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Consumo de produtos do futebol falsificados x oficiais
Parte inegável da identidade cultural do brasileiro, o futebol predomina no país, quando comparado a outras
modalidades esportivas, como o vôlei, o ciclismo e a natação. Seis em cada dez entrevistados garantem
possuir muito interesse pelo futebol, (67,4%), com percentuais ainda mais expressivos observados entre os
homens (80,0%) e os pertencentes à Classe A/B (77,7%).
Mas de que forma se manifesta essa conexão intensa, do ponto de vista do consumo? A presente pesquisa,
conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, busca analisar os hábitos
relacionados ao consumo e ao uso de produtos de futebol oficiais e falsificados, a fim de compreender
melhor os condicionantes das decisões do consumidor neste mercado, bem como seu impacto.
Inicialmente, o estudo revela que 53,0% da amostra afirmam adquirir sempre produtos oficiais, principalmente
os torcedores da Classe A/B (68,4%) e os aficionados (64,0%). Outros 43,5% garantem que a escolha depende
do produto, enquanto 3,4% dizem comprar somente itens falsificados.
Para aqueles que preferem os oficiais, a principal justificativa é a qualidade, argumentando que esses
produtos demoram mais a estragar – 47,6%, aumentando para 53,9% entre as mulheres. Além desses, 27,0%
dizem que desta forma estão ajudando e contribuindo com o time, enquanto 16,1% não usam e são contra os
falsificados (aumentando para 27,3% na Classe A/B).
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Em contrapartida, aqueles que adquirem itens não oficiais dizem que o principal motivo para este
comportamento é o preço: 42,8% argumentam que um produto original é muito caro e não conseguem
comprar – aumentando para 52,8% entre as mulheres. Outros 22,4% dizem que para eles é a mesma coisa e
então compram o mais barato, ao passo em que 17,2% não se importam com essa coisa de ser original.
Para os torcedores que adquirem itens oficiais ou falsificados, dependendo do produto, os oficiais mais
citados são a camisa do time (51,5%, aumentando para 71,8% entre os aficionados), caneca/copo (19,8%),
chaveiro do time (19,1%) e chinelo (8,5%). Já entre os falsificados, os mais mencionados são caneca/copo
(22,9%), chaveiro do time (22,3%), camisa do time (18,9%) e chinelo (18,0%).
Em um país de mais de 200 milhões de habitantes, no qual a maioria afirma interessar-se muito pelo futebol,
é importante refletir sobre a expressiva quantidade de pessoas que admitem comprar itens falsificados. Para
os fabricantes e as marcas que atuam neste mercado, uma política de preços mais acessíveis parece fazer
todo o sentido, já que existe enorme demanda e se trata de um setor que movimenta milhões na economia,
todos os anos. Assim, desenvolver linhas de produtos oficiais que sejam compatíveis com a faixa de renda
de boa parte dos brasileiros pode ser uma alternativa viável para estimular o consumo legal e combater a
pirataria.
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CONCLUSÕES

»» 53,0% adquirem apenas produtos oficiais; 43,5% garantem que a escolha depende do produto, enquanto
3,4% dizem comprar somente itens falsificados.
»» Para quem compra itens oficiais, a principal justificativa é a qualidade (47,6%); outros 27,0% dizem que
desta forma estão ajudando e contribuindo com o time; 16,1% não usam e são contra os falsificados.
»» Aqueles que adquirem itens não oficiais dizem que o principal motivo é o preço: 42,8% argumentam que
um produto original é muito caro e não conseguem comprar; 22,4% dizem que para eles é a mesma coisa
e então compram o mais barato; 17,2% não se importam com essa coisa de ser original.
»» Para os torcedores que adquirem itens oficiais ou falsificados, dependendo do produto, os itens oficiais
mais citados são a camisa do time (51,5%), caneca/copo (19,8%), chaveiro do time (19,1%) e chinelo
(8,5%).
»» Dentre os falsificados, os mais mencionados são caneca/copo (22,9%), chaveiro do time (22,3%), camisa
do time (18,9%) e chinelo (18,0%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: população residente em todas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18
anos, ambos os sexos e todas as classes sociais, que possuem algum tipo de interesse pelo futebol.
Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada por idade, estado, renda e escolaridade.

Tamanho amostral da Pesquisa: 712 casos, gerando margem de erro no geral de 3,9 p.p. para um
intervalo de confiança de 95%.

Data de coleta dos dados: 08 a 15 de julho de 2016.
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