
Maioria já consumiu CDs e DVDs piratas 
 
É de quase 70% índice dos paulistanos que dizem já ter comprado produto ilegal 
 
Parcela da população adulta paulistana que afirma consumir regularmente audiovisual pirata 
atinge 43%  
 
A maioria dos adultos paulistanos admite já ter consumido CDs e filmes piratas; 68% dizem 
ter comprado CDs de música piratas e 64% afirmam que adquiriram filmes piratas. 
 
O consumo regular de produtos audiovisuais ilegais, no entanto, é afirmado por um número 
menor da população -44% dizem que costumam comprar álbuns musicais piratas, e 43% se 
definem como consumidores de DVDs piratas. 
 
"Esses números, para mim, são um alento", diz Antonio Borges, diretor-executivo da 
Associação Anti-Pirataria Cinema e Música (APCM). 
 
O "alento" é que os índices apontados pelo instituto Datafolha "não fogem muito", segundo 
Borges, aos números de que a associação dispõe, mas são ligeiramente menores. 
 
"O volume de apreensões [de produtos ilegais no mercado informal] cresceu muito no último 
ano, mas não esperava que esse número [de consumo de produtos piratas] começasse a cair. 
Não sei se é resultado da repressão ou da conscientização", diz Borges, delegado da Polícia 
Federal aposentado. 
 
Combate 
 
A APCM foi criada no ano passado, quando os setores de música e cinema decidiram unir 
esforços no combate à pirataria, que atinge ambas as indústrias. 
 
A MPA (Motion Picture Association), que reúne os maiores estúdios de cinema norte-
americanos, calcula que deixou de ganhar US$ 198 milhões (R$ 322 milhões) no Brasil em 
2006, por causa da pirataria, o que corresponderia a uma perda de 22% do mercado potencial 
para exploração de filmes no cinema e em vídeo. 
 
Borges se diz "surpreso" com o fato de o consumo de CDs piratas superar o de DVDs no 
resultado da pesquisa Datafolha. Segundo ele, nas mais recentes apreensões de produtos 
piratas feitas pela polícia e acompanhadas pela APCM, quase 70% dos itens eram DVDs. "A 
música hoje está sendo mais pirateada pela internet", acredita. 
 
O Datafolha também mediu o hábito dos paulistanos de baixar músicas e filmes no 
computador, mas sem especificar se os downloads eram legais ou ilegais. A pergunta feita aos 
entrevistados foi: "Quando você acessa a internet, você costuma: baixar músicas? Baixar 
vídeos ou filmes?". Os que costumam baixar música são 42%, e os que têm hábito de baixar 
filmes e vídeos, 21%. O índice dos que dizem não acessar a internet é de 44%. 
 
Classes A e B 
 
Os 598 entrevistados pelo Datafolha (entre 8/5 e 10/5 passados) têm idade a partir de 16 
anos. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para 
menos. 
 
Entre os internautas, a maior concentração dos que baixam arquivos de música e filmes 
pertence às classes A e B, têm nível médio de escolaridade, trabalham, são solteiros e sem 
filhos. O jovem com tempo (sem filhos) e dinheiro é o maior consumidor cultural. Os dados 
indicam que os segmentos da população que mais consomem produtos piratas pertencem às 
classes A e B, têm entre 16 e 24 anos e são economicamente ativos (ou trabalham ou estão 
procurando emprego). 
 



Repressão 
 
A concentração de consumidores de pirataria nas classe A e B "não é novidade" para a APCM, 
segundo seu diretor-geral. Por isso, Borges acredita que a ênfase na repressão ao consumo 
pirata deve ser maior que o esforço de conscientização. "Se a maioria [dos consumidores de 
produto pirata] é das classes A e B, são pessoas que, teoricamente, têm mais informações e 
cultura. Elas deveriam saber que se trata de um crime e que estão prejudicando culturalmente 
o Brasil", diz Borges. Após uma pausa, ele conclui: "As pessoas sabem, mas, por incrível que 
pareça, querem levar vantagem". (SA) 
 

 
Leia mais: 
 
Sertanejo e MPB são estilos musicais mais ouvidos 
 
O sertanejo está no topo do gosto musical do paulistano e Leonardo é o cantor mais ouvido na 
cidade. Entre as bandas, Calypso e Sorriso Maroto são as mais queridas. 
 
Os dados estão na pesquisa realizada pelo Datafolha com 598 pessoas na capital paulista, por 
meio de resposta múltipla. 
 
À pergunta "quais os estilos ou tipos de música você mais ouve?" 44% dos entrevistados 
disseram sertanejo. Esse percentual cresce para 55% entre aqueles com 41 anos ou mais. 
 
MPB é o segundo estilo mais popular, citado por 35%. O número sobe a 55% entre aqueles 
que possuem curso superior. 
 
Rock e black music são os tipos de música mais ouvidos por pessoas entre 16 e 24 anos (39% 
e 38%, respectivamente) -mas, na média geral, alcançam apenas 21% e 16%. 
 
A pesquisa revela o gosto musical diversificado do paulistano. "Sob o ponto de vista do 
mercado, esses dados são salutares. É fantástico que a diversidade seja contemplada", afirma 
Thomas Roth, diretor da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI). 
 
"Antigamente havia a ditadura dos jabás. Consumia-se o que era imposto pelas gravadoras. 
Hoje é diferente. O público, especialmente o jovem, deixou de ser um consumidor passivo. Ele 
vai atrás do que quer ouvir." 
 
Leonardo 
 
Entre os cantores ou cantoras, o campeão de citações foi Leonardo. O sertanejo foi o preferido 
para 12% dos entrevistados. Roberto Carlos aparece em segundo, com 9%, e Ivete Sangalo, 
com 8%. Entre os que possuem curso superior, a campeã é Ana Carolina, com 13%. 
 
A paraense Calypso (6%) e a carioca Sorriso Maroto (5%) foram as bandas mais lembradas na 
pesquisa. Entre as duplas, o primeiro lugar é ocupado por Zezé Di Camargo e Luciano (15%); 
o segundo, por Bruno e Marrone (12%). 
 
O "evento musical ocorrido em São Paulo nos últimos 12 meses" mais citado foi o Skol Beats 
(10%), seguido pelo Tim Festival (9%). Em terceiro, um evento que aconteceu em 2005: Claro 
que É Rock (4%). 
 

leia mais: 
 
Musicais são os preferidos da minoria que vai ao teatro 
Lucas Neves 
 
A pesquisa Datafolha sobre o consumo de bens culturais mostra que 84% dos entrevistados 
em São Paulo não costumam ir ao teatro. 



 
O percentual é praticamente idêntico entre homens (85%) e mulheres (83%), mas diminui à 
medida que crescem escolaridade (de 94% entre aqueles com ensino fundamental para 64% 
entre os que têm nível superior) e renda (de 87% entre os que ganham até cinco salários 
mínimos para 64% entre os que recebem mais de dez). 
 
Ao responder à pergunta "a que peças de teatro você assistiu nos últimos 12 meses?", 5% das 
598 pessoas ouvidas disseram não se lembrar, cerca de 8% citaram algum espetáculo e 3% 
deram outras respostas. 
 
O diretor-secretário da Apetesp (Associação dos Produtores Teatrais do Estado de São Paulo), 
Paulo Pélico, atribui os números a uma série de fatores: 
 
"Há desde o trânsito caótico até a falência da educação: se a pessoa não tem repertório, como 
vai consumir teatro? O empobrecimento da classe média, base da clientela teatral, a violência 
urbana e a concorrência de outras mídias contribuem". 
 
Para ele, uma forma de atrair público é "continuar subvencionando a produção e focar a 
acessibilidade, subvencionando o ingresso". 
 
Musicais 
 
Aos entrevistados que disseram ir ao teatro indagou-se novamente que peças haviam visto 
nos 12 meses anteriores. Nesse universo, 6% afirmaram ter ido ao musical "O Fantasma da 
Ópera" e 5%, à comédia "Trair e Coçar É Só Começar". 
 
O gênero musical reaparece na terceira ("Miss Saigon") e na sexta posições ("Os Produtores") 
na lista dos mais populares. 
 
Para Pélico, o sucesso dos musicais se deve ao "momento de euforia" que o país vive, "depois 
de um período de sofrimento social que começou em 1964 e se estendeu até a década de 90". 
"É natural que as pessoas se voltem ao alegre. Querem participar daquele mundo meio Metro-
Goldwyn-Mayer [os estúdios MGM], e não da estética da fome. 
 



 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2008, Ilustrada, p. E4. 


