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RESUMO: A pirataria se baseia em vender ou distribuir produtos principalmente de marcas 
famosas, como Nike, Sony, entre outros, sem a devida permissão da marca, e mesmo 
isso sendo uma prática de crime as pessoas ainda a fazem. A pirataria é considerada o 
crime do século e causa diversos prejuízos em inúmeros setores. Para o trabalho foi 
aplicado questionários para avaliar o uso de produtos piratas pelos alunos do Ensino 
Fundamental II do Colégio Interativa e, a partir disso, verificar a possibilidade de realizar 
uma campanha de conscientização. Com base nos resultados observados verificou-se 
que a maioria dos entrevistados tem contato com produtos paralelos e acreditam que a 
prática não é tão danosa à sociedade, o que demonstra a necessidade de uma proposta 
de intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pirataria está no cotidiano, na internet e na vida real, como por exemplo, assistir 

um filme em um site alternativo. A pirataria consiste em vender ou distribuir produtos sem 

a expressa autorização dos proprietários da marca ou produto, esse ato é considerado 

crime e a pena de prisão pode chegar a quatro anos. Um estudo da empresa 

Nagra/Kudelski Group, líder em segurança digital, apontou que o Brasil é o país com 

maior consumo de pirataria online no mundo e que, sozinho, supera ,em volume, regiões 

continentais inteiras. 

       A Interpol considera a pirataria o crime do século. Segundo dados da polícia 

internacional, os produtos piratas movimentam cerca de US $522 bilhões por ano em todo 

o mundo, já o tráfico de drogas movimenta cerca de US $360 bilhões. A Associação 



 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), divulgou que, em 2008, somente 

no Distrito Federal, a pirataria causou um prejuízo de R$121 milhões ao setor de 

softwares. 

       As áreas mais afetadas economicamente pela pirataria são: Vestuário, Cigarro, 

Medicamentos, Defensivos Agrícolas, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 1 - Gráfico de perda de dinheiro com pirataria de diversos setores. 

Fonte: https://brasil61.com/noticias/projeto-de-lei-contra-pirataria-mira-no-falsificador-afirma-especialista-p 

ind191224 

 

      Em nota, o FNCP destaca que a Aliança Latino Americana de Contrabando (Alac) 

aponta que, em média, o mercado ilegal corresponde a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) 

dos países latino-americanos e que no Brasil esse percentual fica em torno de 7,85%. 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre o uso da 

pirataria pelos alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Interativa e, a partir disso, 

avaliar a necessidade de propostas de intervenção para amenizar o problema. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A prática da pirataria é um problema que custa caro para o comércio e também aos cofres 

públicos. A estimativa do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) é a de que as 

perdas dos setores empresariais e dos governos federal, estadual e municipal geradas pela 



 

sonegação fiscal representem, aproximadamente, R$ 115 bilhões ao ano. Enquanto os lojistas 

deixam de faturar, o governo sai perdendo porque deixa de arrecadar impostos, que poderia ser 

revertido em educação, saúde e mobilidade urbana, por exemplo.  

Sendo assim, questiona-se se os alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Interativa 

consomem pirataria e se estão cientes das consequência da  prática de tal ato. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Realizou-se diversas pesquisas teóricas com a finalidade de aprofundar o conhecimento e 

os impactos que a pirataria pode provocar na sociedade. Além disso, com o intuito de atingir os 

objetivos propostos pela pesquisa, foi elaborado um questionário sobre o uso da pirataria na 

plataforma do Google Forms e o mesmo foi disponibilizado para 81 alunos do Ensino Fundamental 

II do Colégio Interativa, para coletar as respostas sobre o tema e, a partir disso, avaliar o perfil de 

uso dos alunos em relação à pirataria.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir dos dados que foram coletados e analisados, chegou-se ao seguintes 

resultados: 

 

 

Fonte: Autor     Fonte: Autor 

 

 

 

 



 

 

     Fonte: Autor 

 

Pode-se analisar que  nos sétimos anos, uma pequena parcela ainda acredita que a 

pirataria não é prejudicial. Por meio da análise do gráfico, pode-se constatar que o 8º ano 

foi a turma que melhor indicou os prejuízos que podem ser causados devido à essa 

prática. 

 

 

 

 

    Fonte: Autor  

 

Pode-se perceber que nos sétimos a maioria respondeu que quanto mais caro 

melhor, já nos oitavos anos observou-se outra tendência, onde a maioria pensa que não 



 

necessariamente um produto mais caro é melhor, e , nos nonos o pensamento de que 

quanto mais caro, melhor, continua. 

 

 

           Fonte: Autor  

 

Verifica-se que nos sétimos anos a grande maioria afirmou nunca utilizar produtos 

falsificados, porém, há uma parcela que afirmou fazer uso. Nos anos seguintes é possível 

constatar que o uso de tais produtos é mais comum com o avanço da idade dos 

entrevistados. 

 

 



 

 

      Fonte: Autor  

 

Pode-se analisar que nos sétimos, nos oitavos e nos nonos anos, a grande maioria 

dos alunos pensam que a pirataria é pouco reprimida no Brasil. Além disso, em relação ao 

9º ano, verifica-se que nenhum dos entrevistados afirmou que a pirataria fosse 

amplamente reprimida no país, o que, de certa forma, auxilia a compreender o motivo de 

nessa série ter apresentado o maior índice de uso de produtos falsificados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados pelos gráficos pode-se ter uma conclusão 

geral de que a maioria dos estudantes já tiveram contato ou fizeram algum tipo de uso de 

produto pirata e, de uma forma geral, pensam que a pirataria não é algo prejudicial na 

sociedade, algo bem ruim. Além disso, com as respostas dos alunos,  chega-se a uma 

conclusão de que como a pirataria não é reprimida as pessoas continuam a desfrutar dela, 

algo que não é positivo. O projeto ainda está em desenvolvimento e a partir dos dados 

que foram coletados e analisados, será elaborada uma possível proposta de intervenção 

com o propósito de conscientizar os alunos do Colégio Interativa. 
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