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RESUMO 

A durabilidade das novas tecnologias tem aberto grandes debates acerca de como é que 

as empresas começaram a alterar as suas estratégias de comercialização dos seus 

produtos. Esta comercialização tem sofrido constantes evoluções, o que leva os 

consumidores a caminhar ao ritmo destas, isto é, a manterem-se sempre atualizados e 

informados acerca dos últimos modelos tecnológicos que saem no mercado. O conceito 

de obsolescência planeada, que consiste em reduzir a durabilidade de um produto 

propositadamente, está fortemente relacionada não só com esta mudança atual do mundo 

tecnológico empresarial mas também com os consumidores e o meio ambiente. 

Posto isto, foi elaborado um questionário dirigido aos estudantes da Universidade do 

Porto com o intuído de recolher perceções e atitudes destes em relação à presença de 

obsolescência planeada.  

Desta forma, os resultados da investigação sugerem que existem variações nas perceções 

e comportamentos dos estudantes relativamente à existência de obsolescência planeada, 

em particular no género, nos hábitos ambientalmente responsáveis e na formação 

académica dos estudantes. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Obsolescência planeada; Ambiente; Tempo de vida do produto; 

Bens duráveis; Desenvolvimento de produto.  
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ABSTRACT 

 

The durability of new technologies has opened up great debates about how companies 

have begun to change their marketing strategies for their products. This 

commercialization has undergone constant evolutions, which takes the consumers to walk 

to the rhythm of these, that is to say, to be always updated and informed on the last 

technological models that leave in the market. The concept of planned obsolescence, 

which consists in reducing the durability of a product on purpose, is strongly related not 

only to this current change in the business technological world but also to consumers and 

the environment. 

However, a questionnaire was designed for the students of the University of Porto with 

the aim of collecting their perceptions and attitudes towards the presence of planned 

obsolescence. 

In this way, research results suggest that there are variations in students' perceptions and 

behaviors regarding planned obsolescence, in particular gender, environmentally 

responsible behavior, and student academic achievement. 

 

 

KEYWORDS: Planned obsolescence; Environment; Product lifetime; Durable goods; 

Product development.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta introdução apresenta-se o tema e o âmbito desta investigação, efetuando um breve 

enquadramento teórico sobre os efeitos da obsolescência programada com o 

envolvimento dos consumidores nesta temática. Em seguida, serão indicados os objetivos 

do trabalho e explicar-se-á a estrutura do mesmo. 

De acordo com Bulow (1986) a obsolescência planeada despontou devido ao aumento da 

oferta e a diminuição da procura dos produtos, quando os produtores começaram a 

aumentar a sua produção. Os produtores analisaram outras alternativas, sendo uma delas 

fazer com que os produtos resistissem por um tempo mais longo. Aledeojebi (2013) 

afirma que um dos desafios para os produtores era sustentar uma taxa alta de crescimento 

e estes viam a longa longevidade como um grande obstáculo para o lucro. Sendo assim, 

segundo Iizuka (2007) as empresas verificaram que substituir rápido os produtos e tornar o 

comércio de “segunda mão” menos atrativo, permitiria às empresas ampliar o seu volume e 

receitas de negócio, vendo a obsolescência planeada como uma grande arma para aumentar 

os seus lucros. 

Segundo Rivera e Lallmahomed (2016), os efeitos da obsolescência programada não estão 

bem esclarecidos nos pilares da sustentabilidade (económico, social e ambiental), 

representando um grande desafio para designers e engenheiros no que toca a procurar uma 

solução para minimizar os grandes impactes ambientais construídos pela prática desta técnica. 

Aledeojebi (2013) refere que os danos ambientais causados pela grande frequência de 

disposição dos produtos resultante da obsolescência, não é só de responsabilidade dos 

produtores, mas também das atitudes da sociedade em geral, pagando estes também pelos 

danos causados. Refere ainda que os consumidores descartam os produtos de forma a 

danificar o ambiente, mas que, ao mesmo tempo adquirem outros que são de benefício 

marginal para eles, atuando assim de forma pouco ética. 

Cooper (2004) na sua investigação em que estuda as atitudes dos consumidores face à 

obsolescência programada, apurou que as pessoas se dividem quanto à duração longa ou curta 

do produto e que os consumidores não reconhecem os benefícios ambientais que advêm de 

equipamentos com maior duração. Por outro lado, Echegaray (2016) afirma que os 

consumidores não conseguem controlar estas práticas, sendo manipulados para entender que 

os produtos atuais são considerados desatualizados.  
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O mundo tecnológico tem sofrido grandes evoluções ao longo dos anos, provocando um 

consumismo desproporcionado na sociedade de consumo. Este consumo 

desproporcionado tem elevadas proporções no meio ambiente e na economia, afetando 

significativamente o desenvolvimento sustentável. A presente Dissertação terá o seu 

contributo de certo modo, dando a perceber que a obsolescência programada é um caso 

que tem que ser levado seriamente e que, não incentivar esta prática bastante lucrativa 

mas ao mesmo tempo prejudicial, poderá ter um contributo enorme para a humanidade. 

Além disso, trata-se de um tema ainda pouco vulgarizado junto da opinião pública, 

havendo poucos estudos em Portugal. 

Através de um inquérito por questionário realizado a estudantes da Universidade do 

Porto, pretende-se obter informações destes sobre comportamentos e atitudes de 

obsolescência planeada., diferenciando e retirando conclusões dos resultados através do 

género, perfil ambiental e formação base dos estudantes. 

Esta dissertação encontra-se estruturada através de um seguimento lógico, permitindo 

uma visão ampla sobre o tema que é objeto de investigação. Nesta primeira parte, 

procedeu-se ao enquadramento do tema, expondo os essenciais aspetos relacionados com 

a temática  

Na parte seguinte, apresenta-se uma revisão de literatura que suporta a investigação 

efetuada. Na terceira parte, explora-se as questões de investigação que estão na essência 

do modelo em análise, sendo exibida também a metodologia empregada. Seguidamente, 

apresentam-se a análise e os resultados do estudo. 

Por fim, o estudo acaba com a exposição das conclusões da investigação executada, 

principais contributos, as suas limitações e algumas recomendações para futuros 

trabalhos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo será feita uma revisão de literatura sobre o tema da obsolescência planeada. 

De uma forma aprofundada, iremos referenciar, através de investigações passadas, 

atitudes dos consumidores face à obsolescência bem como toda a competitividade 

envolvente à volta deste tema. Além disso, serão abordados os perigos e as implicações 

ambientais que estão relacionadas com a temática em questão.  

 

2.1 A obsolescência planeada 

De acordo com Pinto (2015), existem variadas definições para o conceito de 

obsolescência programada, contudo a maioria dos autores associa a obsolescência 

programada à redução da durabilidade dos produtos e à introdução de novos produtos 

com melhorias pouco significativas. Por exemplo, Vieira e Rezende (2015) definem o 

conceito referindo-se que é “uma estratégia utilizada pelos fabricantes, que programam 

para que a vida útil dos produtos de consumo tenha tempo determinado, com o objetivo 

de estimular a aquisição de novos objetos dentro de um curto período de tempo”. Do 

mesmo modo, Levinthal e Purohit (1989) definem a obsolescência programada como a 

“perda de valor relativa que um produto sofre perante alterações de estilo ou 

melhoramentos de qualidade geral nas suas versões seguintes”. 

Segundo Dannoritzer (2011), o primeiro acontecimento de obsolescência programada 

deu-se em 1924 quando o cartel dos principais fabrincantes de lâmpadas em todo o 

mundo, denominado S.A Phoebus, reuniu-se de modo a reduzir o tempo de vida útil de 

1500 horas da lâmpada inventada por Thomas Edison em 1881. Esse feito foi 

concretizado pelo cartel, encurtando o tempo de vida útil das lâmpadas para 1000 horas. 
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2.2 Tipos de obsolescência 

Cooper (2004) afirma que um dos primeiros responsáveis por divulgar o conceito de 

“obsolescência programada” foi Packard, em 1960,  no seu trabalho The Waste Makers, 

em diferenciou três tipos de obsolescência: 

 Obsolescência funcional – quando um novo produto com novas e melhores 

funções é inserido no mercado, tornando o produto anterior ultrapassado;  

 Obsolescência de qualidade – quando a certo momento o produto falha ou se 

desgasta; 

 Obsolescência de desejabilidade ou perceptiva – quando um produto está em 

ótimas condições quer a nível de desempenho quer a nível qualitativo, mas na 

ótica do consumidor o produto se torna desgastado ou menos desejável; 

 

2.3 Obsolescência programada competitiva 

Pinto (2015) refere que a motivação para esta prática tem como objetivo fomentar o 

consumo e o lucro das empresas que a praticam. Déméne e Merchand (2015) vão ao 

encontro de Pinto (2015), afirmando que os fabricantes é que são responsáveis por reduzir 

o tempo de vida útil dos produtos, com o objetivo de aumentar as vendas das suas 

empresas, vitimizando assim o consumidor com a compra novos produtos. 

Iizuka (2007), no seu estudo em que examina a decisão dos fabricantes de bens duráveis 

em introduzir novos produtos, afirma igualmente que as empresas ampliam as suas 

receitas devido a uma substituição mais acelerada dos seus produtos, estimulada pela 

obsolescência. Além disso, a autora apurou que a obsolescência torna o mercado de 

produtos em segunda mão pouco atrativo, reduzindo assim a concorrência no mercado de 

bens usados. Por outro lado, no seu estudo em que explica o porquê da obsolescência 

programada ser praticada, Guiltinan (2009) refere que os estrategistas das empresas, de 

forma a assegurar o seu espaço competetivo no mercado, centram a sua atenção no rápido 

desenvolvimento de novos produtos. Sendo assim, e de acordo com Aladeojebi (2013), a 

obsolescência programada surge então da forte competição existente no mercado livre e 

das forças tecnológicas. 
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2.4 Atitudes dos consumidores face à obsolescência  

Em particular, Silva (2012) defende que a arma principal do consumismo da sociedade 

em crescimento é a obsolescência programada. Realça o facto de os objetos serem 

produzidos propositadamente para durarem pouco e de os aparelhos deixarem de 

funcionar devido a uma avaria planeada, com a impossibilidade de ser reparada e 

sucessivamente ser mais cara do que comprar um equipamento novo. Afirma ainda que a 

sociedade do consumo cresce por crescer e não para satisfazer as suas necessidades, indo 

ao encontro de Marx (1996) que defendia igualmente que o objetivo do consumidor era 

ampliar-se e valorizar-se, ao invés de progredir no desenvolvimento da sua personalidade. 

Num estudo em que analisa a atitude dos consumidores face a um produto obsoleto, Fels 

et al. (2016) verificaram que o consumidor apercebe-se da obsolescência do produto 

aquando duma diminuição da funcionalidade ou desgaste do produto, como também na 

mudança das próprias necessidades do cliente. Além disso, apurou que a fidelização dos 

consumidores (recompra do produto) está diretamente ligada à obsolescência do produto 

bem como o tempo de vida útil nas mãos do consumidor. 

Echegaray (2016), no seu estudo em que analisa o comportamento dos consumidores 

brasileiros face à obsolescência dos seus produtos, apurou que o consumidor brasileiro 

apesar de reconhecer que os seus produtos duram um tempo de vida útil curto, estes 

naturalizam o conceito de obsolescência. Isto é, o consumidor brasileiro age ajustando os 

seus comportamento ao tempo de vida do produto, vendo a falha técnica como um motivo 

para rápida substituição do produto. Além disso, o autor verificou que os brasileiros não 

condenam a obsolescência programada e que o conceito não alimenta a insatisfação do 

cliente. 

 

2.5 A rápida substituição de bens duráveis 

Lobos e Babbitt (2013) referem que as sociedades atuais estão dependentes do consumo 

e que estas tentam incutir esse consumo acelerado como um modo de vida pois estimula 

a fabricação de novos produtos e criação de empregos. Este tipo de trabalho que tem 

vindo a ser efetuado, torna a vida das pessoas mais eficiente e menos complexa, e à 
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medida que o tempo passa, as pessoas perdem o interesse pelos seus produtos, acabando 

por fazer a sua substituição facilmente. 

Num estudo recente em que aborda as perpestivas dos consumidores face à longevidade 

dos seus próprios produtos, Troger et al. (2016) concluiu que, em geral, as pessoas mais 

novas têm tendência em usar os seus bens duráveis por menos tempo, apesar de que o 

efeito da idade ou o efeito da geração pode também influênciar esse tipo de 

comportamento. No entanto, Troger et al.(2016) também concluiu que a forte pressão 

feita pelos fabricantes, através de estratégias de marketing e outros ciclos de inovação, 

leva a sociedade a substituir rápido os seus produtos, especialmente os telemóveis.  

Segundo Lobos e Babbitt (2013), as operadoras de telemóveis e os utilizadores 

estabelecem planos de contratos em que, a cada dezoito meses, o utilizador consiga 

substituir o seu telemóvel pessoal. Não por necessidade ou por falha, mas sim porque são 

oferecidos novos telemóveis recentes e com novas atualizações. Deste modo, alicia o 

utilizador a renovar contrato, negligenciando as necessidades genuinas do homem e 

satisfazendo desejos passageiros.  

 

2.6 Implicações ambientais da obsolescência programada 

Segundo Guiltinan (2009) as consequências ambientais negativas a que os consumidores 

e a sociedade estão sujeitos atualmente são resultado de um ritmo elevado das 

atualizações dos produtos e da natureza dos materiais utilizados.  

Rivera e Lallmahomed (2016) referem que muitos destes produtos são concebidos para 

terem curta duração e ficarem desatualizados, sendo excluídos e raramente reutilizados. 

Apoiando-se no caso de obsolescência programada nas lâmpadas mencionado por 

Dannoritzer (2011), Rivera e Lallmahomed (2016) argumentam que muitas dessas 

lâmpadas (principalmente as que estão em stock) são “atualmente descartadas como 

resíduos”, criando poluição no meio ambiente. Além disso, referem que a prática origina 

bastantes impactos ambientais, tornando-se assim um verdadeiro desafio quer para 

engenheiros quer para designers para mitigar esses efeitos.  

Niva e Timonen (2001), que investigaram o papel dos consumidores na política dos 

produtos, referem que as implicações ambientais dos produtos são desconhecidas pelos 
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consumidores e que estes acreditam que é dever dos fabricantes conceber produtos com 

consequências positivas para o ambiente. 

Com base no documentário realizado por  Dannoritzer (2011) - “ Comprar, tirar, comprar 

– A história secreta da obsolescência programada” verificou-se que o aumento 

exponencial de resíduos a cada ano, principalmente “lixo eletrónico”, e os danos causados 

no meio ambiente advêm essencialmente da obsolescência programada que é feita nos 

produtos.  

Segundo Pinto (2015) um dos grandes exemplos destes danos ambientais é o rio 

Agbogbloshie no Gana, para onde são exportados os resíduos eletrónicos dos países 

desenvolvidos. No documentário, é realçado o facto de que mais de 80% destes resíduos 

eletrónicos não são capazes de ser reutilizados e são abandonados em grandes aterros. 

Não só o Gana, mas também muitos países africanos têm carregado com todo o 

consumismo exagerado que tem sido levado a cabo por países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

 

2.7 Estudos relevantes 

Encontrar o caminho para a produção e consumo sustentável é difícil, sendo um grande 

desafio para as sociedades em desenvolvimento. O tema da obsolescência programada, 

um dos grandes entraves para encontrar esse caminho, é um tema já bastante falado pela 

comunidade científica, no entanto as perceções e as reações da população em geral são 

ainda pouco estudadas. 

Echegaray (2016) por exemplo verificou que os consumidores brasileiros têm alguma 

falta de consciência desta problemática e dos efeitos negativos da substituição acelerada 

de produtos. O seu estudo, além de ter como objetivo alertar para a problemática, 

contribui para obter algumas informações sobre a longevidade dos produtos e o tipo de 

compromisso que tem o consumidor com os seus produtos. 

Cooper (2004), no seu estudo em que pesquisou mais de 800 famílias no Reino Unido, 

também tentou averiguar comportamentos e opiniões que essas famílias tinham perante o 

tempo de vida útil dos seus aparelhos. Apurou que os consumidores sentem que as 

informações acerca produtos são escassas e que não têm poucos incentivos económicos. 
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Por outro lado, sente que a mudança está nas mãos dos consumidores, tendo estes um 

papel importante para reverter este caminho. 

A obsolescência programada não está só presente nos equipamentos eletrónicos. Outros 

setores são afetados com o problema da obsolescência. Segundo Selau e Cesar (2012), no 

seu trabalho em que estuda os hábitos e tendências de consumo das pessoas, o mercado 

capitalista da moda é um mercado em que as carências materiais de roupa do consumidor 

são constantes, estando aliadas a um desejo de obter materiais novos e melhores. Deste 

modo, o mercado da moda alimenta a obsolescência programada, sendo feito para 

conservar-se apenas 6 meses. Selau e Cesar (2012) afirmam que a “busca pela expressão 

social” e a “representação de todo conjunto de valores culturais” estimula o consumidor 

a estes comportamentos. 
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3 METODOLOGIA  

Neste capítulo é exibida a metodologia adotada na investigação. Serão enunciadas as 

hipóteses de investigação, a disposição do questionário e operacionalização das variáveis, 

o método de recolha dos dados. A metodologia utilizada foi o inquérito por questionário 

pois permite por conseguinte uma recolha de informações sobre um grande número de 

indivíduos e comparar as suas respostas. O inquérito por questionário foi executado 

online, via correio eletrónico, redes sociais, e amigos/familiares/conhecidos. O inquérito 

por questionário será baseado no guião da entrevista apresentada por Echegaray (2016) 

pois o objetivo é perceber as perceções e comportamentos da amostra. Ao contrário de 

Echegaray (2016), na investigação ter-se-á em conta na análise da amostra por exemplo: 

o género, o perfil ambiental e a formação académica. 

 

3.1 Desenvolvimento das hipóteses de investigação 

No estudo em questão, como já foi indicado nos capítulos anteriores, o objetivo foi 

identificar opiniões e perceções dos estudantes universitários sobre a durabilidade dos 

seus produtos, neste caso os seus telemóveis.  

Através da revisão de literatura, foi possível identificar três tipos de obsolescência e 

reconhecer algumas atitudes/perceções existentes em relação à obsolescência.  

Para formular as hipóteses de investigação, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, 

que, segundo Sekaran (2003), os resultados são inferidos de forma lógica através de uma 

base teórica, sendo formuladas hipóteses que serão posteriormente testadas.  

Tendo em conta o enquadramento teórico, foram delineadas as seguintes hipóteses: 

 Hipótese 1: As mulheres apresentam uma melhor perceção da existência de 

obsolescência programada  

Cooper (2004) no seu estudo verificou que há uma diferença entre homens e mulheres no 

que toca à compra de aparelhos com um tempo de vida mais longo. A preocupação dos 

homens centrava-se em que os aparelhos com tempo de vida mais longo se tornassem 
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desatualizados, enquanto as mulheres estavam mais preocupadas com fatores 

económicos, como os custos de compra, reparação e manutenção. 

 Hipótese 2: Há uma relação positiva entre hábitos ambientalmente responsáveis e 

a perceção da existência de obsolescência programada.  

Echegaray (2016) no seu estudo afirma que as preocupações ambientais aumentam 

moderadamente as perceções de longevidade inadequada do produto.  

 Hipótese 3: Existem diferenças estatisticamente significativas entre formações-

base distintas e perceções da existência de obsolescência programada.  

Guiltinan (2009) refere que engenheiros, designers e administradores responsáveis pelas 

estratégias de substituição de produtos estão envolvidos no desenvolvimento de novos 

produtos e promovem a obsolescência prematura desses produtos, condicionando a 

escolha dos consumidores. 

O modelo teórico decorrente das hipóteses anteriormente expostas é visível na seguinte 

figura: 

 

Figura 1 - Modelo conceptual do estudo 

 

 

 Fonte: Elaboração própria 
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3.2 Construção do Questionário 

De acordo com Malhotra (2010), a conceptualização do questionário permite retirar dados 

sobre a amostra a estudar, tratar e transformar em informação sobre os inquiridos, sendo 

fulcral no processo de investigação. O Google Docs foi a plataforma online elegida para 

a elaboração do questionário, tratando-se de um questionário autoadministrado. Saunders 

et al. (2011) considera este tipo de questionários como incertos pois, apesar de serem 

questões de resposta obrigatória e a existência de questionários por completar é evitada, 

pode existir a opinião de outras pessoas que pode influenciar a opinião do inquirido. No 

entanto, Malhotra (2010) refere que a possibilidade de obter grande informação sobre os 

inquiridos em pouco tempo, em qualquer lugar e a preços reduzidos, são as grandes 

vantagens da utilização de questionários. 

O questionário com 41 questões foi distribuído entre os estudantes da Universidade do 

Porto via correio eletrónico, SMS, facebook e whatsapp entre maio e junho de 2017. 

Na primeira parte do questionário abordou-se questões sobre práticas de utilização sobre 

o telemóvel atual e o anterior do inquirido, através de respostas múltiplas e abertas. A 

segunda parte do questionário incidiu nas perceções e perfil do consumidor, quer em 

relação ao tema obsolescência programada quer em relação ao seu perfil ambiental.  

Utilizou-se respostas fechadas e também o método da escala de cinco pontos de Likert 

(sendo que 1 corresponde a ”Discordo totalmente” e 5 a ”Concordo totalmente”). A 

última parte do questionário recaiu sobre questões demográficas, designadamente o 

género, idade e qualificações académicas. 

No quadro 1, pode-se verificar as dimensões correspondentes do questionário, bem como 

os itens, variáveis e respetivas fontes do questionário. 
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Quadro 1 – Dimensões, itens, variáveis e respetivas fontes do questionário 

 

PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELEMÓVEIS 

 

Dimensão 

correspondente 
Item do questionário Variáveis 

 

Fontes 

 

Utilização do 

telemóvel 

Para que fins utiliza o 

telemóvel V09_IntensiddUtiliz 

Echegaray 

(2016) 

Quantos telemóveis 

possuiu nos últimos 5 

anos, para uso pessoal 

NumTlms 

 

Há quanto tempo 

possui o seu telemóvel 
Q03_DuracTlmAtual 

Echegaray 

(2016) 

Frequência de 

problemas desde o 

inicio de atividade do 

telemóvel atual 

Q04_FreqProblsTlmAt

ual 

Echegaray 

(2016) 

Nível de satisfação em 

relação ao telemóvel 

atual 

Q05_SatisfTlmAtual 

 

Echegaray 

(2016) 

Nível de satisfação do 

tempo de vida útil do 

telemóvel atual 

Q06_SatisfTpoVidaTlm

Atual 

 

Probabilidade de 

substituição do 

telemóvel atual nos 

próximos 12 meses 

Q07_ProbabSubstituica

o 

Echegaray 

(2016) 

Estimativa do tempo 

de vida útil do seu 

telemóvel atual 

Q08_estimativaVidaUti

lTlmAtual 

Echegaray 

(2016) 

Obsolescência 

Funcional do 

telemóvel 

TipoObs1 

Cooper 

(2004) 

Obsolescência 

Psicológica em 

relação ao seu 

telemóvel  

TipoObs 

Cooper 

(2004) 

Dados 

demográficos 

 

Género do inquirido gen  

Idade do Inquirido 
idd 
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PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELEMÓVEIS 

 

Dimensão 

correspondente 
Item do questionário Variáveis 

 

Fontes 

 

Dados sobre a 

formação base 

do inquirido 

Tipo de Faculdade do 

inquirido 
TipoFac 

 

Qual a faculdade do 

inquirido 
GrupoFac 

 

Ciclo de estudos do 

inquirido 
CicloEst 

 

Se a área de formação 

é ou não de ambiente 
Curso_ambiente 

 

Se é trabalhador 

estudante ou não 
TE 

 

Reconhecimento 

da existência de 

obsolescência 

programada 

Algumas empresas 

não incorporam todas 

as inovações 

disponíveis nos seus 

produtos, visando 

futuros lançamento de 

produtos 

Q17_Reconh1 

Echegaray 

(2016) 

Alguns telemóveis são 

concebidos para durar 

menos tempo do que o 

possível no sentido de 

induzir a compra de 

novos produtos mais 

cedo 

Q18_Reconh2 

Echegaray 

(2016) 

Os tempos de vida útil 

dos telemóveis eram 

mais longos no 

passado do que 

atualmente 

Q22_Reconh3 

Echegaray 

(2016) 

O entusiasmo dos 

consumidores 

relativamente a novos 

produtos motiva os 

fabricantes de 

telemóveis a substituir 

rapidamente 

dispositivos que foram 

lançados há pouco 

tempo. 

Q25_Reconh4 

Echegaray 

(2016) 
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PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELEMÓVEIS 

 

Dimensão 

correspondente 
Item do questionário Variáveis 

 

Fontes 

 

Pro inovação dos 

telemóveis 

Os fabricantes devem 

produzir novos 

dispositivos que 

incorporem de forma 

contínua as 

tecnologias mais 

recentes e designs 

mais modernos, 

mesmo que estes 

produtos não durem 

muito tempo 

Q19_ProInov1 

 

  

Echegaray 

(2016) 

Acho benéfico o 

lançamento regular de 

novos modelos pois 

permite ter produtos 

atualizados e dinamiza 

a economia. 

Q23_ProInov2 

Echegaray 

(2016) 

O entusiasmo dos 

consumidores 

relativamente a novos 

produtos motiva os 

fabricantes de 

telemóveis a substituir 

rapidamente 

dispositivos que foram 

lançados há pouco 

tempo. 

Q25_ProInov3 

Echegaray 

(2016) 
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PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELEMÓVEIS 

 

Dimensão 

correspondente 
Item do questionário Variáveis 

 

Fontes 

 

Pro durabilidade 

dos telemóveis 

Ao fazer a compra de 

um telemóvel, a 

durabilidade é um 

aspeto que tenho em 

conta 

Q20_ProD1 

 

 

  

Echegaray 

(2016) 

 

 Sendo possível, 

prefiro reparar o 

telemóvel danificado 

em vez de o substituir 

por um novo 

Q21_ProD2 

Echegaray 

(2016) 

Os fabricantes devem 

produzir aparelhos 

duradouros e fáceis de 

reparar, com maior 

tempo de duração 

mesmo que eles não 

incorporem as 

tecnologias e os 

designs mais recentes 

Q24_ProD3 

Echegaray 

(2016) 

Estou disposto a pagar 

mais por produtos que 

durem mais anos. 

Q26_ProD4 

Echegaray 

(2016) 

Perfil 

ambientalmente 

responsável 

Mantenho-me 

informado sobre 

questões ambientais 

Q27_Perfil1 

Kaiser e 

Wilson 

(2004) 

Costumo boicotar 

empresas que 

apresentam más 

práticas ambientais e 

éticas 

 
Q27_Perfil2 

 

  

Kaiser e 

Wilson 

(2004) 

Desligo o 

aquecimento, as luzes 

e aparelhos elétricos 

quando saio de 

qualquer 

compartimento por 

períodos de tempo 

longos 

Q27_Perfil3 

Kaiser e 

Wilson 

(2004) 

Há uma necessidade 

urgente de reduzirmos 

os resíduos 

eletrónicos. 

Q27_Perfil4 

Kaiser e 

Wilson 

(2004) 
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PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELEMÓVEIS 

 

Dimensão 

correspondente 
Item do questionário Variáveis 

 

Fontes 

 

Grau de 

conhecimento  

Efeitos dos resíduos 

eletrónico sobre as 

pessoas e o ambiente 

Q28_Conh1 

 

  

Echegaray 

(2016) 

Obsolescência 

programada (ou 

planeada) 

Q28_Conh2 

Cooper 

(2004) 

Obsolescência 

percebida 
Q28_Conh3 

Cooper 

(2004) 

 

 

3.3 Escalas de medida  

De modo a determinar que procedimentos e testes se devem utilizar na análise de dados 

que está a ser efetuada, é necessária para o tratamento estatístico uma análise antecipada 

desses mesmos dados.  

Primeiramente, para a análise de dados das variáveis realizou-se uma Análise Fatorial dos 

dados. Segundo Marôco (2011), a Análise Fatorial é uma técnica utilizada para processar 

um conjunto de variáveis interrelacionadas, de modo a obter fatores que simplifiquem e 

controlem as variáveis originais. De modo a verificar se são estatisticamente 

significativas as correlações entre variáveis, procedeu-se ao Teste de Esfericidade de 

Bartlett e ao Teste Kaiser-Meyer-Olkin às dimensões “Reconhecimento da existência de 

obsolescência programada”, “Pro Durabilidade dos telemóveis”, “Pro Inovação dos 

telemóveis”, “Grau de Conhecimento” e “Perfil ambientalmente responsável”. 

Seguidamente, analisou-se a intensidade das correlações das variáveis dependentes e 

independentes, através do teste não paramétrico de Spearman.  
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Posteriormente, efetuou-se uma análise bivariada de modo a obter relações 

estatisticamente significativas entre as variáveis. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis 

para analisar as variáveis nominais com mais 3 ou mais valores (“TipoObs”, “TipoFac”, 

“GrupoFac” e “CicloEst”). O teste de Mann-Whitney também foi utilizado para as 

variáveis independentes binárias (“Curso_ambiente”, “Gen” e “TE”). 

 

3.4 Recolha de dados 

A técnica de recolha de dados que será utilizada para a presente Dissertação será a técnica 

do inquérito por questionário pois permite uma recolha de informação diretamente da 

amostra a estudar. Neste caso, será importante para perceber atitudes, opiniões, perceções, 

interesses e comportamentos dos consumidores portugueses face a casos de obsolescência 

programada. O programa utilizado para a elaboração do questionário foi a ferramenta 

gratuita Formulários da GoogleDocs.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste capítulo, através das respostas válidas ao questionário, são apresentados os 

resultados obtidos no estudo empírico efetuado. Os dados foram analisados e tratados 

com o software IBM SPSS Statistics 24, Microsoft Excel e Microsoft Word.  

Aplicando a metodologia indicada nos capítulos anteriores, foi possível identificar as 

hipóteses válidas, obtendo assim um panorama geral sobre as atitudes e comportamentos 

dos estudantes universitários em relação à obsolescência planeada.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

Como já foi dito anteriormente, a amostra da investigação incidiu somente a estudantes 

da Universidade do Porto. A escolha desta amostra deveu-se ao facto de ser uma 

população-alvo acessível para recolha informação, estando a par das novidades 

tecnológicas (telemóveis, computadores, tablets, etc.), possuindo e lidando diariamente 

com diversos tipos de tecnologias existentes no mercado. 

A amostra foi produzida com suporte nas respostas válidas, obtidas através do 

questionário disponibilizado online, no período de 27 de maio de 2017 e 20 de Junho 

2017.  

A investigação foca-se naqueles estudantes que possuem um telemóvel, à qual todos os 

140 inquiridos responderam que detêm um telemóvel. 

No quadro 2, apresenta-se informação sobre as características dos respondentes. 
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Quadro 2 - Características demográficas dos respondentes 

 
GÉNERO NO. %  

Masculino 64 45,71%  
Feminino 76 54,29%  
Total 140 100% 

IDADE  
  

 
19 1 0,71%  
20 7 5%  
21 33 23,57%  
22 24 17,14%  
23 37 26,43% 

 24 20 14,29% 

 25 7 5% 

 26 6 4,29% 

 27 2 1,43% 

 28 1 0,71% 

 29 1 0,71% 

 44 1 0,71%  
Total  140 100% 

FACULDADE 
  

 
Arquitetura 2 1,43%  
Belas Artes 3 2,14%  
Ciências 12 8,57%  
Ciências Biomédicas (ICBAS) 3 2,14%  
Ciências da Nutrição e da Alimentação 3 2,14%  
Desporto 8 5,71%  
Direito 11 7,86%  
Economia 27 19,29%  
Engenharia 29 20,71%  
Farmácia 4 2,86% 

 Letras  15 10,71% 

 Medicina 9 6,43% 

 Medicina Dentária 5 3,57% 

 Psicologia e Ciências da Educação 9 6,43% 

 Total 140 100% 

CICLO DE ESTUDOS   

 Licenciatura 62 44,29% 

 Mestrado 47 33,57% 

 Mestrado integrado 31 22,14% 

 Total 140 100% 

TRABALHADOR ESTUDANTE   

 Não 91 65% 

 Sim 49 35% 

 Total 140 100% 

Fonte: Elaboração própria 
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Resumidamente, verificou-se que dos 141 inquiridos 54,29% foram respondidos por 

elementos do sexo feminino e 45,71% do sexo masculino. Como era de esperar, verifica-

se que a maior parte dos inquiridos estudantes universitários têm idades compreendidas 

entre os 20 e os 24 anos. Apurou-se que Engenharia (20,71%) e Economia (19,29%) são 

as faculdades com mais respostas ao questionário. O questionário repartiu-se no que toca 

aos diversos ciclos de estudos, salientando-se no entanto mais a presença de licenciatura 

(44,29%). No que se refere ao regime trabalhador-estudante, cerca de dois terços não 

trabalham atualmente enquanto estudam (65%). 

Através do quadro 3, verifica-se que 44,29% possui o telemóvel há menos que 1 ano. 

Somente 5% dos inquiridos possui o telemóvel há mais de 4 anos (soma de“4 a 5 anos” e 

“Mais do que 5 anos”), existindo uma pequena tendência de os inquiridos não usufruírem 

do mesmo telemóvel por um tempo mais prolongado. Além disso, não existe nenhum 

comportamento que identifique que as mulheres possuem mais tempo o telemóvel que os 

homens. 

 

Quadro 3 - Há quanto tempo possui o telemóvel. 

 

HÁ QUANTO TEMPO POSSUI O TELEMÓVEL 

 Menos que 

1 ano 

1 a 2 anos 2 a 3 anos 4 a 6 anos Mais de 6 

anos 

Total 

FEMININO 27 12 2 1 34 76 

MASCULINO 26 6 3 1 28 64 

TOTAL 53 18 5 2 62 140 

% 37,86% 12,86% 3,57% 1,43% 44,29% 100% 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto à possibilidade de substituir o telemóvel (Quadro 4) 70% dos inquiridos 

(vermelho) acha improvável substituir o telemóvel nos próximos 12 meses. 28,57% dos 

inquiridos (azul) acha provável substituir o telemóvel nos próximos 12 meses. 

 

Quadro 4 - Probabilidade de substituição do telemóvel nos próximos 12 meses 

 

PROBABILIDADE DE SUBSTITUIR O TELEMÓVEL NOS PRÓXIMOS 12 MESES 

 
Feminino Masculino 

Total 

Geral 
% 

ALGO PROVÁVEL SUBSTITUIR O 

SEU DISPOSITIVO ATUAL POR UM 

NOVO. 

8 11 19 13,57% 

IMPROVÁVEL SUBSTITUIR O SEU 

DISPOSITIVO ATUAL POR UM 

NOVO. 

19 23 42 30,00% 

MUITO IMPROVÁVEL SUBSTITUIR 

O SEU DISPOSITIVO ATUAL POR 

UM NOVO. 

33 23 56 40% 

MUITO PROVÁVEL SUBSTITUIR O 

SEU DISPOSITIVO ATUAL POR UM 

NOVO. 

15 6 21 15% 

NÃO SEI/ NÃO RESPONDO 1 1 2 1,43% 

TOTAL GERAL 76 64 140 100% 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 



 

 

22 

 

Relacionando a duração do telemóvel com a probabilidade de o substituir (Quadro 5), 

como seria de esperar, dos inquiridos que possuem o telemóvel à menos do que 1 ano 

(azul), cerca de 83,87% acham improvável a substituição do telemóvel nos próximos 12 

meses. As pessoas que possuem o telemóvel entre 1 e 2 anos (vermelho), cerca de 62,26 

% acham improvável a substituição nos próximos 12 meses. 

 

Quadro 5 - Duração telemóvel vs. probabilidade de substituição 

 

DURAÇÃO TELEMÓVEL / PROBABILIDADE DE SUBSTITUIR 

 1 a 2 anos. 
2 a 3 

anos. 

4 a 5 

anos. 

Mais de 

5 anos. 

Menos 

que 1 ano. 

Total 

Geral 

ALGO PROVÁVEL 

SUBSTITUIR O SEU 

DISPOSITIVO ATUAL POR 

UM NOVO. 

6 2 2  9 19 

IMPROVÁVEL 

SUBSTITUIR O SEU 

DISPOSITIVO ATUAL POR 

UM NOVO. 

16 6 1 2 17 42 

MUITO IMPROVÁVEL 

SUBSTITUIR O SEU 

DISPOSITIVO ATUAL POR 

UM NOVO. 

17 3 1  35 56 

MUITO PROVÁVEL 

SUBSTITUIR O SEU 

DISPOSITIVO ATUAL POR 

UM NOVO. 

12 7 1  1 21 

NÃO SEI/ NÃO RESPONDO 2     2 

TOTAL GERAL 53 18 5 2 62 140 

% 62,26% 
   

83,87% 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto ao período de vida útil que os consumidores atribuem ao seu dispositivo (Quadro 

6) 45,71% dos inquiridos acha que o seu telemóvel tem a capacidade de durar três a 

quatros anos. 16,43% dos inquiridos acha que o seu telemóvel tem a capacidade de durar 

cinco ou mais anos. No entanto, não se verifica um comportamento diferente na distinção 

dos géneros. 

 

Quadro 6 - Tempo de vida útil atribuído ao telemóvel atual 

 

TEMPO DE VIDA ÚTIL ATRIBUÍDO AO TELEMÓVEL ATUAL 

 Feminino Masculino Total  % 

UM ANO 4 1 5 3,57% 

DOIS ANOS 21 23 44 31,43% 

TRÊS A 

QUATRO 

ANOS 

34 30 64 45,71% 

CINCO OU 

MAIS ANOS 
14 9 23 16,43% 

NÃO SEI/NÃO 

RESPONDO 
3 1 4 3,57% 

TOTAL 76 64 140 100% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No quadro 7, constatou-se que 70,71% dos estudantes (azul) estão dispostos a pagar por 

um aparelho mais duradouro enquanto que 15% (vermelho) discordam em pagar mais por 

um aparelho mais duradouro.  

 

Quadro 7 - Disposição a pagar por um aparelho mais durável / género 

 

ESTOU DISPOSTO A PAGAR MAIS POR APARELHO MAIS DURADOUROS / GENERO 

 Feminino Masculino Total  % 

1- DISCORDO TOTALMENTE 4 2 6 4,29% 

2- DISCORDO EM PARTE 7 8 15 10,71% 

3- NÃO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14 6 20 14,29% 

4- CONCORDO DE CERTA 

FORMA 

41 30 71 50,71% 

5- CONCORDO 

TOTALMENTE 

10 18 28 20,00% 

TOTAL GERAL 76 64 140 100% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dos 140 inquiridos, através do quadro 8 verifica-se cerca de 2,14% conseguiram ter o 

telemóvel mais do que 5 anos em suas mãos. Constata-se também que período normal 

situa-se entre os 1 e os 3 anos. 

 

Quadro 8 - Por quanto tempo teve o telemóvel em funcionamento 

 

POR QUANTO TEMPO TEVE O TELEMÓVEL EM FUNCIONAMENTO 

 Nº % 

MENOS QUE 1 ANO 14 10% 

1 A 2 ANOS  52 37,14% 

2 A 3 ANOS 51 36,43% 

4 A 5 ANOS 19 13,57% 

MAIS DO QUE 5 ANOS 3 2,14% 

(EM BRANCO) 1 0,71% 

TOTAL 140 100% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Adicionalmente, verificou-se a partir dos resultados do quadro 9 que 46,43% (vermelho) 

dos estudantes desconhecem a temática da obsolescência programada. Apenas 7,86% 

conhecem de forma aprofundada o tema.  

 

 

Quadro 9 - Grau de conhecimento sobre o tema da obsolescência planeada 

 

GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O TEMA 

 Nº % 

1-DESCONHEÇO 

TOTALMENTE 
28 20% 

2-DESCONHEÇO 37 26,43% 

3-TENHO ALGUNS 

CONHECIMENTOS 
46 32,86% 

4-CONHEÇO 18 12,86% 

5- CONHEÇO DE FORMA 

APROFUNDADA 
11 7,86% 

TOTAL 140 100% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Todas as análises que foram efetuadas a seguir correspondem à amostra de questionários 

completos e corretamente preenchidos (n=140). Para proceder a uma análise estatística 

descritiva dos dados, será imprescindível caracterizar as variáveis do estudo em questão, 

exibindo os valores de média, moda, desvio padrão dos dados mais relevantes e 

reconhecer o tipo de distribuição amostral. 
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Recorde-se que para as dimensões “Reconhecimento da existência de obsolescência 

programada”, “Pro Inovação dos telemóveis”, “Pro Durabilidade dos telemóveis” e 

“Perfil ambientalmente responsável” possuem uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde 

a “Discordo totalmente”, 3 corresponde a “Não concordo nem discordo” e 5 corresponde 

a “Concordo totalmente”. Para a dimensão Conhecimento de Obsolescência, também 

possui uma de escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a “Desconheço totalmente”, 3 

corresponde a “Tenho alguns conhecimentos” e 5 corresponde a “Conheço totalmente”. 

Observando a Figura 2, nos dados demográficos verifica-se uma média de idade no valor 

de 22,84 e o valor mais repetido (moda) é o valor 23 anos. Além disso, o valor do desvio 

padrão da idade é alto (2,498), indicando assim uma grande dispersão de idades da 

amostra.  

Relativamente à “formação base do inquirido”, a variável binária Curso_ambiente em que 

0 corresponde a “Formação base sem ser de ambiente” e 1 a “Formação base em 

ambiente”, verifica-se o valor médio de 0,13, cujo valor remete para um maior número 

de estudantes sem ter formação base em ambiente. Em relação à variável “GrupoFac” que 

corresponde às faculdades dos inquiridos, verifica-se que a média de 8,41 faz referência 

aos cursos “Economia” e “Engenharia”, que correspondem respetivamente aos códigos 

8 e 9. No que concerne ao ciclo de estudos, o valor mais repetitivo é o código 1, 

correspondente a “Licenciatura”. Na variável GrupoFac, verifica-se o maior desvio 

padrão de toda a amostra (3,144), o que significa que a amostra é muito heterogéneo no 

que toca à faculdade dos inquiridos.. 

No que toca ao “Reconhecimento de existência de obsolescência programada” apresenta 

valores médios maiores correspondente a “Concordo totalmente” as variáveis 

Q22_Reconh3, “Os tempos de vida útil dos telemóveis eram mais longos no passado do 

que atualmente” (4,54) e Q25_Reconh4, “O entusiasmo dos consumidores relativamente 

a novos produtos motiva os fabricantes de telemóveis a substituir rapidamente 

dispositivos que foram lançados há pouco tempo” (4,54). 
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Figura 2 - Caracterização das variáveis em estudo 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Válido Omisso

gen 140 0 0,46 0 0,500

idd 140 0 22,84 23 2,498

TipoFac 140 0 2,36 3 1,751

GrupoFac 140 0 8,41 9 3,144

CicloEst 140 0 1,78 1 0,787

Curso_ambiente 140 0 0,13 0 0,336

TE 140 0 0,35 0 0,479

4,28

Q17_Reconh1 140 0 3,91 4 0,885

Q18_Reconh2 140 0 4,13 4 0,995

Q22_Reconh3 140 0 4,54 5 0,860

Q25_Reconh4 140 0 4,54 5 0,860

3,44

Q19_ProInov1 140 0 2,69 2 1,373

Q23_ProInov2 140 0 3,35 4 1,131

Q25_ProInov3 140 0 4,28 5 0,840

3,8

Q20_ProD1 140 0 4,41 5 0,831

Q21_ProD2 140 0 3,58 4 1,093

Q24_ProD3 140 0 3,49 4 1,166

Q26_ProD4 140 0 3,71 4 1,041

3,8

Q27_Perfil1 140 0 3,76 4 1,036

Q27_Perfil2 140 0 2,67 3 1,272

Q27_Perfil3 140 0 4,33 5 1,102

Q27_Perfil4 140 0 4,43 5 0,930

2,79

Q28_Conh1 140 0 3,18 3 1,095

Q28_Conh2 140 0 2,62 3 1,172

Q28_Conh3 140 0 2,57 3 1,145

Q03_DuracTlmAtual 140 0 1,80 1 0,899

Q04_FreqProblsTlmAtual 138 2 0,68 0 0,981

Q05_SatisfTlmAtual 140 0 4,41 5 0,989

Q06_SatisfTpoVidaTlmAtual 135 5 4,39 5 0,864

Q07_ProbabSubstituicao 138 2 2,04 1 1,077

Q08_estimativaVidaUtilTlmAtual 136 4 2,77 3 0,769

V09_IntensiddUtiliz 140 0 7,46 9 1,698

NumTlms 140 0 1,96 2 0,236

TipoObs1 136 4 2,78 1
a 1,381

TipoObs2 136 4 1,46 1 0,739

Desvio 

Padrão

DADOS DEMOGRÁFICOS

GRAU DE CONHECIMENTO

Dimensão/Variável
N

Média Moda

FORMAÇÃO BASE DO INQUIRIDO

RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE OBSOLESCÊNCIA 

PLANEADA

PRO INOVAÇÃO DOS TELEMÓVEIS

PRO DURABILIDADE DOS TELEMÓVEIS

PERFIL AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL



 

 

29 

 

No que concerne à “Pro Inovação dos telemóveis”, apresenta valores médios maiores a 

variável Q25_ProInov3, “O entusiasmo dos consumidores relativamente a novos 

produtos motiva os fabricantes de telemóveis a substituir rapidamente dispositivos que 

foram lançados há pouco tempo” (4,28). Como valor menor, a variável Q19_ProInov1, 

“Os fabricantes devem produzir novos dispositivos que incorporem de forma contínua as 

tecnologias mais recentes e designs mais modernos, mesmo que estes produtos não durem 

muito tempo” (2,69). 

Na dimensão da “Pro durabilidade dos telemóveis”, destaca-se com um valor médio 

maior a variável Q20_ProD1, “Ao fazer a compra de um telemóvel, a durabilidade é um 

aspeto que tenho em conta” (4,41). Verifica-se nesta dimensão que o valor modal é o 

código 4, correspondendo a “Concordo”. 

Relativamente ao “Perfil ambientalmente responsável”, como valor médio maior destaca-

se a variável Q27_Perfil4 “Há uma necessidade urgente de reduzirmos os resíduos 

eletrónicos” (4,43). Como valor médio menor, a variável Q27_Perfil2, “Costumo 

boicotar empresas que apresentam más práticas ambientais e éticas” (2,67) é a que mais 

se destaca. O valor mais repetido da variável é o 5, “Concordo totalmente”. 

No que toca ao “grau de conhecimento” da amostra relativamente ao tema da 

obsolescência programada, verifica-se que a variável com maior valor médio é a variável 

Q28_Conh1, “Efeitos do resíduos eletrónico sobre as pessoas e o ambiente” (3,18) e com 

valor mais baixo a variável Q28_Conh3, “Obsolescência Percebida” (2,57).  O valor 

modal mais presente é o 3, correspondendo a “Tenho alguns conhecimentos”. 

Quanto à “utilização do telemóvel”, destaca-se a variável NumTlms que apresenta uma 

média de 1,96 com um desvio padrão de 0,236. Conclui-se que a amostra, neste caso, é 

homogénea quanto ao número de telemóveis (de dois a cinco) que possuiu nos últimos 

cinco anos, pois o desvio padrão tem um valor baixo. 

A distribuição da amostra é igualmente um critério a ter em conta quando se analisa os 

dados estatisticamente. Segundo Marôco (2011), o Teorema do Limite Central aponta que 

à medida que a dimensão da amostra aumenta, assume-se que a distribuição da média da 

amostra tende para a distribuição normal e que, havendo amostras de dimensão superiores 

a 30 observações, considera-se que a distribuição da amostra é satisfatória e aproxima-se 

à distribuição normal. Sendo assim, visto que a amostra desta investigação conta com 140 
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observações, esta suposição do Teorema do Limite Central será adotada, para caso exista 

a necessidade de validação da normalidade dos dados futuramente.  

 

4.2 Análise Fatorial  

As atividades transmitidas ao longo desta presente Dissertação, formam medidas ou 

constructos não examináveis diretamente. Sendo assim, recorreu-se a diversas variáveis, 

empregando escalas multivariadas, provenientes de escalas anteriores existentes na 

literatura e resultados de outras pesquisas. 

Pestana e Gageiro (2008) referem que a análise fatorial consegue simplificar dados, 

restringindo o número de variáveis essenciais para descrever esses mesmos dados, através 

de um conjunto de práticas estatísticas em que são analisadas correlações entre as 

variáveis estudadas. 

Segundo Malhotra (2010), o tamanho da amostra adequada para aplicar uma análise 

fatorial, deverá ter um número de observações cinco vezes maior que o número de 

variáveis. Nesta investigação, foi possível aplicar a análise fatorial pois existe 140 

observações. 

A investigação recorreu ao alfa de Cronbach de modo a analisar a consistência interna 

das variáveis e certificar a credibilidade dos resultados. Segundo Malhotra (2010) para 

que as variáveis sejam consideradas satisfatórias quanto ao grau de consistência interna, 

o seu valor terá que ser superior a 0,6. Por outro lado, Pestana e Gageiro (2008) referem 

que o valor abaixo de 0,6 é considerado insatisfatório. 

Na análise fatorial feita à dimensão “Reconhecimento da existência de obsolescência 

programada” nos telemóveis, foi retirada a variável Q17_Reconh1. Apurou-se que, 

excluindo esta variável da análise, o Alfa de Cronbach teria um valor maior (0,806), 

dando origem a uma melhor confiabilidade dos dados (Quadro 10).  
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Quadro 10 - Teste de confiabilidade à dimensão "Reconhecimento de existência de 

obsolescência programada nos telemóveis" 

 

 

Estatísticas de item-total 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação 

de item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Q17_Reconh1 13,21 5,335 ,255 . ,806 

Q18_Reconh2 13,00 4,129 ,505 . ,678 

Q22_Reconh3 12,59 4,057 ,683 . ,571 

Q25_Reconh4 12,59 4,057 ,683 . ,571 

 

Fonte: Elaboração Própria (SPSS) 

 

 

Através da análise de confiabilidade efetuada a cada uma das dimensões do estudo, 

constata-se pela Figura 3 que as dimensões “Reconhecimento da existência de 

obsolescência programada” nos telemóveis e “Grau de conhecimento” apresentaram uma 

boa consistência interna (0,806 e 0,864, respetivamente), a dimensão “Perfil 

ambientalmente responsável” do inquirido possui uma consistência razoável (0,641), e a 

dimensão “Pro durabilidade dos telemóveis” apresenta uma consistência insatisfatória 

(0,465), podendo assim prosseguir com a análise dos dados. 
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Figura 3 - Análise fatorial 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Pestana e Gageiro (2008) mencionam que o Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o 

Teste de Esfericidade de Bartlett são recursos que ajudam a verificar a qualidade das 

correlações entre as variáveis. O KMO, cujo valor oscila entre zero e um, é uma medida 

de identidade das variáveis. Pestana e Gageiro (2008) referem ainda que se houver uma 

fraca correlação entre as variáveis, o seu valor aproxima-se de zero, sendo considerado 

não adequado para efetuar a análise fatorial. Na figura 3 verifica-se que todos os valores 

para as dimensões “grau de conhecimento”, “Perfil ambientalmente responsável” do 

inquirido e “Pro durabilidade nos telemóveis” evidenciaram um KMO superior a 0,6, 

possuindo assim correlação razoável (entre 0,6 e 0,7). 

O teste de esfericidade de Bartlett procura, segundo Hair et al. (2009), identificar entre as 

variáveis a presença de correlações estatisticamente significantes (sig. <0,05). Na figura 

3, através dos resultados apurou-se que o p-value é abaixo de 0,05 em todas as dimensões. 

Dimensão/Variável    Peso fatorial KMO Esfericidade de Bartlett Média Média da variância extraída Alfa de Cronbach

Q18_Reconh2 0,623

Q22_Reconh3 0,968

Q25_Reconh4 0,968

Q28_Conh1 0,752

Q28_Conh2 0,947

Q28_Conh3 0,952

Q27_Perfil1 0,759

Q27_Perfil2 0,608

Q27_Perfil3 0,711

Q27_Perfil4 0,720

Q20_ProD1 0,627

Q21_ProD2 0,567

Q24_ProD3 0,655

Q26_ProD4 0,513

NegProInov2 0,460

Reconhecimento de obsolescência nos telemóveis

Conhecimento sobre a obsolescência

0,0000,629 2,79 78,974 0,864

4,4 75,631 0,806

0,46532,3702,370,0010,629

Produrabilidade dos telemóveis

Perfil ambiental do inquirido

3,770,0000,683 49,240 0,641
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Assim, é possível continuar com a análise dos dados, pois as variáveis apresentam 

correlações significativas.  

Posto isto, analisou-se os pesos fatoriais de cada variável. Hair et al (2009) refere que são 

estatisticamente significativos valores iguais ou superiores a 0,5 e que, excedendo os 0,7, 

indicam que a presença de uma contextura bem definida. Através da figura 3, constata-se 

que todas as variáveis apresentam valores superiores a 0,5, exceto a variável NegProInov2 

(0,460), que não apresenta uma estrutura bem definida. As variáveis Q18_Reconh2, 

Q27_Perfil2, Q20_ProD1, Q21_ProD2, Q24_ProD3, Q26_ProD4 apresentam valores 

baixos mas significativos, enquanto todas as outras apresentam uma contextura bem 

definida. 

Quanto à média da variância extraída, o Reconhecimento de obsolescência nos telemóveis 

e Conhecimento sobre a obsolescência possuem uma média da variância extraída superior 

a 55%, significando assim que cada dimensão esclarece uma proporção considerável da 

variância total dos dados originais.  

A análise fatorial e do alfa de Cronbach foram obtidos através da observação dos outputs 

do software SPSS, podendo também ser consultados no anexo I, II, III e IV. 

 

4.3 Análises Bivariadas 

Este estudo tem uma natureza exploratória e confirmatória, o que se traduz em análises 

bivariadas e multivariadas com o objetivo exploratório de identificar novas relações, com 

o objetivo de testar as hipóteses de investigação. Nesta secção serão apresentados os dois 

tipos de análise.  

 

Testes de Kruskal-Wallis 

De acordo com Marôco (2011) para analisar a existência de relações estatisticamente 

significativas (p-value<0.1) entre as variáveis dependentes e independentes, é necessário 

recorrer a um dos testes não paramétricos mais utilizados em estatística, o teste de 

Kruskal-Wallis. Marôco (2011) refere ainda que este teste é uma alternativa ao método 
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ANOVA one-way, permitindo a deteção de diferenças estatisticamente significativas 

entre duas ou mais populações de proporções diferentes ou de pequena proporção. 

 

Quadro 11 - Teste Kruskal-Wallis da variável “TipoObs” em relação a atitudes e 

comportamentos de Obsolescência programada 

 

Ranks  TipoObs N Posto Médio 

VarDep3 - Orientação para a 

durabilidade dos equipamentos * 

(p-value = 0.04 < 0.1) 

Design/Falha 93 70,77 

Obsolescência 

Funcional 
23 76,67 

Obsolescência 

Percebida 
20 48,53 

Total 136  

Var inde - perfil ambientalmente 

responsável* (p-value = 0.049 < 

0.1) 

Design/Falha 93 67,60 

Obsolescência 

Funcional 
23 84,04 

Obsolescência 

Percebida 
20 54,80 

Total 136  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

De acordo com o quadro 11, a variável de “TipoObs”, relativamente à obsolescência 

percebida, apresenta diferenças estatisticamente significativas (p-value < 0,05) nos 

valores das variáveis “VarDep3—Orientação para a durabilidade dos equipamentos” (p-

value = 0,040) e “Var indep – perfil ambientalmente responsável” (p-value = 0,049). 

Verifica-se que a orientação para a durabilidade dos equipamentos e ter um perfil 

ambientalmente responsável têm uma relação estatisticamente positiva com estudantes 

que substituíram o telemóvel anterior pelo atual por obsolescência percebida. Além disso, 

apurou-se que a “Obsolescência Funcional” tem uma maior proeminência (rank = 84,04) 

nas pessoas com um perfil ambientalmente responsável, mas também nas que têm uma maior 

orientação para a durabilidade dos equipamentos (rank = 76,67).  
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Quadro 12 - Teste Kruskal-Wallis da variável “TipoFac” em relação a atitudes e 

comportamentos de Obsolescência programada 

 

Ranks 

 

Ranks  TipoFac N Posto Médio 

VarDep2 - grau de 

conhecimento. * (p-value = 0.03 

< 0,1 ) 

Economia e 

Gestão 
27 87,83 

Ciências da 

Engenharia 
29 75,38 

Ciências 

Naturais 
12 72,25 

Ciência 

Médicas e da 

Saúde 

32 73,61 

Humanidades 24 53,71 

Ciências 

Sociais 
11 52,00 

Artes 5 45,80 

Total 140  

 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No que concerne ao quadro 12, a variável de agrupamento “TipoFac”, relativamente à 

área de formação do inquirido, apresenta diferenças estatisticamente significativos nos 

valores da variável “VarDep2-grau de conhecimento” (p-value = 0,030) . No que toca à 

área de formação, verifica-se que a área de Economia e Gestão (rank = 87,83) e a área de 

Ciências da Engenharia (rank = 75,38)  tem uma maior proeminência relativamente ao 

grau de conhecimento dos temas, ao invés das Artes (rank = 45,80), que apresenta uma 

menor importância.  
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Verifica-se portanto, que o grau de conhecimento dos temas tem uma relação positiva 

com área de faculdade do inquirido, o que nos leva a validar a hipótese 3 (“existem 

diferenças estatisticamente significativas entre formações-base distintas e perceções da 

existência de obsolescência programada.”).  

 

Quadro 13 - Teste Kruskal-Wallis da variável “GrupoFac” em relação atitudes e 

comportamentos de Obsolescência programada 

 

Statistics a,b 

Teste Kruskal-Wallis 

GrupoFac 

Qui-quadrado gl 
Significância 

Assint. 

VarDep1 - Reconhecimento da 

existência de obsolescência 
programada 

17,882 13 0,162 

VarDep3 - Orientação para a 

durabilidade dos equipamentos 
15,517 13 0,276 

VarDep2 - grau de conhecimento 19,251 13 0,116 

Var inde - perfil ambientalmente 
responsável 

10,29 13 0,67 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Por outro lado, no quadro 13, verifica-se que a variável “GrupoFac”, não apresentou 

qualquer relação estatisticamente significativa entre variáveis dependentes e 

independentes. Assim, nada se pode inferir acerca da relação entre o tipo de faculdade do 

e as atitudes e comportamentos dos estudantes face à obsolescência programada. 
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Quadro 14 - Teste Kruskal-Wallis da variável “CicloEst” em relação a atitudes e 

comportamentos de Obsolescência programada 

 

Ranks 

Ranks CicloEst N Posto Médio 

VarDep1 - Reconhecimento da 

existência de obsolescência 

programada.* (p-value = 0.047 < 

0.1) 

Licenciatura 62 70,76 

Mestrado 47 79,21 

Mestrado 

Integrado 
31 56,77 

Total 140  

VarDep2 - grau de 

conhecimento. (p-value = 

0.000< 0.1) 

Licenciatura 62 55,56 

Mestrado 47 86,03 

Mestrado 

Integrado 
31 76,82 

Total 140  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Através do quadro 14, a variável de agrupamento “CicloEst”, relativamente ao 

ciclo de estudos, apresenta também diferenças estatisticamente significativas com a 

variável “VarDep1—Reconhecimento” (p-value = 0,047) e “VarDep2-Grau de 

conhecimento” (p-value = 0,000). Verifica-se que Mestrado têm uma maior 

preponderância nas variáveis de “VarDep1 - Reconhecimento da existência de 

obsolescência programada” (rank = 79,21), e “VarDep2 - grau de conhecimento” (rank = 

86,03). Licenciatura tem uma menor proeminência (rank = 55,56) no que toca ao grau de 

conhecimento dos temas. Apurou-se assim que o grau de conhecimento dos temas e o 

reconhecimento de existência de obsolescência programada nos telemóveis tem relação 

positiva com o ciclo de estudos dos estudantes, validando assim a hipótese 3 (“existem 

diferenças estatisticamente significativas entre formações-base distintas e perceções da 

existência de obsolescência programada.”). 
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Testes de Mann-Whitney 

 

Com o teste de Mann-Whitney foi possível comparar se há também diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis independentes binárias (índice (0,1)) e 

variáveis dependentes, ao nível de significância de 0,1. 

 

Quadro 15 - Teste de Mann-Whitney para relação das atitudes e comportamentos 

de Obsolescência programada com o ser de Curso Ambiente 

 

Ranks 

 

Ranks 
var indep binaria – Curso 

Ambiente 
N 

Posto 

Médio 

Soma de 

Postos 

VarDep2 - grau de 

conhecimento.* (p-value = 

0.000 < 0.1) 

Não 122 64,10 7820,50 

Sim 18 113,86 2049,50 

Total 140   

Var inde - perfil 

ambientalmente responsável. 

*(p-value = 0.000 < 0.1) 

Não 122 65,90 8039,50 

Sim 18 101,69 1830,50 

Total 140   

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através do quadro 15, foi possível concluir que ao nível da variável independente 

“Curso_ambiente”, somente as variáveis “VarDep2 - grau de conhecimento”(p-value = 

0,000), “e “Var inde - perfil ambientalmente responsável ” (p-value = 0,000), apresentam 

valores considerados estatisticamente significativos. Como seria de esperar, ter formação 

em curso de ambiente tem uma maior preponderância em todas as variáveis. Pode-se 

concluir que ter formação em ambiente significa ter um maior grau de conhecimento dos 

temas abordados (rank = 113,86), bem como ter também um maior grau de perfil 

ambientalmente (rank = 101,69), levando-nos novamente a validar a hipótese 3 (“existem 

diferenças estatisticamente significativas entre formações-base distintas e perceções da 

existência de obsolescência programada”). 
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Quadro 16 - Teste de Mann-Whitney para relação das atitudes e comportamentos 

de Obsolescência programada com o Género 

 

Ranks 

 

Ranks var indep binaria - gen N Posto Médio 
Soma de 

Postos 

VarDep1 - Reconhecimento da 

existência de obsolescência 

programada.* (p-value = 0.015 < 

0.1) 

Feminino 76 77,89 5919,50 

Masculino 64 61,73 3950,50 

Total 140   

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com o quadro 16, a variável independente “Gen”, relativamente ao género, 

apresenta valores estatisticamente significativos para a variável “VarDep1-

Reconhecimento da existência” (p-value = 0,015). Verifica-se que as mulheres tem um 

maior reconhecimento da existência de obsolescência programada nos telemóveis (rank 

= 77,89), o que nos leva validar a hipótese 1 (“As mulheres apresentam uma melhor 

perceção da existência de obsolescência programada”). 
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Quadro 17 - Teste de Mann-Whitney para relação das atitudes e comportamentos 

de Obsolescência programada com o inquirido ser Trabalhador Estudante 

 

Statistics a,b 

 

Teste Mann-Whitney 

TE 

U de 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 
W 

Z Significância 

VarDep1 - Reconhecimento da 

existência de obsolescência 
programada 

2009,500 6195,500 -0,995 0,320 

VarDep3 - Orientação para a 

durabilidade dos equipamentos 
2212,000 6398,000 -0,076 0,939 

VarDep2 - grau de conhecimento 2056,000 6242,000 -0,761 0,447 

Var inde - perfil ambientalmente 

responsável 
2143,000 3368,000 -0,378 0,705 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Já na variável independente “TE”, esta não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas com nenhuma das outras variáveis. Assim, nada se pode inferir acerca da 

relação entre se ser ou não trabalhador estudante interfere nas atitudes e comportamentos dos 

estudantes. 
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Correlações de Spearman 

Nas correlações não paramétricas de Spearman, foram investigadas as correlações entre 

variáveis de escala e as variáveis ordinais. As correlações de Spearman avaliam a 

intensidade com que duas variáveis se relacionam. Através do quadro 18, é possível 

verificar todas as correlações estatisticamente significativas do estudo. 

 

Quadro 18 - Correlações não paramétricas (Spearman) 

 

Correlações de Spearman 

VarDep1--Reconhecimento 
da existência de 

obsolescência programada 

VarDep3--Orientação para a 
durabilidade dos 

equipamentos 

VarDep2--Grau de 

conhecimento 

Coeficiente 

de 
Correlação 

Significância 

Coeficiente 

de 
Correlação 

Significância 

Coeficiente 

de 
Correlação 

Significância 

Grau de conhecimento ,170* 0,044* 0,069 0,420   

perfil ambientalmente 
responsável 

0,094 0,270 ,198* 0,019* ,364** 0,000** 

*.A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**.A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

Fonte: Elaboração própria 

 

De forma resumida, é possível verificar que a correlação entre as variáveis “VarDep1 – 

Reconhecimento da Existência de obsolescência programada” e a “Grau de 

conhecimento” são estatisticamente significativas ao nível de 0,05 (p-value = 0,044)  e 

têm um coeficiente de correlação positivo (Coeficiente de correlação = 0,170), indicando 

assim que quanto maior o grau de conhecimento dos temas, maior também é o 

reconhecimento de existência de obsolescência programada.  

A correlação entre as variáveis “VarDep3— orientação para a durabilidade dos 

equipamentos” e “perfil ambientalmente responsável” também é estatisticamente 

significativa (p-value = 0,019), havendo também uma tendência de quanto maior o perfil 

ambientalmente responsável (Coeficiente de correlação = 0,198) maior a orientação para 

a durabilidade 

Por fim, existe também uma correlação estatisticamente significativa entre as 

variáveis “VarDep2--Grau de conhecimento” e “Var inde - perfil ambientalmente 
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responsável” (p-value= 0,000), com um coeficiente de correlação = 0,364, indicando que 

quanto maior o grau de conhecimento sobre os temas, maior será também o perfil 

ambientalmente responsável. Através desta análise consegue-se validar a hipótese 2 (“há 

uma relação positiva entre hábitos ambientalmente responsáveis e a perceção da 

existência de obsolescência programada”). 

 

4.4 Quadros-resumo  

A conexão das variáveis permitiu retirar várias conclusões que, de certa forma, estão 

relacionados com outras investigações sobre este tema. Através do quadro 19, é possível 

verificar um resumo de todas as relações estatisticamente positivas: 

 

Quadro 19 – quadro-resumo das relações estatisticamente significativas entre duas 

variáveis 

 

Relação nº Var.1 Var2. 
Descrição/ 

comentários 

1 

VarDep3 - Orientação 

para a durabilidade dos 

equipamentos 

TipoObs 

A orientação para a 

durabilidade dos 

telemóveis têm uma 

relação 

estatisticamente 

positiva com 

estudantes que 

substituíram o 

telemóvel anterior 

pelo atual por 

obsolescência 

percebida 
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Relação nº Var.1 Var2. 
Descrição/ 

comentários 

2 

Var inde - perfil 

ambientalmente 

responsável 

TipoObs 

O perfil 

ambientalmente 

responsável tem 

uma relação 

estatisticamente 

positiva com 

estudantes que 

substituíram o 

telemóvel anterior 

pelo atual por 

obsolescência 

percebida 

3 
VarDep2 - grau de 

conhecimento 
TipoFac 

O grau de 

conhecimento dos 

temas tem uma 

relação positiva 

com área de 

faculdade do 

inquirido 

4 

VarDep1 - 

Reconhecimento da 

existência de 

obsolescência 

programada 

CicloEst 

O reconhecimento 

da existência de 

obsolescência 

programada nos 

telemóveis tem 

uma relação 

estatisticamente 

positiva com o 

ciclo de estudos 

do inquirido 
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Relação nº Var.1 Var2. 
Descrição/ 

comentários 

5 
VarDep2 - grau de 

conhecimento. 
Ciclo Est 

O grau de 

conhecimento dos 

tem uma relação 

estatisticamente 

positiva com o 

ciclo de estudos 

do inquirido 

6 
VarDep2 - grau de 

conhecimento 
CursoAmbiente 

Ter formação em 

ambiente tem uma 

relação 

estatisticamente 

positiva com o 

grau de 

conhecimento dos 

temas. Ser de 

ambiente tem um 

maior 

conhecimento 

sobre os temas. 

7 

Var inde - perfil 

ambientalmente 

responsável 

CursoAmbiente 

Ter formação em 

ambiente tem uma 

relação 

estatisticamente 

positiva com o 

perfil ambiental 

do inquirido. Ser 

de ambiente tem 

um maior perfil 

ambientalmente 

responsável 
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Relação nº Var.1 Var2. 
Descrição/ 

comentários 

8 

VarDep1 - 

Reconhecimento da 

existência de 

obsolescência 

programada 

Género 

O reconhecimento 

da existência de 

obsolescência 

programada tem 

uma relação 

estatisticamente 

significativa com 

o género do 

inquirido. 

9 Grau de conhecimento 

VarDep1 - 

Reconhecimento da 

existência de 

obsolescência 

programada 

O grau de 

conhecimento dos 

temas tem relação 

estatisticamente 

positiva com o 

reconhecimento 

da existência de 

obsolescência 

programada 

10 
Perfil ambientalmente 

responsável 

VarDep3--Orientação 

para a durabilidade dos 

equipamentos 

O perfil 

ambientalmente 

responsável tem 

relação 

estatisticamente 

positiva com 

orientação para a 

durabilidade dos 

equipamentos 
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Relação nº Var.1 Var2. 
Descrição/ 

comentários 

11 
Perfil ambientalmente 

responsável 

VarDep2 - grau de 

conhecimento 

O perfil 

ambientalmente 

responsável tem 

relação 

estatisticamente 

positiva com o 

grau de 

conhecimento. 

Quanto maior 

perfil ambiental, 

maior o grau de 

conhecimento. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os dados obtidos, o perfil dos estudantes foi definido, tendo sido 

respondido por 54,29% do sexo feminino e 45,71% do sexo masculino. A idade é 

predominantemente compreendida entre os 21 e os 24 anos, em que 46,43% dos 

inquiridos não conhecem os temas abordados. 

Quanto à utilização do telemóvel, verificou-se por exemplo que 44,29% dos inquiridos 

possui o telemóvel há menos que 1 ano e 70% dos inquiridos acha improvável comprar 

um telemóvel novo nos próximos 12 meses. Além disso, os inquiridos estão dispostos a 

pagar mais por um telemóvel com maior durabilidade (70,71%). 

No que respeita ao perfil ambiental, maioritariamente (valor médio = 4,43) referem que 

existe “uma necessidade urgente de reduzirmos os resíduos eletrónicos”.  

Na presente dissertação pretendeu-se estudar um modelo que validasse um combinado de 

características dos estudantes que influenciavam as suas atitudes e comportamentos face 

à obsolescência programada. Os resultados (quadro 20) comprovaram que o “Género”, o 

“Hábitos ambientalmente responsáveis” e a “Formação-base académica” têm relações 
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estatisticamente significativas com as perceções da existência de obsolescência 

programada 

 

 

Quadro 20 - Verificação das hipóteses em estudo 

 

Hipóteses Descrição Comprovação 

Hipótese 1 

As mulheres apresentam uma melhor 

perceção da existência de 

obsolescência programada. 

 

 

 

Hipótese 2 

 

Há uma relação positiva entre 

hábitos ambientalmente 

responsáveis e a perceção da 

existência de obsolescência 

programada. 

 

Hipótese 3 

Existem diferenças estatisticamente 

significativas entre formações-base 

distintas e perceções da existência 

de obsolescência programada. 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que concerne ao género, a hipótese foi validada provando que o género tem efeitos 

significativos no reconhecimento da existência de obsolescência programada e a 

orientação para a durabilidade dos equipamentos, isto é, sendo diferentes entre homens e 

mulheres. A comprovação deste modelo vai ao encontro de Cooper (2004), salientando 

que os homens têm diferentes preocupações das mulheres no que toca à compra de 

produtos duradouros. Neste caso, verificou-se que os homens têm mais tendência e estão 

mais direcionados para produtos com um maior período de vida útil, enquanto as 
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mulheres reconhecem melhor a existência de obsolescência programada nos seus 

telemóveis. 

Relativamente ao perfil ambiental e aos hábitos ambientalmente responsáveis, 

comprovou-se a hipótese desenvolvida encontrando-se algumas relações estatisticamente 

significativas, entre as quais na correlação com a orientação para a durabilidade dos 

produtos (p-value = 0,019), que indicou que existe um perfil ambientalmente responsável 

maior quanto maior a orientação para a durabilidade. O conhecimento dos temas está 

também intimamente ligado ao perfil ambiental, verificando-se que quanto o 

perfil/hábitos habientalmente responsáveis maior será o conhecimento dos temas. A 

influência do perfil ambiental nas atitudes e comportamentos dos consumidores está 

também corroborada no estudo de Echegaray (2016). 

Quanto à formação-base do inquirido, Guiltinan (2009) relata que engenheiros e 

designers estão envolvidos no desenvolvimentos dos produtos, criando estratégias para 

haver uma rápida substituição dos produtos, estando assim familiarizados com o que é a 

obsolescência programada. No nosso estudo confirmou-se que a formação-base dos 

estudantes têm influência significativa no grau de conhecimentos dos temas, revelando 

de facto uma grande orientação por parte das Ciências de Engenharia mas também de 

Economia e Gestão. O ciclo de estudos do inquirido influencia também o reconhecimento 

de existência de obsolescência programada e o grau de conhecimento dos temas 

abordados, verificando-se uma maior proeminência dos inquiridos de Mestrado. Ser do 

curso de ambiente está intimamente ligado com o grau de conhecimento, havendo um 

maior conhecimento dos temas quem tiver uma formação-base em ambiente.  
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5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões do estudo, aludindo os seus principais 

contributos, as suas limitações e algumas propostas para pesquisas futuras. 

 

5.1 Principais conclusões 

A presente dissertação de mestrado adotou como objetivo compreender as perceções e 

comportamentos dos estudantes da Universidade do Porto em relação à obsolescência 

programada. 

Deste modo, a pesquisa apoiou-se num conjunto de variáveis que examinaram as atitudes 

e comportamentos desses mesmos estudantes. 

Em primeiro lugar, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema, em que através 

de diversos trabalhos efetuados, permitiu obter-se informações sobre as atitudes dos 

consumidores face à obsolescência programada dos seus produtos, tendo em conta as 

implicações ambientais subjacentes ao tema, bem como a competitividade existente em 

volta do tema. 

O estudo empírico teve como suporte a implementação do questionário, em que foram 

adaptadas metodologias anteriormente empregadas no que toca às atitudes e 

comportamentos dos consumidores face a produtos obsoletos, entre as quais as pesquisas 

desenvolvidas por Echegaray (2016), Cooper (2004) e Kaiser e Wilson (2004). 

Posteriormente, através da implementação do questionário, foram desenvolvidas as 

hipóteses de investigação, relacionadas com o género, hábitos ambientalmente 

responsáveis e formações bases distintas, bem como as variáveis do estudo em causa. 

Na análise descritiva, efetuou-se um levamento de dados em que foi possível caracterizar 

a amostra quanto aos seus dados demográficos e quanto à utilização do seu telemóvel. De 

um modo geral, apurou-se que os inquiridos têm uma predisposição a pagar por 

telemóveis mais duradouros e que o período de vida útil do telemóvel situa-se entre 1 e 3 

anos. 
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Foi utilizada uma análise fatorial da amostra, de modo a simplificar e a restringir o 

número de variáveis da amostra, dando origem às variáveis dependentes do estudo “Grau 

de conhecimento”, “Reconhecimento da existência de obsolescência programada” e 

“Orientação para a durabilidade dos produtos”.  

De modo a testar e validar todas as hipóteses de investigação, recorreu-se às análises 

bivariadas com o objetivo de obter relações significativas entre as variáveis, relativamente 

às atitudes, perceções e comportamentos dos estudantes universitários em relação à 

obsolescência planeada.  

Efetivamente, os resultados comprovaram todas as hipóteses de investigação inicialmente 

desenvolvidas, constatando-se que as perceções sobre a obsolescência planeada tem 

relações positivas com o género, com as formações-base distintas e com os hábitos 

ambientais responsáveis dos estudantes. De certa forma, apurou-se que os homens tem 

mais tendência para a durabilidade dos produtos e têm um maior grau de conhecimento 

acerca destas temáticas. Por outro lado, as mulheres têm um maior 

perceção/reconhecimento da existência de obsolescência programada nos telemóveis, 

apesar de ter uma tendência para trocar mais os seus aparelhos. No estudo, no que 

concerne ao perfil ambiental e hábitos dos inquiridos, foi possível constatar uma relação 

positiva com as perceções destes face à obsolescência programada, isto é, quanto maior 

o perfil ambiental, maior o grau de conhecimento sobre as temáticas e a orientação para 

a durabilidade dos telemóveis. Por fim, verificou-se que as atitudes e os comportamentos 

de obsolescência programada têm também uma relação positiva com a formação-base dos 

inquiridos. Apurou-se que engenheiros e economistas estão mais familiarizados com as 

temáticas, ao contrário das artes e ciências sociais que apresentam um menor 

conhecimento. Do mesmo modo, o ciclo de estudos dos inquiridos também tem uma 

relação positiva com as perceções dos estudantes, constatando-se que os estudantes de 

licenciatura têm um menor conhecimento em relação aos temas.  

Contudo, esta investigação colaborou então para uma melhor perceção do que é a 

obsolescência planeada e de que maneira ela influência as posturas, condutas e perceções 

dos indivíduos. 
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5.2 Principais contributos  

A nível científico, a presente investigação contribui para a área da engenharia e área da 

economia e gestão, de modo que aprofunda conhecimentos sobre a obsolescência 

programada e o período de vida útil dos produtos, contribuindo assim para a literatura. 

De um modo geral, permitiu perceber até que ponto as pessoas estão familiarizadas com 

esta temática e qual o seu comportamento em relação à mesma.  

 

5.3 Limitações do estudo 

A partir das conclusões obtidas do estudo, deve ter-se em ponderação as limitações da 

investigação que apresentaremos a seguir. 

A dimensão da amostra foi uma das principais limitações do trabalho, dificultando as suas 

conclusões. Havendo uma maior amostra, possivelmente a base de dados tornar-se-ia 

mais credível e permitiria obter mais conclusões sobre a investigação. 

O nosso estudo baseou-se nas atitudes e comportamentos dos consumidores face a 

produtos obsoletos, e neste caso, existe atualmente poucas investigações relacionadas 

com este tema, originando alguma dificuldade na pesquisa de informação sobre as 

perceções dos consumidores face à obsolescência programada. 

 

5.4 Recomendações de investigações futuras 

O desenvolvimento de novos e melhores estudos que se centram na temática da 

obsolescência programada são necessários, havendo pouca investigação em relação a 

atitudes e comportamentos dos consumidores. 

Consideramos ser interessante investigar este tipo de temática com uma amostra maior e 

que não se limite apenas a estudantes universitários. 
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Um outro caminho poderá ser a investigação de atitudes e comportamentos dos 

consumidores face a outros tipos de aparelhos eletrónicos (como por exemplo tablets, 

computadores, frigoríficos, etc.). 

Por outro lado, seria também pertinente a investigação de novos modelos ou iniciativas 

que olhem para o desenvolvimento de um maior tempo de vida útil dos produtos, de modo 

a mitigar os danos causados no ambiente. 

. 
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Anexo I - Outputs análise confiabilidade e análise fatorial – Dimensão Conhecimento 

da Obsolescência 

 

 



 

 

58 

 

Anexo II - Outputs análise confiabilidade e análise fatorial – Dimensão Pro 

Durabilidade dos telemóveis 
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Anexo  III - Outputs análise confiabilidade e análise fatorial – Dimensão Perfil 

Ambiental 
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Anexo IV- Outputs análise confiabilidade e análise fatorial – Dimensão 

Reconhecimento de Obsolescência 

 

 

 

 


