário 

Alto nível de reforço 

informativo 
Realização Acumulação 

Baixo nível de reforço 

informativo 
Hedonismo Manutenção 

 

Analise conceitual do luxo a partir do B.P.M 

Para o BPM o comportamento do consumidor deve ser analisado pela intersecção 

entre a história de aprendizagem do indivíduo, o cenário de consumo e as consequências 

desse comportamento. O BPM postula que a taxa de resposta é explicada pelos estímulos 

discriminativos presentes em cenários (relativamente fechado / relativamente aberto) , 

ajustes de comportamento, (relativamente alto / relativamente baixo) e/ou reforço 

informativo ou utilitário (relativamente alto / relativamente baixo) e/ou punição ( 

informativa ou utilitária ) (Foxall, 1992b). Estímulos discriminativos correspondem aos 

estímulos coloquialmente denominados de sinais ou pistas, não eliciam repostas, mas 

fornecem o contexto na ocasião em que as respostas, se emitidas, serão consequenciadas 

(Catania,1999). A nomenclatura utilizada por Foxall (1990, 1998, 2005) para compor o 

seu modelo está apoiada pelos estudos econômicos e simbólicos de pesquisa de 

marketing social (Pohl, 2008). 

Na proposta original de Foxall (1990), os termos benefício utilitário 

(originalmente hedônico) e benefício informativo (originalmente simbólico), derivam dos 
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trabalhos de laboratório sobre as respostas humanas, fontes primárias / e ou secundárias 

de recompensa para tarefas repetitivas (pontos, pequenas somas de dinheiro, ou porções 

de alimentos). Os termos benefícios foram substituídos por reforço, em 2006, assim como 

a concepção de cenário, originamente físico, regulatório, temporal e social (Foxall, 

Oliveira-Castro, James, Yani-de-Soriano & Sigurson, 2006). A idéia de história 

individual também foi modificada (primeiramente englobando percepção, valores, 

atitudes e preferências). 

Há paralelos óbvios na economia comportamental em que o consumo conspícuo, 

por exemplo, é socialmente reforçado mais do que economicamente ou tecnicamente 

mediado e reforço informativo é claramente relacionado com a avaliação de desempenho 

na forma de status social ou auto-estima, em vez dos benefícios utilitários diretos de 

compra ou de uso. Analisando a proposta de compreensão de compras de produtos do 

mercado do luxo a partir desta contextualização, nos deparamos com um cenário aberto, 

com ampla mediação da comunidade verbal, que reforça ou pune o comportamento de 

seus membros e encontra-se carregado de estímulos discriminativos que sinalizam a 

história antecedente dos individuos e as probabilidades de consequências derivadas destas 

escolhas (Foxall, 2005). 

O cenário aberto possibilita a emissão de diversas respostas com consequências 

amplas, por abrangerem muitas alternativas e limitam a intervenção de terceiros como 

agente determinante dessas escolhas. As escolhas são amplamente determinadas pelo 

próprio individuo e sua principal fonte de influência está em sua própria história pessoal, 

que por sua vez pode estar sob controle do julgamento social, o que indica um alto valor 

reforçador da aceitação social.  
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Quando um individuo seleciona um produto ou marca em busca da aceitação de 

outros membros do seu grupo, acaba se comportamento precorrentemente, formulando 

regras e seguindo determinadas pistas que aumentarão a probabilidade de resultados 

confortáveis que restringirão as possibilidades de repreensão. Comportamentos 

precorrentes, segundo Lopes e Abid ( 2002 ), podem ser descritos,  como aqueles que não 

são reforçados imediatamente, mas são fundamentais para a emissão de uma resposta 

comportamental subsequente e que terá uma consequência reforçadora. No caso das 

marcas, estas são construídas e sustentadas por componentes que objetivam diminuir as 

distâncias entre os individuos e seu grupo de inserção. Um desses componentes é a 

publicidade que potencializa os atributos funcionais e simbólicos dos bens anunciados, 

por conter uma série de eventos que podem funcionar como estímulos discriminativos em 

forma de regras, promessas ou normas, sendo sua principal função diminuir o tempo de 

procura (Solomon, 2008). Quanto mais relevante forem os aspectos semióticos do 

produto para a comunidade verbal, maior será o esforço em estabelecer estímulos 

discriminativos que sinalizem reforços que culminem neste entendimento. 

Em um cenário aberto, o consumidor se depara com uma quantidade considerável 

de marcas que se assemelham em atributos físicos, pois são constituídos dos mesmos 

componentes primários em seu processo de fabricação. Diante desta encruzilhada de 

possibilidades, o consumidor optará por produtos ancorados por marcas que sinalizam 

maior probabilidade de reforço na sua comunidade verbal. O controle das escolhas está 

mais nos aspectos sociais do que nos aspectos funcionais. O reforçamento dos atributos 

simbólicos da marca e sua significância para o grupo de referência aumentarão 

consideravelmente a probabilidade desta ser a alternativa mais viável. 
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Há diversos processos comportamentais contribuindo para o controle destas 

escolhas, como o emparelhamento, ou seja, a apresentação de um estímulo após o outro e 

que proporciona a transferência de atributos pela repetição. A generalização que ocorre 

em magnitude da resposta em função da semelhança física entre estímulos. O 

encadeamento que se constitui pela sequência de estímulos discriminativos (S
D
s) e 

respostas (R), onde cada resposta intermediária é reforçada por mudanças no ambiente 

que funcionam como SD para a próxima resposta, sendo a última resposta seguida pelo 

reforçador final. Neste contexto, a lei da igualação oferece respostas confiáveis para o 

entendimento do processo de escolha de marcas, afirmando que a frequência relativa de 

uma resposta iguala a frequência relativa dos reforços produzidos por aquela resposta. 

Escolher uma marca significa a emissão de um comportamento econômico representando 

um atalho no esquema de sociabilidade. 

O mix de marketing interpretado pela perspectiva comportamental discrimina que 

produtos e serviços contêm uma enormidade de atributos que agem como  estímulos 

discriminativos  funcionando como sinalizadores de reforço condicional à compra e ao 

consumo. A experimentação e posterior repetição das compras independem de 

convicções anteriormente formatadas sobre o desempenho das marcas antes da decisão de 

compra. Em uma visão congnitivista, esta sequência corresponderia ao estágio final do 

esquema e ainda a experiência do consumidor anterior ao processo de experimentação e 

posteriormente às consequências deste processo (Foxall&Oliveira-Castro, 2006). 

Pesquisas sobre o comportamento do consumo de bens de luxo 

O luxo sob o ponto de vista dos consumidores coexiste pela necessidade de 

ascensão social, posicionando-se como um sinalizador particular de sua capacidade 
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conspícua e bem estar como reforçador social. As tentativas de interpretar o 

comportamento dos consumidores deste segmento vêm sendo desenvolvidas há pelo 

menos 50 anos, porém em sua grande maioria de caráter especulativo baseado nas 

intenções de compra. Pesquisas que investigam o comportamento não verbal 

praticamente inexistem na literatura do segmento. 

Page (1992) realizou uma investigação histórica com objetivo de traçar as raízes 

do consumo conspícuo estadunidense a partir de uma amostra de julgamento, envolvendo 

coleta, análise e síntese de dados. Para este estudo, foram consideradas as principais 

obras da economia, sociologia e marketing, a fim de verificar como o comportamento dos 

consumidores se desenvolveu durante o período que corresponde de 1981, a partir do 

trabalho de Mason, Consumo conspícuo: Um estudo do comportamento do consumidor 

Excepcional, que divide o desenvolvimento do consumo conspícuo em três etapas: 

sociedades tradicionais (Europa feudal a 1700); sociedades que atingiram o 

desenvolvimento (1860 para a Segunda Guerra Mundial); e, sociedades afluentes (pós-

Primeira Guerra Mundial 11 a 1970), até o da sociedade pós-ricos que caracteriza a 

década de 1980 e início de 1990 nos Estados Unidos.  Page categorizou as sociedades 

em: sociedades tradicionais e sociedades afluentes. Concluiu que este tipo de consumo é 

motivado pela busca de status. No estudo, a autora enfatiza ainda, a necessidade de novos 

estudos para os países com alto índice de industrialização que correlacionem a busca de 

status com a criminalidade, pois as pessoas parecem tender a manifestar comportamentos 

inadequados para alcançar tais objetivos, além de estudos que se proponham a estudar as 

tendências evolutivas do comportamento ostensivo das nações pouco industrializadas. 

Dubois e Duquesne (1993) compararam o poder preditivo da renda do consumidor 

em relação à cultura deste mercado. Neste estudo, 7.600 europeus responderam a um 
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questionário com questões sobre o tema. Os autores obtiveram dois resultados 

expressivos: a) os bens de luxo são comprados pela utilidade e qualidade superior que faz 

parte do consumo conspícuo e intenciona a ostentação de riqueza; b) os consumidores de 

produtos de luxo os adquirem motivados pelo potencial simbólico. Constitui-se, portanto, 

em consumo hedônico e uma forma extrema de expressão de valores. 

Dubois e Cezellar (2002) buscaram explorar a relação entre os conceitos de luxo e 

o prestígio aplicado às marcas, realizaram uma pesquisa em profundidade com 15 

participantes entre 24 e 82 anos, e concluíram que o prestigio é baseado em uma 

realização humana inerente à marca, enquanto o luxo refere-se aos benefícios que partem 

do refinamento e da estética de um estilo de vida suntuoso. 

 Hauck e Standforth (2007) aplicaram um survey a 347 participantes divididos em 

grupos de diferentes idades, com a finalidade de investigar as diferenças entre percepções 

sobre bens e serviços de luxo entre grupos. Estes autores concluíram que a categorização 

do luxo e a necessidade são percepções sociais baseadas em diferentes valores e estilos de 

vida. Segundo os autores, as escalas de categorias de produtos variam entre participantes 

de idades diferentes. 

Yoo e Lee (2009) exploraram as intenções de compra do consumidor de marcas 

de luxo para produtos genuínos e falsificados. Os autores identificaram três dimensões 

determinantes da decisão de compra para produtos genuínos/falsificados: a) o 

comportamento é baseado na experiência passada, b) as atitudes em relação à compra de 

falsificações, e c) as características individuais. Coletaram dados de 324 estudantes 

coreanos do sexo feminino. Os dados mostraram que as intenções de compra de produtos 
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falsificados são positivamente relacionadas com as intenções de compra para os produtos 

originais.  

Em outro trabalho (Yoo & Lee, 2012), propuseram um novo estudo, onde 

avaliaram o risco do negócio associado com o comportamento de consumo de produtos 

de moda do segmento luxo falsificados, examinando o efeito de experiências passadas 

com marcas de moda de luxo falsificadas e marcas originais de moda de luxo. Com base 

no levantamento de dados dos consumidores de cinco categorias de produtos de moda do 

segmento, eles descobriram que um efeito assimétrico existiu em que experiências 

passadas com marcas de moda de luxo originais são negativamente correlacionadas com 

a intenção de compra do consumidor de produtos contrafeitos. Demonstraram ainda, que 

experiências passadas com as falsificações não se correlacionam com a intenção de 

compra futuras do consumidor de marcas originais de moda de luxo. Eles conduziram 

ainda outro estudo, que foi baseado em dados experimentais de duas marcas de bolsas de 

luxo, confirmando a validade dos achados. 

Atualmente um proeminente e voraz consumidor do segmento é o mercado 

asiático e por isso pesquisas que mapeiem e investiguem o comportamento destes 

consumidores levando em conta os aspectos culturais vem ganhando cada vez mais 

destaque. A China em particular vem despontando como um grande mercado consumidor 

de bens de luxo da atualidade, visto que chineses respondem por 25% do consumo 

mundial, perdendo apenas para o Japão no ranking de consumo deste segmento.  

Zahn & He (2011) consideram que para os chineses, produtos de luxo são como 

um prêmio e por isso realizaram um estudo que se propôs a responder uma questão 

fundamental: os produtos de luxo são mesmo percebidos como bens de alto valor pela 
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classe média chinesa? Um estudo desta natureza poderia orientar comerciantes destes 

produtos, através da testagem das relações de três traços psicológicos que fazem com que 

os chineses se comportem de maneira única em relação aos seus pares globais: O 

primeiro traço, consciência de valor (VC), refere-se à tendência para avaliar a melhor 

performance dos produtos ou serviço para uma determinada faixa de preço, já que os 

chineses valorizam muito o valor funcional do bem. O segundo traço valor de influência 

normativa (SNI), procura avaliar as diferenças individuais e se elas tendem a estar em 

congruência com as normas sociais, principalmente em uma cultura como a chinesa que 

dá grande valor ao coletivo. Se em culturas individualistas exorta-se a auto-expressão, as 

culturas coletivas são impulsionadas pelas necessidades sociais. O terceiro traço 

examinado foi à necessidade de singularidade (NFU), que ressalta a necessidade de um 

individuo em distinguir-se dos outros.  

Através de uma empresa de telecomunicações, uma amostra aleatória foi 

selecionada, composta por usuários de telefonia móvel que haviam usado a internet 3G, 

para pelo menos um tipo de serviço como contratação de hotéis, companhia aérea ou 

restaurante. Cerca de 5.000 mensagens foram enviadas durante 08 dias. Do total de 

mensagens, 449 participantes retornaram e 359 responderam a pesquisa, realizada on line, 

onde foram investigadas três categorias de produtos: bolsas, roupas de grife e relógios. As 

marcas avaliadas no estudo haviam sido selecionadas em um pré-teste onde 105 

participantes listaram as marcas mais conhecidas para diversas categorias de produtos.  

Para o estudo final, foram confeccionadas três versões de questionário, uma versão para 

cada categoria. Cada participante respondeu a apenas uma versão, totalizando 134 para 

roupas de grife, 106 para relógios e 119 para bolsas. As questões aferiram o 

conhecimento das marcas, intenção de compra, traços psicológicos e características 
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sóciodemográficas. O estudo utilizou uma escala de auto-avaliação para capturar o 

conhecimento objetivo e subjetivo dos consumidores e identificou novas variáveis para 

segmentação de mercado (traços psicológicos) a partir de normas sociais. Esta nova 

segmentação poderia aumentar a eficácia das estratégias mercadológicas de negociantes 

do setor a realizarem campanhas publicitárias que abordem novos aspectos e atraiam 

consumidores interessados em conquistar o seu objetivo social, selecionando e adquirindo 

marcas que favoreçam a conexão com grupos sociais desejáveis.  

Kim et al (2010 ) realizaram uma pesquisa quantitativa na Coréia do Sul para 

analisar a fidelidade e a percepção de valor dos consumidores de marcas  estrangeiras do 

segmento luxo (FLFB), além de examinar se o impacto da diversificação do canal teria 

influência sobre esta avaliação. Dois pré-testes foram realizados com 50 participantes que 

listaram as 19 marcas participantes do estudo final. Posteriormente usando a técnica da 

bola de neve, 600 participantes foram recrutados e 475 foram selecionados após análise 

dos questionários.  

Três hipóteses foram testadas: H1. A diversificação de canal não afetará o valor 

da marca para os consumidores de FLFB, (marcas de luxo estrangeiras); H2. A 

diversificação de canal não afetará a lealdade dos consumidores de FLFB; e H3. A 

influência do valor da marca e lealdade das marcas não será afetado pelo canal de 

distribuição. Cinco valores para as marcas foram considerados (expressivo / social, 

emocional, econômico, físico, e valor do serviço). No entanto, como  fator de análise, os 

valores físicos e serviço foram combinados como um valor único, e renomeado como 

valor utilitário para este estudo. Entre os quatro valores da marca, o valor expressivo / 

social recebeu a melhor pontuação (29,96%), seguido pelo valor utilitário (19,48%), valor 
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emocional (16,00%) e valor econômico (12,91%). Após foi testado o valor da marca em 

relação ao tipo de canal. 

Ao testar os valores de marca para cada diversificação de canais, FLFB vendidas 

apenas no canal tradicional (PMS) recebeu a maior pontuação média em todos os valores 

da marca, exceto o valor econômico. O valor expressivo / social foi significativamente 

mais baixo do que os outros valores da marca quando os participantes descobriram que 

FLFB foram ofertados em TDC (lojas de departamento) e lojas de Internet. Este dado 

pode ser relacionado ao aumento significativo do número de lojas de internet que vendem 

FLFB, diminuindo a sensação de exclusividade. O principal atrativo apontado pelos 

consumidores para comprar pela internet é o preço até 30% menor do que em lojas 

especializadas; no entanto, estes, cada vez mais desconfiam da legitimidade do produto 

ofertado. Quando testada a influência do valor da marca, o estudo revelou que os 

participantes estão dispostos a recomendar suas marcas de luxo favoritas para seus grupos 

socais. Quando FLFB foram vendidos apenas com TDC, os valores emocionais, 

utilitários, e expressivos/sociais foram importantes para estabelecer a fidelidade à marca. 

Especialmente, valor emocional que foi o valor mais significativo para lealdade das 

marcas. 

Durante a International Conference "Luxury and Counterfeiting”, Hudders (2011) 

apresentou um estudo realizado na Bélgica. Nele, o autor dialoga com estudos anteriores, 

explorando a possibilidade de investigar tanto os valores utilitários quanto benefícios 

hedônicos da compra de bens de luxo, simultaneamente. Estudos anteriores olharam para 

a conceituação de produtos de luxo, as estratégias de marketing do segmento luxo, os 

processos de criação de valor para as marcas de luxo, as atitudes do consumidor diante de 

luxo, mas sem investigar a motivação voltada para a dimensão expressiva.  
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O estudo fez uso de um delineamento misto para testar hipóteses. Primeiramente 

foi realizado um pré-teste com 35 estudantes universitários que tinham que classificar em 

uma lista de 10 produtos, qual pontuação cada item receberia tanto para o consumo 

público, quanto privado, além de classificar em uma escala Likert de cinco pontos qual o 

nível de ―luxo‖, de cada produto. Os 706 participantes foram divididos em cotas em 

termos de sexo e idade, após o pré-teste. Os experimentadores utilizaram uma escala de 

cinco pontos para medir os motivos de compra Os motivos impressionantes foram 

medidos em quatro itens e as motivações expressivas em dois itens. Os participantes 

indicaram para cada item em qual medida este motivo teria um papel na decisão de 

compra. Os resultados revelaram que os consumidores atribuem mais importância a 

motivos impressionantes do que a motivos expressivos, revelando que eles não estão 

apenas à procura de status ou prestígio; eles também estão procurando luxos hedônicos 

com benefícios oferecidos a eles.  

Esta constatação implica que o consumo de luxo não pode ser equiparado ao 

consumo conspícuo (ou seja, exposição aberta de produtos de luxo para impressionar os 

outros e visando conquistar um status mais elevado). Na verdade, os consumidores estão 

comprando produtos de luxo buscando tanto o valor de uso intrínseco ou os benefícios 

emocionais relacionados com o consumo do produto. No entanto o estudo demonstrou 

que as mulheres têm maior inclinação para a compra conspícua. Os resultados também 

revelam que tanto as diferenças individuais e características do produto têm impacto 

moderador sobre a relatividade dos motivos de compra. O autor afirma que mesmo 

pessoas com renda mais baixa, são sensíveis aos apelos simbólicos de marcas do 

segmento, sugerindo que os ganhos hedônicos são mais importantes do que os motivos 

expressivos. 
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Li, Li e Kambele (2012) propuseram um estudo que buscava entender melhor 

como o estilo de vida dos chineses funciona como um agente determinante na relação de 

consumo de bens de luxo e qual a disposição destes em pagar por marcas conhecidas, 

investigando a percepção de valor (valor incluindo valor físico, valor econômico, valor 

expressivo / social, o valor emocional, e valor do serviço). Outro ponto avaliado no 

estudo foi a verificação do valor percebido pelos consumidores sobre as marcas que 

sofrem com a falsificação e qual a disposição dos chineses em pagar por produtos 

originais destas marcas em congruência com o seu estilo de vida, refletindo suas 

intenções de compra. 

Os pesquisadores publicaram um survey no portal Qualitrics.com e para requisitar 

entrevistados, foram selecionados perfis em redes sociais, em fóruns de moda e beleza e 

adquiridas listas de e-mails de um portal de turismo. Foram enviados e-mails convidando 

pessoas a visitarem o portal para participar da pesquisa. A amostra foi complementada 

com professores universitários e empregados de uma banco privado. Também foram 

selecionados respondentes em um shopping nas cidades chinesas de Harbin e Pequim. 

295 responderam on line e 290 responderam off line. Neste estudo, os consumidores 

chineses foram divididos em quatro grupos de acordo com seu comportamento de compra 

anterior. As pessoas que tinham comprado um único produto falsificado de marcas de 

luxo do segmento moda (Grupo 1), pessoas que nunca tinham comprado marcas genuínas 

e falsificadas de luxo do segmento moda (Grupo 2), as pessoas que tinham comprado 

ambos (genuínos e falsificados) de luxo do segmento (Grupo 3), e as pessoas que tinham 

comprado apenas marcas de luxo genuínas (Grupo 4). As principais marcas de vestuário 

de moda de luxo incluídas foram: Gucci, Hermes, Chanel, Prada, Versace, LV, Dior, 

DKNY, VG e Armani. Fazendo uma revisão da literatura, os pesquisadores apontam que 
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as pessoas utilizam marcas de luxo como um passaporte para alcançar prestígio. Para 

eles, bens de luxo são mais do que uma categoria de produtos, estão posicionados em 

uma dimensão emocional e simbólica. São sinalizadores de identidade pessoal e social. 

Essa pesquisa demonstrou ainda que as dimensões de estilo de vida dos chineses 

se assemelham com a de consumidores de outros países. Três dimensões de valor foram 

descobertas: valor social/emocional, utilitária e econômica, diferindo dos resultados do 

estudo de Kim et al (2010). Foram encontradas diferenças significativas entre os quatro 

grupos com diferentes experiências de compra na avaliação dos efeitos do estilo de vida 

sobre a disposição de pagar dos chineses. Os resultados evidenciam que as variáveis para 

estilo de vida, praticidade da moda, valor social/emocional percebido, valor utilitário/ 

valor econômico percebido, influenciam significativamente a disposição dos chineses a 

pagar por produtos de moda de marcas de luxo. Os consumidores chineses perseguem os 

valores globais associados a marcas de luxo. Os resultados sugerem que novas pesquisas 

devem ser feitas para determinar os fatores que podem afetar a disposição de pagar por 

marcas genuínas x falsificadas. 

Uma análise realizada na China por um pesquisador sobre o consumo de bens de 

luxo, utilizando o BPM, buscou entender correlação entre reforço utilitário e política de 

preços de bens de luxo. Qiang Du (2009) resolveu investigar se o que controlava esta 

escolha em pagar por uma marca de luxo estava na ideia de qualidade ou no simbolismo 

da marca. O valor utilitário parecia ficar em segundo plano quando se trata de um bem de 

luxo, pois segundo o autor, investigando o dicionário inglês Collins, o luxo é considerado 

uma indulgência, ao invés de uma necessidade. (Du, 2009). 



44 

 

O autor, após uma sistemática e minuciosa revisão da literatura sobre teoria de 

preços deduziu que, além da qualidade, há outras variáveis que influenciam no 

comportamento de compra, principalmente as variáveis ambientais e a história passada 

do individuo e que os clientes utilizam pistas para os ajudam a resolver a problemática. 

Neste sentido, o BPM parece fornecer um esquema de compreensão que envolve todas 

as variáveis que circundam o consumidor. Na condição de aquisição de bens de luxo, o 

cliente parece levar em consideração tanto as questões utilitárias, informativas e 

possíveis conseqüências aversivas desta aquisição. Na tentativa de entender a correlação 

entre bens de luxo e preço, ele propõe a construção de um sistema de avaliação e a 

criação de um benchmark virtual. O autor criou e utilizou um índice para sondar o 

quanto o preço de um bem de luxo depende do seu valor utilitário, mas confirmando 

que diversas variáveis que se entrelaçam nesta composição podem influenciar a decisão 

dos consumidores. O autor ressalta que há poucas pesquisas investigativas nesta área e a 

adoção do B.P.M pode ser uma solução viável e concreta para a compreensão deste tipo 

de fenômeno. Du, aponta que o primeiro  passo para calcular IVDI( índice de 

depedência) é construir o valor de referência com base em especificações  de uma 

determinada categoriade produto. O autor propõe a equação , Iu=Ut/Ub (Ut = reforço 

quotizado utilitário do alvo de investigação, Ub = representa o reforçamento utilitário 

do benchmark de cada categoria de produto, Iu = o grau de valor intrínseco). Para 

comparar o preço entre o benchmark e o target, foi dividido o preço do target em 

categorias (Pu=Pt/Pb), sendo Pt= Preço do target pesquisado, Pu=Preço do benchmark 

de cada categoria de produto, Pt= relação entre o preço do  alvo de investigação em 

relação ao preço do benchmark. Sendo assim, Iu indica o valor intrínseco do alvo de 

investigação e Pu indica seu nível de preços ao do alvo,. Para o autor pode-se comparar 
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Iu e Pu para verificar se o valor intrínseco do alvo de investigação é linear com o seu 

preço com base no produto de referência. A fórmula a seguir mostra os pormenores, de 

como o autor chegou a estas medidas:  Iu=Ut/Ub=UtxPb e Pu= Pt/Pb=UbxPt. De acordo 

com a demonstração acima, configura-se que Iu / Pu é capaz de indicar o quanto o preço 

do produto de pesquisa selecionado  é baseada em seu valor intrínseco, ou seja, o 

reforço utilitária, então foi  definido Iu / Pu como valor intrínseco e proposto um Índice 

de Dependência (IVDI)=UtxPb. O autor enfatiza, que apesar de sua aplicabilidade, o 

índice ainda precisa ser mais amplamente testado no tocante ao desenvolvimento dos 

valores de referência. 

O consumo de bens falsificados cresce também no Brasil. Ituassu e Matos (2015) 

apresentaram durante o XXIX Encontro nacional da Anpad, um estudo realizado com 400 

consumidores de duas capitais brasileiras, uma no sudeste e outra no sul do país, com 200 

respondentes em cada cidade.  Dois modelos de regressão múltipla foram estimados e 

testados após uma revisão da literatura, a fim de explicar os fatores que afetavam as 

atitudes e as intenções de compra de consumidores de produtos falsificados. No primeiro, 

a intenção era explicar as variações das atitudes dos consumidores em relação aos 

produtos piratas a partir de variáveis de interferências preço-qualidade, aversão ao risco, 

norma subjetiva, risco percebido, gratificação pessoal, integridade, o fato de já ter 

comprado anteriormente algum produto pirata e gênero.  Já o segundo modelo tinha como 

meta explicar as variações nas intenções comportamentais dos consumidores a partir de 

suas atitudes e das variáveis consideradas no modelo anterior. Testar dois modelos foi 

intencional, pois a proposta era comparar e testar possíveis variáveis que influenciam 

atitudes, mas não vice-versa. Os resultados foram convergentes nos dois surveys, 

observando-se que a atitude era intimamente afetada pela norma subjetiva, mostrando-se 
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em conformidade com a teoria do comportamento planejado de Ajzen (1991). O estudo 

também demonstrou que os consumidores estão propensos ao risco nos dois estudos 

realizados.  

De acordo com a literatura, consumidores com padrões éticos mais baixos estão 

mais propensos a adquirir bens falsificados. Já os resultados do segundo modelo se 

assemelharam quando se comparam as duas amostras, sinalizando que as intenções foram 

significativamente afetadas por atitudes, se o consumidor já havia comprado ou não 

produtos pirateados, a norma subjetiva (relação direta) e risco percebido (relação inversa) 

entrou em congruência com o primeiro modelo. Os resultados demonstraram haver 

diferenças estatisticamente significativas para o gênero, sendo o feminino mais favorável 

ao risco. 

Silva, Pessoa e Oliveira (2013) apresentaram um estudo realizado com 15 

mulheres entre 28-53 anos, indicadas pelo relacionamento pessoal dos pesquisadores e 

compradoras de pelo menos uma réplica de bolsas de marcas de luxo, compradas no 

Brasil ou exterior.  Utilizando a técnica laddering, realizada a partir de entrevistas 

individuais interpelando os sujeitos para buscar aspectos não aparentes e através da coleta 

de dados provocar ―insights” que muitas vezes fogem a percepção consciente. A técnica 

foi aplicada em duas fases, com o objetivo de identificar os valores responsáveis pela 

decisão de compra. Os autores descrevem três tipos de consumidor de réplicas: aquele 

que sabe que existe diferença em termos de qualidade entre o original e o falso, porém 

não avalia o quanto ou não se importa com tal diferença; o que está ciente de que o 

produto é uma réplica, mas geralmente compra produtos que tendem a apresentar 

complexidade tecnológica moderada; e, finalmente, o que desenvolve uma mentalidade 

de ―Robin Hood‖ por não possuir empatia com grandes corporações. 
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Durante as entrevistas, as participantes eram estimuladas a comentar sobre os 

acessórios de moda que utilizavam e quando mencionavam bolsas, iniciavam-se as 

perguntas sobre as bolsas da Louis Vuitton, marca foco do estudo. Na sequência eram 

indagadas sobre os critérios para a escolha das réplicas e a significância desta escolha, na 

tentativa de extrair destas os benefícios intrínsecos que a aquisição lhes proporcionava. 

Foi realizada uma analise de conteúdo, após a leitura das entrevistas. Os resultados 

indicaram que a “auto-estima” foi o principal motivador de compras de réplicas de Louis 

Vuitton. O segundo valor apontado, “poderosa‖ revela que ao usar uma réplica da marca 

Louis Vuitton, as participantes se sentem empoderadas. O valor “bem-cuidada” que 

também teve destaque na análise demonstrou ligação direta com o valor ―poderosa‖. O 

estudo sugere que ao adquirir uma réplica de bolsas da Louis Vuitton, as participantes se 

inserem em um patamar social almejado, e isso proporciona prazer e bem estar, 

melhorando a auto – avaliação em comparação com outras mulheres da sociedade. 

 

Justificativa 

Na visão comportamental o que se pretende analisar e avaliar, são as influências e 

o peso das variáveis do ambiente físico e do ambiente social no controle dos 

comportamentos evocados e modelados segundo determinados contextos e sua 

probabilidade de comportamentos futuros. 

Neste contexto, será dimensionada a relação entre os níveis de conhecimento, 

valores de marcas e história de consumo de produtos de luxo originais e falsificados, a 

partir da coleta de informações através de questionários, buscando aferir o relato verbal 

dos participantes, Neste contexto será dimensionada a relação intenção – comportamento 
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a partir da coleta de informações e manipulações do contexto que possibilitem perceber a 

sua extensão. Para Skinner (1953/2006), uma pessoa pode estabelecer o seu propósito ou 

intenção e descrever o que ela pretende fazer ou obter, relatar suas crenças ou 

conhecimento, quando adquire consciência das relações contingenciadas envolvidas com 

as controladoras da ação. Consciência, é entendida como a capacidade de relatar aos 

outros e para si próprio o que ocorreu, surge no curso da vida, como um produto social. 

(De Rose, 1982). Catania (1999) define ―palavra― como um meio de levar as pessoas a 

fazerem coisas. O autor sugere que é mais fácil mudar o comportamento humano 

modelando aquilo que alguém diz do que modelando aquilo que alguém faz. 

Para Skinner (1957), comportamento verbal é um operante, definido como o 

comportamento cujo reforçador é mediado por outra pessoa treinada para consequenciar 

esta emissão por uma dada comunidade verbal. Os comportamentos dos indivíduos estão, 

portanto, em constante modificação e são alterados por esta relação. A comunidade 

verbal mantém a correspondência entre o comportamento verbal e os eventos ambientais 

,somente quando o comportamento do falante for consistente é que ele fornece estímulos 

discriminativos para gerar um comportamento no ouvinte (Amaral & Wechsler, 2009). 

Quando este processo de ―conscientização‖ se estabelece, ele é transformado em 

uma regra ou em resolução, que virá a ser expressa como um comportamento manifesto. 

Em maior freqüência o que se observa são estas formulações em caráter privado, mas 

dependendo da história passada do individuo a resolução formulada pode tornar-se agente 

das contingências reforçadoras ou punitivas que controlam o comportamento 

subseqüente, aumentando ou diminuindo a sua probabilidade (Janarelli, 2006). Sério 

(2004) destaca que a partir do comportamento verbal, a humanidade pôde relacionar-se 

com o ambiente e ser alterado por esta relação, descrevendo o mundo a sua volta. 
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Estudos que investigam a correlação dizer-fazer ou fazer-dizer, no segmento 

comportamento do consumidor são ainda bastante tímidos. Destaca-se o trabalho de 

Janarelli (2006), que buscou investigar a relação entre o dizer e o fazer para o 

comportamento de escolha de marcas, concentrando-se na análise do sujeito único. Este 

autor verificou se havia correspondência entre dizer que iria comprar e o comportamento 

de compra de um mesmo sujeito, além de verificar se existia um padrão entre o dizer e o 

fazer sobre o consumo de categorias específicas de produtos, correlacionando com os 

níveis de reforço utilitário e informativo, proposto por Foxall (2000). Para tanto, sete 

sujeitos foram acompanhados durante 20 semanas, para três categorias de produtos. O 

estudo apontou que houve uma correspondência mais significativa para marcas com 

maior nível de reforço informativo. Quanto maior a amplitude de marcas compradas, 

maior a dificuldade do relato de conhecimento e a recompra. 

Porto (2009) descreve que através da realização de três estudos experimentais 

procurou analisar os efeitos das estratégias de marcas em relação às experiências dos 

consumidores sobre a correspondência dizer-fazer em escolhas de marcas. Os resultados 

alcançados pelo pesquisador sugerem que a maioria dos consumidores adquire os 

produtos que declararou quando essa relação é próxima, demonstrando que quando o 

comportamento ocorre imediatamente ao dizer, tem maior probabilidade de se confirmar. 

Os percentuais de correspondência tendem a aumentar para marcas com o nível de 

reforço informativo mais elevado.  

Simonassi, Tizo e Pinto (2011), resgatando a literatura, destacam estudos que 

sugerem que o ―dizer‖ e o ―fazer‖ seriam comportamentos funcionalmente 

independentes. Ressaltam que a ocorrência de correspondência é maior quando há um 

histórico de reforçamento para a mesma, pois reforçar apenas um dos componentes, a 
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resposta verbal ou a não verbal, pode não ser suficiente para manter a outra resposta. De 

acordo com Simonassi (2001), os comportamentos de ‗dizer‘ e ‗fazer‘ são operantes 

inter-relacionados, devem ser analisados como classes de operantes que os integrem com 

classes de estímulos, podendo ser realizada a partir de variáveis controladoras, que 

controlam comportamentos públicos. Apesar do reconhecimento da necessidade de 

investigação dessas relações, o presente trabalho pretende analisar as respostas verbais 

dos participantes, sem promover a correspondência das sequências dizer-fazer, fazer-

dizer.   

Os indivíduos aprendem a relacionar-se com os elementos distintivos de suas 

classes por exposição a contingências, por regras sociais ou por imitação. A exposição a 

contingências estabelece condições para o aprendizado pelas conseqüências de seus 

comportamentos. Se uma marca ou produto utilizado como ―passaporte de ascensão‖ 

supre sua função, aumenta a probabilidade de repetição da freqüência de compra de 

marcas e produtos similares, tornando-se um potente operante. As regras sociais 

fornecem um código de condutas que regem o seu convívio social e a imitação manifesta-

se por ganho econômico dentro de um processo evolutivo. A imitação indica que o 

produto é comprado, por representa algo fundamental para os outros elementos do grupo, 

que também os adquiriram, demonstra a necessidade de estar em conformidade com o seu 

grupo de inserção (Leibestein, 1950). Os estados de privação ou saciação dos 

consumidores indincam operações estabelecedoras que irão reger o comportamento de 

compra. 

Optou-se pela utilização de bolsas neste estudo, por este item representar um 

volume significativo de aquisições, além de ser um produto com uma comercialização 

bastante explorada em pontos de aquisição físicos ou eletrônicos, porém ,os dados 
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obtidos na pesquisa poderão ser generalizados para outros itens do segmento, uma vez 

que os formulários exploram dados mais abrangentes deste mercado. 

 

Objetivos 

O luxo é considerado uma indulgência, ao invés de uma necessidade (Du, 2009). 

O autor em sua tese afirma que o consumo de produtos de luxo manifesta o desejo de 

distinção social do consumidor, baseado nesta afirmação a proposta deste trabalho se 

pauta em investigar o quão a força da distinção social pode inferir aos consumidores a um 

emblema distintivo, sobrepondo-se ao conhecimento de não estar adquirindo um bem 

legítimo, desde que não seja de conhecimento do seu grupo de pertença, ou ainda seus 

efeitos sobre o consumidor que mesmo revelando que não se trata de um produto 

legítimo, ainda assim considera à marca um passaporte de inclusão social O que almeja 

com estes estudos é analisar o comportamento dos consumidores sensíveis ao apelo do 

mercado do luxo, correlacionando os resultados com a proposta do BPM, que classifica 

os comportamentos a partir das conseqüências evocadas, que aumentarão ou diminuirão a 

probabilidade de compra (reforço ou punição, informativa ou utilitária). Mais 

especificamente, o presente projeto tem como objetivos: 

1. Avaliar o nível de conhecimento e qualidade de diferentes marcas deste mercado;  

2. Analisar a relação que os participantes indicam entre os níveis de conhecimento e 

qualidade e o nível de falsificação/replicação; 

3. Aferir o nível de conhecimento e qualidade e a disposição dos consumidores em 

pagar por produtos originais ou falsificados das marcas estudadas; 
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4. Mensurar os efeitos de manipulações de contexto em campanhas publicitárias 

contra a compra de falsificação e os efeitos sobre os comportamentos imediatos, 

de médio e longo prazo dos consumidores; 

5. Relacionar diferentes medidas sócio-demográficas (sexo, renda) com a declaração 

de uso de produtos de luxo não originais; 
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Estudo 1 

 

O comportamento humano, na perspectiva behaviorista radical, é forjado por três 

determinantes de variação e seleção: a filogênese, a ontogênese e práticas culturais. Nas 

palavras de Skinner,  

"o comportamento humano é o produto das inter-relações 

entre estes fatores: (1) das contingências de sobrevivência 

responsáveis pela seleção natural das espécies e (2) das 

contingências de reforçamento responsáveis pelos repertórios 

adquiridos por seus membros, incluindo (3) as contingências 

especiais mantidas por um ambiente social que evoluiu" (SKINNER, 

1981/1987, p. 55). 

A ciência do comportamento defende que há uma ligação complexa e estreita 

entre controle e explicação do comportamento e que é importante entender a ordem em 

que tais eventos ocorrem e se tornam mantenedores dos comportamentos emitidos, como 

produtos de resposta das emissões evocadas por distintas estimulações. 

Skinner cunha o seu modelo de compreensão do comportamento na contingência 

tríplice , (S
D
- R- S

r
) ou seja, uma relação de interdependência entre estímulos e respostas. 

A arquitetura no modelo é construída na prerrogativa Se - Então, onde um 

comportamento x produzirá uma conseqüência y. O comportamento sob esta ótica é a 

relação entre o estímulo antecedente (contexto) e o tipo de conseqüência produzida 

(reforço ou punição), que aumentarão ou diminuirão a probabilidade de respostas 

semelhantes futuramente. 
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Controle de estímulos – o papel do contexto. 

A Análise do Comportamento ocupa-se em decompor o comportamento em suas 

partes constituintes, analisando funcionalmente como estas partes separadas, agem umas 

sobre as outras e as relações que se estabelecem encadeadas entre si.  Behavior (termo em 

inglês) foi apregoado por Henri Píerón, na França de 1913 e redefinido como objeto de 

estudos da psicologia por John Watson, em 1913. O controle de estímulos refere-se à 

influência dos estímulos antecedentes sobre o comportamento. Dá-se pela relação das 

conseqüências com o responder. Os estímulos podem sinalizar tipos diferentes de 

conseqüências, podendo aumentar ou diminuir a probabilidade de um comportamento ser 

emitido.  No comportamento operante, mudanças ambientais são produzidas. Quando 

incluímos nesta dinâmica uma nova variável, estamos sinalizando uma nova condição: 

operantes discriminados, desta forma comportamentos emitidos em um determinado 

contexto, terão uma probabilidade maior de serem reforçados. Dados estímulos que são 

apresentados antes da emissão do comportamento e controlam esta emissão são chamados 

estímulos discriminativos. Esta variável nova configura a equação da contingência 

tríplice ou contingência de três termos (Sd : R  C) (Moreira & Medeiros, 2008). A 

contingência tríplice é a unidade básica da Analise do comportamento, que demonstra de 

forma clara e objetiva a relação de interação organismo – ambiente (Matos, 1995). É 

quase um sinônimo do termo comportamento, pois em suma representa um arranjo de 

condições que potencializarão a possibilidade de uma dada conseqüência. Enfatiza como 

a probabilidade de eventos pode ser influenciada ou afetada por eventos antecedentes. A 

contingência tríplice baseia-se na relação (se – então). Em dada situação se a condição x 

estiver presente, a probabilidade de um comportamento y ocorrer tem sua probabilidade 
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alterada/aumentada. Somos sensíveis às conseqüências do nosso comportamento: o 

comportamento operante quase sempre está sob controle desta estimulação, pois são 

ínfimas as respostas reforçadas autonomicamente (Skinner, 1953). Nem todos os 

comportamentos terão possibilidade de ocorrência em todas as ocasiões; caso isto 

ocorresse, teríamos um caos constituído. Este modelo, portanto de emissão de respostas, 

em dados arranjos é benéfico à manutenção da harmonia do ambiente. 

Neste sentido, uma questão que pode ser trazida é como contextos diferentes 

podem controlar respostas verbais relacionadas ao consumo de produtos do mercado do 

luxo e, mais especificamente, de produtos falsificados, levando-nos a mensurar essas 

respostas em diferentes contextos e nos perguntar como as respostas a itens referentes a 

estes assuntos seriam alteradas quando apresentadas em contexto mais ―refinado‖ ou mais 

―neutro.‖  

O ambiente social está carregado de estímulos discriminativos que evocam 

comportamentos que diminuem a distância entre o alvo desejado e a obtenção da 

recompensa. Recompensa esta que agrega valores utilitários e informativos. Nesta 

arquitetura comportamental, os indivíduos alocam recursos em busca de resultados 

prováveis, analisando probabilidades, formulando hipóteses e submetendo-se ao risco 

destas escolhas.  Neste processo de escolha, as marcas detêm um poder inigualável sobre 

os consumidores, pois o seu fortalecimento fornece pistas distintivas para os indivíduos. 

Em termos comportamentais, representados pela lei da igualação, a razão das respostas 

tende a se igualar à razão dos reforços; em suma, informa que nossas escolhas futuras são 

determinadas pelas conseqüências das escolhas anteriores. Portanto, quanto mais 

fortalecida uma marca, maior a probabilidade de o consumidor escolher produtos sob o 

seu guarda-chuva (Skinner, 1953, Oliveira-Castro & Foxall, 2005) 
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Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar respostas verbais: comprar ou não 

produtos falsificados, freqüência de compras, avaliação de marcas, precificação e 

disposição de pagar, referentes ao consumo de produtos de luxo, reconhecimento de 

falsificações e avaliação de consumidores e não consumidores destes sobre o consumo de 

produtos falsificados de diferentes marcas. Um aspecto particularmente importante de 

luxo é que este é de natureza subjetiva (Phau & Prendergast, 2000; Shukla, 2010) e que o 

luxo é descrito em grande parte devido ao contexto. As pessoas conceituam o luxo de 

forma diferente e esta avaliação pode ser dependente de tempo e do lugar. 

 

Método 

Participantes 

Participaram do presente estudo 631 pessoas de diferentes cidades brasileiras, que 

acessaram o link da pesquisa e concordaram em preencher o questionário. Para os 623 

participantes com idade dentro do previsto para a pesquisa ou que preencheram 

adequadamente a questão sobre esta variável, as idades variaram de 18 a 69 anos (média 

= 32,42 anos; DP = 10,60) e rendas individuais informadas de R$0,00 a R$300.000,00 

(média = 6.346,97; DP = 14.943,30). Do total de respondentes, 486 (78%) eram do sexo 

feminino, 130 (20,8%) do sexo masculino e seis (0,9%) não informaram.  

Materiais 

Um pré-teste foi realizado com 60 alunos de graduação em publicidade e 

propaganda da Faculdade Sul Americana - FASAM, que elegeram a partir de uma lista de 

50 marcas (25 nacionais e 25 internacionais) as mais conhecidas, que foram então 
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selecionadas para o estudo. Em seguida foi produzido um questionário com 35 questões a 

fim de aferir junto aos respondentes suas avaliações sobre os produtos do mercado do 

luxo, nível de conhecimento, resposta verbal de investimento por cada marca, preço do 

produto original e do falsificado e o nível de equivalência entre as 19 marcas 

participantes. (Bob Store, Chanel, Animale, Christian Louboutin, Ermengildo Zegna, 

Michael Kors, Fendi, Gucci, Hermès, Prada, Cartier, Le Lis Blanc,Yves Saint 

Laurent,Cris Barros, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Giorgio Armani, Saad e Victor 
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escolaridade). Duas ambientações do questionário apresentavam dois contextos 

diferentes: um com leiaute ―Luxuoso‖ e outro ―Acadêmico‖. Em ambas as ambientações 

a ordem das questões foi à mesma, mas a posição das marcas ou itens das questões foram 

manipuladas em três versões, totalizando assim, seis versões. Os formulários foram 

construídos na plataforma Jotform que armazenou os dados coletados pra análise 

posterior. Seis experimentadores participaram da publicação simultânea dos links. 

 

Procedimento 

O questionário ( anexo 1 )foi aplicado de maneira eletrônica, através da inclusão 

das seis versões do questionário em anúncios (Figura 2 e Figura 4) do tipo link 

patrocinado em Redes sociais (Facebook e Linkedin), direcionado para consumidores 

cujos perfis indicavam interesse em compras/varejo/bens de luxo. Ao clicar no link, o 

participante era direcionado para um dos sites criados e se deparava com uma tela que 

continha o título da pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido. Caso 

concordasse em participar, após clicar em ―PESQUISA‖ era direcionado para a tela da 
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pesquisa com as questões específicas. Caso não concordasse com a participação na 

pesquisa, ao clicar em ―NÃO CONCORDO‖ era direcionado para um site informativo 

sobre o mercado de luxo. Cada versão do questionário variava a posição das marcas nas 

respectivas questões, visando reduzir efeitos de posição. 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar na imagem contendo o link disponibilizado, o participante era 

direcionado para o site com a configuração luxo, em uma das três versões de questionário 

(Figura 3). 

 

Figura 3 - Tela inicial do contexto "Luxo". 

Pesquisa sobre o comportamento 

de consumo de bens de luxo pelo 

programa de doutorado em psicologia da 

PUC (GO) Participe! 

Figura 2 - Anuncio 1 – Texto do anúncio referente ao ambiente “luxuoso” e imagem 

associada. 
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O anúncio acadêmico apresentava o mesmo texto, porém, com uma imagem sem 

conteúdo relacionado ao luxo. 

 

 

Ao clicar na imagem do anúncio que continha o link o participante era 

direcionado para o site com a configuração pesquisa acadêmica, em uma das três versões 

de questionário. 

 

Figura 5 - Tela inicial do contexto "Acadêmico". 

Pesquisa sobre o comportamento de 

consumo de bens de luxo pelo programa 

de doutorado em psicologia da PUC (GO) 

Participe! 

Figura 4 - Anúncio 2 – Texto do anúncio no ambiente “Acadêmico” e 

imagem associada. 
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Ao se depararem com a tela para a qual foram direcionados, os participantes 

tinham acesso ao Termo de consentimento livre e esclarecido, idêntico para os dois 

modelos: 

“O presente estudo faz parte de uma Tese de Doutorado e tem como objetivo 

principal investigar o conhecimento das pessoas sobre mercado de luxo. A seguir será 

apresentado um conjunto de questões que acessam este tema. Este estudo será de grande 

importância para entender melhor o comportamento do consumidor em relação a este 

mercado. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa serão em forma exploratória 

através de questionários estruturados. Em nenhum momento você será submetido a 

nenhuma situação que lhe cause desconforto. No caso de aceitar participar, solicitamos 

responder as perguntas do questionário que estará disponível após clicar em “Clique 

para participar”. Sua concordância em participar não implicará ressarcimento uma vez 

que esteja participando voluntariamente deste estudo. Será garantido sigilo das 

informações fornecidas, assegurando privacidade em todos os meios de obtenção de 

informações, sendo que em nenhum momento haverá identificação dos participantes e 

seus dados. É assegurado a garantia de liberdade de se recusar a participar ou retirar 

seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem nenhuma penalização e sem 

prejuízo a você. Após a finalização da coleta e análise de dados, os resultados serão 

divulgados no site, com divulgação via email.Os participantes desta fase poderão ser 

convidados para participar de outras fases da pesquisa que envolva a avaliação de 

produtos de luxo em situação de laboratório ou em lojas do ramo. Esta pesquisa não traz 

nenhum benefício direto a você, mas poderá beneficiar a sociedade na compreensão do 

comportamento e na percepção sobre as conseqüências do consumo. Para maiores 

informações você pode entrar em contato diretamente com a pesquisadora, Carla Simone 

Castro, doutoranda em psicologia pela PUC (GO), através do e-mail: 

planejamento@societacomunica.com.br. Qualquer dúvida, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética da PUC – GO, localizado na Avenida “Universitária, N.º 

1.069, Setor universitário – Goiânia – GO, CEP: 74.605-010.” 

 

Abaixo do texto do TCLE, estava disponível um botão, ―Clique para Participar‖ e 

no menu superior estava disponível um campo ―NÃO CONCORDO‖, o qual permanecia 

até o final da pesquisa. Caso não concordassem eram direcionadas para uma tela de 

agradecimento e encerrada a participação. Os que concordaram eram direcionados para a 

primeira tela do questionário.  

mailto:planejamento@societacomunica.com.br
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Resultados  

Entre os meses de dezembro de 2013 a março de 2014, foram publicados em redes 

sociais, anúncios/convite para a participação da pesquisa. Responderam ao anúncio 631 

sujeitos. O estudo 1 trata-se de pesquisa exploratória com manipulação de contexto. 

Havia seis versões do questionário (três para cada contexto), com a intenção de verificar 

se haveria relevância significativa nas respostas em função da ordem de apresentação das 

marcas. Os participantes que indicaram em seus perfis interesse em assuntos relacionados 

à moda e consumo, ao clicarem nos anúncios que foram publicados no Facebook e 

Linkedin, foram direcionados aleatoriamente para um ou outro ambiente (luxo ou 

acadêmico). 369 responderam ao contexto (luxo) e 262 ao contexto acadêmico. Do total, 

41,2% declararam ter adquirido bens falsificados nos 12 meses antecedentes à 

participação na pesquisa. Os questionários 1, 2 e 3 referiam-se ao contexto luxo e 4, 5 e 6 

ao contexto acadêmico. 

Tabela 4- Distribuição de respostas por questionários no Estudo1 

 Versão questionário Participantes Porcentagem 

1 146 23,1 

2 132 20,9 

3 91 14,4 

4 86 13,6 

5 93 14,7 

6 83 13,2 

Total 631 100,0 
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As Tabelas 4, 6, 7 e 8 apresentam os dados descritivos para as 19 marcas 

apresentadas no estudo. Em respostas para a questão dois: ―O que sintetiza luxo‖, para 

38% foi à exclusividade, seguido de qualidade superior para 25,2%, o preço alto para 

12,4% e diferenciação social para 11,4%. Ainda conforme os participantes, o segmento 

que mais motiva a compra de bens falsificados para 33,9% é moda e vestuário, seguido 

por tecnologia para 14,1%, e cosméticos para 10,3%.  

Do total dos participantes, 58,8% declararam que nunca compraram produtos 

falsificados e 41,2% declararam já ter comprado. A freqüência de compras no segmento 

luxo (falsificações), pergunta 4 do questionário, revelou que, dos participantes que 

indicaram comprar produtos falsificados, 35,7% compram pelo menos 3 vezes ao ano. 

25,2% compram uma vez ao ano e 23,8% menos de uma vez ao ano.  No quesito 

investimento no segmento nos 12 meses subseqüentes, 70,5% pretendem investir até R$ 

5.000,00, 16% pretendem investir entre R$% 5.001,00 até R$ 10.000,00.  

Quanto à habilidade para diferenciar os produtos falsos dos verdadeiros, analisada 

pela pergunta 28, 54,8% acredita ser capaz de reconhecer uma falsificação e 45,2% não 

se sentem aptos para diferenciar os produtos originais dos falsificados. Os aspectos 

observados para fazer a diferenciação, foram explorados na questão 29. Dentre os que 

indicaram serem capazes de diferenciar, 51% se atêm a questões ligadas ao aspecto geral 

e acabamento do bem, e 12,4% preocupam-se com o cartão de autenticidade. Sendo estes 

os principais aspectos apontados.  

Foram analisadas as medidas de conhecimento, qualidade, pontuação e a 

disposição dos respondentes em pagar por uma bolsa das marcas estudas (questões e a 

26). Com relação ao nível de conhecimento, as marcas com maior porcentagem de Muito 
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conhecida foram Louis Vuitton, Giorgio Armani, Gucci, Victor Hugo e Prada, com 

porcentagens que variaram de 79,56% a 73,69%. As marcas com maior porcentagem de 

desconhecida foram Cris Barros (32,65%), Ermenegildo Zegna (28,68%) e Bob Store 

(26,94%) (Tabela 5). 

Para comparação das respostas totais de conhecimento entre e intergrupos, 

demonstrada na tabela 5, proposta pela pergunta 6 do questionário e visando considerar 

se as respostas nas diferentes ordens poderiam ser agrupadas, foram realizadas análises de 

variância. A Anova intragrupo indicou que as respostas gerais sobre o nível de 

conhecimento foi estatisticamente semelhante (F = 0,000477, p=0,982696), apesar de 

terem sido observadas diferenças pontuais para determinadas marcas nas respostas aos 

diferentes questionários, conforme apresentadas a seguir. 

Tabela 5 - Percentuais sobre o nível de conhecimento de cada marca 

Marca Desconhecida Pouco conhecida Conhecida Muito conhecida 

Prada 3,49% 3,49% 19,33% 73,69% 

Louis Vuitton 3,17% 2,85% 14,42% 79,56% 

Animale 10,62% 11,41% 30,11% 47,86% 

Lelis Blanc 15,21% 12,20% 22,66% 49,92% 

Chanel 4,72% 7,91% 17,35% 70,02% 

Loubotin 17,43% 14,26% 17,91% 50,40% 

Bob Store 26,94% 20,92% 25,99% 26,15% 

Cris Barros 32,65% 26,31% 26,15% 14,90% 

Giorgio Armani 2,22% 2,38% 16,80% 78,61% 

Marc Jacobs 15,06% 11,89% 19,97% 53,09% 

Michael Kors 14,26% 10,94% 16,32% 58,48% 

Zenga 28,68% 17,12% 19,18% 35,02% 

Victor Hugo 1,90% 4,12% 19,18% 74,80% 

Hermes 12,20% 11,57% 18,86% 57,37% 

Gucci 4,28% 3,96% 16,48% 75,28% 

Saad 25,83% 22,50% 21,08% 30,59% 

Yves 13,95% 7,77% 16,64% 61,65% 

Cartier 16,96% 10,62% 21,55% 50,87% 

Fendi 25,20% 13,63% 19,02% 42,16% 
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A Tabela 6 apresenta a comparação da variância das respostas referentes aos 

níveis de conhecimento, conforme a ordem de apresentação das marcas nos três 

questionários do contexto luxo e nos três questionários do contexto acadêmico, e os 

respectivos níveis de significância. Não foram observadas alterações significativas para a 

maioria das marcas no contexto luxo. Porém, as marcas com os menores índices de 

conhecimento (Bob Store, Ermenegildo Zenga e Cris Barros), além das marcas Saad e 

Yves Saint Lorraint, obtiveram respostas diferentes. No contexto acadêmico, por outro 

lado, nove das 19 marcas apresentaram diferenças relacionadas ao questionário 

apresentado (Prada, Louis Vuitton, Animale, Lelis Blanc, Chanel, Loubotin, Michael 

Kors e Saad), que são marcas que apresentaram porcentagens altas de conhecimento no 

total das respostas. 

Tabela 6 - Dados referentes à comparação dos níveis de conhecimento das marcas nos questionários 

com diferentes ordens de apresentação das marcas nos mesmos contextos (* - p < 0,05; ** - p < 0,01).  

 

Luxo Acadêmico 

 

F p F p 

Prada 0,57 0,566 5,81 0,003** 

Louis Vuitton 1,647 0,194 14,75 0,000** 

Animale 2,393 0,093 23,418 0,000** 

Lelis Blanc 1,779 0,170 9,598 0,000** 

Chanel 2,557 0,079 49,373 0,000** 

Loubotin 1,178 0,309 26,427 0,000** 

Bob Store 8,653 0,000** 0,506 0,603 

Cris Barros 4,703 0,010** 2,31 0,101** 

Giorgio Armani 0,367 0,693 1,029 0,359 

Marc Jacobs 2,896 0,057 0,163 0,849 

Michael Kors 3,38 0,035* 13,662 0,000** 

Zenga 22,504 0,000** 0,312 0,732 

Victor Hugo 0,982 0,376 0,606 0,546 

Hermes 2,948 0,054 0,554 0,575 

Gucci 0,382 0,683 1,705 0,184 

Saad 9,043 0,000** 64,408 0,000** 

Yves 5,437 0,005** 0,014 0,986 

Cartier 0,749 0,474 0,310 0,734 

Fendi 2,125 0,121 0,864 0,423 
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Aplicado o Teste T para as marcas no quesito conhecimento foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas no nível de conhecimento das marcas com o 

contexto de resposta (luxo x acadêmico) para as marcas Prada (t = 2,456, p = 0,000), 

Louis Vuitton (t = 3,789, p= 0,000), Chanel (t = 5,286, p = 0,000) e Lelis Blanc (t = 2,33, 

p = 0,009), todas com maior nível de conhecimento no contexto Luxo. Louboutin (t = -

3,633, p = 0,000), Animale (t = -2,79, p = 0,002), Michael Kors (t = -2,03, p = 0,02), 

Saad (t = -5,04, p = 0,000) e Victor Hugo (t = (-1,83, p = 0,034) obtiveram maior nível de 

conhecimento no contexto acadêmico. 

  
Tabela 7-Percentuais que os participantes estariam dispostos a pagar, por faixa de preço, 

por cada uma das 19 marcas. 

Pagar 

 
Até R$ 

1.000 

De R$ 1.500 

a R$ 3.500 

De R$ 

3.600 a 

R$ 5.000 

De R$ 

5.100 a 

R$ 7.500 

De R$ 

7.600 a 

R$ 10.000 

Acima de 

R$ 10.000 

Prada 38,67% 28,37% 18,54% 7,45% 3,33% 3,65% 

Louis Vuitton 37,04% 26,87% 18,28% 8,90% 4,29% 4,61% 

Animale 79,87% 13,31% 4,28% 1,43% 0,63% 0,48% 

Lelis 80,19% 4,44% 13,15% 0,95% 0,63% 0,63% 

Chanel 32,33% 17,91% 19,02% 12,36% 8,56% 9,83% 

Loubotin 51,98% 20,13% 13,79% 5,86% 4,28% 3,96% 

Bob Store 87,32% 8,56% 2,54% 0,79% 0,32% 0,48% 

Cris barros 86,05% 9,98% 2,22% 1,11% 0,32% 0,32% 

Giorgio Armani 45,32% 25,99% 15,37% 6,02% 4,28% 3,01% 

Marc Jacob 55,94% 24,09% 11,89% 4,12% 2,38% 1,58% 

Michael Kors 71,32% 19,33% 6,18% 1,43% 0,79% 0,95% 

Zegna 63,71% 17,59% 10,78% 4,12% 2,69% 1,11% 

Victor Hugo 58,64% 22,82% 11,41% 3,96% 2,22% 0,95% 

Hermes 48,02% 17,43% 11,89% 8,72% 4,75% 9,19% 

Gucci 45,01% 23,14% 18,07% 6,97% 3,96% 2,85% 

Saad 75,44% 15,06% 5,39% 2,85% 0,48% 0,79% 

Yves 50,87% 21,24% 14,42% 6,50% 3,49% 3,49% 

Cartier 48,81% 17,27% 14,42% 9,03% 5,39% 5,07% 

Fendi 58,16% 17,75% 14,42% 5,07% 2,22% 2,38% 
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A Tabela 7 mostra a disposição dos participantes em pagar por uma bolsa original 

de cada uma das 19 marcas estudadas (perguntas 8 a 26). Considerando-se todas as 

marcas em conjunto, a maioria dos consumidores está disposto a investir até R$ 1.000,00 

(58,7%), 18,49% pretendem investir entre R$ 1.500 a R$ 3.500,00, 12,69% investirão 

entre R$ 3.600 até R$ 5.000,00, 5,1% entre R$5.100,00 e R$ 7.500,00, 2,90% pretendem 

gastar de R$ 7.600,00 até R$ 10.000,00 e 2,91% acima de R$ 10.000,00. As marcas com 

maior porcentagem de participantes que indicaram pagar acima de R$10.000,00 foram 

Chanel (9,83%), Hermes (9,19%), Cartier (5,07%) e Louis Vuitton (4,61%). Já as marcas 

que tiveram mais participantes que indicaram que pagariam até R$1.000,00 foram Bob 

Store (87,32%), Cris Barros (86,05%), Lelis Blanc (80,19%) e Saad (75,44%). 

A Tabela 8 apresenta a pontuação média obtida para cada uma das marcas ( 0 a 

100 pontos). Foram analisadas as respostas dos  grupos em relação ao contexto( luxo x 

acadêmico).Neste quesito, nenhuma marca apresentou diferenças estatisticamente 

significativas nos dois contextos. Assim a Tabela8, apresenta os dados referentes às duas 

condições em conjunto. As marcas com as maiores pontuações foram Chanel, Prada e 

Louis Vuitton, com médias de 77,  75,74 e 74,34, respectivamente. As menores 

pontuações foram obtidas pelas marcas Cris Barros e Bob Store, com menos de 40 pontos 

médios. 

As respostas às questões sobre a 1ª, 2ª e 3ª marca mais falsificadas (questões  30 a 

32) mostraram que os participantes nos dois contextos consideraram marcas semelhantes 

como as mais falsificadas, variando apenas as posições. Dos participantes, 442 

participantes consideraram a marca Louis Vuitton a mais falsificada seguida por Victor 

Hugo (80) e Chanel (45). As marcas que os participantes consideraram como as segundas 

mais falsificadas foram Victor Hugo (103), Chanel (105), Gucci (89) e Louis Vuitton 
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(83). Com relação à 3ª mais falsificada, Chanel (115), Prada (103) e Michael Kors (89) 

foram as mais mencionadas pelos participantes. Ao se realizar uma correlação entre as 

pontuações das marcas e o nível de falsificação indicado pelos participantes, obteve-se 

uma correlação de 0,38, 0,55 e 0,67 para as 1ª, 2ª e 3ª mais falsificadas. Tomando-se o 

total da freqüência das três posições, a correlação entre as pontuações e a freqüência de 

indicação de falsificação foi de π=0,61. 

Tabela 8 - Pontuação média das marcas nos dois contextos. 

Qualidade Média  Erro 

Prada 75,74 1,994 

Loui Vuitton 74,34 1,988 

Animale 50,92 2,115 

Lelis Blanc 49,72 1,946 

Chanel 77 1,462 

Louboutin 57,57 2,333 

Bob Store 36,94 1,92 

Cris Barros 36,85 1,931 

Giorgio Armani 71,94 1,982 

Marc Jacobs 57,16 2,223 

Michael Kors 55,21 2,666 

Zegna 48,51 2,455 

Victor Hugo 62,14 1,567 

Hermes 62,59 2,459 

Gucci 68,51 1,485 

Saad 38,21 1,714 

Ysl 63,29 2,239 

Cartier 63,41 2,712 

Fendi 53,1 1,958 

 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos níveis de conhecimento de cada marca em 

relação às diferentes classes sociais. Os participantes  indicaram que a maioria das marcas 

era medianamente conhecida (3) ou muito conhecida (4), aspecto avaliado nas diferentes 

classes sociais e nos dois contextos. Contudo, observa-se variações nas porcentagens de 
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conhecimento em cada nível social.  Nas classes A e B, as três marcas com maior 

porcentagem de muito conhecida (4) foram Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani e 

Chanel, com níveis de conhecimentos entre 70% e 89%. Dentre as classes C e D/E, as 

marcas com maior porcentagem de muito conhecida foram Louis Vuitton, Giorgio 

Armani, Victor Hugo e Chanel, muito conhecidas por 67% ou mais dos participantes 

dessas classes. Cabe ressaltar que se observa uma tendência de redução da porcentagem 

de muito conhecidas para todas as marcas, quando comparadas as classes A/B com as 

classes C/D/E. 

 
Tabela 9 - Porcentagem de desconhecida (1), pouco conhecida (2), medianamente conhecida 

(3) e muito conhecida (4) de cada marca para as diferentes classes sociais (conforme critério Brasil). 

  Classe Social 

Marcas 

Nível de Conheci-

mento A B C D/E 

PRADA 

1 1.08 0.00 3.01 6.17 

2 1.08 5.56 3.01 4.94 

3 16.13 11.11 19.73 22.84 

4 81.72 83.33 74.25 66.05 

Louis Vuitton 

1 2.15 0.00 2.68 5.56 

2 2.15 1.85 3.34 3.09 

3 7.53 9.26 17.06 16.05 

4 88.17 88.89 76.92 75.31 

Animale 

1 2.15 0.00 9.70 17.90 

2 7.53 11.11 12.37 12.35 

3 27.96 33.33 34.11 24.07 

4 62.37 55.56 43.81 45.68 

LeLis Blanc 

1 6.45 9.26 12.04 27.78 

2 6.45 9.26 16.39 9.88 

3 23.66 18.52 24.08 20.37 

4 63.44 62.96 47.49 41.98 

Chanel 

1 1.08 1.85 5.35 7.41 

2 4.30 5.56 3.01 5.56 

3 12.90 11.11 20.74 19.75 

4 81.72 81.48 70.90 67.28 

Christian Louboutin 

1 9.68 9.26 18.06 21.60 

2 12.90 11.11 13.38 18.52 

3 13.98 20.37 19.40 17.90 
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  Classe Social 

Marcas 

Nível de Conheci-

mento A B C D/E 

4 63.44 59.26 49.16 41.98 

Bob Store 

1 12.90 14.81 25.75 40.74 

2 21.51 25.93 20.74 19.75 

3 23.66 24.07 28.76 22.22 

4 41.94 35.19 24.75 17.28 

Cris Barros 

1 23.66 16.67 34.11 42.59 

2 31.18 37.04 23.41 23.46 

3 22.58 27.78 28.76 23.46 

4 22.58 18.52 13.71 10.49 

Giorgio Armani 

1 1.08 0.00 0.67 6.17 

2 1.08 1.85 2.34 3.09 

3 12.90 11.11 18.73 17.28 

4 84.95 87.04 78.26 73.46 

Marc Jacobs 

1 3.23 5.56 15.05 23.46 

2 9.68 7.41 13.04 12.96 

3 26.88 18.52 18.73 19.14 

4 60.22 68.52 53.18 44.44 

Michael Kors 

1 3.23 5.56 14.38 22.84 

2 7.53 12.96 11.04 11.11 

3 18.28 11.11 17.39 14.20 

4 70.97 70.37 57.19 51.85 

Ermengildo Zegna 

1 8.60 12.96 29.10 43.83 

2 15.05 20.37 17.06 17.90 

3 15.05 22.22 23.75 13.58 

4 61.29 44.44 30.10 24.69 

Victor Hugo 

1 2.15 0.00 0.67 3.70 

2 1.08 9.26 3.34 4.94 

3 16.13 11.11 21.40 20.37 

4 80.65 79.63 74.58 70.99 

Hermès 

1 4.30 0.00 13.71 16.05 

2 6.45 11.11 11.37 15.43 

3 13.98 7.41 20.74 22.22 

4 75.27 81.48 54.18 46.30 

Gucci 

1 1.08 0.00 3.68 7.41 

2 2.15 3.70 3.68 4.94 

3 6.45 7.41 19.06 20.37 

4 90.32 88.89 73.58 67.28 

Saad 

1 18.28 16.67 23.75 33.95 

2 19.35 24.07 24.08 22.84 

3 20.43 18.52 23.75 17.28 

4 41.94 40.74 28.43 25.93 
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  Classe Social 

Marcas 

Nível de Conheci-

mento A B C D/E 

Yves Saint Laurent 

1 6.45 0.00 11.37 26.54 

2 1.08 9.26 8.36 10.49 

3 12.90 12.96 21.07 11.11 

4 79.57 77.78 59.20 51.85 

Cartier 

1 5.38 0.00 15.38 32.10 

2 4.30 9.26 11.71 11.73 

3 11.83 16.67 23.75 24.07 

4 78.49 74.07 49.16 32.10 

Fendi 

1 9.68 7.41 23.75 42.59 

2 4.30 14.81 14.05 16.05 

3 20.43 14.81 21.07 16.05 

4 65.59 62.96 41.14 25.31 

 

 

Aplicou-se também uma Anova, relacionando as Medidas de Conhecimento com 

a classe social a que os respondentes se enquadravam no período de respostas ao 

questionário. A análise revelou que a Classe A é mais sensível à mudança de contexto de 

acadêmico para luxo do que as demais classes sociais, onde não foram observadas 

medidas estatisticamente significativas. 

Na correlação compradores x não compradores de falsificados, para a medida de 

conhecimento, as marcas que apresentaram medidas estatisticamente significativas foram: 

Michael Kors (t = 1, 964,  p = 0,004),  Ermenegildo Zegna (t = -3, 637, p = 0, 000), 

Hermès (t = -3, 348, p = 0, 000) e Cartier (t = -3, 110, p = 0, 001). Estes dados indicam 

que os níveis de conhecimento de Ermenegildo Zegna, Hermès e Cartier foi maior para os 

não compradores de falsificações, ao passo que o nível conhecimento dos compradores de 

falsificações foi maior para Michael Kors. 

Para se verificar possíveis relações entre diferentes medidas, foram calculadas as 

correlações entre conhecimento e pontos das marcas, conhecimento e preço a pagar, e 
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entre pontos e preço a pagar, para cada uma das marcas utilizadas no estudo. Os dados 

apresentados na Tabela 10 mostram que houve uma alta frequência de correlação entre 

essas medidas, todas elas estatisticamente significativas (p < 0,01). Apenas para a marca 

Bob Store não foi observada correlação significativa entre o nível de conhecimento e o 

preço a pagar. 

Tabela 10-- Correlação entre conhecimento, pontos e disposição a pagar para as diferentes 

marcas. 

MARCA 
CONHECIMENTO/ 

PONTO 

CONHECIMENTO/ 

PAGAR 

PONTUAÇÃO/ 

PAGAR 

Prada ,193** ,188** ,146** 

Louis Vuitton ,143** ,154** ,179** 

Animale ,253** ,176** ,195** 

Le Lis Blanc ,307** ,120** ,159** 

Chanel ,152** ,210** ,226** 

Loubotin ,366** ,378** ,312** 

Bob Store ,272** ,021 ,155** 

Cris Barros ,366** ,234** ,262** 

Giorgio Armani ,220** ,174** ,152** 

Marc Jacobs ,423** ,361** ,309** 

Michael Kors ,267** ,198** ,178** 

Ermenegildo Zegna ,404** ,445** ,315** 

Victor Hugo ,257** ,213** ,282** 

Hermes ,382** ,434** ,328** 

Gucci ,383** ,274** ,278** 

Saad ,411** ,307** ,335** 

Yves Saint Laurent ,397** ,315** ,230** 

Cartier ,390** ,461** ,267** 

Fendi ,523** ,479** ,343** 
* Correlação significativa ao nível 0.05; ** Correlação significativa ao nível 0.01. 

 

Discussão 

 

A justificativa que embasa a realização do Estudo 1 deveu-se à revisão da 

literatura sobre o tema. As publicações desde Veblen (1912) até os estudos recentes em 

âmbito nacional sugerem que o consumo de bens de luxo falsificados deve-se à 
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necessidade de aceitação social. Mais recentemente, estudos demonstram que o 

hedonismo está presente em escolhas de consumidores menos abastados, salientando que 

mesmo nestes casos, estes consumidores são sensíveis a satisfazer suas necessidades de 

auto expressão. Os estudos realizados até o momento lidam com as intenções, percepções 

e motivações, utilizando metodologias não experimentais e concentradas na intenção de 

compras, utilizando medidas de valor e julgamento, como por exemplo os citados nesta 

tese (Page (1992), Dubois e Duqusene,(1993), Dubois e Cezellar (2002), Hauck e 

Standforth (2007), Yoo e Lee ( 2009,2012), Zahn & He (2011). Segundo a revisão da 

literatura, observa-se que pesquisas com manipulação de variáveis, em análise do 

comportamento não foram encontradas. 

O estudo de Shukla (2010) aponta que os consumidores respondem de modo 

diferente a determinados contextos. Em sua análise, consumidores britânicos e indianos 

foram comparados através de cinco parâmetros, sinalizando que há diferenças de padrões 

entre mercados consumistas e individualistas. Os dados indicaram que os consumidores 

possuem critérios distintos para medir o valor de uma marca. Em mercados coletivistas, 

tais critérios são mais simples, pois a cultura onde o individuo está inserido regula a 

percepção de valor.  Bandale & Agrawal (2015), apontando para o fato de que o valor do 

luxo situa-se na vida social e individual, bem como em aspectos funcionais e financeiros, 

discorrem que é importante sintetizar todas as dimensões de valores emocionais e 

cognitivas relevantes em um modelo multidimensional de compreensão do 

comportamento. Em estudo realizado para verificar se as percepções de valor seriam 

dicotômicas em um mesmo contexto, verificaram que em uma mesma cultura há 

variações de padrões de comportamento, porém há uma tendência para a busca de 

aceitação social.  
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Procurou-se investigar se a manipulação da variável contexto evocaria respostas 

distintas dos grupos participantes em uma mesma cultura. Os dois leiautes tiveram uma 

função de evocar diferentes respostas relacionadas ao nível de conhecimento das marcas 

de luxo, de forma que no geral, as marcas mais conhecidas e com maior pontuação 

relacionada ao luxo foram mais bem pontuadas na presença do leiaute de Luxo do que no 

acadêmico. Cabe ressaltar que a relação entre essas variáveis e o nível que os 

participantes indicaram que essas marcas são falsificadas também apresentou diferenças 

em relação aos dois contextos.  

O estudo proposto além de aferir o nível de qualidade e conhecimento de cada 

marca também investigou a disposição dos consumidores em pagar por um bem 

falsificado de suas marcas de predileção em comparação ao produto original, um dado 

que pode servir de parâmetro para orientar gestores de marcas de luxo em suas estratégias 

de enfretamento às falsificações, propondo produtos que se aproximem em preço destes 

referenciais, alterando a inclinação dos consumidores da ilegalidade para o 

comportamento adequado. A investigação sobre a freqüência de compra demonstrou que 

quem compra produtos falsificados, o faz habitualmente, e existe uma propensão em 

repetir a compra. A grande maioria dos compradores de falsificações está propensa a 

investir na ilegalidade para atender as suas expectativas de estar em congruência com os 

padrões de seus grupos de interesse. Esse comportamento parece estar em concordância 

com o a proposta de Skinner, que preconiza que comportamentos reforçados tendem a se 

repetir. Neste caso, o comportamento emitido tem sido mediado pelo ambiente social, que 

sinaliza que altos níveis de reforço informativo obtidos pelos participantes da pesquisa 

têm mantido este padrão. 
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Os resultados sugerem que as médias de valores a serem investidos no segmento 

luxo devem estar correlacionadas com a classe social, observando-se que quanto mais alta 

a classe social, maior a inclinação em investir. No contexto luxo, houve uma discreta 

significância para este quesito em relação ao contexto acadêmico. As marcas com maior 

nível de conhecimento no contexto luxo e entre as classes sociais A e B, obtiveram maior 

disposição dos consumidores em pagar por um produto, com participantes indicando que 

pagariam mais que R$10.000,00 por Chanel, Hermés, Cartier e Louis Vuitton. 

Paralelamente, uma parcela substancial dos participantes das classes C e D/E, indicaram 

que pagariam até R$1.000,00 por produtos de diversas marcas, o que sugere a 

possibilidade de emissão de respostas alternativas de consumo, que podem se basear no 

mercado de falsificações.  

Na motivação para a compra de bens de luxo tanto originais quanto falsificados, a 

pesquisa revelou estar em congruência com as classes operantes propostas por Foxall 

(1990), destacando-se a categoria realização, que é observada por escolhas com alto nível 

de reforço informativo e alto nível de reforço utilitário. Estes dados estão demonstrados 

pela questão que investiga o conceito que mais sintetiza luxo, revelando que a 

exclusividade recebeu pontuação maior do que a soma das três outras categorias mais 

bem pontuadas. As consequências de possuir algo único, inigualável, ressalta a busca por 

satisfação pessoal, mas conferindo os efeitos sociais relacionados à aquisição e, 

principalmente, o uso destes produtos diferenciados. 

O estudo sugere que as marcas mais tradicionais e com maior visibilidade 

midiática aparecem como as marcas com maior nível de MCQ no contexto luxo (Prada, 

Chanel e Louis Vuitton), medida esta que se correlaciona com a predileção dos 

consumidores em adquirirem falsificações destas marcas. Estas marcas também estão 
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entre as que receberam maiores pontuações sobre a disposição em pagar por um produto 

falsificado. 

A marca Louboutin apesar de estar presente no repertório de marcas do público 

feminino, tendo nos últimos anos ganhado bastante visibilidade por ser mencionada por 

personagens, como na série de Tv Sexy and City, parece não estar restrita ao universo 

fashion. No estudo obteve maior pontuação entre os respondentes do contexto acadêmico, 

na avaliação de MCQ, o que pode sugerir que este tipo de publicidade possibilita a 

penetração da marca mesmo em contextos menos sinalizadores de feedback social, o  que 

pode se estar vinculado a um controle discriminativo que sinaliza alto nível utilitário. 

Apesar de o estudo ter apresentado dados relevantes quanto ao conhecimento das 

marcas correlacionado com a disposição em pagar e a inclinação por compras de produtos 

falsificados de marcas com maior investimento publicitário, estas respostas revelam 

apenas as intenções dos consumidores. É importante ressaltar que é imprescindível a 

realização de estudos que analisem as medidas verbais em contraposição ao 

comportamento não verbal de consumidores efetivos, através de metodologias que 

promovam a correspondência entre o dizer e o fazer.  

Uma grande dificuldade encontrada deveu-se a legislação vigente que proíbe a 

realização de estudos utilizando produtos falsificados em situação real, pois a simples 

posse do bem se configura como crime contra a propriedade intelectual. Tal negativa foi 

obtida quando a autora do presente trabalho se dirigiu a uma instância indicando que 

previa a realização de um terceiro estudo que simularia uma situação real de compra, 

pelos consumidores participantes do estudo 1. Em virtude do não atendimento do pedido, 

este trabalho ficou restrito à análise das medidas verbais. 
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Os resultados obtidos neste estudo demonstram que quanto maior o valor 

informativo obtido por uma marca, maior a disposição dos consumidores em pagar por 

bem tanto original quanto falsificado. Estes dados estão em concordância com os estudos 

de Du (2009), que avaliou a correlação entre o valor utilitário e a disposição em pagar por 

uma bolsa de luxo, concluindo que o valor informativo se sobrepôs ao valor utilitário.  

Outra dificuldade encontrada para a realização do Estudo 1 deveu-se à grande 

incipiência de estudos do comportamento do consumidor sob a ótica da perspectiva 

comportamental para o segmento luxo, além da seleção de consumidores em diferentes 

classes sociais que realmente fossem compradores efetivos e não apenas declarantes deste 

comportamento, pois o esquema de distribuição e venda para esta prática difere muito em 

relação a cada classe. Stravinskiene et.al (2013) ratifica que a maior dificuldade em 

pesquisas sobre falsificações concentra-se em encontrar participantes que admitam serem 

usuais compradores deste tipo de produto. Para ele o aspecto negativo do bem original 

está atrelado ao alto custo, já a compra de um similar falsificado oferece ambivalência: o 

preço é um fator preponderante, porém há o risco da desaprovação social.  

Com os avanços tecnológicos, a cada dia é mais difícil fazer a diferenciação entre 

um produto original e o falsificado, uma vez que há níveis distintos de falsificações, com 

algumas reproduzindo até mesmo o número de série, embalagens e cartões de 

autenticidade. Percebe-se que apesar de um montante considerável da amostra acreditar 

ser apto em reconhecer um produto contrafeito, 54,8% indicaram que não há um 

elemento padrão que seja unanimidade para fazê-lo, levando os consumidores a se aterem 

a questões estéticas. Esse comportamento pode servir com um parâmetro para as marcas 

que devem investir em campanhas que demonstrem como é possível reconhecer a 

autenticidade de seus produtos através de diferenciais únicos.  
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Juntamente a isto, deve ser observado que a compra de produtos de marcas de 

luxo ocorre em um cenário relativamente aberto, quando considerada a possibilidade de 

aquisição de produtos falsificados em diversos locais, inclusive em feiras e mercados 

populares. O fechamento deste cenário, apesar de se mostrar uma possibilidade efetiva, 

deve ser visto com cuidado, pois pode levar ao estabelecimento de outros padrões e, 

inclusive, incrementar a relação deste mercado com o crime organizado, uma questão que 

é abordada no Estudo 2 do presente trabalho. 
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Estudo 2 

O consumo crescente de bens falsificados traz prejuízos a todos os setores, sejam 

governamentais, intelectuais, marcas, ou mercado de trabalho. A ligação deste nicho de 

mercado com organizações criminosas é uma preocupação cada vez mais constante, pois 

acredita-se que o mercado de falsificações é o negócio limpo que financia praticas 

criminosas de perigosas organizações, envolvidas em tráfico de drogas, tráfico humano, 

prostituição infantil, etc. Souza, Sousa, Ferreira e Mota (2014) relatam levantamento feito 

pelo Fórum Nacional de Combate a Pirataria e a ilegalidade (FNCP), em 2012, que o 

comércio deste bens movimentou 23,8 bilhões de reais, valor superior à receita auferida 

pela indústria de comércio eletrônico no país que, no mesmo ano, foi de R$ 22,5 bilhões, 

de acordo com dados do site e-bit (FNCP, 2013; SOBRINHO, 2013). Um estudo 

realizado pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro de 2010 e citado no 

mesmo artigo afirma que dos quase 70 milhões de consumidores de produtos falsificados, 

94% declararam ter preferência por estes bens motivados pelo custo reduzido e pela 

aceitação social. Já na dimensão utilitária, pertinente a valores funcionais, o processo de 

compra é permeado pela lógica, ou seja pelo desempenho funcional do produto, 

Os autores apontam à ética como um meio de influenciar os consumidores em 

direção a uma possível mudança de comportamento, para coibir este consumo. Apontam 

que aqueles que possuem perspectivas éticas mais flexíveis se sentem menos culpados em 

relação a este tipo de consumo. Eles ainda traçam um paralelo entre valores de consumo 

hedônico e utilitário e a atitude favorável dos consumidores em relação aos bens 

falsificados. Consumidores que possuem valores predominantemente hedônicos 

regozijam-se pelo simples ato de comprar, funciona como uma ponte para a felicidade. 
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Este consumidor é complacente com o consumo de bens ilícitos. Outro ponto levantado 

pelos autores é a percepção do risco, uma vez que a percepção do risco influencia 

negativamente a atitude favorável ao consumo de falsificados. Ainda no mesmo trabalho, 

apontam a diferença conceitual entre o risco funcional e o psicológico. O risco funcional 

correlaciona-se ao desempenho inadequado ou insatisfatório, já o risco psicológico está 

associado à incongruência entre o produto e a auto imagem ou auto conceito do 

comprador. Os autores do artigo recorrem ao binômio atitude - intenção de compra, e 

como esta visão vem sendo amplamente utilizada em pesquisas de marketing como 

medida preditora do comportamento (Souza, Sousa, Ferreira & Mota, 2014).  

Os autores acima propuseram um estudo quantitativo de caráter descritivo, 

aplicando um survey a estudantes de duas instituições de ensino, supondo-se que esta 

amostra era característica do público de interesse da pesquisa. O instrumento dividiu-se 

em três seções: a primeira foi construída com o intuito de aferir o poder de influência das 

variáveis exógenas ao modelo na atitude favorável e, desta, na intenção e compra do 

consumidor. As respostas foram obtidas por meio de um survey com 24 assertivas em 

escala Likert de 7 pontos; na segunda seção foram levantadas informações relativas ao 

padrão de consumo de produtos falsificados por parte dos pesquisados; e, na terceira 

seção foram abordadas questões relativas ao perfil sócio demográfico do respondente. A 

pesquisa foi realizada entre setembro e outubro de 2013, com 318 respondentes. O preço 

foi o grande agente determinante deste tipo de consumo para os participantes da pesquisa. 

A pesquisa evidenciou que a ética não influencia significativamente a inclinação de 

consumidores ante a estas aquisições, principalmente se o consumo ocorre em ambientes 

virtuais. O valor do consumo hedônico foi significante para a atitude favorável, 

corroborando estudos anteriores que abordam o consumo hedônico como variável 
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relevante na predição do consumo de produtos falsificados. O valor de consumo utilitário 

também possuiu influencia positiva e com maior intensidade. 

Visto que o consumo de produtos de luxo está relacionado ao valor utilitário, mas 

principalmente ao feedback social, ou conseqüências informativas, o contexto é parte 

importante na sinalização dessas diferentes conseqüências. Seguindo este raciocínio, o 

presente estudo visou avaliar se um contexto aversivo alteraria de alguma forma a 

avaliação das marcas e variáveis correlacionadas com estas em relação ao contexto luxo, 

além de verificar se havia outras marcas que poderiam ser citadas pelos participantes. 

Esta fase teve o objetivo de explorar os comportamentos de consumo quanto à 

origem dos produtos adquiridos, local de compra, preço médio dos itens, marcas e 

produtos adquiridos e efeito de instruções que podem se assemelhar a campanhas 

publicitárias educativas, sobre o comportamento de consumo, efeito de instruções 

analisando as respostas em dois sites com diferentes leiautes (contexto luxo  x aversivo), 

além de analisar respostas dos grupos que se declaram compradores com as respostas dos 

não compradores sobre a como relatam que os compradores se comportam em relação a 

estas aquisições, visando comparar as respostas dos membros de cada grupo e os efeitos 

dos contextos de emissões verbais dos mesmos.  
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Método 

Participantes 

Nesta fase participaram 123 respondentes, oriundos do Estudo 1, sendo 103 do 

sexo feminino e 20 do sexo masculino. Destes, 40.8% responderam na Fase 1 ser 

compradores de falsificações e 45,8% se declararam não compradores.  

 

Materiais 

Foram confeccionados dois questionários que abrangiam diversas características 

de produtos falsificados e padrões de consumo destes produtos, com 32 questões 

referentes a falsificações (conhecimento sobre o produto ser falsificado, qualidade de 

falsificados, freqüência de compra de falsificados, gastos realizados ou pretendidos com 

falsificados, marcas mais falsificadas, preços dos originais e dos falsificados) adequadas 

aos compradores (com questões dirigidas diretamente a eles) e não compradores (com 

questões sobre suas opiniões referentes às marcas, falsificações e os compradores de 

produtos falsificados). Os questionários foram confeccionados na plataforma Jotform, 

em duas versões diferentes, quanto às imagens: uma versão com imagens sobre crime 

organizado, trabalho infantil, trabalho escravo e conseqüências aversivas do consumo de 

produtos falsificados; e outra versão que elogiava marcas reconhecidas. Além disso, 

questões correspondentes foram adaptadas para os participantes que haviam informado 

que eram compradores de falsificações e os que haviam informado que não eram 

compradores no Estudo 1. 
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Procedimento 

Os participantes do Estudo 1 foram divididos em 2 grupos (os que se declararam 

compradores de falsificações e os que se declararam não compradores de 

falsificações). Ambos os grupos receberam correspondência eletrônica convidando cada 

participante de forma individualizada (e-mail enviado) ao endereço eletrônico cadastrado 

no Estudo 1, para participar do Estudo 2 da pesquisa, com um link para um dos modelos 

de questionários. Dessa forma, tanto compradores quanto não compradores receberam 

convite para responder o questionário do contexto aversivo quanto do contexto que 

elogiava o reconhecimento das marcas, com as devidas adequações, gerando quatro 

subgrupos: 

Compro falsificações: Sub Grupo 1 – Direcionados para ambiente (site) 

eletrônico com conteúdo aversivo (imagens que associam a compra destes produtos ao 

crime organizado)  

 

Figura 6 - Formulário com leiaute aversivo enviado aos que se declararam 

compradores de falsificações no Estudo 1 (http://cvmkt1.wix.com/luxof1). 
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Compro falsificações: Sub Grupo 2 – Direcionados para ambiente (site) 

eletrônico com conteúdo reforçador de comportamento social (imagem que ressaltam a 

importância do uso de marcas reconhecidas). 

 

Figura 7 - Formulário com leiaute com reconhecimento de marcas enviado 

aos que se declararam compradores de falsificações (http://cvmkt1.wix.com/luxof2). 

Grupo Declarantes como: Não compradores de Falsificações. 

Não compro falsificações: Sub Grupo 3 – Direcionados para ambiente (site) 

eletrônico com conteúdo aversivo (imagens que associam a compra deste produto ao 

crime organizado). 

 

Figura 8 - Formulário com leiaute aversivo enviado aos que se declararam Não 

compradores de falsificações (http://cvmkt1.wix.com/nfluxo1). 
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Não compro falsificações: Sub Grupo 4 – Direcionados para ambiente (site) 

eletrônico com conteúdo reforçador de comportamento social (imagem que ressaltam a 

importância do uso de marcas reconhecidas). 

 

Figura 9 - Formulário com leiaute com reconhecimento de marcas enviado 

aos que se declararam Não compradores de falsificações 

(http://cvmkt1.wix.com/nluxo1). 

 

Após clicarem no link recebido por e-mail, os participantes eram levados ao 

respectivo site e se deparava com as instruções e botões de concordância. Os 

participantes que concordavam eram direcionados para as telas do questionário. Ao final 

das respostas, eram direcionados para uma tela de agradecimento. Do total dos 623 

participantes do Estudo 1 , 123 responderam ao questionário do Estudo 2.  
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Resultados 

O estudo 2 teve como principal objetivo aferir  as congruências ou discordâncias 

de padrões de comportamento entre aqueles que se declararam compradores e com o que 

pensam os não compradores sobre os compradores. Pretendeu-se ainda comparar 

instruções que apontassem o valor social do consumo de produtos de luxo com instruções 

que ressaltassem a relação do crime organizado com a indústria da falsificação sobre uma 

modificação do comportamento dos respondentes.   

Os 623 participantes do estudo 1 foram separados pela informação declarada no 

Estudo 1 (compradores e não compradores). Os dois grupos foram em seqüência 

divididos randomicamente entre os dois contextos: compradores – contexto luxo e 

compradores x contexto aversivo; não compradores – contexto luxo e não compradores - 

contexto aversivo. Todos os participantes receberam e-mail, convidando a participar da 

fase seguinte da pesquisa. Do total, 123 responderam a segunda fase. 

Dos 123 respondentes ao Estudo 2, 64 % responderam ao contexto luxo entre os 

compradores contra 36% do contexto aversivo. Entre os não compradores a taxa de 

resposta foi maior para o contexto aversivo: 62.0%, contra 38.0% para o contexto luxo. 

Esta distribuição indica um retorno enviesado de respostas conforme o padrão de 

consumo dos participantes, visto que os dois contextos foram semelhantemente enviados, 

após randomização, aos participantes do Estudo 1 e cada participante recebeu 

comunicado com o link para apenas um dos formulários. 

O estudo revelou que as freqüências de respostas para a questão relativa à 

configuração social dos respondentes em resposta à questão: A que classe social pertence 
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ou você acredita que pertença os compradores de falsificações, pergunta 3, recebeu: 

Classe E – 0.75%, Classe C E D – 60% , Classe A E B- 37.5%.Os dados estão descritos 

na Tabela 11 mostram que, para compradores e não compradores nos dois contextos, a 

Classe C foi indicada como a que mais compra produtos falsificados, seguida pelas 

Classe A E B. Apesar dessa semelhança, os que se declararam compradores de 

falsificação e responderam no contexto Luxo foram o que indicaram maior porcentagem 

de compradores da classe A, quando comparadas as respostas dos demais grupos.  

Tabela 11 - Porcentagens de respostas sobre a classe social de quem compra produtos falsificados, 

separada para participantes que se declararam compradores compradores ou não compradores, nos 

dois contextos (luxo e aversivo). 

Classe 

Compradores Não compradores 

Luxo Aversivo Luxo Aversivo 

 

N % N % N % N % 

A E B 15 40% 10 41% 8 32% 15 38% 

C E D 22 60% 11 52% 17 68% 23 59% 

E 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

 

A porcentagem de respostas sim à questão sobre se compradores de produtos 

falsificados compraram falsificações nos últimos 12 meses, pergunta 1 do questionário, é 

apresentada na Tabela 12. Essa porcentagem foi menor para compradores que para não 

compradores tanto no contexto luxo quanto no contexto aversivo. Foram observadas 

medidas estatisticamente significativas quando correlacionadas com compradores x não 

compradores e também para o contexto (luxo x aversivo). O teste Binomial mostrou que 

as diferenças nas porcentagens de respostas sim entre compradores e não compradores 

são significativas (p = 0,000 para o contexto luxo; p = 0,04 para o contexto aversivo). 

Quando comparados os compradores nos dois contextos, a porcentagem de sim foi maior 

no contexto aversivo para os compradores (p = 0,03), mas semelhantes para os não 
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compradores, que indicaram que 100% dos que compram falsificado o fizeram no último 

ano, no contexto Luxo, e 92,5% no contexto aversivo.  

Tabela 12 - Porcentagem de pessoas que adquiriram produtos falsificados ou que acreditam 

que quem compra produtos realizou compra de falsificados no último ano. 

Participantes/ Contexto Luxo Aversivo 

Compradores 51,3 76,2 

Não Compradores 100 92,5 

 

Quanto à questão sobre o conhecimento da condição de que as pessoas tinham 

conhecimento de que estavam comprando um bem falsificado, os dados são mostrados na 

Tabela 13. 72.9%% dos participantes disseram que sabiam que estavam comprando 

produtos falsificados (no caso dos compradores) ou que acreditavam que aqueles que 

compravam produtos falsificados tinham conhecimento desse fato. Essas porcentagens 

foram de 72,9% para os compradores no contexto Luxo e 85,7% no contexto aversivo. 

Para os não compradores, as porcentagens foram de 100% e 90% nos mesmos contextos, 

respectivamente. O teste Binomial mostrou que foram estatisticamente diferentes as 

porcentagens de Sim entre os compradores no contexto luxo e não compradores no 

contexto aversivo (p = 0,026) e entre os compradores no contexto aversivo e os não 

compradores no contexto luxo (p = 0,025). 

Tabela 13-Porcentagem de Sim para a crença sobre o conhecimento pré-compra de que o 

bem comprado no último ano era falso. 

Participantes/ Contexto Luxo Aversivo 

Compradores 72,9 85,7 

Não Compradores 100 90 

 

No quesito acerca do quanto pretende investir em compra de produtos falsificados 

nos próximos 12 meses, pergunta 32 do instrumento. Os dados revelam que no contexto 

luxo os participantes do grupo compradores indicaram investir somas mais vultosas, 
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evidenciando que a configuração do ambiente pode revelar-se como um fator contundente 

com impacto direto na inclinação de valores  praticados. 

Tabela 14-Quanto os compradores pretendem investir em produtos falsificados (para os 

compradores) e quanto um comprador deve investir (para os não compradores) nos próximos 12 

meses 

QUANTO 

PRETENDE 

INVESTIR 

Compradores x 

Não compradores N Média 

Desvio 

Padrão 

Luxo 58 3,02 2,267 

Aversivo 65 2,09 1,720 

Luxo X aversivo N Média 

Desvio 

Padrão 

Compradores 62 2,98 2,287 

Não compradores 61 2,07 1,652 

 

A Tabela 15 apresenta o preço médio investido pelos compradores na compra de 

uma bolsa falsificada e o preço do correspondente original, preço inferido pelos não 

compradores para o produto falsificado e do correspondente original. Avaliando-se o 

preço médio do item comprado como falso e do que o grupo não compradores imagina 

que os compradores pagaram, se correlacionado com os contextos luxo e aversivo, 

observou-se diferenças significativas para os dois grupos em relação ao contexto luxo, 

com os não compradores atribuindo um valor maior ao que foi estimado pelos 

compradores ao produto falso e ao produto original. No contexto aversivo, observaram-se 

diferenças no preço atribuído do produto original, com preço menor estimado pelos não 

compradores. 

Tabela 15- Preço médio e preço original (compradores x não compradores – contexto luxo x 

aversivo). 

 Compradores Não compradores 

 Luxo Aversivo Luxo Aversivo 

Preço médio do item falsificado 362 608 753 565 

Preço médio do item original 

correspondente 4581 6457 7968 4482 
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A questão 5 do instrumento aplicado no Estudo 2 se propôs a investigar por uma 

escala, o nível de concordância com as questões relacionadas ao contexto. Foram 

propostas 12 perguntas em uma escala likert de concordância com cinco pontos (discordo 

totalmente a concordo totalmente). Aplicado o Teste T, apenas o item relacionado ao 

faturamento das marcas apresentou diferença significativa (p = 0,0004) entre os dois 

grupos. Realizado o teste não paramétrico Mann Whitney, a hipótese nula foi rejeitada 

para as marcas que faturam muito (p=0,007), resposta social favorável (p=0,001), amigos 

não acreditam (p= 0,003) e mesmo tendo opção de portfólio (p=0,008), indicando 

maiores níveis de concordância entre os compradores. 

Tabela 16 - Comparação das respostas aos itens da escala referentes aos motivos da compra de 

falsificados, entre compradores e não-compradores. 

Itens da escala 

COMPRADORE

S 

NÃO 

COMPRADORES 
Media 

(DP) 
Var 

Media 

(DP) 
Var 

1-O preço alto da marca desejada é incompatível 

com a sua renda/destas pessoas. 

2,21 

(1,225) 
1,5 

1,82 

(0,95) 
0,903 

2-Se o preço fosse menor você/essas pessoas não 

compraria falsificações 

2,21 

(1,496) 
2,237 

2,35 

(1,504) 
2,263 

3-A marca desejada possui preço compatível com a 

sua renda/destas pessoas, mas você não está 

disposto a pagar o preço dos originais 

3,39 

(1,064) 
1,133 

3,02 

(1,038) 
1,708 

4-Marcas faturam muito com seus produtos, suas 

aquisições / destas pessoas,não irão prejudicá-las. 

2,78 

(1,312) 
1,721 

3,32 

(0,954) 
0,91 

5-Reposta social favorável quando você usa/ estas 

pessoas exibe(m) a marca escolhida. 

2,47 

(1,354) 
1,832 

1,82 

(1,273) 
1,622 

6-Seus amigos/amigos destas pessoas, não 

acreditam que você adquire produtos falsificados, 

então você não vê problema em adquirir cópias. 

3,67 

(1,289) 
1,663 

3,03 

(1,541) 
2,374 

7-Não há nenhum tipo de fiscalização quanto à 

compra deste tipo de produto 

1,88 

(1,201) 
1,441 

2,68 

(1,522) 
2,316 

8-Não há nenhum tipo de punição para quem usa 

produtos falsificados. 

1,9 

(1,135) 
1,287 

2,15 

(1,46) 
2,312 

9-Saber que o mercado das falsificações é associado 

a organizações criminosas, pode contribuir para 

uma mudança do seu comportamento quanto às a-

quisições futuras destes produtos. 

2,28 

(1,348) 
1,817 

2,63 

(1,398) 
1,955 

10-Se as marcas lançarem produtos de portfólio (2a 

marca), com preços acessíveis, mas que fique evi-

dente o seu valor social, você/estas pessoas poderi-

am adquiri-los em lugar das falsificações 

2,21 

(1,267) 
1,606 

2,45 

(1,541) 
2,376 
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Itens da escala 

COMPRADORE

S 

NÃO 

COMPRADORES 
Media 

(DP) 
Var 

Media 

(DP) 
Var 

 

11-Mesmo tendo a opção de marcas de portfólio (2 

marca ) mais baratas, você /estas pessoas sempre 

irá(ao) querer as marcas mais caras, portanto sem-

pre comprará falsificações. 

2,91  

(1,354) 
1,835 

2,29  

(1,528) 
2,335 

12-Você/estas pessoas se sentiria(m) muito inco-

modado se as pessoas do seu grupo social soubes-

sem que do uso de falsificações. 

2,9  

(1,423) 
2,024 

2,89 

(1,491) 
2,223 

 

A Tabela 17 mostra as concordâncias médias dos compradores para a mesma 

questão 7, nos contextos Luxo e Aversivo. Aplicado o Teste T, as questões que 

apresentaram significância entre os dois contextos foram : as marcas faturam muito (p= 

0,0005) , Não há  punição para quem usa produtos falsificados (p= 0,0001). Realizado o 

teste não paramétrico, a hipótese nula foi rejeitada apenas para a questão: marcas já 

faturam muito (p=0,003). 

Tabela 17-Comparação das respostas aos itens da escala referentes aos motivos da compra 

de falsificados grupo compradores, entre os contextos luxo e aversivo. 

Itens da escala LUXO AVERSIVO 

 

Media 

(DP) 

Variânci

a 

Media 

(DP) Variância 

1-O preço alto da marca desejada é incompatível 

com a sua renda 

1,98 

(1,048) 1,098 

2,02 

(1,162) 1,35 

2-Se o preço fosse menor você não compraria 

falsificações 

2,1 

(1,468) 

 2,154 

2,28 

(1,512) 2,287 

3-A marca desejada possui preço compatível com a 

sua renda mas você não está disposto a pagar o 

preço dos originais 

3,06 

(1,038) 1,078 

3,03 

(1,064) 1,132 

4-Marcas faturam muito com seus produtos, suas 

aquisições não irão prejudicá-las. 

2,77 

(1,234) 1,522 

3,36 

(1,017) 1,034 

5-Reposta social favorável quando você usa/exibe a 

marca escolhida. 

2,02 

(1,235) 1,524 

2,23 

(1,454) 2,113 

6-Seus amigos não acreditam que você adquire 

produtos falsificados, então você não vê problema 

em adquirir cópias. 

3,42 

(1,455) 2,116 

3,25 

(1,468) 2,155 

7-Não há nenhum tipo de fiscalização quanto a 

compra deste tipo de produto 

2,23 

(1,36) 1,85 

2,38 

(1,507) 2,272 

8-Não há nenhum tipo de punição para quem usa 

produtos falsificados. 

1,79 

(1,103) 1,218 

2,28 

(1,473) 2,171 
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Itens da escala LUXO AVERSIVO 

 

Media 

(DP) 

Variânci

a 

Media 

(DP) Variância 

9-Saber que o mercado das falsificações é associado 

a organizações criminosas, pode contribuir para 

uma mudança do seu comportamento quanto às a-

quisições futuras destes produtos. 

2,29 

(1,348) 1,816 

2,64 

(1,403) 1,968 

10-Se as marcas lançarem produtos de portfólio ( 2a 

marca ), com preços acessíveis, mas que fique evi-

dente o seu valor social, você poderia adquiri-los 

em lugar das falsificações 

2,45 

(1,434) 2,055 

2,21 

(1,404) 1,97 

 

10-Mesmo tendo a opção de marcas de portfólio (2 

marca ) mais baratas, você sempre irá querer as 

marcas mais caras, portanto sempre comprará falsi-

ficações 

2,68 

(1,523) 2,32 

2,49 

(1,433) 2,054 

11-Você se sentiria muito incomodado se as pesso-

as do seu grupo social soubessem que você usa fal-

sificações. 

2,84 

(1,462) 2,137 

2,95 

(1,454) 2,114 
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Discussão 

O Estudo 2 consistiu em comparar os padrões de respostas dos respondentes do 

estudo 1, segmentando-os entre grupos; os que disseram que compram e o que pensa 

quem não compra sobre o comportamento de quem compra, além de analisar padrões de 

respostas em contexto distintos (luxo x aversivo), gerando 4 subcategorias a serem 

analisadas: compradores luxo x compradores aversivo; não compradores luxo x não 

compradores aversivo; compradores luxo x não compradores luxo; compradores aversivo 

x não compradores aversivo. Os dados demonstram diferenças na avaliação sobre a classe 

social de pertencimento dos compradores de falsificações, havendo diferenças 

significativas entre as condições (luxo x aversivo) e (compradores), o que pode sugerir 

que no contexto aversivo x luxo, os respondentes tendem a crer que quanto maior o 

conhecimento sobre produtos e marcas e sobre os bastidores da falsificação, em função 

da sua posição social, menos estes indivíduos estarão inclinados a adquirir bens 

falsificados. Nos dois contextos, as classes sociais que obtiveram maiores percentuais 

foram as C e D, que pode ser indicio da veracidade desta avaliação. 

Na avaliação do grupo não compradores (contexto luxo x aversivo), os dados 

sugerem que quanto mais alta a classe social, no contexto luxo, maior o conhecimento 

sobre as marcas e este fato levaria a uma inclinação em adquirir produtos falsificados 

para satisfazer a necessidade de aceitação social. No contexto aversivo apenas a Classe B 

recebeu pontuação elevada, o que de certa forma pode sugerir que diante da informação 

de ilegalidade, apenas a classe A teria ressalvas na aquisição. A classe B seria a menos 

sensível à informação de contravenção. 
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Na avaliação sobre compras efetivas nos últimos 12 meses, os compradores no 

contexto luxo demonstram que compram menos vezes, porém estão mais propensos a 

repetir a compra do que os respondentes do contexto aversivo, sinalizando que o reforço 

informativo obtido tem mantido este comportamento. Parece ser relevante o dado obtido 

quanto ao conhecimento prévio da condição de produto falsificado pelos adquirentes, que 

para os dois grupos e contextos revelaram-se similares. Este dado é interessante, pois 

lança uma dúvida sobre o fato dos consumidores serem enganados por compradores.  

O direcionamento das marcas para o mercado médio e sobrecarga de informação, 

que ocorreu no século 21, tem feito os consumidores procurarem individualidade e 

exclusividade na vida cotidiana. Essa necessidade pode ser facilmente preenchida ao se 

decidir pela compra de um produto que suprirá as expectativas de inserção social, 

levando consumidores a darem preferência às marcas específicas, o que ajuda a satisfação 

expressa em produtos finos e exclusivos (Vigneron & Johnson, 2004). Os bens de luxo 

são caracterizados pela sua exclusividade, sociabilidade, qualidade, auto-expressão e 

hedonismo; estas cinco dimensões são importantes para diferenciar produtos de luxo dos 

produtos standard. 

Sobre os valores médios que se pretende investir houve similaridade entre os 

grupos (compradores x não compradores); (luxo x aversivo), um dado que pode ser 

bastante explorado por marcas e empresas que podem lançar produtos de portfólio que 

atendam as expectativas de feedback destes consumidores dentro de uma faixa de preço 

entre R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 reais. Isto se soma aos achados do presente estudo que 

apresenta um dado bastante relevante quanto os parâmetros de comparação de preço entre 

produto falsificado e original por compradores e não compradores nos contextos luxo x 

aversivo. Entre os compradores quando os participantes foram submetidos a imagens 
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aversivas associando o seu comportamento de compra á manutenção do crime organizado 

os valores foram significativamente superiores, demonstrando um custo social mais 

elevado. Com relação aos valores dos produtos, o bem original também foi tido como 

mais alto no contexto aversivo, confirmando esta afirmação. Já entre os não compradores 

o contexto luxo recebeu melhor pontuação, o que demonstra que aqueles que não 

compram acreditam que o que motiva o comportamento dos compradores é a necessidade 

de satisfazer valores hedônicos e sociais. Este dado confirma os achados de Straviskiene 

et al (2013), em que Os autores sugerem que uma campanha publicitária que revelassem 

os bastidores do mercado de falsificações (trafico de drogas, trabalho escravo, exploração 

sexual) poderia ter impacto sobre os consumidores, salientando que quem o faz participa 

indiretamente deste processo. 

Estes dados podem sinalizar que campanhas publicitárias que ressaltem os 

aspectos negativos desta prática podem surtir algum efeito sobre o comportamento de 

compra. Contudo, é necessário ressaltar que essas campanhas devam vir acompanhadas 

de efetivas consequências, pois podem vir a se tornar regras inacuradas, que 

gradualmente possam deixar de controlar os comportamentos aos quais se direcionam 

(Galizio, 1979). Essa suposição também seria compatível com os achados referentes à 

correspondência dizer e fazer, neste caso, da campanha e do poder público.  

Para que essa relação possa ser verificada, novos estudos que promovam a 

correspondência entre as instruções devem ser desenvolvidos sequencialmente a este. 

Entende-se por correspondência a relação entre o que é dito e o que é feito, ou vice versa. 

O primeiro estudo em analise comportamental produzido para aferir a correspondência 

foi realizado por Risley e Hart (1968), realizado com crianças, objetivando desenvolver 

um procedimento para produzir uma correspondência generalizada entre o dizer e o fazer, 
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de forma que o fazer pudesse ser modificado pelo reforço do dizer. A partir deste 

trabalho, surgiu na análise do comportamento, a análise operante da correspondência 

entre o comportamento verbal e não verbal, levando ao desenvolvimento de uma nova 

tecnologia para a mudança do comportamento, o treino de correspondência (Beckert, 

2000). 

A avaliação da escala Likert, tanto para compradores como não compradores e 

nos contextos luxo x aversivo, reforça a noção de que a compra de produtos falsificados é 

mantida pela resposta social favorável e que nas classes sociais A e B, há preocupação 

maior para que este comportamento não seja revelado para o seu grupo social, sendo que 

no contexto luxo há uma inclinação maior para esta afirmação. Há também uma 

perceptível demonstração da certeza da impunidade, ou punição legal imputada a quem 

adquire este tipo de produto, sendo que a preocupação maior refere-se à rejeição pelo seu 

grupo de inserção, demonstrado pelas tabelas 16 e 17, estando em conformidade com os 

estudos de Phau e Prendergast (2000) e Shukla, (2010).  
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Discussão geral 

 

Os dois estudos propostos procuraram mensurar o nível de conhecimento e 

qualidade de um conjunto de marcas de luxo e seus desdobramentos para 

comportamentos de aquisição de produtos falsificados atreladas a modificações de 

contexto, além de dimensionar as disposições de pagar por bens originais e falsificados e 

ainda o efeito de instruções pró luxo e aversivas sobre o comportamento de compradores 

e não compradores, associando atividades criminosas aos bastidores da indústria da 

falsificação. Estudar o efeito de instruções em campanhas desta natureza pode servir 

como bússola numa tentativa de orientação de estratégias mercadológicas e do poder 

público aplicadas no combate deste tipo de prática. Para Catania (1999) a função mais 

ampla da linguagem é a instrução. Dizemos uns aos outros o que fazer e o que dizer e 

estas contingências sociais variadas mantêm o seguimento de instruções. 

 O procedimento para avaliação de MCQ seguiu a proposta de Pohl (2004), 

proporcionando medidas relevantes para as 19 marcas listadas. A grande enormidade de 

estudos sobre o comportamento de compra de bens falsificados vem  sendo desenvolvida 

sobre medidas de julgamento e intenções. Porém, não foi encontrado nenhum estudo que 

fizesse uma comparação sistemática de avaliação de qualidade e conhecimento de um 

conjunto de marcas com manipulação de contextos, correlacionando os resultados com a 

intenção dos consumidores em comprarem produtos falsificados destas marcas ou marcas 

similares e sua disposição de investir no segmento. Os estudos propostos nesta tese 

sugerem que uma proposta comportamental utilizando o BPM se mostra bastante viável 

como um modelo capaz de analisar funcionalmente tal comportamento, uma vez que 
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considera variáveis situacionais e se compromete com a observação do comportamento 

propriamente dito. Os dados encontrados estão de acordo com as classes de operantes 

propostas por Foxall (2007) quando correlacionados os níveis de conhecimento e 

qualidade das marcas com a mudança de contexto, e que a compra deste tipo de produto é 

mantida por contingências de reforçamento informativo em sobreposição ao utilitário.  

O estudo revelou que marcas com maior nível de reforço informativo são àquelas 

mais conhecidas, no contexto de resposta (luxo x acadêmico). Estas marcas também 

foram apontadas como as prediletas por aqueles que adquirem produtos falsificados. 

Louis Vuitton foi apontada por 69,9%, Chanel 13% e Prada 16,3% e são ainda a escolha 

dos que declararam já ter efetivamente comprado produtos falsificados destas marcas, 

Chanel 38%, seguida por Luis Vuitton com 27%. Estes achados congruem com os 

estudos de Yoo e Lee (2009) que exploraram as dimensões de compra de produtos 

originais e falsificados, demonstrando que as intenções de compras de bens falsificados 

estão positivamente relacionadas com as intenções de compra de produtos originais. Os 

dados encontrados no Estudo 1 revelam que os produtos de luxo ocupam um lugar 

particular no repertório de marcas dos consumidores, sendo considerados como um 

prêmio, uma realização pessoal. O seu valor informativo supera o valor utilitário. Foxall 

(2007) define o reforço utilitário como aquele relacionado à posse do bem econômico e 

reforço informativo como aquele derivado do feedback social. Uma real contribuição de 

uma proposta comportamental, apontada por Foxall (1986, 1987) está na constatação de 

que o consumidor pode se comportar em um dado contexto de maneira distinta às suas 

intenções, valores ou julgamento pessoal, podendo ter comportamentos absolutamente 

distintos em contextos diferentes. Uma ciência com mais de 100 anos de estudos 

empíricos, cujas premissas podem ser amplamente demonstradas, não pode ser ignorada 
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como uma proposta realmente viável de compreensão deste tipo de fenômeno (Seco, 

2007). 

 Os dados corroboram com os estudos de Zahn & He (2011), Du (2009) e Foxall 

(2007) em convergência com o sugerido por Veblen (1912), o luxo coexiste pela busca de 

ascensão social, pela expressão aberta de impressionar a outros, visando alcançar um 

status mais elevado. No entanto os dados revelaram que os consumidores estão 

adquirindo produtos tanto para impressionar ao seu grupo de interesse como para auto 

expressão. Em ambos os estudos notou-se que os consumidores são sensíveis a 

manipulação de contexto, tendo revelado que há alterações significativas na avaliação dos 

consumidores do contexto acadêmico para luxo m relação as marcas com mais alto nível 

de MCQ. 

O Estudo 2 procurou comparar as respostas dos que se declaravam compradores 

efetivos com as respostas dos não compradores e suas avaliações sobre os compradores. 

Correlacionando-se o grupo compradores com as classes sociais, o estudo revelou que no 

contexto luxo mais participantes se declaram pertencer as Classes A, B e C (89%), já 

entre os não compradores 76% se declararam pertencer a uma destas três classes, 

revelando que a compra de bens falsificados entre os compradores ocorrem entre as 

classes A, B, C com maior expressão. 

Outro dado bastante relevante obtido é a declaração espontânea dos consumidores 

sobre o conhecimento da condição de bem falsificados. 70% declararam ser conhecedores 

da condição do bem adquirido, desmistificando o que pesquisas anteriores haviam 

revelado, categorizando consumidores em informados e desinformados (Strehlau, 2008, 

Allére, 2006). Com a publicização de informações sobre preços de produtos originais e 
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com a propagação de ambientes virtuais de vendas, esta informação vem se tornando 

cada vez mais disponível, possibilitando ao consumidor comparar o preço ofertado com 

informações divulgadas pela mídia sobre os valores reais destes bens. Este dado se 

confirma pela avaliação dos não compradores, pois para 72,9% deles, quem compra um 

produto falsificado, o faz conscientemente, em concordância com os achados de Silva, 

Pessoa & Oliveira (2013). 

O Estudo 2 procurou ainda investigar se a manipulação de contexto ( luxo x 

aversivo) teria algum efeito se utilizada como  estratégia por campanhas publicitárias que 

buscam revelar os bastidores da industria de falsificação. Os dados revelaram ter efeito 

imediato sobre as avaliações dos consumidores, como indicado pela questão onde os 

respondentes precisaram informar o preço médio do item original x falsificado. No 

contexto aversivo o preço revelou-se muito maior do que no contexto luxo (luxo=362 e 

aversivo=608), para o bem falsificado em contraposição com o original (luxo=4581 e 

aversivo=6457). Este dado é bastante significativo, pois o ambiente virtual onde os 

participantes responderam ao questionário apresentava aleatoriamente imagens 

associando os crimes atrelados a esta indústria no contexto aversivo, e imagens de 

situações suntuosas no contexto luxo.  

Nas questões de diferenciação semântica para a avaliação dos compradores de 

falsificações, o Estudo 2 revelou que os consumidores são sensíveis ao feedback social 

como o grande mantenedor de seus comportamentos para este tipo de aquisição e que não 

consideram que a aquisição deste tipo de bem contrafeito constitui-se um crime contra a 

propriedade intelectual, pois ―não há nenhum tipo de fiscalização‖ e ―não há nenhum tipo 

de punição, ou que estejam de fato prejudicando os detentores das marcas. O preço alto é 

um dado relevante a ser considerado numa estratégia de aproximar futuros compradores 
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utilizando produtos de portfólio, pois os compradores se mostraram sensíveis a esta 

possibilidade, desde que as marcas de portfólio sejam reforçadas socialmente. 

Os dois estudos trazem dados expressivos sobre o comportamento de 

consumidores e seus padrões de aquisição de produtos falsificados, porém um terceiro 

estudo que trouxesse a oportunidade de observar o comportamento real em ambiente 

controlado com a possibilidade de manipulação de variáveis como preço, presença de 

outros consumidores e contexto seria fundamental para arrematar a proposta aqui 

apresentada.  Uma sugestão seria a produção de vídeos apresentando um personagem em 

ambiente ora luxuoso, ora neutro, ora luxuosamente vestida, ora vestida de maneira mais 

simples, ora ostentando uma bolsa original, ora uma bolsa falsificada. Os vídeos seriam 

apresentados a consumidores que avaliariam marcas e disporiam sobre disposição de 

pagar por bens originais e falsificados a partir de sua avaliação particular. Um estudo 

desta natureza poderia confirmar os achados dos dois estudos sobre a avaliação dos níveis 

de MCQ em relação ao contexto. 

Para coroar os três estudos, seria necessária a realização de um quarto, que 

reproduzisse uma ambiente real de consumo (loja) onde tais manipulações pudessem 

ocorrer até a efetivação de uma venda fictícia. Infelizmente a legislação brasileira coíbe 

este tipo de estudo, pois portar ou vender um bem falsificado se configura crime, com 

penalidade prevista em lei. Um estudo desta natureza poderia efetivamente possibilitar 

aferir a correspondência dizer-fazer, demonstrando se o reforçamento do ―dizer‖ alteraria 

o ―fazer‖ e com qual intervalo. A correspondência neste caso funcionaria como um 

exemplo de controle de estímulos, analisando quais variáveis poderiam ser relevantes 

para um processo de generalização (Beckert, 2000). 
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Campanhas publicitárias constroem marcas sólidas adotando estratégias que 

intencionam aproximar consumidores de seus grupos de interesse. Marcas de luxo desde 

sua concepção original foram forjadas para servirem como instrumento de diferenciação e 

vem sendo cada vez mais modeladas para servirem como um passaporte de inclusão. A 

atmosfera gerada pelas estratégias mercadológicas as transformou em alvo de cobiça que 

tem levado consumidores a incorrerem na ilegalidade para garantir o seu pertencimento a 

um seleto grupo, e se espalhando em todas as camadas sociais, pois a falsificação está 

presente com suas nuances e qualificações em todas estas esferas. Dificilmente as marcas 

ganharão esta guerra, pois é exatamente o posicionamento seletivo que impulsiona este 

mercado. Resta repensar estratégias para garantir os lucros com produtos de portfólio que 

atendam ao mercado médio e garantam a manutenção de seus estandartes, em uma 

tentativa de diminuir a incidência de crimes contra a propriedade intelectual. Seguindo as 

conceitualização do B.P.M, estratégias poderiam ser desenvolvidas para reduzir a 

abertura do cenário que permite essas respostas alternativas de consumo de produtos não 

originais e/ou alterando o nível de reforço informativo a elas associado. Vale ressaltar 

que o estudo aqui apresentado, propõe uma inovação metodológica para os estudos do 

setor, ao comparar respostas dos grupos em diferentes contextos, proporcionando uma 

análise consistente dos comportamentos declarados que poderão servir como parâmetro 

para estudos observacionais e, principalmente, experimentais, onde o comportamento 

verbal deve vir a ser o foco da investigação. 
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Anexo 2 

 

Questionário Compradores de Falsificações – Estudo 2 
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Anexo 3 

 

Questionário não compradores de falsificações 
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