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RESUMO  
 

Este é um estudo referente às razões que levam algumas pessoas a comprarem CDs originais 
no Brasil, mesmo já podendo usufruir das mesmas músicas nos seus computadores pessoais. 
Para isso o consumo foi abordado dentro de alguns campos científicos como o da economia, 
da psicologia, da sociologia e da antropologia. Essas apresentam estudos que apontam para 
possíveis motivos relacionados às escolhas das pessoas por bens utilizados para si e no 
convívio social. Para a construção desta investigação também se abordou a Internet e as novas 
tecnologias que estão disponíveis no mercado que possibilitam novas formas de acesso à 
música. A análise dos resultados apresenta motivos pelos quais as pessoas consomem o CD 
original. 
 

Palavras-chave: Consumo. CD Original. Objeto.  
 

 

ABSTRACT 

 

This is a study concerning the reasons why some people to buy original CDs in Brazil, even 
now can enjoy the same songs on their personal computers. Therefore the consumption was 
raised in a few scientific fields such as economics, psychology, sociology and anthropology. 
These studies show that point to possible reasons related to the choices of people for goods 
used to each other and in social interaction. For the construction of this research also 
addressed the Internet and the new technologies that are available that allow access to new 
forms of music. The analysis of the results shows reasons why people consume the original 
CD. 
 
Keywords: Consumption. Original CD. Object.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na atualidade, a reprodução em grande escala dos mais diversos objetos, busca atender 

a todas as segmentações de mercados, em diferentes territórios. Estudos sobre consumo têm 

sido realizados com a finalidade de explicar a complexa relação das pessoas com a aquisição 

e/ou apropriação desses bens produzidos pela sociedade. Para tanto, a investigação feita nesse 

estudo apresenta modelos que visam o melhor entendimento do consumo pelo seu viés 

econômico, psicológico, sociológico e antropológico. 

 O ato de consumir está ligado a sentidos e valores que ultrapassam a funcionalidade 

dos objetos. “O consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas como consumo de 

valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente como o consumo de signos” 

(FEATHERSTONE, 1995a, p.122). A sociedade mantém vivos estes símbolos e os realimenta 

constantemente, pois é através desses que as pessoas irão se diferenciar uma das outras, 

transmitindo desta forma as diferenças de classes. “La clase, la etnia o el grupo al que 

pertenecemos nos acostumbra a necessitar tales objetos y a apropiarlos de cierta manera” 

(CANCLÍNI, 1993, p.23). 

 Este estudo irá abordar o consumo sobre a esfera musical, abordando as mudanças que 

estão acontecendo em relação ao acesso à música. O foco principal é procurar entender o 

consumo de CDs originais, numa época em que diminuem as suas vendas no mundo inteiro, 

por fatores que serão comentados no decorrer deste estudo – e o surgimento de novas 

possibilidades que as pessoas têm de obter conteúdos musicais – como os arquivos de música 

no computador. 

As músicas armazenadas nos computadores normalmente são obtidas através do 

download1 de arquivos musicais da Internet – o indivíduo pode conseguir as músicas também 

copiando um CD para dentro do computador – para isso são usados programas que 

disponibilizam a troca de arquivos. 

A tecnologia digital aliada aos avanços na sua utilização são os grandes facilitadores 

da distribuição dos produtos culturais de forma incessante. O aumento da popularização da 

Internet permite que cada vez mais internautas copiem bens e os reproduzam para o consumo 

pessoal ou coletivo com custo zero – ou próximo disso. Entre os itens mais procurados (se 

                                                
1É o processo de transferência de um arquivo para o computador para depois poder escutá-lo (no caso de 
arquivos de música) – quantas vezes quiser, sem estar conectado à Internet. A música obtida por download 
normalmente pode ser enviada para amigos ou para equipamentos portáteis. 
(http://cliquemusic.uol.com.br/br/ajuda/ajuda.asp?Nu_Materia=35).  Segundo Ferreira (2006, p.329) “Em redes 
de computadores, obtenção de cópia de um arquivo localizado em uma máquina remota”. 
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não o maior) aparecem os arquivos de música, com milhares de downloads sendo feitos 

diariamente em todo o mundo. Essas músicas são armazenadas nos computadores no formato 

de mp32 e podem ser reproduzidas nesse próprio local ou nos aparelhos utilizados para “tocar” 

esse tipo de arquivo de áudio – mp3 player3, o mp4 player4 e o iPod5. 

 A questão desse estudo foi elaborada em razão de uma aparente contradição: com 

todas essas inovações que permitem maneiras mais rápidas e de valor mais acessível para se 

adquirir arquivos, por que as pessoas ainda assim compram o CD original6 com as mesmas? 

Na busca por compreender melhor o problema proposto nesta investigação o trabalho 

apresenta como objetivo geral identificar as razões pelas quais pessoas que baixam7 e 

consomem arquivos de música também compram o CD original. Assim, tentando descobrir 

que fatores estariam ligados a esse processo foi feito um estudo sobre o consumo, as conexões 

estabelecidas com os objetos e as novas tendências tecnológicas. 

A partir daí é possível identificar a importância desse estudo para a área de 

publicidade e propaganda vendo que a mesma trabalha focada na persuasão do consumidor, 

na elaboração de caminhos que levem esse a consumir produtos/serviços. O estudo sobre o 

consumo, dentro de algumas ciências que tratam do mesmo, é de extrema importância para 

um publicitário que deseja trabalhar no mercado. Entender os motivos pelos quais as pessoas 

compram ou que razões aproximam ou afastam-nas de determinados bens é um assunto muito 

importante para a área. 

 Os processos adotados para alcançar os objetivos apresentados nesta investigação 

iniciam pela pesquisa bibliográfica que identifica estudos a respeito dos temas como 

consumo, abordado no capítulo II; no capítulo III apresenta-se um estudo realizado sobre a 

nova circulação dos objetos em meio aos avanços tecnológicos e da Internet e, no capítulo IV, 

relata-se sobre a realização de uma pesquisa exploratória descritiva mediante entrevistas com 

as pessoas que se encaixam no perfil solicitado na amostragem (pessoas que fazem download 

de músicas da Internet e mesmo assim compram CDs originais). Por fim, no capitulo V desta 

investigação, são apresentadas as conclusões obtidas através do estudo aqui exposto. 

                                                
2MP3 é um formato que permite armazenar músicas e arquivos de áudio no computador em um espaço 
relativamente pequeno, mantendo a qualidade do som. Arquivos com extensão mp3, também chamados de 
MPEG (http://musica.uol.com.br/mp3/glossario.jhtm). 
3Aparelho que reproduz arquivos de áudio mediante formatos músicas no formato mp3. 
4Aparelho que reproduz arquivos música e vídeos com diversos formatos utilizados no computador. 
5Refere-se a uma série de players de áudio/vídeo digital projetados e vendidos pela Apple Inc. 
6Neste estudo a expressão CD original aplica-se ao “objeto” CD – o disco propriamente dito acompanhado por 
um encarte ou outros elementos, disponibilizados em lojas convencionais ou virtuais. 
7Baixar é um termo usado para designar o ato de fazer o download de arquivos da internet. 
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2 CONSUMO, TECNOLOGIAS  E OBJETOS 

 

2.1 ESTUDOS SOBRE CONSUMO 

 

 Consumo, de acordo com Ferreira (2006, p.261), “é o ato ou efeito de consumir, de 

gastar” e também, segundo o autor, de usar mercadorias e serviços para satisfação de 

necessidades e desejos humanos. Featherstone (1995a) apóia-se em Raymond Williams para 

afirmar que “um dos primeiros usos do termo ‘consumir’ significava ‘destruir, gastar, 

desperdiçar, esgotar’”. No entanto, consumo abrange muitas perspectivas e essas serão 

abordadas no decorrer deste trabalho.  

As pessoas consomem por diversas razões, atribuindo aos produtos e serviços dos 

quais se utilizam diferentes sentidos. O consumo envolve muito mais do que uma simples 

compra no mercado ou bar da esquina, pois consumir é possuir, guardar e dar nomes, cuidar, 

entre outras funções, este também possibilita a troca de informações a respeito dos objetos - e 

de quem os consome e utiliza -, tornando públicos os sentidos e significados agregados aos 

bens. 

Deste modo, instiga-se um novo olhar sobre o consumo, uma abertura de horizontes 

relacionados às possibilidades e variáveis ligadas a essa ação complexa praticada 

cotidianamente pelos indivíduos de uma sociedade. Pretende-se, aqui, abordar o consumo a 

partir de estudos e tendências diversas, formadas sobre a conjuntura social atual. 

 

 

2.1.1 O consumo pela ótica da economia e da psicologia. 

 

Iniciando a busca por um melhor entendimento referente ao consumo, expõem-se 

primeiramente os estudos de Christiane Gade (1998) que apresentam uma abordagem 

psicológica sobre o consumo, mais intimamente relacionada ao processo de compra, de 

aquisição de um produto ou serviço. 

A autora (1998, p.10) primeiramente propõe um estudo sobre a teoria econômica, que 

defende a idéia de que “o homem tem necessidades e desejos infinitos que se contrapõem às 

suas possibilidades finitas e limitadas de satisfazê-los”. De acordo com esta perspectiva, como 

o indivíduo não pode consumir tudo, ele sempre fará uma escolha que buscará o produto que 

lhe proporciona maior prazer, maximizando assim o consumo. 
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A tendência a maximizar a escolha de um produto ou um serviço visa a sua utilidade e 

a satisfação que pode ocasionar ao consumidor. O indivíduo que procura um teclado para 

computador pode vir a encontrar um teclado que, além das teclas convencionais, tem outras 

com múltiplas funções; assim ele poderá optar por um produto que lhe dê maior utilidade e 

satisfação por um valor em dinheiro que considere justo. 

Gade (1998) mostra que a teoria econômica traz uma variável que vem logo após a 

escolha do objeto/serviço que comprou. A autora (1998, p.11) diz que “a capacidade do 

homem em tirar satisfação de um bem diminui à medida que ele consome este bem” e, assim, 

a utilidade total derivada do consumo desse produto, aumentaria de acordo com uma taxa 

decrescente. Essa é chamada pelos economistas de “taxa de utilidade marginal” que vem a ser 

“a utilidade derivada do consumo de mais e mais um produto, e que diminui de forma 

inversamente proporcional ao número de bens consumidos” (GADE, 1998, p.11), ou seja, o 

indivíduo compra um carro, esse terá grande utilidade, porém após a aquisição de mais dois 

carros, a utilidade marginal do veículo decrescerá. 

Na busca por maximizar o consumo, segundo a autora, o indivíduo para que fique 

satisfeito com o consumo, pesquisa quais bens necessitam mais investimento; assim o valor 

pago em uma parcela para compra de um automóvel provavelmente não será a mesma quantia 

utilizada para comprar doces, por exemplo. A pessoa, ao dividir o dinheiro usado para o 

consumo, irá verificar se os gastos com um produto trazem a mesma satisfação que com 

outro; isso evidenciaria o que os economistas denominam “utilidade marginal ponderada”, 

que visa medir a importância dos bens de acordo com as necessidades de cada pessoa, 

proporcionalmente à sua renda. Nesta perspectiva, os produtos e serviços seriam ofertados 

para atender necessidades específicas dos indivíduos consumidores (ex: carro a gasolina, a 

álcool, e total flex). A autora está de acordo com o que apresentam as teorias econômicas, que 

buscam explicar o consumo “dando ênfase maior ao produto que é consumido para satisfazer 

necessidades em relação a renda disponível” (GADE, 1998, p.12). 

Ao desenvolver o processo de escolha do produto que traria maior satisfação pelo 

dinheiro que nesse fora investido, o consumidor estaria colocando em cena, entre outros, dois 

campos importantes que se co-relacionam: a motivação para o consumo e a emoção a este 

associados. Portanto, para compreender o comportamento de consumo, através da psicologia, 

parte-se da premissa de que o consumo não é 

 
apenas o apelo à razão, a atributos como qualidade, economia ou desempenho do 
produto motiva o consumidor, mas o apelo à emoções como humor, amor, orgulho, 
alegria e também medo, culpa, pode mobilizá-lo. (GADE, 1998, p.85). 
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Essas duas variáveis - motivação e emoção - serão responsáveis, juntamente com o(s) 

estímulo(s) a que a pessoa for exposta, pela aceitação ou rejeição de um bem ou serviço. 

Motivação, para GADE (1998), é um estado ativado que gera comportamentos direcionados, 

na busca pelo cumprimento de um objetivo, que teria dois aspectos distintos: “um estado 

motivador interno que impele o indivíduo em direção a algum objetivo; e um comportamento 

que visa alcançar este objetivo e sua realização” (GADE, 1998, p.85). 

Para a autora a motivação também é entendida como derivada de instintos, impulsos 

ou estímulos, necessidades manifestantes ou latentes, pois o indivíduo “se torna estimulado ou 

motivado por meio de necessidades internas ou externas, que podem ser fisiológicas ou 

psicológicas” (GADE, 1998, p.86). Como motivação fisiológica a autora identifica a seguinte 

situação: uma pessoa sente no estômago, as contrações características da fome e, por ser essa 

uma condição de incômodo, um estímulo interno levará essa pessoa a ter um comportamento 

dirigido a reduzir essa tensão que está sentindo; ou seja, a fome gera a necessidade desta 

pessoa procurar alimento. 

Gade (1998), ainda faz uma observação mostrando que  

 
esta estimulação interna, no entanto, pode não ser de ordem fisiológica, remetendo 
ao pensamento autístico ou à fantasia. Ao imaginar aquele alimento do qual tanto 
gosto, posso vir a sentir as mesmas contrações dolorosas no estômago (GADE, 
1998, p. 86). 

 

O estímulo externo por sua vez, pode ser causado, por exemplo, quando uma pessoa 

tem a sensação de estar com fome ao avistar ou sentir o cheiro de um alimento gostoso; neste 

caso, o meio ambiente emite um estímulo externo que também poderá provocar o desejo ou 

necessidade de satisfazê-lo. 

Para estudar o consumo a autora (1998) apresenta dois grandes campos de 

necessidades: o das instâncias primárias e secundárias, sendo as primárias ou básicas as 

necessidades de satisfazer a fome, sede, o sono etc., responsáveis pela maior parte dos 

impulsos do ser humano. Segundo a autora, as necessidades primárias se remetem a sua 

origem, ao nosso sistema biológico e desencadeiam um comportamento motivado para 

garantir a sobrevivência e o conforto físico. 

As necessidades secundárias, ou de fundo social ou psicológico, de acordo com GADE 

(1998), surgem a partir do momento em que o indivíduo supre as necessidades primárias. 

Uma pessoa que passa fome, primeiramente irá preocupar-se em conseguir qualquer alimento 

que possa saciar sua fome, já a pessoa que tem condições de fazer as refeições diariamente, 
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pode vir a almejar uma comida diferente, um prato mais refinado, algo variado. É a sede de 

tomar refrigerante ao invés de água ou não é a falta de qualquer roupa, mas daquela de mesmo 

modelo e marca usada por certa atriz em determinada novela. No entanto, a partir do 

momento em que as necessidades primárias são orientadas por normas e valores, costumes e 

hábitos sociais que têm sua origem na interação do homem com os outros membros da 

sociedade, elas podem ser sobrepujadas pelas necessidades secundárias. 

Uma classificação desenvolvida para os estudos das motivações humanas foi criada 

pelo psicólogo Maslow (Gade, 1998). Maslow “acredita serem os desejos e as necessidades, 

na verdade, organizados em prioridades e hierarquias” (GADE, 1998, p.89), segundo a autora 

obedecendo a um escalonamento na qual se passaria de um nível a outro mais alto, à medida 

que o anterior for saciado. 

Distribuídos no formato de uma pirâmide, os níveis devem ser satisfeitos – da base ao 

topo - respectivamente pelas necessidades fisiológicas, as de segurança, a necessidade de 

afeto e status. Após a satisfação dessas o indivíduo estaria apto a buscar as necessidades que 

visam a auto-realização - último nível da pirâmide.  

As necessidades fisiológicas - que Gade (1998) identifica sendo as primarias - são as 

primeiras a serem satisfeitas e, constituem a base dos desejos humanos. Essas estão 

relacionadas como já referido à fome, sede, moradia, etc. Somente com estas necessidades 

satisfeitas seria possível perceber e preocupar-se com estímulos secundários, como, por 

exemplo, almejar uma casa em determinado bairro em detrimento de outro, desejar vestir 

roupas da moda, etc.  

As necessidades de segurança seriam as segundas a serem buscadas pelas pessoas. A 

segurança física permitiria a proteção do indivíduo e de sua residência; porém, de acordo com 

esta teoria, a pessoa só poderá se preocupar com essa etapa caso já tenha satisfeito a anterior, 

aqui relacionada com as necessidades fisiológicas, ou seja, uma pessoa não poderia se 

preocupar com um alarme para casas se não tem um lugar para morar. 

As necessidades de afeto são as “necessidades dos sentimentos afetivos e emocionais 

de amor e de pertinência as pessoas com as quais nos relacionamos intimamente” (GADE, 

1998, p.90). É a procura do indivíduo por ser aceito pelas pessoas que o rodeiam, pois após 

estar alimentado, sentindo-se seguro e querido, agora o indivíduo desejará ser o mais querido. 

Assim as necessidades de status e estima antecedem o último grau, estando ligadas a um 

estágio onde as pessoas pretendem ser invejadas, desejadas, buscando liderança, 

independência e inspirando confiança. 
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A necessidade de realização corresponde aos desejos de cada indivíduo de desenvolver 

as suas potencialidades no momento em que ele sente estar com todos os outros níveis de 

necessidades alcançados; neste último nível, a busca é pelo crescimento do homem como tal, 

segundo Gade (1998, p.90) “é quando procurará conhecer e compreender, estudar, 

sistematizar, organizar, filosofar. É a procura do autoconhecimento, do 

autodesenvolvimento”. 

Feita a abordagem sobre as definições de motivação da teoria de Maslow, volta-se 

para a outra variável - que age sobre os indivíduos na hora do consumo - que é a emoção. 

Gade (1998, p.91) afirma que “é característico das emoções gerarem sentimentos que 

“disparam” involuntariamente, interpretando o estímulo [externo] de forma positiva ou 

negativa, o que significa que este estímulo tem qualidades reforçadoras”. Essas qualidades 

seriam positivas ou negativas, caracterizando-se por serem impulsionadoras, destinadas a 

aproximar ou afastar o indivíduo desse estímulo. 

Falar de emoções é tratar dos sentimentos que cada pessoa guarda internamente. A 

relação com a motivação acontece, pois, na medida em que o indivíduo é apresentado a 

estímulos que lhe proporcionem sentimentos (emoções) agradáveis, ele terá atitudes positivas 

- que vão ao encontro de tal idéia – assim como se o estímulo surtir um efeito negativo ele 

tenderá a afastar-se do mesmo. Por exemplo, uma pessoa vai a uma loja para comprar um 

aparelho de DVD, o fato de uma determinada marca colocar um cartaz com uma imagem –

agradável com o gosto da pessoa –, pode despertar uma emoção que leve a pessoa a comprar 

esse aparelho em detrimento de outros, havendo assim uma qualidade positiva relativa a esse. 

Muitas vezes as emoções são despertadas mesmo que a pessoa não esteja pré-disposta a 

praticar algum ato. 

Nos estudos sobre consumo apresentados através da visão da psicologia e da 

economia, evidencia-se o entendimento de que as pessoas buscam o consumo de acordo com 

suas necessidades (Teoria de Maslow e Gade); estas procuram os bens que satisfarão seus 

desejos, os quais são gerados por motivações fisiológicas ou psicológicas e/ou pelas emoções 

que surgem de maneira espontânea. A análise sobre algumas idéias da ciência econômica 

apresentou o fato de que cada indivíduo busca maximizar sua compra e o uso de seus bens de 

acordo com sua renda. Todos esses se diferenciam da abordagem que será trabalhada a seguir. 
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2.1.2 O consumo sob a ótica da antropologia e da sociologia. 

 

A economia e a psicologia não são as únicas ciências a propor estudos referentes ao 

consumo, pois existem diversos autores ligados a áreas como a antropologia e a sociologia, 

por exemplo, que também buscam construir um embasamento teórico sobre os sentidos 

ligados ao consumo. Eles organizaram estudos que ajudam no melhor entendimento a respeito 

de como acontece o consumo, abordando-o não como apenas um ato de compra, mas 

situando-o como um processo no qual intervêm questões sociais e culturais que configuram a 

apropriação dos bens pelos atores sociais. 

Para tratar destes conceitos, ligados a essas duas áreas das ciências humanas serão 

utilizados como base os estudos de Featherstone e Canclíni referente ao consumo. Os dois 

autores apresentam alguns modelos como sendo as possíveis razões pelas quais as pessoas 

consomem. Situando a abordagem que será feita a seguir neste trabalho, deve-se destacar as 

idéias que esses autores têm sobre o consumo (assim como as ciências que eles representam) e 

a forma como irão traçar seus estudos. Para tal pedida, parte-se da premissa que  

 
debe descartarse, ante todo, la concepción naturalista de las necessidades. Puesto 
que no existe uma naturaleza humana inmutable, no podemos hablar de 
necessidades naturales, ni siquiera para referirnos a esas necessidades básicas que 
parecen universales: comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales (CANCLÍNI, 
1993, p.23). 

 

As pessoas agem dessa maneira dentro de um contexto específico formado pela 

cultura que determina os valores para essa sociedade. 

O trecho anterior permite o entendimento da maneira que, tanto a antropologia como a 

sociologia representada pelos autores citados acima, tratam dos estudos do consumo 

entendendo que este vai além do processo de escolha de mercadorias como uma necessidade 

individual a ser suprida. Canclíni (1993 p.24), por exemplo, define o consumo como sendo “el 

conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos”, ou seja, todo o consumo é feito em função também dos fatores sócio-culturais em 

que o indivíduo está inserido. O uso de uma mercadoria não serve simplesmente para suprir 

uma necessidade, pois este acontece influenciado por fatores como a classe social, a profissão, 

o meio no qual circula o indivíduo, ou seja, as necessidades desses são determinadas pelos 

traços culturais de uma sociedade. Os autores também consideram o cenário econômico e 

social atual gerado pela globalização, um palco no qual se desenvolve uma cultura de 

consumo em um ritmo cada vez mais frenético. 
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Featherstone (1995b) afirma que:  

 
o termo cultura de consumo não apenas assinala a produção e o relevo cada vez 
maiores dos bens culturais enquanto mercadoria, mas também o modo pelo qual a 
maioria das atividades culturais e das práticas significativas passam a ser mediadas 
através do consumo (FEATHERSTONE, 1995b, p.109). 

 

 Dessa forma fica claro que; todos os fatores que estabelecem a cultura de consumo de 

uma sociedade irão influenciar nas práticas e no dia-a-dia da mesma. Até aqueles serviços e 

ações que aparentemente são puramente funcionais serão viajados pelos olhares da cultura de 

consumo inserida nessa sociedade. Para Semprini (2006, p.52) “sem dúvida, os indivíduos, 

não cessarão de consumir, visto que o consumo é onipresente nos comportamentos sociais”. 

 

 

2.1.3 Os estudos de Featherstone e Canclíni. 

 

Iniciando uma apresentação sobre os estudos de Featherstone, este aponta como sendo 

três as perspectivas fundamentais para identificar o consumo: a primeira se relaciona a cultura 

de consumo que visa a expansão capitalista; a segunda trata do status proporcionado através 

do consumo de bens reconhecidos pela sociedade e a terceira traz a idéia do consumo apoiado 

nos prazeres emocionais que estes proporcionam às pessoas. Durante a apresentação dessas, 

será possível fazer uma abordagem sobre os modelos de Canclíni situando-os junto das 

perspectivas de Featherstone.  

 

 

2.1.3.1 O consumo serve para expandir o capital. 

 

A primeira perspectiva está relacionada com “a concepção de que a cultura de 

consumo tem como premissa a expansão da produção capitalista” (FEATHERSTONE, 1995a, 

p.31), a qual originaria a acumulação de bens materiais e locais de compra e consumo na 

sociedade contemporânea. 

Analisando a abordagem de Featherstone, pode-se dizer que o consumo é 

proporcionado a todo o momento, no qual onde quer que uma pessoa se encontre poderá estar 

consumindo e ter acesso a produtos e serviços. Hoje a pessoa não precisa mais atravessar 

cidades, bairros ou até mesmo viajar para fazer compras, visto que os supermercados e lojas 
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estão por toda parte (inclusive as virtuais). O consumo bate à sua porta, se não é através do 

novo estabelecimento que irá abrir na sua rua - com milhares de produtos e centenas de 

marcas diferentes dispostas nas prateleiras - é pelo vendedor ambulante ou pela moça do 

telemarketing de uma grande loja, que liga oferecendo os produtos e serviços de uma 

empresa. 

Seguindo essa idéia, Canclíni (1993) afirma ser o consumo o lugar de reprodução da 

força de trabalho e da expansão do capital. O autor (1993) ainda afirma que os atos de 

consumo como comer, habitar uma casa, beber, entre outros são condicionados pelas classes 

dominantes (baseadas na cultura de consumo da sociedade) que necessitam que haja o 

consumo dos bens que produzem, por isso “a sociedade de consumo consegue tornar 

permanente a insatisfação”, afirma (BAUMAN, 2007, p.106). 

Sob esta ótica, as classes mais baixas são tentadas a consumir de acordo com as 

vontades dos setores hegemônicos que por sua vez indicam os novos produtos que se tornarão 

mercadorias “necessárias” para todos. A televisão, por exemplo, há algumas décadas era um 

objeto de luxo, que muito poucas pessoas tinham acesso; entretanto, em pouco tempo tornou 

se presente em boa parte dos lares no mundo inteiro, graças à publicidade que as indústrias e 

lojas utilizaram, passando a mostrar a televisão como uma necessidade de toda família, que 

ninguém poderia ficar sem uma. “A publicidade diz a um só tempo: ‘Compre isto porque não 

existe nada igual’, mas também: ‘Compre isto porque todo mundo o faz!’” 

(BAUDRILLARD, 2004, p.192). 

Para os estudiosos que desenvolveram esse conceito de consumo, esse processo de 

eleger produtos e serviços a um posto de “necessidade” acontece em função dos interesses dos 

setores hegemônicos, que buscam aumentar seu poder e suas riquezas. Porém, o apoio da 

publicidade é fundamental para tal intento. Com ela se torna mais fácil instigar o trabalhador 

de que é necessário consumir a todo o instante, buscando sempre os novos produtos ofertados 

nos mercados: assim, ele tende a trabalhar cada vez mais na ânsia de satisfazer esses desejos 

e, por conseqüência, o sistema mantém constante o ciclo de consumo. 

A publicidade realmente é fundamental nesse processo. Canclíni afirma que: 

 
la incitación publicitaria a consumir, y a consumir determinados objetos, el hecho 
de que cada tanto se los declare obsoletos y sean remplazados por otros, se explican 
por la tendencia expansiva del capital que busca multiplicar sus ganancias 
(CANCLÍNI, 1993, p.25). 
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Esta seria a explicação do porquê certos produtos se tornam tão desejados, 

transformados em bens necessários a todas as pessoas. O celular que hoje está presente em 

todos os cantos, de posse de todas as classes, é um grande exemplo desse impulso a consumir 

orientado pelos setores hegemônicos pelo viés da publicidade. Por outro lado, a sociedade 

atual “vive” através do consumo, ela consome os produtos/serviços do mercado atuando da 

maneira como deseja a cultura de consumo presente nas sociedades.  

 

 

 2.1.3.2 O consumo serve para aproximar ou diferenciar pessoas. 

 

Featherstone (1995a) elege como a segunda perspectiva para estudar o consumo o 

status social. Em linhas gerais o autor (1995a) afirma que de nada irá adiantar consumir um 

bem se ele não for exibido, ou seja, simplesmente usando-o de maneira apenas funcional, pois 

as pessoas usam as mercadorias de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais, 

atribuindo aos produtos significados ligados ao status social. 

Ao falar de consumo deve-se cuidar para não ocultar a ampla variedade de tipos de 

consumo e de significados que ultrapassam o seu sentido funcional. Há muito mais coisa além 

do consumo de bens duráveis (que usamos na subsistência e lazer) e não-duráveis (comidas, 

bebidas, roupas). No consumo simbólico, por exemplo, que demarcam rituais, na verdade não 

se consome de fato o objeto, mas sim o seu valor de troca. 

 
o simbolismo não se evidencia apenas no design e no imaginário embutido nos 
processos de produção e marketing; as associações simbólicas das mercadorias podem 
ser utilizadas e renegociadas para enfatizar diferenças de estilo de vida, demarcando as 
relações sociais (LEISS, 1978 apud FEATHERSTONE, 1995a, p.35). 

 

Qualquer ritual realizado por uma pessoa, seja ir jantar com a família, ou ir para um 

parque passear, etc., acontece necessariamente associado a algum objeto ou a um conjunto 

destes e, na medida em que se repete toda vez que determinado programa for feito, acaba se 

tornando carregado de sentidos e signos rituais. Douglas e Isherwood (2007, p.112) afirmam 

que “os bens, nessa perspectiva, são acessórios rituais” e entendem que “viver sem rituais é 

viver sem significados claros e, possivelmente, sem memórias”. 

Há outras formas, porém de os objetos se tornarem relíquias para determinadas 

pessoas ou grupos. Aqueles bens que foram “tocados”, manuseados ou tiverem de alguma 

forma contato com pessoas famosas, conhecidas na sociedade podem vir a se tornarem 
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carregados de significados simbólicos, que os diferenciam dos demais. “O simples fato de que 

o objeto tenha pertencido a alguém célebre, poderoso, confere-lhe valor” (BAUDRILLARD, 

2004, p.84). A pessoa que estiver de posse de um produto assim dificilmente o usará; seu 

consumo se dará somente pela apreciação como objeto de alto valor simbólico. 

Featherstone (1995a) cita o exemplo de uma garrafa de vinho reconhecido por sua 

escassez (fabricado em poucas unidades), que apesar de ser um bem de consumo não durável, 

pode vir a emprestar prestígio e exclusividade a quem possui. Assim nunca seria consumido 

de fato (bebido), embora possa vir a ser consumido simbolicamente através do convívio do 

proprietário com amigos, família, pessoas do seu círculo social, que sabem que este possui tal 

vinho. A exposição do objeto é essencial nesse processo, segundo Baudrillard (1995, p.25) o 

indivíduo deve “não apenas possuir, mas sublinhar duas vezes, três vezes o que se possui”. 

O objeto raro8 é um outro exemplo; as pessoas têm a tendência a conservar ou comprar 

alguns bens que representam singularidade, entendendo que outros indivíduos dificilmente 

podem vir a ter o mesmo objeto. Dessa forma, alguns CDs, escritos (textos), pinturas, etc. 

podem ser elevados a um grau de produto intocável, e quando isso acontece seu consumo 

ocorre normalmente apenas como demonstração do mesmo e isso na presença de seus 

possuidores. Existem outros tantos exemplos de “bens rituais”, que carregam essa carga por 

serem de únicos, de certa forma. O acesso das pessoas a esses tipos de objetos, proporcionaria 

a elas, mesmo sendo de classes mais pobres, o direito de ter um bem de valor inquestionável 

perante o grupo social. 

Em uma edição da revista Super Interessante (2005) foi feito o levantamento de alguns 

bens que podem ser possuídos dentro da idéia apresentada anteriormente: o rascunho da 

música dos Beatles “A Day in the Life” com versões modificadas da canção que estaria 

avaliado em R$ 350.000,00; a luva que Michael Jackson usava em seus shows, teve valor 

inicial em leilão de R$ 82.620,00; a guitarra usada por Jimi Hendrix no festival de Woodstock 

e em outros shows do músico no período entre 1968 a 1970, teve valor estipulado em R$ 

962.280,00 (Super Interessante, 2005, p.16). Stephen Maycock, citado no mesmo artigo diz 

que “essas quinquilharias fazem parte da memória afetiva das pessoas e isso não têm preço”. 

Para Moles (1981, p.16) “o objeto é o mediador social” variando de acordo com seus 

aspectos funcionais (na sociedade) e com os aspectos ligados a comunicação (de sentidos, 

valores). O primeiro se refere ao objeto (uma jóia, por exemplo) que serve para presentear a 

mulher amada, o brinquedo que agrada a criança, etc. Já o segundo Moles (1981) mostra 

                                                
8Raro para Ferreira (2006, p.681) significa: “que há pouco; não abundante”. Seriam aqueles objetos únicos ou 
com produção limitada e que não será mais reproduzido pela sociedade permitindo o acesso de poucas pessoas. 
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como sendo a passagem do objeto-função ao objeto-comunicação, o qual obriga cada vez 

mais a seguir estritamente as leis das ciências da comunicação, ou seja, os objetos 

“comunicam” valores de quem os utiliza a quem tem, com o proprietário, convivência.  

Para tratar desse assunto, serão aqui inseridas as categorias sociológicas que dividem 

os objetos em objeto em si próprio, que seria o caso no qual o objeto é utilizado pelas suas 

próprias utilidades (MOLES: 1981 p.20) e objeto isolado. Quando este está sendo apresentado 

visualmente isolado, para Moles (1981) há a interação deste com um ambiente neutro, vazio, 

criando uma relação dialética figura-fundo. Alguns exemplos seriam os quadros, o cofre, 

objetos de arte, etc. 

O objeto ainda se apresenta em grupo; aqui as pessoas do grupo (família, amigos) 

definirão a melhor função e disposição dos objetos dentro do contexto e das leis em que elas 

vivem. E por último o objeto em massa; aqui o indivíduo é ignorado o que proporciona ao 

objeto uma classificação massiva, por exemplo: não é mais o meu carro Gol Total Flex, mas 

sim o carro da classe média. 

Featherstone aponta também, que dentro desta perspectiva, as classes hegemônicas 

controlam o acesso das classes mais baixas aos bens de consumo, tratando de encontrar novos 

bens que proporcionem diferenciação cada vez que os bens que os identificam começam a ser 

consumidos pelas classes inferiores. Dessa maneira, a classe alta consegue manter-se 

“distante” das mais baixas, mantendo seu gosto de consumo intocável, pois, poucos terão 

acesso. 

Canclíni (1993) vai ao encontro do que aponta Featherstone (1995a) na sua segunda 

perspectiva, reafirmando ser o consumo também um lugar de diferenciação social:  

 
en sociedades que se pretenden democráticas, basadas por lo tanto em la premisa 
de que los hombres nacen iguales (sin superioridades de sangre ni de nobleza), el 
consumo es el área fundamental para construir y comunicar las diferencias sociales 
(CANCLÍNI, 1993, p.27). 

 

Para Douglas e Isherwood (2006, p.8) “os bens são investidos de valores socialmente 

utilizados para expressar categorias e princípios, cultivar idéias, fixar e sustentar estilos de 

vida, enfrentar mudanças ou criar permanências”. Douglas e Isherwood (2006) ainda usam o 

termo “marcadores”, para simbolizar a função dos bens que servem para assinalar as posições 

sociais de cada pessoa e grupo nos momentos de convívio com outros.  

Um jovem de classe alta, provavelmente utilizará roupas de marcas reconhecidas pelo 

seu grupo social; o outro indivíduo terá o carro do ano, com todos acessórios a que tem 
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direito, etc. essas são algumas formas de expressar sua diferença daquelas outras pessoas que 

mesmo não podendo usufruir das mesmas mercadorias reconhecem o valor simbólico 

atribuído a tais marcas ou modelos. 

Pode-se observar, então que o valor do que é consumido, na maior parte das vezes está 

condicionado às maneiras de como consumir um bem, ou está ligado à qualidade desse bem. 

Estudar em colégios particulares no Brasil é uma opção para crianças e adolescentes da classe 

média e das classes mais abastadas; porém, o que irá diferenciar as classes e pessoas serão 

questões do tipo: qual o colégio em que seus filhos estão estudando? Qual o bairro em que 

está localizado o colégio? Qual é sua promoção em âmbito nacional? Ainda poderiam ser 

citados as casas, as roupas, as viagens e outros tantos exemplos. 

É necessário destacar o fato de que para se igualar ou se diferenciar de outros grupos 

sociais não adianta consumir bens de alto valor econômico se esses não tiverem seus valores 

simbólicos legíveis por toda a sociedade. De nada adiantaria pedir caviar em um restaurante 

se as outras pessoas ao redor não souberem o seu valor (preço), assim como não teria porque 

estudar no melhor colégio se ninguém reconhece a sua fama. Transmitir e comunicar os 

significados dos bens, também faz parte do processo de busca por status. 

  

 

2.1.3.3 O consumo como gasto do excedente. 

 

Featherstone (1995a), ao indicar a terceira perspectiva relacionada nos seus estudos, 

entende ser a razão do consumo ligada aos prazeres emocionais, aos “sonhos e desejos 

celebrados no imaginário cultural de consumo e em locais específicos de consumo que 

produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos” (FEATHERSTONE, 1995a, 

p.31). 

Essa perspectiva é explicada, para Featherstone (1995a), pela tradição popular das 

festas (como carnavais), feiras e festivais, onde há inversão e transgressão simbólica da 

cultura que acaba desenvolvendo a agitação, as emoções descontroladas, prazeres físicos 

grotescos entre outros. Segundo o autor (1995a) esses são espaços “liminares”, onde o mundo 

é posto de cabeça para baixo, os tabus e as fantasias são permitidos, sonhos impossíveis 

poderiam se realizar. 

Estes espaços se multiplicaram e se dissolveram de certa forma, dando origem aos 

shoppings, as galerias, as exposições ou eventos esportivos, e todos os locais onde há intensa 

carga de consumo. Nesses ambientes as pessoas tendem a consumir produtos que em outras 
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ocasiões ou locais não seriam consumidos em tamanha quantidade e/ou intensidade. O 

indivíduo agiria sob a “pressão” ambiente que o levaria a consumir em excesso. Um exemplo 

são os supermercados, onde a enorme oferta de bens muitas vezes faz com que os clientes 

comprem sem que anteriormente tenham sentindo falta do mesmo. 

As três perspectivas apontadas por Featherstone em seu estudo indicam as possíveis 

razões que levam as pessoas a consumir. Já Canclíni (1993) acrescenta mais três modelos, 

trazendo como sendo seis os processos sócio-culturais em que se realizam a apropriação e uso 

dos bens. Pelo fato de alguns deles já terem sido citados nesta investigação dentro dos três 

modelos de Featherstone, apresentam-se agora os outros ainda não comentados. 

Canclíni (1998) traz a idéia de que o consumo é o lugar onde as classes e os grupos 

competem pela apropriação do produto social. Mesmo sendo livre o consumo dos objetos e 

serviços dispostos nas sociedades, este acontece de diferentes formas como, por exemplo, as 

pessoas marginalizadas, moradoras das periferias, também desejam usufruir dos serviços e 

oportunidades disponibilizados nas cidades tanto quanto as pessoas que vivem no centro ou 

nos bairros mais nobres. Poder ir a eventos, olhar lojas, (consumir simbolicamente pelo 

menos) etc. seria um direito que essas pessoas têm e buscam na medida em que fazem parte 

da sociedade. 

Para possibilitar o consumo das classes com menos condições econômicas são criados 

alguns caminhos para esses consumirem determinados produtos e serviços. Se um indivíduo 

deseja comprar um computador e se o custo é muito alto para ele pagar o produto à vista, a 

loja possivelmente irá proporcionar um parcelamento na hora da compra. Assim ele estará 

tendo acesso aos bens que a sociedade produz e, que grande parte das pessoas deseja ter. 

O outro modelo visualizado por Canclíni trata o consumo como sistema de integração 

e comunicação. Neste, evidenciam-se situações onde o consumo é feito em grupos, havendo 

assim interação e troca de significados entre essas pessoas. Um indivíduo que vai ao cinema, a 

um jogo de futebol, a uma festa, ao shopping, geralmente irá convidar outras pessoas para ir 

com ele. Esses locais caracterizam-se por serem visitados – consumidos – em grupos onde há 

trocas de conhecimento. No entanto, o convívio (mesmo no grupo de amigos) entre os 

indivíduos nesses locais também é caracterizado por expor as diferenças sociais apresentadas 

anteriormente no trabalho, os tipos de consumo não se anulam, pelo contrário se somam.  

Por último o autor (1993) apresenta o consumo como cenário de objetivação dos 

desejos. Esses seriam dispostos em uma esfera que ultrapassa as necessidades culturalmente 

elaboradas, ou seja, o desejo vai além da esfera funcional do objeto, surge das vontades de 

cada pessoa e da associação simbólica que se faz sobre os bens. Não basta matar a sede, deve-
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se beber determinada cerveja, saborear certo vinho em uma taça que seja compatível ao seu 

valor - e que represente esse socialmente. Segundo Moles (1981, pg. 29), “para cada um 

destes objetos, existe uma razão de ser, em principio enunciável pelo indivíduo, mesmo se ela 

parece pouco inteligível ao observador exterior”. A coleção é um exemplo: uma ou mais 

pessoas reúnem objetos com alguma relação entre si, que passam a ter significados 

particulares para esse grupo ou pessoa. “A idéia de começar uma coleção resulta muitas vezes 

do acaso ou da aproximação de alguns elementos, a qual dá a idéia de pertencer a um 

conjunto” (MOLES, 1981, p. 139). 

Os objetos de uma coleção se tornam “cobertos” de signos que fogem ao seu uso 

como a sociedade o conhece. Baudrillard (2004, p.94) afirma que “a posse jamais é a de um 

utensílio, pois este me devolve ao mundo, é sempre a de um objeto abstraído de sua função e 

relacionado ao indivíduo”. Dentro da perspectiva apontada por Canclíni, como sendo o 

consumo um cenário de imagens e comunicação, Douglas e Isherwood (2006, p.124) afirmam 

que: “o desfrute do consumo físico é só uma parte do serviço prestado pelos bens: a outra 

parte é o desfrute do compartilhamento de nomes”. Assim se observa uma outra característica 

relacionada a colecionadores (e não somente para colecionadores, como em outras tantas 

esferas de consumo); a troca de nomes. Consumir nomes é trocar experiências de observação 

e atenção ligadas aos momentos de consumo, e isso demanda uma disposição de tempo e 

dinheiro. Douglas e Isherwood afirmam que 

 
o compartilhamento físico permite a prova, o teste ou a demonstração de que a 
experiência em questão é viável. Mas o argumento antropológico insiste em que, de 
longe, a maior utilidade não está na prova, mas no compartilhamento dos nomes que 
foram aprendidos e classificados. (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p.125). 

 

Os nomes ajudam a promover os colecionadores, pois mostram que eles se dedicaram 

a estudar as suas coleções, (ou o que consomem para quem não é colecionador) e isso faz 

parte do convívio social. 

Essa troca de informações a respeito das coleções permite não somente verificar quem 

realmente sabe o que consome como também apresentam formas de diferenciar suas coleções 

das outras através da propaganda dos objetos “raros” - aqueles artigos de produção limitada 

ou que se caracterizam por serem únicos - que alguns possuem em suas coleção. Em 

entrevista ao site www.whiplash.net, o colecionador de álbuns de rock and roll (entre vinis e 

CDs) Alexandre Neves apresenta como um de artigo raro de sua coleção, um vinil da banda 

Iron Maiden, onde apenas de um lado tem as músicas corretas do álbum, do outro está 
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gravado uma parte do disco de outra banda, ou seja, houve um erro de produção que 

possivelmente não se repita, e por isso essa tiragem9 será única. 

As coleções podem variar dos mais diversos tipos, desde canecas, de tampinhas de 

garrafas, de bonés, de CDs e etc. esses objetos são dotados de valor e características 

instituídas pelos próprios colecionadores. Baudrillard (2004) diz que é na coleção que triunfa 

o empreendimento apaixonado de posse, nela que a prosa cotidiana dos objetos se torna 

poesia, discurso inconsciente e triunfal. 

Portanto, ao final da análise sobre a antropologia e a sociologia é possível verificar 

que as duas tratam o consumo não como sendo à busca de bens pela sua simples função ou 

utilidade, mas sim como um processo carregado de sentidos – como visto anteriormente. 

Essas duas ciências entendem que as pessoas, no entanto, já estão inseridas nesse contexto de 

consumo na medida em que mantém viva a questão do simbolismo ligado aos diversos atos de 

consumo. 

Para tratar da última abordagem relacionada ao consumo, é apresentada nesta 

investigação a visão pós-moderna sobre o consumo, tendo como base os estudos do sociólogo 

Andrea Semprini, que entende haver uma nova cultura de consumo no cenário pós-moderno 

que está presente a sociedade atual. Até agora os livros (artigos, etc.) que trazem o tema pós-

modernismo como foco, admitem ser difícil definir esse termo. Para muitos estudiosos desse 

assunto apontar características é a melhor maneira de situar o que poderia ser pós-moderno ou 

não. Para Featherstone (1995a, p.19) 

 
o termo “pós-modernismo” apóia-se mais vigorosamente numa negação do 
moderno, num abandono, rompimento ou afastamento percebido das características 
decisivas do moderno, com uma ênfase marcante no sentido de deslocamento 
relacional. Isso tornaria o pós-moderno um termo relativamente indefinido 
(FEATHERSTONE, 1995a, p.19). 

 

A questão da ruptura com o passado é apontada por boa parte dos autores que 

escrevem sobre o pós-modernismo. Jameson (2002) entende que esse representa um mundo 

mais completamente humano do que o anterior [moderno], no entanto sendo um mundo no 

qual a “cultura” está fortemente ligada ao consumo. O autor (2002) considera essa como a 

“cultura da sociedade de consumo, a etapa do capitalismo tardio posterior a Segunda Guerra 

Mundial. Nessa sociedade a cultura ganha uma nova importância mediante a saturação de 

                                                
9“Total de exemplares impressos de uma edição de jornal ou revista” (SAMPAIO, 1999, p.364). Ela aponta a 
quantidade de cópias de um mesmo material impresso. 
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signos e mensagens” (Jameson (2002), apud Featherstone (1995a, p.34). Isso levaria a um 

“nivelamento social” referente ao status das classes, segundo os dois autores. 

Semprini (2006, p.61) aponta que “alguns aspectos fundadores da cultura pós-moderna 

parecem estabelecer um vínculo particularmente forte com as lógicas de consumo”. Assim 

haveria cinco temas associando pós-modernismo e consumo: o individualismo, o corpo, a 

imaterialidade, a mobilidade e o imaginário. Estas se completariam formando a lógica de 

consumo das sociedades atuais. O individualismo se propaga através dos desejos e de prazer, 

“a busca da felicidade privada, a procura por escolhas pessoais, até a excentricidade” 

(SEMPRINI, 2006, p.61). No entanto, essas características não indicam uma negação ao 

convívio social, o indivíduo apenas busca uma identificação – talvez diferenciação – através 

dos bens que consome. O individualismo se manifesta em inúmeras formas disponibilizadas 

pelo avanço tecnológico. O corpo é praticamente um resultado do individualismo, apesar de 

cuidados e estudos datarem desde a década de 60, o que impera hoje é a transformação do 

corpo em uma espécie de objeto. De acordo com a idade e classe varia ocorre hoje um 

cuidado com o corpo saudável, corpo belo, corpo sensual e erótico entre outros, “o corpo 

encontra-se no centro das práticas de consumo pós-modernas” (SEMPRINI, 2006, p.62). 

A terceira dimensão apontada pelo autor traz o desenvolvimento das formas imateriais 

de consumo. É a venda do bem de acordo com sentidos abstratos, por exemplo, a segurança 

de determinado carro, além de ser bom para dirigir e rápido ele traz um sistema de segurança 

contra roubos e acidentes. 

 
a utilização de serviços disponíveis a todo momento e cada vez mais personalizados 
e sofisticados, a preocupação de melhor controlar e rentabilizar o tempo, a procura 
por prazer e por emoção, o valor atribuído à autenticidade, à troca, aos contatos, às 
sociabilização, ao lazer (SEMPRINI, 2006, p.64). 

 

A mobilidade diz respeito à possibilidade das pessoas se movimentarem juntamente de 

certos objetos. No ramo das comunicações aparecem vários exemplos, e o celular é um deles; 

até um tempo atrás ninguém cogitava que pudesse existir esse tipo de serviço de telefone, com 

a invenção do mesmo foi permitido as pessoas conversarem sem necessitar ficar “presas” a 

um aparelho de telefonia fixo. Na música antigamente só se escutava através de um vinil, 

agora a pessoa tem a possibilidade de ter um aparelho junto de si que cabem muitas músicas e 

não precisa carregar nada, apenas aquele minúsculo objeto. A última dimensão apontada pelo 

autor (2006) trata do imaginário que traz para o mundo pós-moderno noções de fantasia, de 

criatividade, de expressão pessoal, entre outros. Para Semprini (2006) cada vez mais os jovens 
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buscam carreiras menos promissoras em termos de resultados, “mas infinitamente mais 

atraentes em termos de projeção pessoa e de possibilidade de expressão e de criatividade: 

escolas de cinema, de estilismo, de jornalismo, de comunicação” (SEMPRINI, 2006, p.67). 

O consumo está inserido no contexto pós-moderno, os mercados se orientam nessa 

direção, a inovação de produtos buscando uma segmentação cada vez maior, as novas 

tendências que direcionam os cuidados com o corpo, as possibilidades de rápida ascensão 

social (imagética e econômica), o aumento da mobilidade referente aos objetos para se 

adequar à vida corrida, são alguns exemplos da nova disposição social na qual todos estão 

inseridos hoje. 

Após a exposição neste trabalho sobre os estudos que buscam identificar os motivos 

que levam as pessoas a consumir, situando-os em diferentes ciências, parte-se para uma 

análise referente aos produtos originais e a sua concorrência com as cópias ou semelhantes 

dos mesmos, geralmente, usado por aqueles grupos de pessoas que não têm condições 

econômicas de terem os originais. Há também a apresentação das novas possibilidades de 

acesso a música que o avanço tecnológico proporciona andando lado a lado com a Internet. 

 

 

2.2 OS OBJETOS FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O avanço tecnológico ampliou a oferta de produtos e serviços, possibilitou a cultura de 

consumo e ampliou escolhas, Semprini (2006) afirma que: 

 
o aparecimento de novas tecnologias, a necessidade de encontrar novos mercados e a 
pressão comercial típica da lógica de distribuição dos grandes hipermercados 
favoreceram a criação de novas categorias de produtos (SEMPRINI, 2006, p.40). 

 

No cenário atual onde para cada novo objeto posto no mercado, novos signos e 

sentidos são criados e destinados a eles, alguns autores vislumbram o nivelamento social 

através desses inúmeros significados fixados aos objetos. 

 
a superprodução de signos e a reprodução de imagens e simulações resultam numa 
perda do significado estável e numa estetização da realidade, na qual as massas 
ficam fascinadas pelo fluxo infinito de justaposições bizarras, que levam o 
espectador para além do sentido estável. (FEATHERSTONE, 1995, p.34). 

 

A oferta de novos produtos, similares (cumprem a função dos mesmos) aos que já 

estão no mercado também é alta. Aos que se equivalem, a diferenciação ocorre através da 
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publicidade que tenta diferenciá-los criando sentidos que em primeira vista podem ser inúteis, 

mas que com o passar do tempo se tornam legítimas facetas de diferenciação (pela divulgação 

e trabalho da publicidade). Alguns exemplos; a linha de sabão em pó que afirma lavar a roupa 

deixando mais branca sem desgastar o tecido; a empresa de celular que permite o envio de 

torpedos duas vezes mais rápido que a empresa concorrente, entre outros tantos. Assim as 

marcas estabelecidas no mercado têm que competir diariamente com o surgimento de outras 

tão parecidas quanto a sua.  

 A substituição dos produtos originais surge quando outros semelhantes (ou iguais) 

entram no mercado propondo uma relação custo x beneficio melhor do que na compra do 

original. A indústria justifica o uso da cópia (ou semelhante) pela proximidade das formas 

físicas de “manipulação” dos produtos/serviços, e principalmente pelas vantagens econômicas 

que essa apresenta aos consumidores que até então só poderiam adquirir os produtos originais. 

Com esta intenção de proporcionar algo parecido (ao já estabelecido) por um preço mais 

baixo, surgiram inúmeras empresas que visam á fabricação de produtos muito similares a 

outros já existentes no mercado. Os exemplos podem ser notados nos mais diversos ramos, 

desde refrigerantes, móveis, roupas até calçados. Esses produtos apresentam pouca inovação 

para o mercado, seguem as tendências presentes e acabam se tornando mais um no meio de 

outros tantos. O fato de praticamente copiar algo que já está consolidado perante a sociedade 

é mais fácil de que criar algo novo, e também há o viés econômico que aí impera. 

Quem prefere comer um churrasco tomando água ao invés de tomar um copo de 

Coca-cola? Quem prefere comer uma fatia de pão com margarina do que um Big Mac do MC 

Donald’s? O detalhe é que para muitas famílias consumirem esses produtos se torna inviável 

pelo seu valor elevado, se considerados todos os outros gastos que são necessários para 

sobreviver. Mas existe a outra “saída” – na busca por esse consumo diferenciado da água e do 

pão – que são os produtos semelhantes (ou cópias) aos desejados por grande parte da 

sociedade. 

No Brasil um exemplo é a diversidade de refrigerantes expostos nos mercados e bares, 

pois a cada dia uma nova marca surge. São pequenas fábricas que se lançam em variadas 

linhas da indústria, como; produtos alimentícios, vestuário, entre outros. Os nomes variam do 

bizarro ao mais inesperado, sempre é claro fazendo menção aos “co-irmãos” mais famosos, 

seja no nome, na embalagem, ou no slogan publicitário. Contudo, os produtos citados acima 
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são permitidos, os donos destas marcas tubaínas10 devem pagar impostos para o governo, são 

como qualquer outra empresa. 

Um outro exemplo são os produtos piratas11, visto o boom nas vendas desses em toda 

parte do mundo. A população que compra esses produtos reluta em pagar valores exorbitantes 

pelos produtos originais, além do mais pensa ser essa uma relação custo-benefício melhor, 

visto que a quantia paga pelos produtos pirateados é consideravelmente inferior, e por serem 

de qualidade próxima aos originais. 

Com a venda de produtos de qualidade inferior aos originais, entretanto com um preço 

bem mais baixo, a pirataria tomou conta de boa parte do mercado. É uma maneira bem 

acessível de se obter objetos semelhantes a aqueles desejados, mas que se posicionam com um 

valor de compra elevado. CDs, tênis, aparelhos eletrônicos, roupas são alguns dos diversos 

produtos clonados diariamente no mundo todo. 

As deficiências técnicas, as ausências de conteúdo funcional e estrutural, são 

problemas que muitos consumidores enfrentam para ter acesso a um bem de forma mais 

barata. Com isso Dummont (1979, p.63) afirma que, “produtos e serviços que antes eram 

privilégio e exclusividade das elites dominantes, encontram-se atualmente ao alcance de 

todos, quer dizer da maioria dos cidadãos”. 

Das práticas de reprodução e cópias de produtos, as novas tecnologias – especialmente 

as ligadas à informática e à internet – facilitam bastantes esses procedimentos. 

 

 

2.2.1 Senhoras e senhores, com vocês o CD! 

 

Em meio à realidade da superprodução de bens, faz-se uma análise sobre as 

transformações dos produtos culturais relacionados à esfera musical. No início do século 

passado o acesso à música era somente através de shows, apresentações e concertos e o 

indivíduo deveria comparecer a tais espetáculos na busca por essa forma de lazer. Com o 

passar do tempo, surgiram diferentes maneiras de armazenar e “embalar” arquivos musicais: 

os formatos variam dos discos de 78 rotações, passando pelo vinil (LP) que é de 33 RPMs12, 

fita cassete até chegar à popularização dos CDs no início dos anos 90. 

                                                
10“No mercado de refrigerante, originalmente, marcas menos conhecida e de pequena expressão no cômputo 
geral das vendas” (HOUAISS e VILLAR, 2001, p.2780). 
11“Diz-se da edição de livros, discos, fitas, etc. ou de produção de objetos, etc., fraudulenta” (FERREIRA, 2006, 
p.632). 
12Rotações Por Minuto 
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O CD, disco compacto digital (Digital Compact Disc) usado como meio de reprodução 

musical surgiu em 17 de Agosto de 1982 com uma cópia do álbum The Visitors do grupo 

ABBA (www.tech4pc.net, 2007). Esse formato é o responsável pela transição do sistema de 

gravação analógico para o digital; até então o mercado fonográfico era formado basicamente 

pelos LPs e pelas fitas magnéticas. O CD apresentou como avanço em relação a esses dois a 

sua maior capacidade de armazenar dados, a durabilidade e a melhora na qualidade sonora. 

O uso do CD não ficou restrito a função de reprodução de arquivos de áudio; como 

forma de armazenamento existem os CDs virgens que são muito utilizados na informática por 

ser um suporte de baixo custo e com grande capacidade de armazenar arquivos de 

computador, como fotos, arquivos de textos, outros documentos, etc. e os transportar. Neste 

estudo o CD será focado enquanto reprodutor de áudio. 

O CD original é um produto que é vendido através de um “conjunto de peças”, 

composto geralmente por: um encarte de papel – que vem na parte interna da caixa, uma 

espécie de livrinho – onde são impressas as letras das músicas, fotos do artista, dados 

referentes a gravação do disco, entre outras informações; uma contracapa com algumas outras 

informações e imagens; um CD com as músicas; e uma “caixinha” de acrílico que tem por 

finalidade guardar as partes citadas acima. Segundo Rivers (2006, p.11) “la caja de CD, 

aunque és más pequena, tiene a su favor su aspecto moderno y los diseñadores empregan a 

mirarla com buenos ojos a darle uma entidad específica”. A idéia de vender essa obra 

completa é herdada da maneira como se comercializava os LPs, que também trazem toda uma 

gama de informações e embalagens em torno do produto (disco de 33 RPMs) servindo tanto 

para proteger como para ilustrar e vender o mesmo. Rivers (2006) afirma que: 

 
desde que en 1939 Alex Stonweiss, diseñador por entonces de Columbia Records, 
sugirío substituir las etiquetas informativas de las fundas de los discos por trabajos 
artísticos originales, diseñadores y artistas han creado algunas de las imágenes 
contemporâneas más impactantes y sugerentes (RIVERS, 2006, p.10). 

 

Daí em diante, pode-se observar os inúmeros formatos, imagens e conceitos 

apresentados nos álbuns como um todo. Não é somente o CD que vende, mas todo o 

envoltório que está junto dele. Como citado pela autora (2006) o álbum se constitui muitas 

vezes em verdadeiras obras de arte, seja pela criação musical, como pelas imagens colocadas 

na capa e contracapa ou até mesmo pelo material e formato da “caixinha”13 como é chamado 

o suporte (normalmente de acrílico) que envolve o CD. Todos são elaborados e selecionados 
                                                
13É a maneira que muitos compradores de CDs originais se referem ao encarte.  
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com a intenção de se comunicar da maneira mais fiel com o público de um determinado 

artista/banda. 

A produção gráfica de um disco, geralmente é resultado de um projeto de design 

gráfico encomendado a um designer. Segundo Villas-Boas (2003, p.12) o projeto “é um 

conjunto de elementos visuais – textuais e/ou não textuais – reunidos numa determinada área 

preponderantemente bidimensional e que resulta exatamente da relação entre estes 

elementos”. Assim é que se apresenta o projeto de um CD original; os elementos citados pelo 

autor (2003) são encontrados nos encartes e embalagens dos CDs originais. Villas-Boas 

(1998) afirma que:  

 
um projeto gráfico de uma embalagem de um CD de músicas tem como elementos 
comunicativos principais da mensagem os componentes textuais (o nome do artista, 
o título do álbum, os nomes das faixas, etc.) e a sua própria existência (o formato, o 
suporte utilizado etc., que indicam tratar-se de uma embalagem de CD, que contém 
um CD, que por sua vez contém músicas gravadas). O resultado final pode (e 
frequentemente é isto o que ocorre) transmitir a mensagem objetivada muito mais 
pela sua aparência gráfica do que propriamente pelo texto e por sua definição como 
objeto (VILLAS-BOAS, 1998, p.107). 

 

Na mesma linha César (2000, p.135) afirma que a embalagem do disco também atrai e 

que “tratá-la [a capa] com qualidade gráfica, no que se refere à criação, é agregar ainda mais 

valor ao conteúdo”. Segundo Moles (1981, p.147) “o objeto-disco poderia ter três valores 

fundamentais: o objeto em si; projeção do prazer musical; elemento com conteúdo de obra de 

arte”. A partir dessas explanações a respeito de aspectos que envolvem um álbum de música, 

o CD original – enquanto objeto reprodutor de áudio, mais seu encarte, “caixa” com capa e 

contracapa – se torna dotado de significados que vão além dos prazeres musicais que ele 

possa trazer gravado no CD. São associações que ultrapassam meros sentidos funcionais dos 

objetos, desempenhando desta forma valores estéticos ligados aos objetos. “A estética do 

objeto é apenas uma parte notável, do universo conotativo. Ela está ligada ao prazer de tocar, 

de ver e de ter” (MOLES, 1981, p.127). 

 Após explicitar os elementos que envolvem um CD original e aspectos da história dos 

formatos de se reproduzir música até os anos 90, parte-se agora para uma investigação sobre 

as novas tendências que a pós-modernidade desenvolveu junto do avanço tecnológico e que 

diz respeito à esfera musical. 
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2.2.2 Tecnologias, Internet e música. 

 

Com o crescimento das novas tecnologias, o mercado encontra-se em um momento 

onde a oferta é feita a todos os públicos (em todos os lugares), produtos entram e saem do 

mercado num piscar de olhos e consegue-se fazer uma distribuição de produtos – através da 

Internet – para todos os cantos do mundo. “Pode-se apenas esperar que nova linha seja 

oferecida, juntamente com novos conselhos” (BAUMAN, 2007, p.108). 

A reprodução em massa dos objetos, juntamente com a disponibilização dos mesmos 

para todos os grupos sociais, tem acontecido de forma mais notável na sociedade atual 

globalizada. Essa diz respeito, segundo Canclíni (2005, p.11), “às tendências hegemônicas da 

urbanização e da industrialização da cultura”. A disseminação de imagens e objetos acontece 

de forma indiscriminada, e esta realidade pós-moderna tem a Internet como seu maior 

símbolo. Atualmente as pessoas encontram praticamente tudo o que desejam nesse meio 

digital; músicas, livros, fotos, notícias, artigos, etc. E essa é uma forma bem mais prática de 

ter acesso a alguns serviços ou produtos, pois as pessoas podem tê-los sem precisar sair de 

casa. 

A Internet, no Brasil, teve seu grande no ano de 1995. “Os ministérios das 

Comunicações e da Ciência e Tecnologia criaram, por portaria, a figura do provedor de acesso 

privado à Internet e liberaram a operação comercial no Brasil” (www.terra.com.br). Desde 

então o número de pessoas que têm acesso à Internet no país, aumenta a cada dia. Em 

pesquisa realizada pelo IBGE e publicada na Revista Webdesign (2007), pode-se comprovar 

alguns dados: em 2005, 21% da população de 10 anos ou mais de idade no Brasil acessaram, 

pelo menos uma vez, a Internet em algum local, ou seja, 32,1 milhões de pessoas. 

A Internet se apresenta como um meio de troca e de comunicação eficiente, entre 

aqueles que têm acesso a grande rede14. “Não podemos esquecer que a Internet traz em sua 

essência um forte estímulo ao compartilhamento do conhecimento em rede” (Revista 

Webdesign, 2007, p.56). Diferentes são os caminhos criados na Internet para promover essas 

trocas; existem os blog’s15, os fotolog’s16, os fóruns que acontecem de alguns sites - que 

proporcionam debates em torno de determinados temas - e os programas de trocas de arquivos 

são alguns dos exemplos. 

                                                
14Codinome para internet. 
15Conteúdo de informação disponibilizado em um site onde as últimas postagens ficam na parte superior da tela 
(Revista Super Interessante, 2006) 
16Registro de fotos publicadas em um site na internet. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotolog Acesso 
em 03 junho 2007. 
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Os softwares são muitos e se diferem muito pouco entre si; os mais usados atualmente 

talvez sejam o Emule17, Kazaa18, Limeware19 entre outros. Os procedimentos para se fazer 

downloads nessas interfaces se caracterizam por serem rápidos e gratuitos, nos quais o usuário 

pode obter arquivos de música, vídeo, texto, foto entre outros de forma ilimitada. Os arquivos 

de música talvez sejam os mais procurados e baixados pelos internautas. Isso afetou as vendas 

de produtos como o CDs, gerando grande discussão a respeito do tema e fazendo com que 

bandas e gravadoras fossem atrás dos seus direitos. 

Essa troca indiscriminada de arquivos permite, por exemplo, que uma imagem do 

quadro da Monalisa, possa ser reproduzida e vista em diversos lugares que não seja no Museu 

do Louvre, fato que até pouco só acontecia através dos livros ou na visita ao museu, o que 

demandaria um custo bem elevado. Essa nova maneira de acesso é facilitada pelos programas 

de computador (alguns citados anteriormente) voltados para o compartilhamento entre os 

usuários. 

Com o aumento considerável do número de downloads no final da década de 90, 

aconteceram as primeiras ações contra os sites que permitiam o acesso gratuito a arquivos 

musicais. No ano 2000, por exemplo, houve “uma ação movida pela Associação Americana 

das Gravadoras e uma série de bandas contra o Napster.com” www.bbc.co.uk/portuguese, o 

que levou o site a cobrar pelas músicas baixadas. 

A “ilegalidade” acontece no compartilhamento de arquivos protegidos por direitos 

autorais (existem arquivos que não são protegidos) sem que os detentores desses direitos 

sejam ressarcidos. Na Europa e nos Estados Unidos é possível notar um aumento na 

fiscalização dos arquivos baixados, um exemplo é o caso da americana Jammie Thomas, que 

foi condenada, no dia 11 de outubro de 2007, a pagar o equivalente a R$ 400 mil, pois, 

segundo o site www.g1.com a internauta baixava músicas ilegalmente e oferecia a outros 

usuários via programa de troca de arquivos.  

No caso dos CDs, a questão se as músicas devem ser disponibilizadas gratuitamente 

ou não muitas vezes envolve muito mais os interesses das gravadoras – que é a parte mais 

lesada nesse processo - do que propriamente os artistas. O número de músicos/artistas que é 

contra o download gratuito é proporcional às bandas que desejam usar isso como uma nova 

ferramenta de marketing para promover a banda. O recente lançamento da banda Radiohead 

mostra essa ligação e interação total com esse meio. A banda disponibilizou todo seu último 

                                                
17Software utilizado para troca de arquivos na internet. 
18Software utilizado para troca de arquivos na internet. 
19Software utilizado para troca de arquivos na internet. 
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disco (In Rainbows) na Internet, onde as pessoas poderiam baixar as músicas sem nenhum 

custo ou poderiam pagar o que achassem necessário ou que a banda mereceria. Após o 

lançamento no início de outubro, consta que a cada cinco pessoas que baixaram o CD duas 

pagaram quantias que variam entre US$ 4 a US$20 (www.gl.com.br). 

Isso revela uma mudança acontecendo em relação à idéia do livre acesso a arquivos 

protegidos por direitos autorais na Internet. As bandas também mudaram e notaram a 

importância do novo meio, então muitas delas disponibilizam suas músicas mediante o 

pagamento de um valor determinado ou muitas vezes sem nenhum custo. Assim, permitem 

aos fãs, que desejam ter as músicas no computador ou para ouvir em aparelhos eletrônicos, o 

acesso às mesmas sem necessitar comprar o CD – apesar de o valor das músicas na Internet 

ser praticamente o mesmo que comprar o CD na loja. O músico Yves Passarel (Revista Rock 

Hard, 2007, p.35) revela que “hoje ninguém mais decora o nome das músicas. É a música 

quatro, pronto e acabou” – isso porque normalmente as músicas baixadas ou copiadas de um 

CD para o computador aparecem sem o seu nome original, apenas “faixa01, faixa02” e assim 

por diante, sendo que o número ao lado representa a ordem de apresentação das músicas no 

CD original. 

No mesmo debate promovido pela Revista Rock Hard, Silvio Golfetti, dono de uma 

gravadora e músico, faz a seguinte observação: “nós tínhamos o costume de pegar o encarte 

do vinil, do CD, mas essa galera não tem essa cultura. O cara copia, faz o download e só se 

realmente gostar muito da banda vai comprar” (Revista Rock Hard, agosto de 2007, p.35). 

Essa é uma nova tendência que está presente no mercado, pois os “tocadores” de 

arquivos mp320 estão por toda a parte; são aparelhos destinados a reproduzir esse tipo de 

formato de músicas (entre outros arquivos, como vídeo, foto, etc.). Pode-se dizer que são uma 

espécie de disc-man mais moderno, com alto valor simbólico (de status); os mais conhecidos 

são o mp3 player21, o mp4 player22 e o iPod23. Todos mantêm a mesma lógica de uso: a 

pessoa acopla o aparelho a um computador de onde serão passadas as músicas para dentro do 

player (tocador), estas serão escutadas pelos fones de ouvido e o usuário pode fazer isso a 

qualquer hora e lugar por se tratar de aparelhos pequenos e portáteis. O proprietário da maior 

loja de CDs e DVDs da Galeria do Rock de São Paulo, faz uma observação: 

 
                                                
20MP3 é um formato que permite armazenar músicas e arquivos de áudio no computador em um espaço 
relativamente pequeno, mantendo a qualidade do som. Arquivos com extensão mp3, também chamados de 
MPEG (http://musica.uol.com.br/mp3/glossario.jhtm). 
21Aparelho que reproduz arquivos de áudio mediante formatos músicas no formato mp3. 
22Aparelho que reproduz arquivos música e vídeos com diversos formatos utilizados no computador. 
23Refere-se a uma série de players de áudio/vídeo digital projetados e vendidos pela Apple Inc. 
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o primeiro single antes era de 78 RPMs, com duas músicas de cada lado. Depois 
veio um disco dividindo o álbum em dois e o CD que já não trouxe mais nenhuma 
divisão. E agora você pode colocar milhares de músicas num aparelhinho minúsculo 
(Revista Rock Hard, 2007, p.35). 

 

O trecho acima mostra uma tendência no âmbito de consumo que é a 

desmaterialização. Semprini (2006, p.48) apresenta tal idéia falando sobre a “redução do 

tamanho dos produtos, sua miniaturização. Este fenômeno pode ser constatado em todos os 

setores, mas é particularmente visível nos setores da eletrônica”. Isso explicaria, por exemplo, 

todo o caminho percorrido pelos formatos de músicas citados acima, do disco de 78 RPMs até 

chegar ao arquivo de mp3 ou aparelho mp3. Outros exemplos são as máquinas fotográficas 

digitais e as tradicionais, os primeiros celulares e os últimos modelos (chegou a um ponto 

onde a redução do tamanho desses aparelhos iria impossibilitar o uso do mesmo, pelo fato de 

que as pessoas não conseguiriam apertar os botões de maneira desejada). 

Assim, a nova maneira de dispor de músicas e de reproduzi-las causa incertezas no 

meio fonográfico, gerando discussões a respeito do futuro da música no que diz respeito às 

formas como irão sobreviver bandas e gravadoras com o baixo retorno financeiro referente à 

queda nas vendas de CDs. Em entrevista à Revista Rock Hard, o proprietário de um dos 

maiores estúdio de gravação do Brasil – o estúdio Fusão - afirma que: 

 
a nova geração tanto mudou o seu hábito de consumo, como a forma e o que ela 
consome. A tecnologia mudou isso tão rápido que não deu tempo das gigantes 
[gravadoras] acompanharem esse processo. 

 

O que está acontecendo é uma nova maneira de consumir música, pela Internet, e as 

tecnologias atuais contribuem fundamentalmente para que ocorra essa mudança no cenário 

musical. Atualmente as bandas já lançam suas músicas na internet gravadas em estúdios 

caseiros e quem deseja escutar é só baixar, ouvir no site. Como se pode perceber nas práticas 

sociais, essa interatividade não impede as pessoas de continuarem consumindo os CDs, no 

entanto, estas já não ficam mais restritas aos lançamentos da indústria e vão em busca dos 

produtos que a elas interessam.   
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo proposto tem como objetivo geral identificar as razões pelas quais pessoas 

que baixam e ouvem arquivos de música também compram o CD original, para tentar 

responder a uma questão recorrente que emerge frente a uma situação como esta que foge à 

lógica (porque ter um objeto do qual já se usufrui, ainda que pelo um viés diferente?). 

Para cumprir com tal objetivo foi elaborada uma pesquisa exploratória, descritiva e de 

natureza qualitativa. A pesquisa tem extrema importância para toda e qualquer atividade que 

busque obter um conhecimento cientifico e teórico, pois 

 
é a atividade básica da ciência; [...] é a própria geração do conhecimento; é a 
atividade científica pela qual descobrimos a realidade. Partindo-se do princípio de 
que a realidade não se apresenta com clareza na superfície, não é o que aparenta à 
primeira vista, conclui-se que as formas humanas de explicar a realidade nunca 
esgotam a verdade [...] equivalendo isto a aceitar que a pesquisa é um processo 
interminável, intrinsecamente processual (MICHEL, 2005, p.32). 

 

A pesquisa exploratória, segundo Lupetti (2003) é utilizada para descobrir novas 

idéias e percepções, por isso reúne informações preliminares que ajudam a sugerir hipóteses 

ou explicações prováveis, além de identificar áreas para um estudo mais profundo. Desta 

forma diz respeito também ao levantamento bibliográfico ou pesquisa bibliográfica, onde há o 

recorte da literatura a ser utilizada. “Essa forma de investigar, além de ser indispensável para 

a pesquisa básica, nos permite articular conceitos e sistematizar a produção de uma 

determinada área de conhecimento” (MINAYO, 1994, p.52). Ou seja, a pesquisa bibliográfica 

é praticada com a intenção de apresentar o que já foi escrito a respeito do tema em questão, o 

que se tem relacionado em termos bibliográficos que possa fundamentar a nova pesquisa e 

também para o esclarecimento de dúvidas que dizem respeito ao tema investigado. 

Na procura por estudos ligados ao consumo, identificou-se que algumas ciências como 

a psicologia, a economia, sociologia e a antropologia seriam as mais adequadas para a 

construção do quadro teórico da presente investigação, pois apresentam perspectivas 

abrangentes em relação ao consumo e análises ligadas a situações e a razões pelas quais as 

pessoas consomem. 

Já o panorama que situa o consumo de música através dos CDs e da reprodução desses 

por um computador pessoal foi abordado a partir da acessibilidade proporcionada pelas 

tecnologias, pela internet e pelos aparelhos eletrônicos disponíveis na atualidade. 
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Entretanto, após identificar os autores ligados a essas áreas, a revisão bibliográfica foi 

mantida até a análise final do projeto, devido à extensão do assunto. Duarte e Barros (2005, 

p.52) afirmam que “a revisão da literatura é uma atividade contínua e constante em todo o 

trabalho acadêmico e de pesquisa, iniciando com a formulação do problema e/ou objetivos do 

estudo e indo até a análise dos resultados”. Para o melhor andamento do estudo, após as 

leituras dos livros, revistas, artigos, etc., procurou-se fazer o fichamento dos mesmos. Isso 

significa que “todo o estudo vai sendo cuidadosamente classificado e ordenado” (MINAYO, 

2004, p.98). 

Com relação aos resultados da investigação exploratória, a qual visa – como se viu – 

ampliar o entendimento referente aos motivos que levam as pessoas a consumir, há duas 

formas de interpretação dos dados: através do método qualitativo e quantitativo. 

O estudo (análise) descritivo foi utilizado para que pudessem ser descritas as 

informações coletadas junto dos entrevistados e posteriormente analisadas junto ao referencial 

teórico. Oliveira (1999, p.114) a respeito desse tipo de estudo afirma que; “dão margem 

também à explicação das relações de causa e efeito dos fenômenos, ou seja, analisar o papel 

das variáveis que, de cera maneira, influenciam ou causam o aparecimento dos fenômenos.” 

As pesquisas com análises qualitativas e quantitativas são assim classificadas por se 

originarem de naturezas diferentes. Enquanto a primeira trabalha com o certo “subjetivismo” 

dos dados empíricos, a segunda trata dos resultados objetivos através de dados numéricos. 

Apesar das duas divergirem quantos aos caminhos para se chegar aos resultados de uma 

pesquisa,  

 
o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, 
se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 
excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 1994, p.23). 

 

Uma pesquisa qualitativa, como é o caso do presente estudo segundo Minayo (1994)  

 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 1994, p.21). 

 

Por não visar resultados quantificáveis e sim perspectivas mais subjetivas dos 

entrevistados, essa foi a forma de pesquisa utilizada na busca para alcançar de maneira mais 

completa as respostas referentes às razões e sentidos que levam algumas pessoas a 

consumirem o CD original tendo as músicas no computador.  
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Esta prática, como já se afirmou, pode estar disseminada em um universo bastante 

extenso. “Entende-se como universo de pesquisa o conjunto de pessoas que possuem 

características comuns e detêm algum grau de informação sobre o tema a ser explorado” 

(DUARTE e BARROS, 2005, p.168). Para mapear o grupo de indivíduos a serem contatados, 

foram selecionadas doze pessoas moradoras da cidade de Santa Maria; algumas delas 

conhecidas do entrevistador ou de pessoas próximas, porém em alguns casos foram 

prospectados indivíduos através de uma abordagem (em locais públicos, lojas, outros 

estabelecimentos, perguntava-se as pessoas ali presentes se elas compravam CDs originais 

mesmo depois de terem baixado as mesmas músicas para o computador) para ver se estes 

poderiam se dispor a participar da pesquisa e se estavam inseridos no perfil proposto para a 

aplicação da investigação, ou seja, que deveriam ter por hábito baixar músicas da internet e 

comprar o CD original. 

Assim, buscou-se reunir um número de pessoas que viessem a colaborar com este 

estudo proporcionando respostas relevantes. Duarte e Barros afirmam que: “uma pesquisa 

exige fontes que sejam capazes de ajudar a responder sobre o problema proposto” (2005, 

p.68). A medida do possível, tentou-se selecionar pessoas de diferentes idades e ocupações, 

visando não limitar a pesquisa a uma esfera social (seja pela idade ou pela ocupação). 

Sendo assim, não existindo como especificar um grupo pré-definido de consumidores 

onde possa se encontrar o perfil de pessoas pretendidas para se fazer o estudo, optou-se reunir 

um número de informantes desejado através da amostragem por conveniência, definida após 

consulta a pessoas que poderiam manter esta prática, ou seja, que consomem a música através 

do computador e dos CDs originais. Segundo Duarte e Barros (2005) esse tipo de amostragem 

se dá pela viabilidade, onde as fontes são selecionadas por proximidade ou disponibilidade. 

O fato é que essa pesquisa não busca saber o que a população inteira pensa a respeito 

da compra dos CDs originais, mas sim somente aquelas que compram mesmo já tendo as 

músicas no computador; neste caso a amostragem escolhida é a conveniente para este estudo. 

Segundo Cozby (2003, p.154) “seus resultados podem não ser generalizáveis para a 

população pretendida, mas apenas descrever a amostra viesada obtida”. Portanto, essa dá o 

suporte necessário para a aplicação da pesquisa no trabalho. 

Para a coleta de dados dessa investigação depois de localizados os indivíduos foram 

utilizados dois instrumentos diferentes: a entrevista em profundidade e um questionário 

fechado. De acordo com os objetivos propostos no trabalho, entende-se que essas duas formas 

são as melhores maneiras de se relatar todas as informações que os entrevistados possam 

transmitir durante a pesquisa. 
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Após feita a entrevista com questões semi-abertas, houve a aplicação de um 

questionário para identificar a classe sócio-econômico (anexo 02) com os critérios da 

ABA/ABIPEME de 1982, que seguem sendo o único modelo para esse tipo de pesquisa no 

mercado nacional. Isso possibilitou a exploração de alguns parâmetros, relacionados ao poder 

econômico de cada um, pois, pensava-se que o nível de rendimento familiar poderia intervir 

no consumo de CDs originais. O questionário aplicado neste projeto contém questões 

fechadas onde “o entrevistado pode escolher entre um leque restrito de respostas (escolha 

múltipla)” (SOUSA, 2006, p.395). 

A entrevista se caracteriza por ser uma conversa entre duas pessoas que visa – por 

parte do entrevistador – coletar informações a respeito de um determinado assunto. O 

entrevistado será o responsável por emitir essas opiniões, declarações, idéias e juízos em torno 

do contexto exposto na conversa, pela outra pessoa. A entrevista em profundidade, segundo 

Duarte e Barros (2005, p.62) é “uma técnica qualitativa que explora um assunto a partir da 

busca de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-

las de forma estruturada”. Em relação a este tipo de abordagem Souza (2004) afirma que 

 
a principal vantagem, como o nome indica, reside na possibilidade de se obterem 
informações pormenorizadas e aprofundadas sobre valores, experiências, 
sentimentos, motivações, idéias, posições, comportamentos, etc. dos entrevistados 
(Souza, 2004, p.411). 

 

A intenção em utilizar esse tipo de entrevista é justamente por ela revelar um número 

alto de informações relevantes em cada questão. A respeito da tipologia de entrevista utilizada 

Duarte e Barros (2006) afirmam que: 

 
as entrevistas são caracterizadas com grande variedade de tipologias, geralmente 
caracterizadas como abertas, semi-abertas e fechadas, originárias, respectivamente, 
de questões não estruturadas, semi-estruturadas e estruturadas (DUARTE e 
BARROS, 2005, p.64). 

 

Neste trabalho foi utilizada a entrevista do tipo semi-aberta que se caracteriza pela 

flexibilidade e por explorar ao máximo o tema, pois geralmente dentro de uma única questão 

outras perguntas são elaboradas, durante a entrevista, na tentativa de se conseguir o maior 

número de informações a respeito de determinado tema. “A entrevista é conduzida, em grande 

medida, pelo entrevistado, valorizando seu conhecimento, mas ajustada ao roteiro do 

pesquisador” (DUARTE e BARROS, 2005, p.66).  
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As questões de uma entrevista semi-aberta se caracterizam por permitir adaptações 

durante a entrevista caso seja necessário uma maior coleta de informações do entrevistado. 

Duarte e Barros (2005, p.67) afirmam que “uma vantagem desse modelo é permitir criar uma 

estrutura para comparação de respostas e articulação de resultados, auxiliando na 

sistematização das informações fornecidas por diferentes informantes”. Assim as respostas de 

um entrevistado podem servir de base para formulação de alguns questionamentos para a 

próxima pessoa a ser entrevistada. Dentre as quinze questões desse roteiro (anexo 1) duas são 

do tipo fechada, pois apresentavam uma número de respostas limitadas que deveriam ser 

escolhidas pelos entrevistado. 

A entrevista partiu de um roteiro-base, de uma idéia central ligada aos objetivos 

propostos no projeto para ajudar a desvendá-los, no caso deste estudo, o tema central é a 

compra do CD original por pessoas que baixam músicas da internet. O roteiro de entrevista 

serve como uma guia para o seu andamento, e também possibilita a ampliação e o 

aprofundamento da comunicação.  Minayo (2003, p.99) afirma que “visando a compreender o 

ponto de vista dos atores sociais previstos nos objetivos da pesquisa, o roteiro contém poucas 

questões”. 

Antes do início da entrevista foi lido um texto introdutório, o qual apresentava o que 

tratava o projeto, quais os seus fins e deixava claro que as pessoas não teriam seus nomes 

verdadeiros colocados no projeto, seriam usados nomes fictícios. “A introdução é importante, 

pois esclarece ao entrevistado quais são os propósitos da pesquisa e busca sua cooperação nas 

respostas (Duarte e Barros, 2005, p.169). 

A entrevista foi aplicada na maior parte das vezes nas casas dos entrevistados (as 

outras aconteceram na universidade, e em um shopping) segundo nos horários (e/ou locais) 

que esses solicitavam. Durante a aplicação das entrevistas foi necessária a utilização de dois 

registros dos dados: anotações e gravação. O primeiro permitiu registrar comportamentos e o 

ambiente onde ocorreu a entrevista; as “anotações sobre questões centrais, dúvidas, aspectos 

relevantes, detalhes que não tenham sido verbalizados ou mesmo idéias que surjam e possam 

ser esquecidas devem ser feitos, inclusive quando há gravação” (DUARTE e BARROS, 2005, 

p.76). O gravador foi utilizado por facilitar a conversa entre entrevistador e o entrevistado e 

por armazenar tudo o que foi dito durante o decorrer da entrevista. “O gravador possui a 

vantagem de evitar perdas de informação, minimizar distorções, facilitar a condução da 

entrevista, permitindo fazer anotações sobre aspectos não verbalizados” (DUARTE e 

BARROS, 2005, p.77). Quando terminavam as perguntas elaboradas no roteiro, o 

entrevistador deixava ligado o gravador para que, caso surgisse uma outra conversa que viesse 
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a contribuir para o estudo, a mesma ficasse registrada, e isso aconteceu em boa parte das 

entrevistas. 

A análise dos dados da pesquisa é o momento no qual são feitas as ligações entre as 

informações que o pesquisador conseguiu levantar a respeito do tema que escolheu investigar, 

e o cruzamento dessas com seu referencial teórico identificando e comprovando seus 

argumentos. Duarte e Barros (2005, p.78) afirmam que: “o investigador tem por primeiro 

objetivo organizar suas próprias reflexões, dialogando com o papel e avançando na 

estruturação consistente do trabalho”. Desta forma, selecionaram-se as melhores respostas – 

porém dando espaços a todas que se diferenciavam – e se fez uma análise cruzando com a 

literatura recorrida para a montagem do referencial teórico para assim alcançar os objetivos 

traçados pelo projeto. 

Diante de tudo isso a investigação se encaminha para a análise e interpretação dos 

resultados, onde serão levantadas todas as respostas dos entrevistados, cruzando as mesmas 

com o quadro teórico exposto neste trabalho. Só assim será possível tentar identificar os 

sentidos e razões que levam as pessoas a consumir os CDs originais tendo acesso às músicas 

no computador, e que associações são feitos ao objeto CD. 
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4 VAMOS OUVIR O QUE ELES TÊM PARA FALAR SOBRE O CD? 

 

Parte-se agora para a análise das informações coletadas durante as entrevistas com as 

doze pessoas que afirmaram fazer download de músicas da Internet e comprar CDs originais. 

O cruzamento com os dados disponíveis no referencial teórico permitirá uma possível 

identificação dos motivos que levam as pessoas a baixar músicas da Internet e comprar CD 

original. 

A primeira pessoa a ser entrevistada foi Cláudio, de idade entre 25 e 30 anos, 

estudante de Psicologia, que se enquadra na classe média-alta (B) de acordo com os critérios 

da ABA/ABIPEME: “Compro CDs desde os 15 anos, isso em 1995 e baixo desde a época do 

Napster, aí por 1998”. Atualmente ele compra CDs uma vez por mês e baixa músicas todos os 

dias, fazendo o download do CD inteiro24. 

O segundo entrevistado foi Marcelo, de idade entre 21 e 25 anos, estudante de 

Publicidade e Propaganda, classe-rica (A): “Compro CD original desde 1995 e baixo músicas 

desde o ano 2000, quando comprei meu primeiro computador”. Hoje ele afirma comprar CD 

original uma vez por mês e fazer downloads todos os dias. “Se eu gosto da música baixo só a 

música, aí seu eu gosto eu baixo o CD inteiro, pra ver se eu já conheço a banda”. 

A terceira pessoa entrevistada foi Paula, também estudante de Publicidade e 

Propaganda, tem idade entre 21 e 25 anos, e esta inserida na classe-rica (A). “Compro CDs 

originais há muito tempo, desde que tinha 12 anos, 1997, eu acho, e baixo músicas desde 

2001”. Atualmente compra um CD por mês e baixa músicas mais de uma vez por semana. 

“Normalmente baixo só algumas músicas, mas tem artistas que baixo o CD inteiro”. 

O quarto entrevistado foi Roberto, que tem idade entre 21 e 25 anos, estudante de 

Jornalismo e músico e se enquadra na classe média-alta (B). Ele compra CDs originais desde 

1995 e, baixa músicas desde 2001. Roberto explica que 

 
por trabalhar em horário comercial, fica difícil ir à loja, então geralmente nos 
sábados de manhã, quando tenho uma folga eu me dirijo a uma loja pra comprar CD. 
Assim como pode acontecer de eu comprar um pode acontecer de eu comprar cinco 
de uma vez. 

 

A respeito da quantidade de downloads ele afirma fazer diariamente e diz: “Se um 

artista me chama a atenção eu procuro baixar o disco inteiro”. 

                                                
24A pessoa copia todas as músicas de determinado CD para o computador. 
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O estudante de Agronomia Augusto, idade entre 16 e 20 anos, foi o quinto 

entrevistado, ele está inserido na classe média-média (C). Augusto, relatou: 

 
compro CD original desde o ano de 2001 e baixo música desde eu tenho internet, em 
2002. Antes disso tinha que pegar coisa emprestada mesmo, pedia CD pro meu 
irmão, ia na casa de um outro cara pra gravar CD. 

 

Hoje ele compra CD original uma vez por mês e baixa música todos os dias.  

 
baixo o CD inteiro, e agora tô começando a baixar discografias. Eu comecei 
baixando só música, depois passei a baixar CD inteiro, é melhor tu entende, pois tem 
um contexto todo, e agora to baixando discografia, é bem mais prático. 

 

A sexta pessoa entrevista foi Célio, de idade acima de 45 anos, arquiteto de classe-rica 

(A), afirma que “‘não lembro a data, lembro que eu tenho todos desde que começou os da 

Marina Lima, da Marisa Monte (1989), mas devo ter comprado antes disso aí. Naquela época 

não tinha pirata, então sempre comprei CD original”. 

Atualmente Célio afirma que: “fico um tempo sem comprar CD, passa dois, três meses 

sem entrar numa loja, mas aí quando acho aqueles que eu quero, compro quatro, cinco, tudo 

junto”. Quanto ao download, Célio faz isso desde o ano de 2005 e explica: 

 
eu chego a passar quatro, cinco meses sem mexer em nada, aí dá uma vontade eu 
vou lá e baixo, fico dois, três dias fazendo uma pesquisa baixando. Então eu quero 
determinada música então eu chego em um determinado horário ali não tem, então 
eu chego ali de madrugada em vez de 200 músicas desse conjunto tem 500, então 
vou procurando. Mas baixo apenas algumas músicas. 

 

A sétima pessoa entrevista foi Silvia, idade entre 16 e 20 anos, estudante, inserida na 

classe-rica (A). Ela afirma comprar CDs originais desde seus oito anos, mais ou menos 1996, 

e baixa música desde o ano 2000. “Compro CDs sempre que tem um lançamento de CD de 

uma banda que eu gosto”. Ela afirma fazer downloads mais de uma vez por semana, somente 

de algumas músicas. 

O oitavo entrevistado foi Leandro, idade entre 16 e 20 anos, estudante de Geografia, 

que se enquadra na classe-rica (A). “Compro CD desde 1998, e baixo desde 2004”. 

Atualmente compra um CD por mês, e costuma baixar músicas todos os dias, sendo que 

somente algumas músicas, nunca chegou a baixar um CD inteiro. 

O nono entrevistado foi Cristian, idade entre 25 e 30 anos, comerciário de classe 

média-média (C). “Antes de ter aparelho de CD, já comprava CDs originais, isso em 1993. E 

comecei a baixar músicas quando comprei meu primeiro computador em 2001”. 
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Cristian afirma: “atualmente eu tenho comprado de cinco a seis CDs por ano, teve uma 

época em que eu comprava mais, tipo dois a três por mês, mas agora devido ao preço, tenho 

que me limitar a comprar menos”. Já download de músicas da internet ele afirma fazer apenas 

uma vez por mês e apenas algumas músicas, pois “não tenho muito tempo para ficar na frente 

do computador”. 

A décima entrevista foi feita com a estudante de Publicidade e Propaganda, Marta, de 

idade entre 21 e 25 anos, de classe-rica (A). “Compro CD desde quando meu micro system 

entrou na minha casa em 1993. E baixo músicas desde 2002”. Atualmente afirma comprar um 

CD a cada seis meses, fazendo download das músicas na internet mais de uma vez por 

semana. “Baixo algumas, até porque não consigo baixar um CD inteiro, se não eu baixaria”. 

O décimo primeiro entrevistado foi Rodrigo, idade entre 25 e 30 anos, promotor de 

vendas de classe média-alta (B). “Compro CD original desde que comecei a me interessar por 

música em 1997, por aí. E baixo desde 2004”. Hoje em dia, compra um CD por mês e faz 

downloads todos os dias. Rodrigo afirma que “quando o troço me interessa muito e não 

encontro em loja, que é difícil achar aqui, aí baixo o CD inteiro, se não baixo só algumas 

músicas pra fazer uma seleção”. 

A décima segunda pessoa a ser entrevistada foi Gilberto, idade entre 31 e 45 anos, 

professor universitário, de classe média-alta (B). “Compro CD desde 1988, mas baixo 

músicas há muito pouco tempo, desde 2006, por aí, sempre resisti ao fato de baixar músicas 

da internet”. Ele afirma comprar mais de um CD por mês, e baixar músicas uma vez por 

semana. “Eu seleciono as músicas, jamais baixo um CD inteiro. Seleciono uma ou duas e aí se 

eu gostar do artista vou ir comprar o CD original, eu não vou baixar o CD inteiro”. 

Ao analisar essas informações é possível observar que as classes sociais em que se 

encontram os entrevistados variam entre A e C (definidas, pelos critérios adotados em função 

do nível de escolaridade do chefe da família mais a posse de alguns eletrodomésticos e outros 

consumos familiares, o que também implica em disponibilidade financeira para bancá-los). 

Entretanto, o poder aquisitivo dos informantes parece não ter maior influência quanto à 

quantidade de CDs comprados ou de músicas baixadas; portanto, as classes não servem como 

critério para explicar essa freqüência, visto que Roberto, Paula, e Augusto, por exemplo, que 

representam cada um uma classe social, afirmam baixar CDs inteiros e comprar um CD por 

mês. Outro exemplo da variabilidade é o fato de Marcelo comprar um CD original por mês e 

fazer download de CDs inteiros (algumas vezes) ao passo que Silvia também da classe A, 

fazer o download de apenas algumas músicas e comprar (mais ou menos) três CDs por ano. 
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Esse desaparecimento de classes enquanto divisoras sociais é uma tendência ligada à 

cultura pós-moderna e apontada na página 23 do estudo. Por outro lado, esta constatação 

contraria o que defende a teoria econômica (referida na página 8 deste estudo), de que as 

pessoas fariam escolhas de o que adquirir levando em consideração ou priorizando o produto 

que satisfaça as suas necessidades em relação à renda disponível.  

Pelo fato dos CDs originais surgirem no mercado brasileiro e mundial (como 

apresentado na página 27) muito antes da possibilidade de se fazer downloads e até mesmo 

antes da popularização da Internet no Brasil (como apresentados na página 30), as respostas 

dos entrevistados mostraram isso na medida em que todos afirmaram comprar CD muito antes 

de baixar as músicas da Internet. Eles admitem que atualmente baixam músicas com mais 

freqüência do que compram CDs originais, com a exceção de Célio e Gilberto que mantêm o 

CD original como a forma principal de acesso a música, talvez pelo fato dos dois serem os 

únicos entrevistados acima dos 30 anos. Neste caso é possível que isso aconteça, porque se 

sabe que a Internet foi sendo incorporada aos poucos pelas pessoas de mais idade. A 

utilização do desse meio – para se obter arquivos de música -, aumenta de forma considerável 

e é explicado pela relação custo-benefício que o bem Internet possibilita (como apresentado 

na página 26). 

Por ser o número de downloads maior que o número de CDs comprados (também em 

questão de discos baixados, não apenas de músicas) um fator para isso pode ser explicado 

pelo viés econômico (como mostrado na página 9); Cristian, por exemplo, afirma que já 

comprou mais CDs, mas o aumento do preço fez com que ele diminuísse consideravelmente a 

quantidade de compra desse produto. A disponibilidade e o rápido acesso a diversos arquivos 

de música (como é referido na página 30) são apontados pelos entrevistados como sendo 

outros motivos para baixarem mais música do que comprar CDs originais. Ao fazer a 

afirmação que: “a Internet te proporciona achar músicas que não tem aqui” [Santa 

Maria/Brasil], Cláudio deixa claro essa idéia. 

 Após essa primeira exposição dos dados pessoais de cada entrevistado, juntamente 

com uma primeira análise referente aos mesmos – obtidos através das questões fechadas -, 

parte-se agora para as próximas questões que geraram respostas ainda mais amplas e variadas, 

revelando as associações e os sentidos que as pessoas empregam ao CD original, juntamente 

com as formas como vai consumir e conviver com este. 
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4.1 MAS PORQUE BAIXAR MÚSICAS DA INTERNET? 

 

Essa questão foi elaborada na tentativa de identificar os motivos que fazem com que 

os entrevistados baixem músicas da Internet, que benefício existe (se é que existe algum). A 

partir daí se obtiveram seguintes respostas: 

 
primeiro pra ti conhecer a banda, escutar o CD pra ver se é bom mesmo, pra ver se 
vale à pena comprar, acho que é a mesma coisa quando o cara vai na loja escuta, ao 
invés de escutar lá o cara já tem pra ele, mas acho que é mais no sentido de escutar 
uma primeira vez, aí se vale a pena tu pega e compra, é pra conhecer mesmo 
(CLÁUDIO). 

 

Marta segue a mesma linha dizendo quais sãos os motivos que a fazem baixar 

músicas: “porque eu quero conhecer antes [de comprar o CD]! Pressa! Comodidade”. 

Para Paula isso acontece: “porque é mais rápido e porque é de graça”. Já Augusto 

afirma que primeiro, devido ao “alto preço dos CDs e porque grande parte das minhas bandas 

preferidas não tem no Brasil, só se eu mandasse importar, mas aí sairia muito caro”. Roberto 

comenta algo semelhante a Augusto no sentido da falta de CDs de algumas bandas em Santa 

Maria e ainda acrescenta o fato do “imediatismo” proporcionado pelo download: “outra coisa 

que me faz [baixar CDs] é a questão do próprio imediatismo”. Célio em relação a isso afirma 

que:  

 
digamos que eu ouça uma música no rádio, uma música antiga que faz tempo que 
não ouço as músicas desse cara, aí pelo fato da preguiça ou por estar naquele 
momento no computador e lembrar ou naquele dia ali e vou para o computador e 
lembro, é muito mais fácil mesmo tendo o CD original, eu pego e baixo só para de 
repente escutar na hora ou deixar ali, por que eu escuto, geralmente quando estou 
fazendo alguma coisa ano computador, as músicas que tem ali, e aí quando estou em 
outros ambientes eu uso o original. 

 

Desta forma Cristian também apresenta uma situação em que o acesso rápido e fácil é 

bem vindo: “Muitas vezes eu preciso ‘tirar’ música, eu preciso tocar e não tenho a música em 

casa, eu vou lá na internet e pego”. 

Roberto faz uma análise em relação ao CD como mercadoria expondo que:  
 
o CD  é um artigo de luxo, não dá pra negar, porque um CD é caro se tu fores 
comparar ao salário de um trabalhador. Então hoje não dá pra ti se atracar, ouvir 
uma música e já comprar o CD, hoje acontece um processo inverso; antes tu 
compravas o disco pra conhecer, agora tu conhece para depois comprar. 
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E para finalizar essa questão Rodrigo foi quem talvez, de certa forma, resumiu os 

motivos de todos: “às vezes o custo, pois a gente não pode ser hipócrita, porque o CD ainda é 

uma coisa muito cara, e a diversidade, as opções que tem que tu não acha numa loja de CD tu 

tem a oportunidade de conhecer”. 

Após analisar essas opiniões, nota-se a diversidade de razões pelas quais os 

entrevistados baixam música (durante a análise de todas as respostas haverão entrevistados 

que não serão citados pelo fato de suas respostas se assemelharem a outras já expostas nessa 

parte). Percebe-se que alguns dos entrevistados vêem no download uma forma de conhecer e 

ter acesso a novas bandas, novos artistas, assim como poder escutar outros que não têm seus 

discos disponibilizados em Santa Maria - ou em muitos casos no Brasil.  

Antes da propulsão da Internet, por exemplo, o estudante Leandro tinha um método 

interessante para conhecer novas bandas: “quando eu não tinha Internet eu comprava CDs 

piratas, só que apenas coletâneas com várias bandas, aí eu escutava se tivesse alguma banda 

que eu gostasse das músicas eu comprava o CD original”. Para aperfeiçoar uma escolha é 

necessário que se conheça o produto para não haver erro na compra, e a Internet proporciona 

que as pessoas escutem as músicas antes de comprar um CD maximizando suas escolhas 

(como exposto na página 8), fazendo isso em suas casas, o que evita que o indivíduo necessite 

ir até uma loja ou uma banca de camelô (como Leandro) para “experimentar” um CD. Essa é 

uma tendência pós-moderna de possibilitar a mobilidade dos produtos (explicada na página 

23) ao mesmo tempo em que se caracteriza por uma maneira que os produtores têm de 

expandir o mercado facilitando o acesso (exposto na página 14). As lojas virtuais 

proporcionam uma nova forma de contato entre o consumidor e os produtos/serviços, na qual 

as oportunidades de consumo “vão” até a casa das pessoas. 

O comerciário Cristian afirma: “eu vou lá na internet e pego”. Essa frase representa o 

imediatismo proporcionado pela Internet (apresentado na página 29), apontado por alguns 

entrevistados como um dos motivos para baixar músicas, apresenta uma relação que as 

pessoas estabelecem com esse meio, como se tudo estivesse exposto em uma estante e elas 

fossem ali e escolhessem o produto que desejam. A vantagem apontada por Célio, por 

exemplo, diz respeito à praticidade para escutar uma música que esteja no computador, isso 

elimina o ato de ter que ir até o local onde guarda seus CDs, de achá-los e depois colocar para 

tocar; no computador a pessoa tem as músicas a sua mão, a Internet permite um acesso 

imediato a qualquer arquivo. 

O alto valor de um CD original contrastando com o custo zero que a pessoa 

(normalmente) tem para baixar uma música no computador, em alguns casos, foi apontado 
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como uma das causas da restrição a compra constante do mesmo, “eu até não compro mais 

CD por causa do preço” (CRISTIAN); Paula confirma isso ao expor: “porque é de graça”, e 

isso remete mais uma vez a questão econômica (apresentada na página 9), às pessoas tendem 

a elencar os produtos lhe trazem maior satisfação de acordo com sua renda e o CD original 

pelo visto não é prioridade para alguns entrevistados, como, por exemplo, Silvia e Marta que 

apesar de pertencerem a classe rica não têm o costume de comprar muitos CDs originais. No 

entanto, as pessoas não perdem o hábito e ainda seguem comprando, umas com maior 

freqüência do que as outras. Ao contrário das duas moças entrevistadas anteriormente Roberto 

e Cláudio afirmam comprar um por mês. 

 

 

4.2 AS MÚSICAS BAIXADAS INFLUENCIAM NA COMPRA DE UM CD? 

 

Nessa questão os entrevistados expõem suas opiniões sobre o fato das músicas 

baixadas influenciarem em uma futura compra de um CD com as mesmas músicas. Com a 

exceção de Célio – que afirma que músicas baixadas não influenciam na compra de um CD –, 

a grande maioria responderam que “sim”, dessa forma apresentam-se algumas dessas 

respostas: “Se o cara já conhece se pilha pra comprar” (Cláudio); Rodrigo traz o fato da falta 

dos CDs de suas bandas nas lojas da cidade: “com certeza, inclusive o dia que eu achar uns 

CDs [cujas músicas ele já tem no computador] aqui em Santa Maria eu compro na hora, sem 

nem pensar”. E Leandro afirma: 

 
sim. Já vieram [já influenciaram], Coldplay, por exemplo, comecei a escutar as 
músicas que tocavam no rádio, baxei as músicas que estavam tocando no rádio, 
comecei a procurar música, procurar música, procurar música e baixei quase o 
Parachutes [primeiro CD da banda] inteiro, e depois eu vim a comprar ele e o outro 
que foi lançado depois. 

 

 O fato é que quase a totalidade dos entrevistados vê o processo de baixar as músicas 

da internet como uma forma de “provar” um CD, novas bandas e músicas, trocar arquivos e 

informações. Na página 31, é exposta essa idéia apresentada nas respostas anteriores, porém 

isso não impede que a pessoas que já tenham as músicas no computador, venham a comprar 

um CD com as mesmas canções, como afirma Augusto “Eu já comprei CDs já tendo as 

músicas no computador”. Para o estudante Cláudio “a Internet te proporciona achar músicas 

que não tem aqui [Santa Maria e Brasil], se não é o cara ir atrás o cara não compra o CD. [...] 

A divulgação pela Internet é a melhor coisa que tem”. O fato de as pessoas irem atrás das 
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músicas (bandas) é uma nova tendência (comentada na página 32), que só é possibilitada 

perante o acesso a Internet. Cláudio reitera que: “Eu até importo, compro só fora [do Brasil], 

não compro aqui”. 

Essa é a nova forma de se propagar os bens por todos os cantos do mundo (como visto 

na página 32), permitindo várias maneiras para se ter acesso aos mesmos. Assim, entende-se 

que a influência na compra de um CD original acontece, pois atualmente o primeiro contato 

dessas pessoas com as músicas de uma determinada banda acontece através da Internet. 

 

 

4.3 COMPRAR CD ORIGINAL: POR QUÊ? QUAL A IMPORTÂNCIA? 

 

A pergunta mais aguardada no trabalho, identificando o objetivo geral do mesmo, 

indagava os entrevistados a respeito dos motivos que os levam a comprar o CD se têm as 

músicas ao seu alcance no computador. Qual é a importância que eles vêem no objeto CD? 

Que relações eles cultivam com esse objeto tornando-os tão venerados? Assim, apresentaram-

se as seguintes opiniões: 

 
porque quando eu começo a gostar da banda de verdade a curtir as músicas de 
verdade, a partir do momento que eu tenho essa concepção, acho que dali pra frente 
todas as músicas dessa banda que vierem vindo vão fazer meu estilo, então eu 
procuro comprar o CD e mesmo as músicas que eu já tenho eu acho bom ter o CD 
porque é uma banda nova que está me surgindo e que eu curto então o CD é como se 
eu tivesse uma coleção de latinha e eu fosse procurar aquela latinha que eu ainda não 
tenho na coleção. [...] o objeto CD é aquela coisa nostálgica que tu vai ter daqui uns 
anos, de pegar aquele CD assim como teu pai pegou aquele vinil e colocou para 
escutar. Tem CD meu que eu comprei em 1999 e nunca mais escutei, e que meses 
atrás eu coloquei e me veio um filme na cabeça, se eu fosse baixar uma música e ter 
ela no computador apenas, isso não ia me satisfazer (LEANDRO). 

 

Na mesma linha Roberto afirma que: 

 
a cultura pop que se fez nos últimos cinqüenta anos é a cultura do consumo 
basicamente, então não é só a música, é a imagem, o produto, o áudio aliado ao 
encarte, tem uma questão ritualística nisso, de tu pegar, de tu abrir o CD, de tu botar 
a rodar, olhar o encarte, tu tatear. [...] o objeto é fundamental, claro que não 
sobrepõe à música, mas digamos que vem logo na seqüência. 

 

O universitário Marcelo acrescenta a idéia de “respeito” ao artista: “acho que não só 

pelo CD, mas pelo encarte, toda arte que ta envolvida no disco. Também pra ajudar a banda, 

espero que o dinheiro vá pra banda também”. Rodrigo pensa da mesma forma e afirma 

comprar pelo 
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conjunto, pelo desenvolvimento é legal tu ter. Eu sou um cara daqueles assim que 
gosta de ter o material poder tocar e ver, a capa a contra capa, e eu acho que por 
respeito ao artista também. 

 

A estudante Marta afirma comprar, pois [precisa do]:  

 
o objeto CD encarte, o objeto caixinha, eu preciso ver quem é que produziu o que 
tem ali, o conteúdo, tudo. Só um pouquinho né! Pelo o amor de Deus! Se alguém 
trabalhou como que eu não vou valorizar? Não somente o artista, ele entrou ali 
cantando, no máximo produziu, compôs, mas também quem fez todo o material. 

 

Para Gilberto os motivos são parecidos, e ele explica: 

 
primeiro pela materialidade, porque se eu quiser ouvir o CD em algum outro lugar 
ele vai ta só no computador, ao menos que se transfira para um CD. Segundo porque 
mais do que a música o que me interessa é o CD como um todo, como um objeto, 
não digo de arte, mas um objeto de extensão cultural, porque em um CD tu tens, 
além da música todo o trabalho do designer que ajudou a compor o material gráfico 
daquele CD, tu vai ter os músicos que participaram da gravação, os instrumentos, o 
local de gravação, qual foi o estúdio, qual foi o ano, se o artista escreveu alguma 
coisa ou não, e tu tens todo um conceito do CD, que tu não tens na internet. 

 

O comerciário Cristian exprime que: “ah! Porque eu sou meio chato, eu compro o CD 

pelo conjunto da obra, capa, encarte, eu gosto de ter tudo na mão. Não é só pela música”. 

Além das idéias anteriores Cláudio faz menção à qualidade do áudio de um CD original. 

 
a arte do músico é a música ali, é o CD que ele grava, é o contato que tem, aí tu tem 
o encarte o CD tem as fotos tudo ali, essa é a proximidade que o cara tem com o 
artista. O show é o máximo, pois o cara pode até conhecer [o(s) músico(s)], mas o 
objeto o CD é que é a materialização do gosto que a pessoa tem pela música, pelo 
artista. A questão do mp3 o arquivo é pequeno, ele comprime o áudio, na verdade 
ele perde qualidade quando ele passa pra mp3. A qualidade de som é infinita, 10 
vezes melhor, nem se compara. Um música de quatro minutos deve ter uns quatro 
Mb (megabyte) vamos dizer! Se tu botasse ela na qualidade original quando tu 
passou ela pro computador ela teria 40Mb e é claro que o áudio muda nisso aí, é 
pouco perceptível mas muda bastante.  

 

Uma outra visão é explanada por Paula: 

 
porque quando tu gosta do artista é interessante tu comprar alguma coisa que tu sabe 
que vai ter mais duração que tu baixar no computador, pois tu pode perder tudo no 
outro dia, e no CD tu tem uma coisa mais durável. Tu também pode ouvir com mais 
qualidade [...] pois o CD gravado não roda do mesmo jeito. 

 

O arquiteto Célio afirma comprar pelo fato de: “tu ter o formato, a embalagem, dessa 

maneira assim, e não só pelo fato de ter a música, eu já vejo a música em si. Quando as letras 
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são nacionais eu costumo ler”. Esse conjunto de respostas que foi apresentado mostra as 

variadas associações que as pessoas fazem ao CD e os motivos que as levam a comprá-los. 

Embora sejam várias as razões apontadas para comprar o CD original, sem dúvida o 

encarte, a “capinha” foi o fator principal indicado pelos entrevistados. Essa é dotada de 

sentidos, símbolos que a remetem a um objeto “mágico”. Leandro afirma que “o CD tem toda 

aquela magia da capa [encarte]”, as diferentes associações que as pessoas fazem ao encarte, 

representam um princípio enunciável por cada indivíduo, muitas vezes não entendido por um 

observador exterior (como mostrado na página 21).  

O encarte (ou capinha) é um objeto que vem junto ao CD, trazendo todas as 

informações referentes à gravação do disco, a composição das músicas, etc. (como foi exposto 

na página 27 do trabalho). A “capinha” possibilita um maior contato físico com esse bem – 

que é o CD original, enquanto álbum – como afirmou Roberto anteriormente –, é o fato de 

poder manusear o objeto. Além dessas características uma outra questão está relacionada ao 

estudo (entendimento) dos nomes e dados que o encarte armazena. Esse processo de troca e 

reconhecimento de nomes – de dados – é uma forma de consumo muito praticada (como visto 

na página 21), e com os entrevistados não foi diferente: há o interesse em saber todas as 

informações que o CD traz, como afirma Augusto: “leio o encarte, e até as letras 

pequenininhas”. A colocação de Gilberto destaca que: “Eu me irrito quando compro aqueles 

CDs que vem a reprodução da capa, mas quando tu abre não tem nenhuma informação do CD. 

E tu só se dá conta quando chega em casa, não tem nem o ano, cara!”. 

Assim, nota-se a importância que é dada ao encarte, um objeto que parece tão simples 

a um primeiro olhar – pois só aparece a capa, e um simples livreto –, mas que guarda toda 

uma gama de sentidos e informações que se complementam junto ao som do CD, Roberto 

comenta: “é um conjunto, tanto que a gente fala comprar um CD, mas é um álbum, é o pacote 

completo”. Esses fatores apresentam o CD como um objeto de arte, pois o álbum – completo, 

com capa, contracapa, etc. (verificar página 27) tem seus elementos dotados de qualidades e 

características próprias como visto nas páginas 27 e 28. 

O objeto CD enquanto um bem físico também foi destacado, pelos entrevistados, 

primeiro pela durabilidade maior do que ter as músicas no computador como afirma Paula, 

pois isso possibilita maior uso do produto/serviço, o que maximiza a escolha (idéia 

apresentada na página 8). O CD ainda permite o indivíduo a escutar as músicas em qualquer 

lugar da casa, carro, etc. (que tenha um rádio), ao contrário das músicas que estão no 

computador que ficam “presas” ali, a não ser que sejam gravadas em CDs. Essa é uma 

característica pós-moderna, a “mobilidade”, que possibilita as pessoas não ficarem retidas a 
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produtos/serviços em determinados locais, como (comentada na página 23). A mobilidade 

está intimamente ligada ao processo de miniaturização dos bens, só assim as pessoas têm 

produtos que possam ser transportados “de um lado para outro” e os objetos de reprodução 

musical seguem essa linha (como apresentado na página 32). 

 A qualidade do som é outro fator destacado por alguns entrevistados, porque o arquivo 

de música no computador é infinitamente inferior à qualidade das músicas disponibilizadas no 

CD original. Paula e Cláudio fizeram questão de ressaltar essa relação (comentado nas 

páginas 25). A possibilidade de ajudar o artista, citada por Rodrigo e Cristian, que entendem 

que a compra do CD original é uma forma de apoiá-lo, já que acreditam que o dinheiro da 

venda do CD será enviado ao mesmo (de maneira indireta), trouxe um aspecto não esperado 

para o investigador. 

 A “coleção” (apresentada na página 22) foi citada por Leandro, que faz uma analogia à 

coleção de latinhas situação na qual a pessoa sempre busca a que está faltando. Para ele com o 

CD original é o mesmo processo, há a tendência a ter todos os CDs de uma banda, completar 

a discografia. Os motivos para isso, são as associações internas de cada pessoa que parecem 

fugir a lógica (como exposto na página 21) e também estão ligadas a fatores emocionais que 

trazem boas lembranças as pessoas (como explicado na página 10). A afirmação de Leandro 

remete a esse raciocínio. 

 
quando eu começo a gostar da banda de verdade a curtir as músicas de verdade, a 
partir do momento que eu tenho essa concepção, acho que dali pra frente todas as 
músicas dessa banda que vierem vindo vão fazer meu estilo, então eu procuro 
comprar o CD. 

 

Alguns entrevistados indicaram o CD como sendo um objeto repleto de significados 

que fogem à esfera meramente funcional de reproduzir músicas (ver página 16). Essas 

ligações acontecem devido ao fato de este objeto por vezes se tornar a lembrança de certos 

momentos vividos pelos entrevistados (ver página 17); ou seja, estão relacionadas ao prazer 

emocional do consumo, assunto abordado no capítulo 2 deste estudo. 

Roberto e Leandro, por exemplo, mostraram criar certo vínculo com seus CDs 

tornando esses partes de suas vidas. O fato de poder tocar no CD, olhar (suas informações), 

manuseá-lo como quiser, etc. (como exposto na página 28) é uma das razões que permite a 

esse objeto se tornar tão valioso. 

 Vistas as variações de respostas dadas a esta questão, pode-se observar que são muitas 

as razões que os entrevistados apontaram para compra um CD original, desde o contato com o 
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encarte até as questões como a qualidade sonora que esse proporciona e os prazeres 

emocionais relacionados a apropriação de tal bem. 

 

4.4 ONDE E COMO GUARDAR OS CDS? 

 

Essa questão diz respeito à maneira e em que lugar os entrevistados guardam os seus 

CDs originais. Por se caracterizar esse como um objeto de valor (afetivo e/ou econômico), é 

interessante verificar quais cuidados (se existem) que os entrevistados têm para conservar 

seus CDs, se existe alguma espécie de ritual para essa ação, etc. O primeiro a revelar a forma 

como conserva seus CDs é Gilberto: 

 
eu tenho duas prateleiras em casa só para CDs e eles são categorizados, cada 
prateleira é uma categoria, então tem assim: música brasileira com intérprete 
masculino; música brasileira com intérprete feminino; trilhas de cinema, tem uma só 
de cantora de jazz entre outras.Categorias que eu mesmo criei, e sempre em ordem 
alfabética, ou cronológica. Os CDs podem ser vistos dentro do armário, ele faz parte 
de uma decoração icônica da casa. Na sala fica uma parte dos CDs; como não cabia 
tudo na sala, a outra metade fica no escritório. 

 

O comerciário Cristian explica: “eu tenho uma prateleira em casa só com eles, eu 

mesmo fiz, já, uma prateleira com as medidas certinhas. Eles ficam expostos na sala, à vista”. 

Roberto afirma que: 

 
eu me policio para deixar eles em uma ordem de fácil acesso, que não tenha muita 
umidade sabe! Em alguns CDs raros eu ponho até aquelas bolinhas pra não 
embolorar sabe! Então tenho um cuidado assim. Ficam em estantes no meu quarto. 

 

Cláudio explica que guarda em casa – no quarto – em um armário, “são todos 

organizados porque é meio questão de coleção, o cara vai tendo vai juntando e vai 

guardando”. O estudante Marcelo guarda no quarto em um “porta-CDs vertical, que eu 

mandei fazer especialmente pra guardar, pois tenho um monte”. Paula afirma guardar na sala, 

“perto do som lá de casa, na estante que é cheia de CDs originais”. 

Já Rodrigo, apesar de deixar os CDs no quarto não os guarda em prateleira. “Eu 

guardo em casa, bem perto do som, dentro da caixinha um em cima do outro, pois assim não 

arranha, pode até arranhar, mas é mais difícil e eu sou chato com isso”. Outros admitem fazer 

o mesmo, deixando os CDs um sobre o outro em uma mesa ou em uma gaveta. 

As respostas apontam o cuidado que alguns entrevistados têm com seus CDs e as 

maneiras que cada um acredita ser a melhor para guardá-los. Gilberto, Paula, Rodrigo, 
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Marcelo, afirmam que guardam seus CDs em lugares como na sala da casa ou no quarto e em 

“ambientes” abertos como um porta-CDs ou uma estante com porta de vidro, deixando clara a 

idéia da exposição. Essa precaução que os entrevistados têm com seus CDs é voltada para a 

proteção, preservação dos mesmos pelo seu valor (seja econômico e/ou simbólico), como 

exposto na página 9, assim como deixá-los amostra é uma questão estética (como exposto na 

página 28), como Roberto, que afirma: “eu costumo dizer que pra mim uma decoração muito 

bonita de casa são aquelas que têm as prateleiras com CDs de cima abaixo”. 

A disposição deles em lugares isolados – por exemplo, como um quadro na parede ou 

uma coleção de canecas em cima de uma estante – transmite a sensação de zelo, mas também 

por remeter a idéia de destaque, como exposto na página 17. Essa e outras maneiras de 

guardar os CDs, expondo-os, é uma forma de enaltecer o objeto que serve como “marcador” 

social (como comentado na página 18). A disposição (exibição) dos objetos é empregada 

principalmente para transmitir um determinado status (ver página 16) que a posse de um CD – 

raro ou diferente – pode associar à pessoa perante seus amigos e familiares, existindo assim, 

uma tendência de quem possui um bem de valor em mostrá-lo, divulgá-lo para seu grupo de 

convivência e isso é o que acontece quando se expõe os CDs em determinados lugares ou 

ordem (como apresentado na página 18). 

O professor Gilberto afirma manter uma classificação que ele mesmo propôs para seus 

CDs, em função de gêneros musicais – e outros sub-grupos – o que mostra total conhecimento 

de toda sua coleção de CDs ao mesmo tempo que compartilha nomes ligados aos CDs 

(assunto abordado na página 21). A sociedade reconhece a apropriação e uso dos bens 

produzidos por ela, e esses são transmitidos em todos os processos culturais em que uma 

pessoa se apresenta (como visto na página 13).  

Nessa parte foi citada por Roberto a questão do CD raro, tipo de objeto que se torna 

diferenciado em relação aos outros objetos de mesma linha (ver página 17 deste estudo). 

Possivelmente esses CDs raros, assim como toda a coleção poderão estar cumprindo um papel 

de transmissores de imagem de seus donos. No entanto, isso só será possível se forem 

consumidos junto de pessoas que saibam o seu valor (como visto na página 19). 

 

 
4.5 CDS ORIGINAIS: QUANDO E ONDE ESCUTÁ-LOS? 

 



 
 

 

52 

 

 “Quando e onde você costuma escutar esses CDs?” Essa foi à questão que buscou 

saber dos entrevistados se existia uma espécie de lugar da casa (ou outro) aonde ele vá 

somente para escutar seus CDs originais, e/ou que momentos seriam esses. 

Algumas colocações por parte dos entrevistados chamam a atenção por seus 

contrastes, no entanto muitos agem como Silvia, que escuta seus CDs originais em casa no 

som do quarto. A exceção é o estudante Augusto que se contrapõe a essas afirmações ao dizer 

que; “dificilmente escuto [o CD original], escuto mais as músicas do computador”. Apesar de 

comprar CDs originais uma vez por mês Augusto não se mostra muito interessado nas 

músicas (pois acredita ser a mesma coisa que tê-las no computador), mas sim no encarte, que 

ele admite gostar de olhar e ler até “as pequenas letrinhas”. 

A afirmação de Paula: “escuto no meu quarto, no som do quarto, no carro, e 

normalmente quando a gente faz alguma festa, alguma coisa, eu levo os CDs”, difere-se da de 

Cláudio, que afirma escutar “os [CDs] originais em casa, não boto no carro, eu faço uma 

cópia pra botar no carro, porque vai que arranhe, tem CDs que tu paga 100 reais e não vai sair 

pagando esse preço toda hora pra um CD que tu arranha, ou então, vai que roubem no carro”. 

Rodrigo afirma escutar:  

 
em casa, no carro, depende, depende, depende cara, eu sou um cara que assim se der 
vontade de sair de casa escutando música eu saio, se eu to em casa eu escuto em 
casa, quando eu tô tocando guitarra eu ouço também pra acompanhar a música, 
sabe? Tudo isso aí! [...] No carro [escuto] alguma coisa assim, alguma coisa que eu 
não tenho gravado, quando eu tenho gravado assim, baixado da internet eu uso os 
que baixo da internet, pois eu não gosto muito de levar meus CDs originais pro 
carro, sabe como é que é né! Ta [passa] num buraco, arranha! Quando pula a música 
pode saber que arranhou teu CD. Eu [escutar o original no carro] é só se estiver 
muito a fim de ouvir e eu não tiver a coisa [CD] gravada assim. 

 

As maneiras com que cada entrevistado usufrui do CD original, dá uma idéia de como 

as associações ligadas ao CD podem ser diferentes, pois cada um dá aos seus CDs diferentes 

significados (como colocado na página 21). As respostas que se opõem, tornam ainda mais 

evidente isso. Cláudio afirma não utilizar seus CDs originais no carro para preservá-los, pois 

pode estragar um objeto que custa caro. Outro fator importante nessa questão são aquelas 

associações citadas anteriormente; alguns (entre eles, Cláudio) entrevistados afirmaram ter 

ligações afetivas com seus CDs (explicado na página 17), por isso nenhum dos entrevistados 

deseja usá-los de uma forma que possa vir a danificá-lo, pois de certa forma estaria apagando 

uma memória afetiva da pessoa. 
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Apesar de todos os cuidados, Roberto pensa diferente de Cláudio quando se refere ao 

uso do CD, porque ele acredita que: “eu acho que tu compra um negócio pra ti usar, claro que 

tu tem que ter cuidado, mas é pra ti usar”. 

Célio mostra a maneira como gosta de escutar seus CDs 

 
tem períodos, por exemplo; a gente escuta mais CDs na sala ou no quarto, mas agora 
começa o verão que tu consegue ir pra fora a gente escuta no pátio. Boto lá perto da 
piscina e às vezes a gente passa quase que a metade do dia, de noite a gente vai pra 
lá, leva uma pilha de CD, e aí sim fica lá curtindo. Por exemplo, tu faz uma festinha 
uma coisa assim tu coloca uma música de fundo, e hoje tu não dispõe de muito 
tempo pra ti escutar um CD. Então vai meio na pressa, escuta duas músicas já é 
interrompido, então quando tu consegue tirar uma tarde, um inicio de uma noite, aí 
tu consegue curtir um CD e olhe lá, não da pra embalar o clima, mas a gente faz de 
vez em quando a gente faz. 

 

Paula, Rodrigo e Célio afirmaram usar os CDs em festas, churrascos ou em outros 

locais onde se encontram mais pessoas; essa seria uma forma de compartilhar a música (como 

apontado na página 21), assim como a utilização do CD acontece ligado ao gosto musical do 

grupo presente nesses locais, se caracterizando por ser uma forma de consumir o objeto em 

grupo (como explicado na página 18). 

 

 

4.6 MAS COMO E COM QUEM VOCÊ ESCUTA O CD? 

 

Na questão que indagava como e com quem o entrevistado costuma ouvir seus CDs 

originais, tentou-se identificar se existia, por parte dos entrevistados, alguma espécie de 

relação com pessoas com quem ele convive na hora de escutar seus CDs – seja para ouvir em 

grupo, com a família, namorada, etc. E se no momento em que escuta, ele se dedica 

especialmente aquilo ou se o faz junto de outras atividades, nesta questão, obtiveram-se as 

seguintes respostas:  

Primeiramente Marcelo que relata escutar 

 
com amigos, [ou] sozinho. Quando fico na internet ou fazendo trabalho. Mesmo 
estando no computador eu escuto as músicas no som. Isso porque a qualidade do CD 
e pela potência do som ser maior do que as caixas do PC [computador]. 

 

A estudante Marta afirma que: “[escuto] sozinha. Quando tomo banho, arrumo o 

quarto, me arrumo, durmo. Não escuto música no computador porque meu áudio (caixinhas) 

não é muito bom”. Já Leandro afirma escutar “quase sempre sozinho, e com fone de ouvido 
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ou então com o som ‘lacrado’, som alto. São poucas as vezes que eu sento para escutar 

música, eu sempre gosto de fazer algo junto”. No entanto, tem uma banda que Leandro admite 

preferir escutar sem se envolver com outras tarefas; ele diz que: “eu escuto Pink Floyd25 

muito mais na hora de dormir do que durante o dia, porque é um som que me agrada muito 

mais pra escutar quieto, sem estar fazendo nada”. 

Outra resposta interessante foi a de Célio, que tem certos rituais que faz questão de 

manter na hora de escutar música.  

 
escuto geralmente sozinho, mas também com a esposa para relembrar os momentos 
de namoro da época em si. Geralmente quando eu tiro pra escutar o CD é pra curtir, 
pra relembrar o tempo. Eu era e às vezes continuo sendo um cara extremamente 
chato, assim, quando eu coloco um filme ou um CD pra escutar, não abre a porta, 
não faça barulho, nada! É aquilo ali. Hoje meu fone de ouvido esta estragado, mas 
eu vou mandar soldar. Eu tenho um fone, quadrifônico, um capacete assim! Então 
aquilo ali eu me encerro no quarto, pode arrebentar, pode fazer o que quiser ali que 
eu tô ali, aquele momento ali é meu, fica uma hora o CD ali não tem problema é 
aquilo ali, então eu sento pra escutar, às vezes o cara vai bebericando e coisa assim. 

 

O estudante Cláudio afirma que: 

 
geralmente os CDs quando eu compro assim eu escuto o CD do início ao fim, 
olhando o encarte, geralmente quando um CD novo vem com encarte grande com 
letra e coisarada o cara lê isso ai, eu fico lendo, deixo passar o tempo do CD, mas 
geralmente escuto o CD inteiro. 

 

 Dos que gostam de desenvolverem outras funções junto, pode-se citar Rodrigo: “com 

amigos, com meu irmão quando a gente ta tocando [guitarra], com minha namorada, depende 

do momento. Tirando música! Em churrasco!”. Com uma idéia semelhante, Paula afirma que 

escuta 

 
andando de carro com a minha família, em viagens, nas festas normalmente quando 
a gente faz churrasco, com os amigos, tomando banho de piscina, jogando sinuca. 
Em casa normalmente quando eu estou secando o cabelo, me maquiando pra sair, 
me vestindo. 

 

 Após essas exposições, observa-se que normalmente estas pessoas escutam seus CDs 

originais sozinhas ou em grupo, compartilhando os CDs nesse grupo de acordo o gosto dessas 

pessoas: essa seria uma das formas de consumir o objeto, de acordo com o meio (ver página 

18). No entanto, Célio, Leandro e Cláudio afirmaram sentar para escutar o CD em algum 

                                                
25Banda de Rock 



 
 

 

55 

 

momento, e aí está colocado o prazer em escutar as músicas, se concentrar naquilo sem dividir 

a atenção com outras coisas. 

Boa parte dos entrevistados como: Gilberto, Leandro, Marta e Marcelo de certa forma 

expressam a necessidade de que o som seja alto, ou no mínimo escutado em um som bom. 

Marta e Marcelo dizem que não escutam no computador pelo fato de que as caixas de som do 

mesmo, serem muito fracas (som baixo). Ao mesmo tempo em que é uma forma de 

maximizar o uso do CD pela sua qualidade (ver página 8), também aponta para o fato de que 

após ter um CD original alguns entrevistados não querem simplesmente escutá-lo em 

qualquer aparelho, mas desejam reproduzi-los de uma forma que esse possa ser potencializado 

(como colocado na página 9 do trabalho). 

 

 

4.7 EMPRESTAR OU TROCAR CDS: SERÁ QUE ALGUÉM FAZ ISSO? 

 

Esta questão refere-se ao ato de emprestar ou de trocar os CDs originais com outras 

pessoas e foi colocada aos entrevistados tentando identificar a relação que estas pessoas 

estabelecem com o objeto CD e se algum deles costuma praticar tais ações. E as respostas são 

praticamente unânimes: “empresto, mas não troco”. Entre esses; Cláudio afirma que 

“dificilmente [empresta], alguns eu empresto, outros não saem de casa, não há o que faça”; 

Marta diz: “Empresto quando gosto muito da pessoa”; Leandro afirma: 

 
empresto mas não troco. Empresto pra quem confio. Eu empresto CD para amigos 
meus que eu me criei junto e apenas para eles passar para o computador e depois eu 
levo embora, não empresto para escutar. 

 

O professor universitário Gilberto afirma que: 

 
empresto sim, mas muito a contragosto, mas trocar nunca tinha pensado nisso. Mas 
empresto assim e depois fico cobrando, não gosto muito de me separar dos meus 
CDs, os DVDs até empresto um pouco mais, mas o CD é uma coisa assim, sentido 
de posse. Quando empresto, além de anotar eu deixo um espaço sobrando na 
prateleira, pra mim lembrar que ali tem um CD. 

 

A afirmação de Roberto emprega uma qualidade ao CD, que engloba outras idéias 

expostas nessa mesma questão: “emprestar nunca tive problema com isso, tocar não troco, 

pois acho que o CD é algo meio biográfico”. Outras opiniões diferentes foram de Rodrigo, 

que expõe o seguinte: “troco, às vezes eu troco, mas não sou muito de emprestar”, e apenas 
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Célio afirmou não emprestar nem trocar. Em uma conversa ao final da entrevista ele explica 

de certa forma as origens disso: 

 
em LP eu tinha tudo, tinha importado! Eu sempre fui chato. Minhas coisas eram 
minhas coisas, as coisas dos outros eram as coisas dos outros. Meus discos eu não 
emprestava. Os meus discos não tinham impressão digital de ninguém ali, eu 
envelopava ao contrário, pra tirar o disco tinha que tirar do plástico primeiro. 

 

As respostas dessa questão podem resumir o sentimento que todos os entrevistados 

demonstraram em relação aos CDs originais que possuem, tratando-os como se fossem um 

verdadeiro “filho”. Por serem de um valor estimado para os donos, acabam fazendo parte 

também de suas memórias afetivas e por isso ganham tamanha importância (como explicado 

na página 17). Eles recebem significados e sentidos que para muitos não parece lógico 

(comentado na página 21), mas que são relevantes para a pessoa que possui o CD (ou outros 

objetos com o qual se estabelece uma relação semelhante). Roberto acredita que; “o CD é 

algo meio biográfico”, por isso ele afirma não trocar seus CDs. Nesses estariam guardados 

momentos afetivos dessa pessoa que ao se desfazer do mesmo perderia a lembrança de certa 

época. 

Os cuidados que todos têm com esses objetos confirma a vontade de preservá-los, 

resguardá-lo de algum uso indevido, de alguma pessoa que possa arranhar o CD, de alguém 

que estrague o encarte, etc. Isso tudo para evitar que ele perca seu uso (como apresentado na 

página 9). 

Ao final da apresentação das informações obtidas com os entrevistados, juntamente 

com a análise e ligação com o referencial teórico exposto neste trabalho, parte-se para a 

conclusão da investigação, apresentando-se os resultados que foram alcançados. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O trabalho aqui exposto buscou identificar os motivos que levam as pessoas a 

comprarem CDs originais mesmo já tendo à sua disposição as músicas no computador. Para 

tal intento, foram identificadas 12 pessoas que se encaixaram no perfil comentado acima e 

através da entrevista com essas e os cruzamentos com os estudos apresentados no referencial 

teórico, obteve-se conclusões que ajudaram a entender melhor essa relação intrigante que foge 

a lógica econômica. 

Primeiramente se tratou de analisar a perspectiva econômica do consumo, estudada 

pelo viés da psicologia, o que proporcionou chegar a algumas conclusões como: a classe 

social que o entrevistado está inserido não serviu para identificar se esse é um grande ou 

pequeno comprador de CDs originais, visto que as quantidades variam muito em todas as 

classes. No entanto, o fator econômico – valor elevado do CD – foi apontado em todas as 

classes como sendo um determinante para a diminuição da procura por CDs originais. 

Entrevistados como Cristian e Roberto afirmam que, atualmente o preço do CD torna difícil 

uma compra mais freqüente do mesmo, ocorrendo isso somente quando o produto é realmente 

interessante. Isso somado ao fato de que a Internet proporciona através de programas e sites o 

acesso a arquivos musicais de forma gratuita (na maioria das vezes), faz com que o CD ceda – 

parte – do espaço que tinha para essa nova forma de consumir músicas. Como se viu, Paula é 

uma que afirma baixar músicas por ser de graça. 

Os downloads de músicas da Internet, além de serem mais baratos, permitem que as 

pessoas tenham a música que desejam na hora que bem entenderem, pois nesse meio é 

possível baixar músicas produzidas em qualquer lugar do mundo. O imediatismo é outro fator 

determinante para as pessoas cultivarem essa nova forma de ter acesso à música, pois se a 

pessoa deseja comprar um CD de uma banda que não tenha na cidade ela terá que importar e 

isso levará tempo; ao contrário, ela pode pegar a música no computador no momento em que 

bem entender. Mesmo importando CDs, Cláudio afirmou baixar as músicas do CD porque 

essas servirão para avaliar se o CD é bom ou não. 

A compra do CD, por boa parte dos entrevistados, é antecedida atualmente do 

download das músicas para o computador pessoal, isso porque todos apontam essa como 

sendo uma maneira mais fácil e rápida de avaliar o produto antes de fazer a compra. É 

possível conhecer novas bandas, novas músicas e artistas basicamente só através da Internet e 

isso permite uma maximização do consumo. Seria impossível uma pessoa chegar em uma 

loja, por exemplo, e pedir para escutar toda a discografia de uma banda, primeiro que: a 
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pessoa levaria alguns dias para conseguir ouvir todas músicas (ainda que só algumas partes), 

os funcionários da loja provavelmente rechaçariam tal idéia – ainda mais se a pessoa não 

fosse comprar os CDs; dificilmente as lojas têm todos os CDs de uma determinada banda. 

Esses e outros motivos trazem à Internet toda essa importância por aqueles que gostam de 

música, ela é uma nova maneira de acesso, como afirmaram os entrevistados. 

Porem, os CDs originais não deixaram de ser comprados; alguns entrevistados 

afirmaram ter diminuído a quantidade, mas todos ainda mantêm esse hábito – em diferentes 

constâncias –, pois o CD original para eles não é simplesmente a música ali colocada. O disco 

é um conjunto de elementos dispostos dentro de uma caixinha; o que existe não é 

simplesmente um CD, mas sim um álbum que traz um encarte, uma capa, uma contracapa, 

entre outros elementos inusitados26 que às vezes aparecem. 

Além desses o CD original, para alguns dos entrevistados, carrega significados que 

fogem do caráter meramente funcional, sendo entendidos como ligações entre a pessoa e o 

objeto, sendo na maior parte das vezes sentidos ilegíveis para um observador exterior. Essa 

relação é estabelecida através das diversas formas de uso que o CD original proporciona. O 

contato físico, por exemplo, é uma maneira que Cláudio, Roberto e Marta (entre outros) 

entendem ser necessário, a manipulação do CD e de seus elementos, pois isso gera sensações 

únicas que ficam marcadas para cada um deles. O objeto físico “CD original” é um bem 

tangível ao contrário das músicas que estão simplesmente no computador. Como diz Leandro, 

por exemplo, pegar o CD e colocar pra escutar é um ato que demarca alguns momentos na sua 

vida, pois não foi por acaso que ela seleciona um determinado CD para escutar, esse tem uma 

carga simbólica específica para Leandro. 

Desde a compra até a utilização do CD original para reproduzir as músicas pode ser 

entendido como um processo ritual. A pessoa vai à loja, procura um CD que deseja – ou vai 

em busca de novidades –, pesquisa qual será o mais interessante, obtém informações com os 

vendedores a respeito do CD, tudo em busca da maximização de sua compra. Após isso, uma 

outra etapa é desenvolvida; tirar o envoltório plástico do CD; abrir a caixinha; colocar o CD 

no som para escutar; retirar o encarte para olhar as imagens; ler as letras das músicas dentro 

do encarte, saber quem participou da produção do disco, são apontados por alguns 

entrevistados, como momentos que só o CD original proporciona. A partir dessas ações que 

os entrevistados criam sentidos e significados com seus CDs, é nesse convívio envolvimento 

com o mesmo. 

                                                
26 Adesivos, posters, papéis dobradura, cigarros, entre outros. 
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O CD original pode ser tratado como um objeto de coleção onde a pessoa busca 

comprar todos os discos de uma determinada banda, como afirma Leandro. Isso permite o 

melhor entendimento do conceito da banda e dos discos (da mesma) em geral, pois o CD 

original apresenta a obra completa do artista, com todas as idéias e mensagens que ele deseja 

transmitir no álbum. Dessa forma, quem coleciona geralmente está apto a compartilhar 

informações com aquelas pessoas que também guardam dados de determinado artista ou 

banda. 

A busca por um objeto de qualidade (tanto de áudio como de duração) e de préstimo 

seria outra razão apontada pelos entrevistados, que quando na posse de um CD de valor 

estimado (que mais pessoas compartilham seu valor, um CD raro, por exemplo), procuram 

zelar pela integridade deste, tomando todas as previdências para que ele se mantenha sempre 

intacto. O fato de sustentar um objeto de tamanho valor sentimental e econômico faz com que 

muitos dos entrevistados utilizem esse como uma forma de demonstrar status, na medida em 

que afirmam conservar esses objetos em lugares que ficam a mostra das pessoas que 

convivem em sua casa. Também é permitido (através dos CDs originais) que estas pessoas 

compartilhem com outros (amigos, familiares), nomes, eventos, particularidades sobre a 

banda ou intérprete (ou equipe técnica) envolvida na realização do CD. Por outro lado, alguns 

como Cláudio e Célio afirmam guardar os CDs originais dentro de um armário em seus 

quartos, evitando que alguém possa pegá-los. Essa também é a demonstração da aflição que 

causaria a eles se um de seus CDs fosse estragado, pois o próprio Célio afirma que os CDs 

dele não têm a impressão digital de nenhuma outra pessoa; ou seja, não são manuseados por 

outras pessoas além dele. 

A partir daí os entrevistados afirmaram que é difícil emprestarem seus CDs – apesar 

de todos emprestarem (com a exceção de Célio) –, devido a esse “medo” que todos têm que 

seus CDs retornem danificados, tendo o hábito de emprestar somente para aquelas pessoas 

muito próximas ou para aqueles que dão o mesmo valor a um CD original. A troca, por 

exemplo, é feita apenas por Rodrigo, que afirma trocar CDs quando enjoa desses. Não 

emprestar é uma forma que todos vêem de conservar seus CDs originais. E a troca não 

aconteça por parte dos outros entrevistados talvez pelo que afirma Roberto, que o CD original 

é um objeto biográfico de cada pessoa, não merecendo então ser trocado. 

O CD original também é apontado como um objeto de grande mobilidade onde os 

entrevistados têm a possibilidade de transportar esse objeto para diversos ambientes e locais 

para reproduzi-los, ao contrário das músicas que se encontram no computador que ficam 

restritas a essa interface. 
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Para alguns entrevistados o consumo de seus CDs acontece somente em ocasiões que 

se encontra sozinho, pois assim, pode desfrutar de todos os elementos do disco de uma 

maneira que não seja interrompido. No entanto, para outros o consumo pode acontecer tanto 

em grupo como em momentos solitários. Célio é um dos que afirmaram escutarem música na 

presença de mais pessoas compartilhando assim seus CDs. Paula e Rodrigo também afirmam 

fazer isso. A música de qualidade e a escolha de determinados gostos musicais são permitidos 

somente através do CD, essas pessoas geralmente levam alguns de seus discos que se 

encaixam com o gosto do grupo de pessoas que freqüentam. 

Resumindo as conclusões apontam para sete principais razões pelas quais os 

entrevistados compram CDs originais, são elas: o fato do disco ser um conjunto de elementos 

dispostos dentro de uma caixinha, ou seja, não é simplesmente um CD com músicas, mas sim 

o encarte com informações referentes a quem participou da realização do CD, é uma capa de 

acrílico, madeira, plástico ou outro material, entre outros elementos que compõem o álbum; 

desde a compra do CD original até o momento de escutar o CD original estão inseridos 

processos rituais valorizado pelos entrevistados, como o fato de escolher os CDs em meio a 

muitas opções, selecionar os mais interessantes, comprar o CD, tirar o envoltório plástico, 

abrir a caixinha, tocar o CD, ler o encarte, colocar o CD pra “rodar”, sentar para escutar o CD 

enquanto se observa todos os detalhes que a caixinha, o encarte e a contra-capa apresentam; o 

CD original pode ser um objeto de coleção, visto que as pessoas relacionam essas coleções 

por bandas, artistas, gêneros musicais, períodos históricos entre outras tantas categorias que 

permitem uma pessoa se tornar um colecionador; a qualidade – tanto de áudio como de 

durabilidade, quando comparado aos arquivos do computador; a mobilidade que o CD tem, 

pois pode ser tocado na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, etc. ao contrário das músicas 

que ficam “presas” no computador; o status que proporciona as pessoas que têm uma certa 

quantia ou determinados CDs originais, pelo fato de que o valor investido nesse produto é alto 

e existe uma certa dificuldade em se encontrar e comprar certos CDs, isso demonstra o 

empenho e “poder” (capacidade) que a pessoa teve em conseguir estes objetos; permite que se 

criem ligações afetivas com as pessoas, com o passar do tempo esse objeto se torna algo 

biográfico, tanto pela relação musical que pode marcar momentos da vida pessoa como pela 

ligação com as experiências que a pessoa vivia na época.  

Portanto, nota-se a importância do CD original para essas pessoas, pois elas apontam 

inúmeras relações que podem ser feitas com esse objeto. São os mais variados sentidos e 

significados que os CDs originais recebem por parte dessas pessoas, de acordo com a vivência 

de cada um, sendo legíveis talvez somente àquelas pessoas que também compram CDs 
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originais. Para elas o CD original é como um baú repleto de elementos de alto valor afetivo 

que as pessoas têm como verdadeiras riquezas. 
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ANEXOS 



ANEXO 01 – Roteiro para entrevista. 
 

Roteiro para entrevistas 
  
  
  

Essa entrevista tem como objetivo proporcionar um melhor entendimento dos motivos 
que levam as pessoas a comprarem CDs originais mesmo tendo “baixado” as músicas na 
internet. Os dados desta pesquisa – sem a identificação dos entrevistados pelos seus nomes 
verdadeiros – serão utilizados no Trabalho Final de Graduação em Publicidade e Propaganda 
que tem por objetivo o estudo de comportamentos de consumo contemporâneos. 
  

1. Nome –  
2. Sexo – 
3. Profissão (ocupação)? 
  
4. Com que freqüência você compra CDs?  
(   ) um por semana.     (   ) um a cada 15 dias.     (   ) um por mês. 
(   ) mais de um por mês.  (   ) mais de cinco CDs por mês    (  ) outra. Qual? ________ 
  
5. Com que freqüência você faz download de músicas da internet? 
(   ) uma vez por semana.     (   ) apenas nos finais de semana.     (   ) uma vez por mês. 
(   ) mais de uma vez por semana.     (   ) todos os dias. (  ) Outra. Qual? ________ 
  
6. Desde quando você compra CDs originais? E desde quando “baixa” as músicas? 
  
7. Você costuma “baixar” um CD inteiro ou somente algumas músicas do CD? 
  
8. Qual o motivo de “baixar” músicas da internet? 
  
9. Elas influenciam numa futura compra de um CD com as mesmas músicas? 
 
10. Por que você compra o CD se já tem as músicas ao seu alcance, no computador? Por 
que é importante ter o objeto CD? 
 
11. Onde e como você guarda os CDs?  
 
12. Quando e onde você costuma escutar esses CDs? 
 
13. Como e com quem você ouve os CDs? 
  
14. Você empresta ou troca CDs com outras pessoas que também têm? 
  
15. Idade – (   ) de 16 a 20    (   ) de 21 a 25    (   ) de 25 a 30     (   ) de 31 a 45 
                   (   ) de 45 para cima.



ANEXO 02 – Questionário sócio-econômico. 

 

Quadro 1 - Atual Critério ANEP (Critério ABA/ABIPEME de 1982) 

  Nº de ítens possuídos 
Ítem 0 1 2 3 4 5 6 e + 
Televisor 0 2 4 6 8 10 12 
Rádio 0 1 2 3 4 5 6 
Banheiro 0 2 4 6 8 10 12 
Automóvel 0 4 8 12 16 16 16 
Empregada 0 6 12 18 24 24 24 
                
Posse de:           Pontos   
Aspirador de Pó           5   
Máquina de Lavar Roupa           2   
                
Grau de instrução do 
chefe da família            Pontos   

Analfabeto ou primário 
incompleto           0   

Primário completo           1   
Ginásio Completo           3   
Colégial Completo           5   
Superior Completo           10   
               
               
               
               
               
Classe A (rica) 35 ou + 
Classe B (média alta) 21 a 34 
Classe C (média média) 10 a 20 
Classe D (média pobre) 5 a 9 
Classe E (pobre) 0 a 4 

Fonte: Revista Mercado Global, janeiro/fevereiro, 1984, p. 47. 

 
 


