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Resumo 

O objetivo desta investigação é analisar se os anúncios publicitários, quer televisivos, quer 

online, hoje em dia provocam ou não o materialismo nas crianças Para tal, foi necessário 

averiguar qual a estratégia por detrás da publicidade e a legislação associada, assim como, 

analisar de que formas as crianças interpretam e reagem perante os anúncios publicitários. 

Apesar de existirem vários estudos sobre o conceito de materialismo, a literatura não é muito 

extensa no que toca a como prevenir e combater o seu crescimento.  

No que toca à metodologia usada na investigação, este estudo foi baseado no método 

experimental. O estudo tem como amostra crianças de idade compreendida entre os sete e 

os onze anos e é complementado com uma participação dos respetivos pais através de um 

questionário.  

A análise dos resultados foi efetuada através de técnicas de análise descritiva e testes 

estatísticos, através do programa IBM SPSS Statistics 24. 

Os resultados obtidos, confirmam correlações positivas entre o tempo semanal que uma 

criança dedica à televisão e os seus níveis de materialismo, assim como, entre o tempo 

semanal que uma criança passa online e o número de pedidos de consumo efetuados aos 

seus pais/encarregados de educação. 

Com base nos resultados desta investigação, foi possível recomendar certas medidas e ações 

de forma a prevenir e/ou a combater o crescimento do materialismo. 
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Abstract 

The main purpose of this investigation is to analyze if television and online advertisements 

induce greater level of materialism on children. Thereby, it was necessary to identify the 

strategies beyond the advertisements as well as the related legislation and to analyze in each 

way children interpret and react towards publicity. 

Despite the existence of plenty of literature about materialism, this literature doesn’t focus 

properly on how to prevent and fight materialism’s growth. 

The methodology used on this investigation was based on an experimental method. This 

study was conducted with a sample of 52 children, in which the participants were between 

the ages of seven and eleven years old. The study was complemented through a questionnaire 

that was directed to the parents of the participants, in order to get proper information about 

the time spent watching television and navigate online and the consumption requests made 

by their children. 

The results were analyzed using the IBM SPSS Statistics 24 software, specifically using several 

descriptive analysis techniques and statistical tests. 

The obtained results confirm a positive correlation between the weekly time spent by 

children watching television and their materialism levels, as well as, the weekly time spent by 

children online and the number of consumption requests made to their parents. 

According to the obtained results in this investigation, it was possible to recommend certain 

actions and measures that can be helpful in preventing and/or fighting the growing 

materialism on children. 
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1. Introdução 

Quando se menciona a palavra Marketing é quase intuitivo associá-la à palavra 

compra/consumo. Numa sociedade, a nível mundial, cada vez mais conectada “online” e, 

consequentemente, a compartilhar diversos aspetos e experiências da sua vida e dia-a-dia, é 

natural que surja um aumento do grau de materialismo da população mais jovem (Chia, 

2010). O uso das redes sociais é um bom indicador do grau de materialismo e das atitudes 

tomadas perante a publicidade presente nas mesmas (Kamal, Chu, & Pedram, 2013). 

O objeto de estudo sobre o qual me debruçarei neste trabalho é a intervenção do Marketing, 

através da publicidade, no que diz respeito ao atual fenómeno crescente do grau de 

Materialismo, nomeadamente, quais os efeitos associados aos anúncios publicitários e qual a 

sua repercussão no nível de materialismo das crianças. 

Diversos autores, não só corroboram este incremento no grau de materialismo pessoal, assim 

como descrevem que condições favorecem e estimulam o seu aumento, como por exemplo 

Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon (2004). 

Uma vez que o consumo individual se relaciona com o grau de materialismo, optei por 

investigar que fatores podem influenciar esse mesmo grau de materialismo, a título 

individual. O materialismo está notoriamente relacionado com o nosso desenvolvimento e 

complexidade psicológica, sendo que, altos níveis de materialismo e consequente consumo, 

podem ser provenientes de uma tentativa inconsciente de colmatar certos aspetos 

psicológicos, como por exemplo, a falta de autoestima (Jiang, Zhang, Ke, Hawk, & Qiu, 

2015). 

Desta forma, podemos identificar como fatores (particularmente) decisivos no 

desenvolvimento psicológico individual, a educação (familiar) e afeto proporcionados pela 

família, a educação (escolar) e ambiente escolar e pressões de grupo (de amigos) (Gentina, 

Shrum, Lowrey, Vitell, & Rose, 2018) 

Hoje em dia, é importante ter em conta qual a posição dos investigadores e educadores 

perante este fenómeno crescente de materialismo, particularmente, no que toca aos menores 

de idade, uma vez que o mesmo pode resultar em insegurança pessoal, maus resultados 

académicos e até em crime juvenil (Chia, 2010). 

Os menores de idade necessitam do envolvimento e apoio, tanto por parte da  família como 

por parte dos educadores/professores, nomeadamente no que toca a como encarar e reagir 

perante certos acontecimentos do dia a dia que, devido à sua falta de maturidade, possam 
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resultar no aumento do grau de materialismo (pressões de grupo, comparações de bens 

materiais com amigos), uma vez que o seu envolvimento – relação pessoal com os 

filhos/educandos, métodos de educação, imagem enquanto exemplo a seguir, apoio 

sentimental (Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon, 2004) -  podem contribuir para a 

estabilização/redução do mesmo (Chan, 2013). 

Também é claro que, no caso de crianças com menos de sete anos de idade, não existe a 

capacidade de compreensão do efeito persuasivo que se encontra por detrás da Publicidade 

- apesar de haver estudos cujos resultados apontem para a distinção de programas televisivos, 

os mesmos destacam que as crianças não são capazes de interligar anúncios à tentativa de os 

levar a consumir um produto ou serviço (John, 1999). 

Estas, entre outras, características tornam os menores claramente mais expostos e 

vulneráveis ao efeito da publicidade e mensagens do Marketing, o que despoleta uma maior 

necessidade de controlo Público sobre as mensagens transmitidas através da publicidade 

direcionada para esta faixa etária (menores de 18 anos) (Dávila & Casabay, 2013) sendo 

mesmo, em vários países, alguns tipos de publicidade restritas a certas faixas etárias, como 

por exemplo na Suécia1. 

Uma vez que os estudos sobre o tema “Materialismo nas crianças e adolescentes” se centram 

mais na identificação e análise dos fatores que contribuem para o aumento do grau de 

consumo e materialismo do que em identificar que fatores podem contribuir para a sua 

prevenção e redução, o meu trabalho consistirá em identificar se a publicidade representa 

um dos fatores que pode resultar em impactos significativos no grau de materialismo dos 

menores de idade. Após o resultado do estudo, poderá ser possível identificar ações ou 

medidas que abranjam a responsabilidade social das empresas e/ou a legislação, que 

permitam prevenir ou reduzir os níveis de materialismo nas crianças. 

Desta forma, o trabalho desenvolvido neste estudo basear-se-á na resposta à questão (Research 

Question) “os anúncios publicitários de hoje em dia, televisivos e online, provocam ou não 

materialismo (maior nível de materialismo) nas crianças?”. 

  

                                                      
1https://ilsr.org/rule/advertising/2522-2/ acedido a 29/10/2018. 

https://ilsr.org/rule/advertising/2522-2/
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2. Revisão de literatura  

2.1 Consumismo e Materialismo: conceitos e relação 

Vários autores apresentam perspetivas diferentes para definir materialismo. Segundo Richins 

& Dawson (1992) surgem três principais correntes abordadas pelos autores mais teóricos, 

com o intuito de definir o materialismo em si, contrariamente a discutir/analisar problemas 

pessoais e/ou morais associados ao mesmo. Desta forma, a teoria “Acquisition Centrality” 

defende que os materialistas assumem as suas posses e compras como o centro das suas 

vidas. Por outro lado, a teoria “Acquisition as the Pursuit of Happiness” define materialismo como 

a centralização das posses e compras na vida dos materialistas. Esta centralização surge uma 

vez que os materialistas assumem que as posses e compras são essenciais no seu bem-estar e 

satisfação.  Por fim, vem a “Possession-defined Success” que teoriza que os materialistas têm 

tendência para julgar outros conforme o número e qualidade das suas posses. 

O conceito de consumismo pode ser definido consoante três pontos de vista. Pode ser 

considerado um movimento, uma ideologia e um estilo de vida. No entanto, dos pontos de 

vista mencionados apenas o denominado “estilo de vida” é relevante para este tema. Roche 

(2009) defende que o consumismo como estilo de vida se baseia nos benefícios e prazeres 

provenientes da abundância dos bens materiais que, hoje em dia, podem ser vistos como 

“preocupações patológicas” – onde mais é sempre melhor e a riqueza material, bens pessoais 

e capacidade de usufruir dos mais derivados serviços (cozinheiros, jardineiros, empregados, 

etc) são vistos como componentes que influenciam o seu estatuto social e constroem a base 

das outras relações pessoais. 

Através da definição dos conceitos materialismo e consumismo apresentados, podemos 

concluir que são análogos e, por vezes, bastante difíceis de distinguir. Desta forma, é possível 

também concluir o porquê de muitos estudos sobre temas que abordam o consumismo e 

materialismo não fazerem a sua distinção, optando bastantes vezes por só mencionar um dos 

conceitos.  

2.2 Impactos e consequências 

O impacto causado pelo materialismo pode ter como os dois principais prismas de análise o 

bem-estar social e o crescimento económico. A OCDE define o conceito de bem-estar social 

como as condições de vida que uma pessoa comum tem ao seu dispor2. Os indicadores 

                                                      
2 http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm acedido a 22/12/2018 

http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
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levados em conta na avaliação das condições (apenas pertinentes para este tema) são as 

condições de saúde, envolvimento social (conexões sociais), bem-estar subjetivo e qualidade 

ambiental3.  

Como já mencionado anteriormente, elevados graus de consumismo podem resultar em 

consequências negativas no ambiente, a nível de satisfação pessoal (bem-estar subjetivo) e 

nas relações e valores sociais (envolvimento social). Porritt (1984) defende que o 

materialismo presente na sociedade é umas das principais causas para a degradação do meio 

ambiente. Individualmente, as ações e comportamentos consumistas por parte de qualquer 

individuo não trazem consequências negativas no que ao meio ambiente diz respeito. No 

entanto, a soma de todas essas ações e tendo em conta o seu efeito coletivo, leva a danificação 

do ambiente (Dawes, 1980). Isto acontece devido ao facto de no Mercado cada individuo ter 

em conta apenas os seus interesses próprios, uma vez que agindo de acordo somente com o 

seu bem-estar individual, vai retirar maiores payoffs das suas ações, independentemente do 

comportamento dos restantes agentes (Shultz and Holbrook, 1999).  Consequentemente, um 

materialista não vai encontrar motivação/razão para alterar os seus comportamentos de 

consumo para proteger o meio ambiente (Kilbourne & Pickett, 2008).  

Por um lado, apesar de não se conseguir provar qual o sentido de causalidade entre 

materialismo e menores padrões éticos, isto é, se o maior grau de materialismo resulta na 

diminuição destes padrões ou vice-versa, surge uma questão ética relativamente às ações dos 

marketeers. Caso o encorajamento ao materialismo resulte na diminuição de padrões éticos, 

então, pode-se assumir que isto representa um fardo social associado a esta mesma 

diminuição, o que por sua vez poderá indicar uma atuação irresponsável a nível social por 

parte dos marketeers. Por outro lado, o materialismo pode estar associado ao aumento, tanto 

das posses materiais como, da riqueza económica de uma sociedade (Muncy & Eastman, 

1998). 

Após uma pequena introdução mais generalizada para apresentar os indicadores mais 

pertinentes nas análises e estudos sobre o consumismo/materialismo, é necessário, uma vez 

que o tema desenvolvido é o “Comportamento consumista/materialista nos jovens”, 

aprofundar mais detalhadamente a relação causa efeito entre o nível de 

consumismo/materialismo e o nível de satisfação e bem-estar pessoal, com particular 

incidência nos jovens (menores de 18 anos). 

                                                      
3 http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm acedido a 22/12/2018 

http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
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Segundo Abela (2006), existem vários investigadores que teorizam sobre o materialismo e a 

sua relação causa-efeito na redução do bem-estar, uma vez que sugerem que o materialismo 

leva a abdicar de certos valores e comportamentos que são normalmente associados com 

maior satisfação. Ahuvia & Wong (2002) defendem que o materialismo prioriza necessidades 

pouco importantes abdicando das mais importantes. Burroughs & Rindfleisch (2002) 

argumentam que o individualismo associado a valores materialistas entra em conflito com 

valores coletivos (familiares e religiosos, por exemplo). As tensões resultantes destes 

conflitos são associadas a uma menor sensação de bem-estar. Borgmann (2000) o 

consumismo leva a que a não se viva uma vida completa, consumimos sem ter em conta as 

consequências do nosso consumo, tanto em nós mesmos, como nos outros e no ambiente. 

Kasser et al (1993) tentaram relacionar, através de um estudo científico que utilizava um 

questionário denominado de Aspiration Index4, os valores e comportamentos de cada 

participante (todos eles estudantes universitários) e associá-los com outros aspetos da sua 

vida, tais como, felicidade, ansiedade, depressão. Os resultados do seu estudo demonstraram 

que os estudantes que valorizavam mais as relações pessoais, o sentido de comunidade e 

aceitação de como são, comparativamente àqueles que valorizavam mais o sucesso financeiro 

(“proxy” para valorizar o materialismo), apresentavam melhores níveis de melhoria pessoal, 

de depressão e ansiedade. A descoberta desta relação foi associada a um bem-estar 

psicológico decrescente face ao aumento da valorização do materialismo, apoiando a 

premissa de que valores materialísticos são não saudáveis (Domagalski & Kasser, 2004). 

Materialismo é também associado a outros indicadores de bem-estar negativos, tais como a 

solidão (Pieters, 2013), depressão (Mueller et al., 2011), baixa auto-estima (Christopher et al., 

2006, Richins and Dawson, 1992), ansiedade e uso de substâncias (Kasser and Ryan, 1993, 

Kasser and Ryan, 1996, Kasser and Ryan, 2001). 

Segundo a “Gap Theory” (Solberg, Diener, & Robinson, 2004), os materialistas têm 

expetativas acentuadamente irreais da satisfação que os bens materiais lhes podem trazer. Os 

materialistas estão sujeitos a grandes expetativas e emoções provenientes da antecipação de 

uma compra (Richins, 2013). No entanto, a aquisição de bens materiais não corresponde às 

expetativas, resultando numa diminuição das emoções positivas que sentiam pré-compra. 

Assim, para manter estas emoções positivas os materialistas necessitam de continuamente 

procurar possíveis compras de novos bens materiais, resultando em insatisfação crónica e 

                                                      
4 Índice utilizado com o intuito de avaliar os valores consumistas de cada participante no estudo 
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deterioração de estados psicológicos importantes para o bem-estar, como por exemplo a 

gratidão (Tsang, Carpenter, Roberts, Frisch, & Carlisle, 2014). 

2.3 Caraterização e evolução do comportamento consumista nos jovens 

Para poder analisar e interpretar os comportamentos e tendências dos jovens perante o 

consumismo/materialismo é necessário ter em conta as características que os definem 

enquanto consumidores. Assim, o conceito de Socialização do Consumidor toma uma 

posição de destaque. Socialização do Consumidor pode ser definido como os processos 

através dos quais os jovens (dos 0 aos 18 anos) adquirem técnicas, conhecimento e 

comportamentos relevantes para o seu funcionamento enquanto consumidores (Ward, 

1974). 

Um dos maiores focos de preocupação sobre Socialização do Consumidor é o modo como 

a nossa cultura promove e incentiva as crianças a focarem-se em bens materiais como um 

meio para alcançar a felicidade, sucesso e atingirem a sensação de realização pessoal. Este 

foco de preocupação aumentou enormemente, uma vez que a evidência aponta para um 

aumento considerável do nível de materialismo nas crianças (John, 1999). Quer o aumento 

das despesas diretas e influência sobre o consumo de crianças entre os quatro e os doze anos 

verificado entre 1988 e 1998 (McNeal, 1998), quer as notícias nos media sobre assaltos e 

roubos de produtos como os da Nike Athletic shoes (por exemplo) que indiciam características 

claras de materialismo entre os jovens (Diaz, 1992), são apenas alguns exemplos concretos 

deste fenómeno. Num estudo elaborado por Goldberg & Gorn (1978), que envolvia crianças 

de quatro e cinco anos e o seu comportamento/ação após um anúncio a um novo brinquedo, 

foi concluído que desde muito cedo as crianças valorizam os bens materiais, por vezes 

valorizando-os acima de tudo o resto. Apesar destes valores consumistas poderem surgir 

bastante cedo, estes sofrem evoluções consoante a idade, particularmente quando são 

capazes de interpretar qual a implicação dos bens materiais no seu estatuto social, felicidade 

e realização pessoal.  

Este processo de evolução nas crianças é derivado do desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento social, que por sua vez podem explicar os aspetos do Socialização do 

Consumidor (John, 1999). 

O desenvolvimento cognitivo é definido por Best & Miller (2010) como “o processo através 

do qual as crianças adquirem pensamento consciente, memória, capacidade de resolução de 

problemas e habilidade de definição de objetivos, atenção, controlo inibitório e inteligência. 
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Segundo Piaget existem quatro etapas principais que contribuem para as mudanças e 

evolução no desenvolvimento cognitivo (John, 1999): sensório-motor (dos 0 aos 2 anos), 

pré-operacional (dos 2 aos 7 anos), operações concretas (dos 7 aos 11 anos) e operações 

formais (dos 11 anos em diante Ginsburg & Opper 1988). 

Por outro lado, John (1999) divide o processo de socialização do consumidor em três 

diferentes etapas de desenvolvimento.  A primeira, etapa percetual, vai dos três aos sete anos, 

sendo que o conhecimento é de caráter percetivo e as crianças têm em consideração uma 

dimensão apenas.  A segunda, a etapa analítica, vai dos sete aos onze anos e é marcada pela 

capacidade das crianças em de processar várias informações, aumentando assim a sua 

capacidade de decisão. A terceira, a etapa refletiva, vai dos onze aos dezasseis anos e os 

jovens já possuem uma grande capacidade cognitiva e social, comportando-se quase como 

se de consumidores racionais se tratassem. 

O desenvolvimento social, que é considerado o mais relevante para explicar os aspetos do 

Socialização do Consumidor, é composto pela perspetiva social, que envolve a capacidade 

de ter em conta outras perspetivas para além da própria, e pela construção de perceções, que 

envolvem a capacidade de fazer comparações sociais. A perspetiva social está fortemente 

relacionada com a influência do gosto pela compra, enquanto que, a construção de perceções 

está fortemente relacionada com a interpretação dos aspetos sociais derivados dos produtos 

(bens materiais) e do consumo em si (John, 1999). 

2.4 Fatores influenciadores no grau de consumismo/materialismo 

Vários estudos demonstram que a comunicação familiar sobre o consumo e publicidade 

aumenta as defesas dos jovens perante o efeito na publicidade e diminui o materialismo 

proveniente da mesma (Moschis & Churchill, 1978; Moschis & Moore, 1982). Reforçando a 

correlação anterior, existem estudos empíricos com adolescentes norte-americanos que 

demonstram que quando estes adolescentes comunicam com menos frequência com os seus 

pais sobre consumo, tendem a ser mais materialistas (Moore and Moschis, 1981; Chan, 2013). 

Ainda tendo em conta a importância da comunicação sobre consumo entre pais e filhos, foi 

descoberto que os jovens que experienciaram eventos familiares “destruidores”, aumentando 

desta forma o stress familiar, têm maior probabilidade de apresentar valores materialistas 

(Weaver et al., 2011; Chan, 2013). 

Por outro lado, os jovens que comuniquem frequentemente com colegas/amigos podem 

exibir fortes necessidades de serem aprovados pelos mesmos. Um questionário destinado a 
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adolescentes e jovens adultos, em Hong Kong, demonstra que comunicar sobre consumo 

com amigos tem um impacto positivo com comparações sociais do consumo em si (Chan & 

Prendergast, 2008). 

Os mesmos fatores podem atuar tanto positivamente como negativamente perante o grau 

de materialismo. O apoio e comunicação positiva com os pais e amigos/colegas reduz a 

sensação de insegurança. Aumenta a autoestima dos jovens que como resultado não 

necessitam de encontrar conforto nos bens materiais (cujo intuito seria aumentar a 

autoestima) (Chaplin & John, 2010). 

Muitos dos estudos científicos realizados até à data focam-se primordialmente sobre os 

aspetos negativos das relações entre pais e filhos, assim como, nas influências negativas 

provenientes das pressões de grupo, justificando desta forma alguns comportamentos 

consumistas poucos éticos (Gentina, Shrum, Lowrey, Vitell, & Rose, 2018). É necessário que 

os estudos futuros procurem basear-se em métodos e ações que possam combater o 

materialismo, em vez de procurarem descrever/encontrar que aspetos contribuem para o 

aumento do grau do materialismo. 

A título de exemplo, utilizar as escolas como meio de levar a cabo mudanças, no que ao 

materialismo diz respeito, é um passo natural. Para os psicólogos a trabalhar nas escolas, 

trabalhar com educação sobre consumo, tecnologia e ensinar os jovens a reconhecer os 

esforços das empresas para que comprem os seus produtos, são ideias de como efetuar essa 

mudança. Estabelecer programas educacionais para ajudar as famílias a aprender sobre o 

impacto negativo do materialismo na vida dos jovens e dos métodos usados para despoletar 

comportamentos materialistas podem também ser benéficos (Kramer, 2006). 

2.5 Relação entre Marketing e materialismo 

Devido a estas teorias que relacionam o aumento do grau de materialismo com a redução 

(da sensação) de bem-estar, a problemática da responsabilidade social do Marketing tem 

atualmente cada vez mais relevância.  

De uma certa forma, muitos marketeers canalizam os seus esforços para encorajar o 

materialismo, apesar dos potenciais efeitos sociais negativos. Desta maneira, é necessário 

esclarecer se é socialmente irresponsável o Marketing encorajar o materialismo, nunca 

esquecendo os efeitos individuais, familiares e sociais associados ao mesmo. Estando o 

materialismo associado ao acentuado desejo de aquisição de bens que os marketeers 

promovem para os consumidores, é natural que bastantes deles tenham interesse em 
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perpetuar o materialismo, pois, caso os consumidores percam o foco nas aquisições de bens 

materiais, levarão a uma redução no consumo o que resultará numa menor procura dos bens 

promovidos pelos marketeers (Muncy & Eastman, 1998). 

Apesar da responsabilidade social do Marketing acima mencionada, Abela (2006) defende a 

inexistência de qualquer correlação entre a evolução do marketing e o aumento do 

consumismo (sendo que a impressão de tal correlação existe efetivamente), uma vez que o 

período de tempo correspondente com o que se pensa ser o tempo de maior expansão do 

consumismo (desde 1800 até ao presente) não corresponde com o crescimento efetivo do 

mesmo. Stearns’ (2001) argumenta que o consumismo surge esporadicamente durante certos 

períodos de tempo dos últimos 2000 anos, o que por sua vez corrobora (O’Shaughnessy & 

O’Shaughnessy, 2002, p. 545) - “o materialismo começou a fazer parte da condição humana 

bastante antes do primeiro executivo de publicidade”. 

Contrariamente, existem autores que defendem a influência da comunicação associada ao 

marketing nos valores materialísticos, através da publicidade e do crescimento/expansão do 

marketing (La Ferle & Chan, 2008). As imagens publicitárias são meios que difundem os 

valores materialistas. A publicidade encoraja o consumo através de imagens de usuários (dos 

seus produtos) atraentes e/ou famosos, acabando por associar os produtos com um estilo 

de vida mais rico, apresentando uma recompensa social por usar determinados produtos 

(Kasser et al (2004). A publicidade pode resultar na adoção, por parte dos jovens, de 

potenciais ídolos e/ou exemplos que são atraentes, poderosos e com glamour, devido à sua 

superioridade na aparência e ao seu estilo de vida extravagante (Yue & Cheung, 2000). Uma 

vez escolhidos estes exemplos/ídolos por parte dos jovens, é normal que surja a intenção de 

copiá-los tanto na sua forma de vestir como nos seus hábitos de consumo – dados empíricos 

demonstram uma correlação positiva entre a influência destes exemplos/ídolos e as 

intenções de compra dos jovens (Martin & Bush, 2000).  

2.6 Responsabilidade Social das Empresas 

2.6.1 Contexto histórico e evolução das definições 

O conceito “Responsabilidade Social das Empresas” ganhou notoriedade nos meios 

académicos e empresariais norte americanos em 1953, após a publicação da obra “Social 

Responsabilities of the Businessman” por parte de Howard Bowen, que revolucionou o conceito 

na era moderna (Leite, 2009). Desta forma, no início da década de 1960, registou-se nos 

E.U.A. um movimento de popularização/destaque/ênfase no que à ética e responsabilidade 
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social das empresas diz respeito. Este movimento rapidamente se alastrou à Europa, 

culminando em mudanças nas empresas no que concerne às suas práticas e relacionamento 

com funcionários, consumidores, fornecedores e meio ambiente5. Assim, na década de 1960 

assistiu-se uma expansão da literatura e consequente proliferação das definições de 

responsabilidade social das empresas referente aos anos 70. Nos anos 80 o número de 

definições diminuiu e passou a registar-se um aumento de investigação e aparecimento de 

conceitos alternativos. Já na década de 1990, a responsabilidade social das empresas começa 

a englobar os conceitos de social responsiveness, performance social e cidadania empresarial 

(Carroll, 1999). 

O conceito “Responsabilidade Social das Empresas” tem sido estudado e discutido nos 

últimos 70 anos pelos teóricos, no entanto, devido à incapacidade para definir concretamente 

o conceito, estas discussões são amplamente marcadas pela ambiguidade presente (Carroll, 

1979; Whitehouse, 2006). Assim, é necessário chegar a um consenso no que à definição do 

conceito diz respeito, para que posteriormente se possa refletir e debater o tema (World 

Business Council for Sustainable Development [WBCSD], 1999).  

As definições de Responsabilidade Social das Empresas dividem-se entre duas grandes 

escolas. Enquanto que a escola de Friedman (1970) defende que as empresas são obrigadas 

unicamente a obter lucro entre os limites éticos e legais, a escola de sociedade (e.g. Carroll, 

1979; McWilliams & Siegel, 2001) argumenta que as empresas têm obrigações mais 

abrangentes para com a sociedade – ações cujo objetivo são o bem-estar social, sem que os 

mesmos englobem interesses das empresas e exigências legais – sendo necessário destacar, 

no que toca aos comportamentos sociais,  a sua condição voluntária.  

Carroll (1979) define a responsabilidade social das empresas incorporando as expetativas 

económicas, legais, éticas e filantrópicas que a sociedade apresenta em relação às empresas. 

Brønn & Vrioni (2001) também incluem estas quatro expetativas nos seus “pontos-chave” 

que permitem definir eficazmente o conceito de responsabilidade social das empresas. 

Enquanto que as responsabilidades económicas estão orientadas para a obtenção de lucro, 

através de bens e serviços prestados à sociedade, este terá de ser obtido cumprindo as 

responsabilidades legais (isto é, a lei vigente). As responsabilidades éticas abrangem as 

expetativas que englobam as preocupações dos clientes, consumidores, colaboradores, 

shareholders e comunidade em geral. O desejo da sociedade para que a empresa se envolva 

                                                      
5 https://cgov.pt/o-ipcg/326-redir#http://www.cmvm.pt/publicacoes/cadernos/caderno21.asp, A 
Responsabilidade Social das Empresas (RSE), acedido em 8/01/2019 

https://cgov.pt/o-ipcg/326-redir#http://www.cmvm.pt/publicacoes/cadernos/caderno21.asp
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ativamente na comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da mesma está 

presente nas responsabilidades filantrópicas (Carroll, 2001) – é importante destacar que, 

enquanto as responsabilidades sociais e económicas são exigidas às empresas, as 

responsabilidades éticas e filantrópicas são desejadas pela sociedade (Carroll, 2000; Windsor, 

2001), sendo as filantrópicas uma responsabilidade que vai para além do que pode ser/é 

requisitado/imposto a uma empresa (Lerner & Fryxell, 1988; Mullen, 1997). 

Segundo Abreu, David e Crowther (2005), foi na década de 1990 que se tornou 

inquestionável a responsabilidade social das empresas, uma vez que, a sua atividade depende 

do bem-estar presente e futuro da sociedade e comunidade onde estão inseridas. 

No que toca à adesão das empresas às práticas de responsabilidade social, há diversos fatores 

a ter em conta. No entanto, as condições económicas (economia e o nível de competição a 

que uma empresa está sujeita) interferem acentuadamente com as perspetivas de se 

apresentar um comportamento social responsável. A performance financeira de uma 

empresa é proporcional à probabilidade da mesma apresentar comportamentos socialmente 

responsáveis, isto é, quanto melhor a sua performance mais provável é que apresente 

comportamentos socialmente responsáveis. No que toca à competitividade, quanto mais 

moderada for, maior probabilidade existe para que as empresas apresentem bons 

comportamentos e ações sociais responsáveis. Por outro lado, quanto mais intensa for a 

competitividade do mercado, menor a probabilidade das empresas apresentarem 

comportamentos socialmente responsáveis, uma vez que a sua preocupação principal é 

financeira.  

Devido à possível oscilação de comportamentos socialmente responsáveis derivados da 

performance financeira das empresas, é natural que, quanto maior for a regulação ao nível 

estatal e por parte da Organização das Nações Unidas, melhor será a performance social das 

empresas (Campbell, 2007). 

A título de exemplo, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o programa Global 

Compact, cujo objetivo passa por mobilizar a comunidade empresarial internacional para a 

promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações laborais e meio 

ambiente. O programa baseia-se em dez princípios que visam a contribuição das empresas 

para a criação de uma estrutura sócio ambiental consistente, em mercados livres e abertos, 

assegurando que todos usufruem dos benefícios da economia global. A par deste programa 

surge o princípio de que as empresas devem estender as práticas de responsabilidade social 

para além das exigências legais, uma vez que há uma grande diversidade de quadros legais no 
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que à dimensão global diz respeito. Convém mencionar que o programa Global Compact não 

abrange todo os aspetos mencionados, focando-se nos tópicos mais urgentes, 

proporcionando uma melhoria nas performances e responsabilidade social das empresas em 

todo o mundo.  

As reações perante o programa foram mistas. Por um lado, as empresas destacaram que é 

essencial manter intacta a natureza voluntária dos comportamentos socialmente 

responsáveis. Assim, vão contra a regulamentação destes aspetos, uma vez que resulta na 

perda de eficiência no que à criatividade e inovação das empresas diz respeito, podendo até 

resultar em conflitos internos nas empresas, particularmente nas que operam em vários 

espaços geográficos. Por outro lado, os sindicatos e as organizações da sociedade civil 

defendem a definição de um quadro regulamentar que designe requisitos mínimos, 

salvaguardando, desta forma, os direitos tanto dos colaboradores como dos clientes e 

comunidade em geral. Por último, os investidores e organizações de consumidores 

expressaram a necessidade de uma melhor e mais extensa informação sobre as práticas 

(sociais?) por parte das empresas. 

Pese embora as reações destacadas em cima, é aceite globalmente que as práticas de 

responsabilidade social podem ter impactos positivos em diversos indicadores, desde o valor 

para o acionista, lucros, atração e retenção de clientes, competitividade, valor da marca e grau 

de inovação, diminuindo assim riscos associados à atividade das empresas e expandindo as 

oportunidades das mesmas6. 

No que toca à relação entre a responsabilidade social das empresas e a performance global 

das mesmas, a ligação de maior destaque é sem dúvida estabelecida através da reputação. A 

reputação de uma empresa reflete o seu sucesso relativo no que diz respeito à concretização 

das expetativas dos seus mais variados stakeholders (Freeman, 1984; Fombrun, 1996). 

Fombrun and Shanley (1990) defendem que uma reputação favorável pode permitir a uma 

empresa cobrar preços premium, facilitar o seu acesso a capital, assim como, atrair melhores 

investidores e acionistas. A evidência empírica nos seus estudos, sugere que quanto maior 

for a contribuição de uma empresa para o bem-estar social, melhor vai ser a sua reputação. 

A reputação, relacionada com a imagem da marca, aponta para a diferenciação da mesma e, 

por fim, resulta num ganho (através de boa reputação), ou perda (através de má reputação), 

da vantagem competitiva (Kay, 1993). 

                                                      
6 https://cgov.pt/ acedido em 08/01/2019 

https://cgov.pt/
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Fombrun and Shanley (1990) referem: 'Well-reputed firms have a competitive advantage 

within their industries, but poorly reputed firms are disadvantaged.' (Brønn & Vrioni, 2001) 

2.6.2 A Responsabilidade Social das Empresas na relação com os hábitos 

de consumo e práticas empresariais (exemplos) 

Após o cenário da grande crise de 2008, surgiu uma alteração nos hábitos de consumo, tanto 

devido a fatores económicos, assim como, devido a avanços tecnológicos e a um aumento 

da consciência ecológica. O abrandamento no ritmo de consumo mudou a perspetiva dos 

consumidores, que por sua vez, modificaram as características e valores que mais valorizavam 

nos produtos e serviços procurados. Atualmente os consumidores “procuram encontrar 

valor para o dinheiro: virou moda ser racional” (Refosco, Mazzotti, Sotoriva, & Broega, 

2011). 

Desta forma, a prática da sustentabilidade social ganha força. Esta implica a procura de níveis 

de qualidade de vida superiores, nunca descurando os valores pessoais e comunitários como, 

por exemplo, a utilização consciente de recursos naturais.  

A título de exemplo, no setor da moda, novas propostas de design que incluem ciclos de vida 

mais duradouros para os produtos, tal como, movimentos educacionais que levam a um 

consumo mais eficiente, serão indispensáveis para a reformulação do mercado deste setor. 

Os consumidores, cada vez mais, valorizam os problemas do seu dia-a-dia e preocupam-se 

com os valores éticos associados ao consumo. Aqui, deve entrar a responsabilidade social 

das empresas. Schulte (2008) defende que caso o vestuário produzido inclua um processo de 

desenvolvimento sustentável, permitirá aos clientes transmitirem a mensagem de que o seu 

consumo é consciente e que se preocupam, de fato, com o futuro da humanidade e 

desenvolvimento sustentável do planeta. Cabe, no entanto, às empresas desenvolverem esta 

comunicação através da moda, criando um elo “forte” de comunicação, onde os clientes se 

sentirão parte integral de todo este processo. (Refosco, Mazzotti, Sotoriva, & Broega, 2011) 

Este processo e evolução culmina numa nova sociedade de moda, onde a responsabilidade 

social tem um papel de destaque. Sendo os produtos associados à moda forte influenciadores 

da sociedade em geral, torna-se claro que caso os produtos desenvolvidos apelem a 

mensagens ecológicas, contribuíram para a consolidação de um consumo consciente e 

consequentemente desenvolvimento sustentável. O valor estético deixou de ser o único 

valorizado neste setor, sendo o valor ético atualmente tão ou mais importante que este. 
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A responsabilidade social pode ser vista como um caminho para garantir a fidelidade de 

clientes e colaboradores, ao mesmo tempo que melhora a relação de uma empresa com a 

comunidade e poderes políticos. Desta forma, pode assegurar uma posição de “confiança no 

futuro”, quer na forma que é reconhecida pela comunidade onde está inserida, quer na forma 

de possíveis apoios provenientes dos poderes públicos. Assim, resta às empresas 

reconhecerem possíveis oportunidades de atuação e porem em prática ações que aumentarão 

a sua performance social.  

2.6.3 Regulação da Publicidade infantil em Portugal e proteção dos 

jovens  

A publicidade em Portugal é regulada através do Código da Publicidade. Este código tem o 

objetivo de proteger o bem-estar dos destinatários da publicidade e, assim, estabelece regras 

para todo e qualquer tipo de publicidade. Por forma a alcançar os objetivos propostos este 

código proíbe e interdita certos tipos de publicidade, através de uma série de artigos, ao 

mesmo tempo que, lança o alerta sobre o conteúdo publicitário destinado a crianças e 

adolescentes. Este conteúdo deve ser prudente.  

O artigo 14ª expressa este cuidado, mencionando a fragilidade psicológica dos menores. 

Toda a publicidade destinada a menores deve-se abster dos seguintes pontos:  

“a) Incitar diretamente os menores, explorando a sua inexperiência ou credulidade, a adquirir 

um determinado bem ou serviço; 

b) Incitar diretamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a comprarem os 

produtos ou serviços em questão; 

c) Conter elementos suscetíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou moral, bem 

como a sua saúde ou segurança, nomeadamente através de cenas de pornografia ou do 

incitamento à violência;  

d) Explorar a confiança especial que os menores depositam nos seus pais, tutores ou 

professores.  

2 - Os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens publicitárias em que 

se verifique existir uma relação direta entre eles e o produto ou serviço veiculado.” 

(Decreto-Lei n.º 330/90 de 10 de Outubro de 1990) 

No que à televisão diz respeito, surgiu em 2007 a diretiva “Television Without Frontiers”, 

lançada pelo Parlamento Europeu. Esta baseia-se no princípio do livre movimento de 

programas televisivos europeus dentro do mercado interno e a transmissão do maior número 

de obras europeias possível. A diretiva pretende salvaguardar alguns aspetos de interesse 
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público, nomeadamente, a proteção de menores. Apesar de existir esta diretiva internacional, 

não deixam de existir diferenças na legislação de cada país. No caso português, continua a 

imperar o Código da Publicidade em conjunto com a Lei da Televisão e dos Serviços 

Audiovisuais, no entanto, foram incluídos alguns artigos presentes na diretiva em cima 

mencionada. (Alves, 2011) 

Em Portugal, a lei da televisão possuí vários artigos que ajudam à proteção das crianças no 

que aos conteúdos publicitários diz respeito. A lei diz que a publicidade (televisiva) deve ser 

claramente identificada e separada do resto da comunicação. A transmissão de programas 

infantis só pode ser interrompida por publicidade uma vez a cada 30 minutos. É proibida a 

colocação de produtos em programas infantis, sendo que, nos restantes programas onde a 

colocação de produtos é permitida, o produto não pode ser referido e é proibido incentivar 

os telespetadores à compra dos mesmos. (Alves, 2011) 

Desta forma, podemos dizer que em Portugal o artigo 14ª, juntamente com o limite do tempo 

de publicidade diário e por programa, assim como, a proibição dos programas-publicidade, 

são as maiores armas quando se fala da proteção das crianças e adolescentes perante a 

publicidade. Quando comparado com outros países (principalmente) desenvolvidos e/ou 

europeus nota-se que Portugal poderia estender a sua estratégia de proteção dos menores. 

No caso Alemão, os intervalos publicitários são integralmente banidos dos programas 

infantis (devendo ser transmitidos sem qualquer interrupção). No entanto, o principal 

destaque vai para o limite máximo diário de 20 minutos destinados a publicidade infantil por 

estação televisiva, sendo que, só pode ser transmitida após as 20h – até lá esta não é de todo 

permitida (Nogueira, 2016). 

Em Inglaterra, é levado seriamente em conta a falta de maturidade das crianças. A 

incapacidade para distinguir realidade de ficção pode tornar as crianças demasiado 

vulneráveis e suscetíveis à publicidade. Assim, em Inglaterra é proibida toda a publicidade 

telefónica, por correio e internet destinada às crianças. Destaca-se também que nenhum 

anúncio pode usar como estratégia passar uma mensagem de menosprezo ou inferiorização 

caso não se consuma um certo serviço ou produto (Nogueira, 2016). 

Nos E.U.A., a medida de proteção das crianças com maior destaque estabelece que o limite 

de publicidade, destinada a crianças, por hora de programação é de 12 minutos. Desta forma, 

é fácil concluir o grande atraso que os E.U.A. têm neste tema. Mesmo sabendo que a cultura 

norte-americana se baseia num consumo desmedido, a falta de proteção das crianças no que 

toca à publicidade não pode ser posta em segundo plano (Nogueira, 2016). 
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No Chile, a partir de 2012, com o intuito de melhorar os hábitos de alimentação dos jovens, 

foi lançada uma lei que proíbe qualquer anúncio sobre alimentos não saudáveis destinado a 

menores de 14 anos (Nogueira, 2016). 

No Canadá, não é permitida a publicidade com “bonecos”, personagens e pessoas famosas, 

a não ser quando os anúncios em causa promovam segurança, educação, saúde, meio 

ambiente, etc (Nogueira, 2016). 

Para finalizar, a Noruega e o Quebeque, baniram integralmente a publicidade a menores de 

12 anos de idade7. 

Desta forma, podemos concluir que, apesar de Portugal já ter uma legislação que tem em 

conta o bem-estar das crianças no que toca à exposição da publicidade – particularmente 

quando comparada com a legislação norte-americana-, podem ser desenvolvidos esforços e 

estratégias que aumentem a proteção das mesmas. Aqui podem ser destacados o exemplo 

alemão e norueguês, países cotados como dos países com melhor qualidade de vida a nível 

mundial8. 

2.7 Hipóteses de Investigação 

2.7.1 Definição da Amostra 

Uma vez que este estudo pretende averiguar os efeitos da publicidade no nível de 

materialismo das crianças – cuja evidência aponta para um aumento do mesmo (John, 1999) 

-, foi definido que a faixa etária a ser analisada será entre os sete e os onze anos. Esta faixa 

etária permite, desde já, efetuar questionários escritos e, portanto, trabalhar mais 

pormenorizadamente com crianças. A partir dos sete anos é notório o desenvolvimento da 

capacidade de decisão das crianças no que toca ao consumo (e consequente resposta perante 

a publicidade). O limite superior de onze anos permite que a análise seja feita com crianças 

que, apesar de já possuírem capacidade de decisão, são mais suscetíveis à persuasão presente 

na publicidade, não sendo ainda caraterizadas por John (1999) como se de consumidores 

racionais se tratassem. Entre os doze e os dezasseis anos, os jovens já apresentam 

capacidades cognitivas e sociais que permite caraterizá-los como consumidores racionais.  

John (1999) define esta fase (sete a onze anos) como etapa analítica, uma das etapas da 

Socialização do Consumidor. 

                                                      
7 http://archive.ppu.org.uk/chidren/advertising_toys_eu.html acedido em 22/05/2019 
8 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI acedido em 22/05/2019 

http://archive.ppu.org.uk/chidren/advertising_toys_eu.html
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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No que diz respeito a todas as outras caraterísticas dos elementos da amostra (género, classe 

social, ano escolar, etc) nenhuma foi levada em conta aquando da escolha da sua participação.  

2.7.2 Hipóteses Teste 

Com o intuito de perceber de que formas as crianças (nomeadamente as de sete a onze anos 

que serão participantes nos questionários deste estudo) têm contato com a publicidade, 

pretendemos analisar se a exposição à mesma é feita através da televisão e ou internet. O 

objetivo é distinguir de que forma as crianças encaram a publicidade a que estão sujeitas, uma 

vez que, têm diferentes interpretações individuais sobre a razão e propósito de cada anúncio. 

A título de exemplo, num estudo elaborado por Oates, Blades, & Gunter (2002), algumas 

das crianças envolvidas caraterizavam os intervalos dos programas televisivos como sendo 

apenas uma pausa na programação ou um intervalo que lhes permitia ir beber algo ou ir à 

casa de banho.  

A interpretação de um anúncio online pode ser diferente e, assim, há que averiguar qual a 

fonte de publicidade a que as crianças envolvidas no estudo mais utilizam. 

 

H1: As crianças entre os 7 e 11 anos são, em média, mais expostas a publicidade através da TV do que da 

internet. 

 

Caso a publicidade impactue positivamente nos valores materialistas/consumistas das 

crianças, as empresas deviam (enquanto socialmente responsáveis) tomar certas ações ou 

medidas de forma a prevenir estes acontecimentos. No entanto, essas ações ou medidas 

dependerão da forma como as crianças veem e interpretam a publicidade. Oates, Blades, & 

Gunter (2002) identificam quatro diferentes intepretações de crianças (entre os seis e dez 

anos) face à publicidade televisiva. No seu estudo, concluíram que há crianças que 

comprendem o intuito persuasivo da publicidade, que há crianças que entendem a 

publicidade como fonte de informação, outras que caraterizam a publicidade apenas como 

uma pausa ou intervalo na programação televisiva e, por fim, um outro grupo que não 

encontra justificação para a existência da mesma. 
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Tabela 1 – Percentagens de respostas à questão do propósito da publicidade, agrupado por idades. 

Desta forma, para analisar eficazmente se a publicidade leva a um aumento dos valores 

materialistas, é necessário associar qual a interpretação do intuito publicitário de cada criança 

em relação à influência da mesma nos seus valores. 

 

H2: A maioria das crianças identifica o objetivo da publicidade, despoletar a necessidade de compra e o seu 

papel de informação. 

 

A publicidade tem como objetivo aumentar ou despoletar desejos nas crianças pelos 

produtos publicitados. No entanto, esta criação de desejo pode resultar em valores 

materialísticos. O materialismo, para além do desejo de obtenção de um certo serviço ou 

produto, implica uma visão do consumo que antecipa felicidade, sucesso e realização pessoal, 

caso se adquira o produto ou serviço em causa. (Opree, Buijzen, van Reijmersdal, & 

Valkenburg, 2014) 

Enquanto que o desejo por um certo bem não tem grande impacto na formação psicológica 

e consequente bem-estar de um individuo, valores materialistas podem sim interferir no bem-

estar pessoal. No que toca à responsabilidade social das empresas, este bem-estar deve ser 

levado em conta, pelo que, caso se confirme a relação entre a publicidade e os valores 

materialistas tem de resultar em ações ou medidas que salvaguardem os indivíduos (neste 

caso crianças) expostos aos conteúdos publicitários. 

 

H3: quanto maior a exposição de uma criança à publicidade, mais materialistas serão os seus valores. 

 

Uma vez que as crianças tendem a persuadir os pais à compra de produtos desejados, o que 

segundo McNeal (1992) se trata de uma das maiores dimensões do mercado infantil - o 

mercado de influência -, é natural que se avalie os efeitos da exposição de uma criança à 

publicidade através dos pedidos ou tentativas de persuasão para que os pais comprem os 

produtos publicitados. Esta hipótese é uma extensão de uma hipótese analisada no estudo 

“Marketing Infantil: um estudo sobre a influência da publicidade televisiva nas crianças” 
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elaborado por Alves (2011), onde se analisava se as crianças pediam com frequência os 

produtos desejados aos pais. Aqui vai-se mais longe e pretende-se analisar se os produtos 

pedidos com frequência aos pais aumentam e se alteram consoante a publicidade a que as 

crianças são expostas. O objetivo é analisar se a exposição publicitária se materializa no seu 

comportamento como consumidor e não apenas nos seus valores.  

O objetivo é analisar se a exposição publicitária se materializa no seu comportamento como 

consumidor e não apenas nos seus valores. 

 

H4: quanto maior a exposição à publicidade, maior o consumo/pedidos de consumo por parte das crianças. 
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3. Metodologia 

3.1. Questões éticas e legais 

Uma vez que este estudo é efetuado através de participação de crianças, foram seguidos 

todos os procedimentos éticos e legais da UNICEF (Graham et al, 2013). A proteção dos 

seus direitos foi assegurada, obteve-se a autorização dos respetivos pais ou encarregados de 

educação e, pese a obtenção da autorização, a sua participação foi sempre sujeita à sua livre 

aceitação. Foi enviado junto com o pedido de autorização todo o procedimento do estudo, 

onde foi explicitado que todos as respostas e dados obtidos seriam confidenciais, assim 

como, o anonimato dos participantes. Sendo um estudo de opinião foi explicado 

previamente às crianças a não existência de respostas certas ou erradas. 

Às instituições abordadas para realizar os questionários foi enviado junto do pedido de 

autorização todo o procedimento e regras a cumprir. 

3.2. População e amostra 

A população que vai ser o objeto desta investigação é composta por crianças portuguesas 

com idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos, uma vez que este intervalo de idades 

corresponde ao que John (1999) define como etapa analítica (uma das etapas do Socialização 

do Consumidor), onde as crianças apresentam um aumento na sua capacidade de decisão. 

Foi utilizado um processo de amostragem não probabilística por conveniência. 

3.3. Método 

O programa escolhido para efetuar a análise dos dados recolhidos através dos questionários 

foi o IBM SPSS Statistics 24. De maneira a testar as hipóteses de investigação, foram 

utilizados testes t de amostras em pares, testes binomiais (não paramétricos), testes de 

normalidade e testes de correlação de Spearman. De forma a explorar os dados recolhidos 

utilizou-se igualmente técnicas de análise descritiva, que permitiram também complementar 

os resultados obtidos dos testes às hipóteses teste. 

3.4. Procedimento e Instrumentos de recolha de dados 

O procedimento a utilizar nesta investigação será baseado no método experimental. A 

amostra será dividida em dois grupos, o de controlo e o experimental. Inicialmente os dois 

grupos responderão a uma primeira parte de um questionário (Parte 1), cujo objetivo é avaliar 

o nível de materialismo de cada participante (através de uma escala pré-definida). Neste 
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questionário estarão também presentes duas questões sobre a idade e ano de escolaridade 

dos participantes. 

Esta Parte I é uma adaptação da MVS – Material Values Scale- elaborada por Richins and 

Dawson (1992), constituído por 18 itens, divididos por três subescalas – felicidade, 

centralidade e sucesso. A adaptação é necessária, uma vez que, os intervenientes do estudo 

(crianças) não têm as capacidades cognitivas para responder esclarecidamente ao 

questionário original (ambiguidade, várias negações, questões vagas, etc) ou o questionário 

aborda situações pelas quais as crianças ainda não são expostas. Assim, Opree et al (2014) 

desenvovleram o MVS-c, onde todos os pontos considerados no questionário são 

importantes para as crianças (dinheiro, roupa, presentes de aniversário). A linguagem 

utilizada na construção das perguntas é clara e concreta. Quando um estudo lida com 

crianças, é importante ter atenção o tempo máximo em que estas conseguem manter a 

atenção. Na investigação original (Richins and Dawson, 1992), é destacado a utilidade dos 

questionários de seis e três itens, sendo que é bastante próxima da utilidade do questionário 

de 18 itens. Isto, levou a que Opree et al (2014) desenvolvem-se igualmente não só a versão 

MVS-c mas também as versões de seis e três itens (também incialmente elaboradas por 

Richins and Dawson), facilitando desta forma a sua utilização quando há o envolvimento de 

crianças. Desta forma, o questionário que será utilizado neste estudo será do de seis itens, 

onde cada uma das subescalas acima mencionadas será representada por duas questões cada. 

Adaptando a sua utilização por Dingus (2014), onde atrbuíu sete níveis associados a cada um 

dos 18 itens – o resultado final do questionário pode variar então entre 18 pontos (nível de 

materialismo mínimo) e 126 (nível de materialismo máximo), sendo que neste estudo o valor 

médio foi de 75.06, não muito afastado da mediana, 72-, neste estudo serão atribuídos apenas 

quatro níveis associados a cada um dos seis itens. As possíveis respostas serão “não, de todo”, 

“não, nem por isso”, “sim, um pouco” e “sim, bastante” (como no estudo protagonizado 

por Opree et al (2014)), sendo atribuído um ponto à resposta “não, de todo”, dois pontos à 

resposta “não, nem por isso”, três pontos à resposta “sim, um pouco” e quatro pontos  à 

resposta “sim, bastante”. No que toca a avaliar a componente da centralidade do 

materialismo, até que ponto as posses e consumo são o essencial para a vida de uma pessoa, 

Opree et al (2014) utilizam as perguntas “Achas que é importante possuir coisas caras?” e 

“Achas que é importante vestires marcas caras?”. A componente da felicidade do 

materialismo, que analisa o grau de importância das posses e compras na persecussão da 

felicidade e satisfação, é analisada através das perguntas “Ficas feliz quando compras coisas 
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caras?” e “Ficavas mais contente caso vestisses/comprasses roupas mais caras?”. Por fim, o 

sucesso do materialismo, onde as pessoas avaliam o sucesso e bem-estar de outras pessoas 

através das suas posses, é analisado através das perguntas “Dás-te melhor com crianças que 

têm coisas mais caras?” e “Dás-te melhor com colegas que têm muitas coisas (brinquedos, 

roupa, tecnologia, etc)?”. 

Posteriormente, ambos os grupos serão expostos a um filme de curta duração (5m 

aproximadamente). O grupo experimental terá presente no seu filme publicidade destinada 

à faixa etária da amostra, enquanto que, o grupo de controlo, durante a visualização do 

mesmo filme, não estará sujeito a qualquer publicidade. Desta forma, podemos destacar a 

presença da publicidade no filme exibido como o estímulo proporcionado ao grupo 

experimental.  

Assumindo a preponderância que os produtos tecnológicos têm atualmente, o anúncio 

utilizado será um anúncio de 2019 (presente na programação televisiva em Junho) sobre um 

jogo para a Nintendo Switch – a consola mais vendida em 2018 (nº de unidades)9. O anúncio, 

que tem a duração de 19 segundos, começa por destacar a facilidade de utilização da consola 

independentemente do lugar onde se encontre o utilizador (neste caso, começa a utilização 

num avião), terminando com o mesmo utilizador a jogar o novo jogo com as suas duas filhas, 

já em sua casa. O anúncio demonstra as várias funcionalidades da consola, assim como, a 

boa disposição e felicidade dos utilizadores da mesma. Convém também mencionar que o 

anúncio começa e termina com uma imagem do logo da consola, facilitando a associação das 

características e momentos publicitados ao produto em causa e que surgirá a meio da exibição 

do filme de curta duração. O filme a ser utilizado é uma short story motivacional de animação 

do ano de 2017 e pertence a Alice Tzue. O filme tem a duração de quatro minutos e 47 

segundos e não tem qualquer fala/deixa. 

Por fim, após a visualização do filme, ambos os grupos responderão à segunda parte do 

questionário (Parte II) onde será testado o seu interesse pelos produtos evidenciados pela 

publicidade, permitindo analisar no fim da recolha de dados se existe causalidade no que toca 

à influência da publicidade e o aumento do nível de materialismo/consumismo nas crianças. 

A Parte II também abordará a perceção das crianças presentes no grupo experimental no 

que toca à finalidade da publicidade, isto é, esta segunda parte terá perguntas que permitam 

analisar se as crianças compreendem a o objetivo de persuasão dos anúncios observados.  

                                                      
9 https://www.businessinsider.com/nintendo-switch-best-selling-console-2018-2019-1 acedido em 

16/06/2019 

https://www.businessinsider.com/nintendo-switch-best-selling-console-2018-2019-1
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O estudo Children’s Advertising Exposure, Advertised Product Desire, and Materialism: A Longitudinal 

Study (Opree et al, 2013), onde foi realizado um questionário destinado a crianças (entre os 

8 e os 11 anos) em que se perguntava com que frequência as crianças expressavam o desejo 

de comprar um produto quando o viam a ser publicitado. Os produtos inquiridos foram 

escolhidos através de dados provenientes de Nielsen Media Research, que indicam quais os 

produtos publicitados aquando da recolha de dados, funcionando estes produtos como um 

bom proxy para os produtos publicitados no geral. Adaptando este estudo, pretende-se 

inquirir neste questionário o desejo de adquirir os produtos publicitados no filme do grupo 

experimental, analisando desta forma se o impacto da visualização do anúncio leva a 

diferentes respostas por parte de cada um dos grupos (de controlo e experimental). 

Consequentemente, através dos resultados será analisado se a publicidade em questão levou 

a uma discrepância entre as respostas dos dois grupos face às respostas obtidas na primeira 

parte do questionário, analisando dessa forma o seu possível efeito nos níveis de 

materialismo/consumismo.  

Um fator preponderante, que pode de alguma forma interferir com os resultados obtidos, é 

a capacidade das crianças entenderem o efeito persuasivo da publicidade. Caso as crianças 

consigam reconhecer este efeito, as suas respostas podem alterar-se perante a visualização da 

publicidade. Tendo como base o estudo de Rosado e Agante (2012), onde foi colocada a 

hipótese das crianças (no estudo em questão) terem a perceção da intenção persuasiva dos 

advergames, este questionário terá também perguntas (destinadas apenas ao grupo 

experimental que foi exposto à publicidade em causa) para analisar se as crianças em causa 

têm a perceção da intenção de persuasão da publicidade. No estudo de Rosado e Agante 

(2012) foi questionado às crianças qual achavam ser o propósito do advergame em causa. O 

advergame escolhido, Nesquik’s Chocolate Powder – Nesquik Extreme Kart, foi levado em conta 

para esta análise uma vez que continha vários símbolos da marca e produto que publicitavam 

o produto Nesquik, assim como o personagem que representa o mesmo. Após as crianças 

jogarem cinco minutos, com o propósito de analisar se as crianças percebiam a intenção do 

advergame levar ao consumo e compra do produto, era-lhes pedido para escolherem qual das 

imagens providenciadas (uma crianças a beber leite achocolatado, uma criança a ajudar a mãe 

na cozinha, uma criança a estudar numa sala de aula – relativamente à intenção de consumir 

– e uma criança a jogar ténis, uma criança a jogar computador, uma criança num 

supermercado a pedir à mãe para comprar uma embalagem de leite achocolatado – 

relativamente à intenção de compra) correspondia à finalidade do jogo. Esta Parte II será 
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composta por quatro questões destinadas a ambos os grupos (experimental e de controlo). 

A primeira questão prende-se com a opinião das crianças no que toca à quantidade de 

anúncios publicitários enquanto veem televisão, cujo objetivo é analisar se as crianças em 

causa reparam e diferenciam a publicidade da programação televisiva. A segunda questão, 

“Que tipo de anúncios costumas ver (alimentação, higiene, produtos de limpeza, viagens, 

concertos, brinquedos, tecnologias, etc)?”, tem como propósito analisar se as crianças em 

causa preservam a informação providenciada pela publicidade, assim como, averiguar a que 

tipo de publicidade são mais sujeitas. A terceira questão, “Qual o objetivo de um anúncio, 

isto é, porque é que existem anúncios?”, trata-se de analisar de que formas as crianças em 

causa interpretam a publicidade, nomeadamente, o seu efeito persuasivo. Por fim, a quarta 

questão, “Dos anúncios que vês, quais são os produtos que mais gostas/gostarias de 

comprar?”, tem como finalidade analisar que tipo de publicidade despoleta um maior desejo 

de posse no que às crianças diz respeito.  

No que toca ao grupo experimental, este terá uma terceira parte (Parte III), com duas 

questões introdutórias – “Qual era a marca do produto que apareceu no anúncio (assinala 

com uma cruz a hipótese correta)?”, cujas possibilidade de resposta é (selecionável através 

de uma cruz) “Sony”, “Microsoft”, “Nintendo” ou “Huwaei”, e “Conheces a marca do 

anúncio, já tinhas visto anúncios sobre esta marca (assinala com uma cruz a hipótese 

correta)?”, cuja possibilidade de resposta é “Sim” ou “Não” -  ao tema abordado nesta parte, 

tema este que está relacionado ao anúncio apresentado a meio do filme. Por fim, são 

colocadas duas outras questões, “O que mais te chamou a atenção neste anúncio?” – cujo 

objetivo é analisar qual os pontos de destaque do anúncio para as crianças - e “Qual é a 

intenção do anúncio, isto é, o que achas que o anúncio quer que faças?”- cujo objetivo é 

avaliar a compreensão das crianças no que toca ao propósito do anúncio. O objetivo é similar 

ao das questões dois e três, sendo que sabemos qual o anúncio em concreto permitindo dessa 

forma analisar mais eficazmente a interpretação das crianças. Convém relembrar que o 

objetivo principal do estímulo (anúncio a meio do filme) é, no entanto, analisar se este leva 

a maiores níveis de materialismo/consumismo, pelo que, neste questionário deve-se destacar 

a quarta pergunta. Uma vez que os questionários são direcionados para crianças, todas as 

questões com a exceção da última são de resposta fechada, facilitando assim o processo de 

resposta e a própria análise às respostas. Há perguntas de escolha múltipla e outras de 

resposta selecionável onde as crianças poderão eleger gostos pessoais ou opiniões através da 

seleção de um ou mais itens colocados como possíveis respostas. 
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De maneira a facilitar a análise às respostas obtidas, é importante categorizar as respostas 

obtidas. No seu estudo sobre a publicidade televisiva – um teste que analisava a capacidade 

das crianças reconhecerem nomes de marcas, cenários de anúncios, memória e a sua perceção 

da intenção da publicidade – Oates, Blades, & Gunter (2002) categorizaram as respostas 

obtidas em quatro categorias Uma onde as crianças se apercebiam da intencionalidade da 

publicidade em persuadir. Uma onde as crianças intepretavam a publicidade como uma fonte 

de informação. Outra em que as crianças assumem que a publicidade televisiva é uma mera 

pausa/intervalo na programação televisiva. Por fim, a última categoria destina-se às crianças 

cuja resposta foi não sabe/não respondeu. 

Nesta experiência podemos identificar três tipos de variáveis, a dependente, a independente 

e as moderadoras. A variável dependente trata-se do nível de materialismo, a variável 

independente corresponde à presença da publicidade no estímulo – a que o grupo de 

controlo não está sujeita - e as moderadoras correspondem à classe social, idade e horas de 

consumo de media (que será avaliado num questionário destinado aos pais, uma vez que 

estes têm uma melhor noção de valor médio do que as crianças, possibilitando uma resposta 

mais fidedigna do tempo que os seus filhos dedicam diariamente às redes sociais). 

Paralelamente, como também pretendemos testar a influência da publicidade nos hábitos de 

consumo das crianças (aparte de se analisar se há algum impacto nos seus valores 

materialistas), é importante termos em conta os pedidos de consumo que as mesmas efetuam 

aos pais: “A solitação do produto tornou-se pois no símbolo da permeabilidade das crianças 

à persuasão comercial…” (Kapferer, 1985). As solicitações das crianças tornaram-se objetos 

de vários estudos. A natureza facilmente referenciável por um observador externo, neste caso 

os pais, evita possíveis distorções nas respostas das crianças, deixando que os factos falem 

por si (Kapferer, 1985). Desta forma, os pais responderão a um questionário onde se 

abordará a quantidade de tempo diária que os seus filhos dedicam à televisão e internet (e 

correspondentemente o tempo a que são expostos a publicidade), assim como, quais os 

pedidos de consumo dos mesmos. O questionário será subdivido em dois segmentos, 

televisão e internet, sendo as perguntas alocadas a cada segmento similares, com o intuito de 

extrair precisamente a mesma informação. Assim, no segmento dedicado à TV, a primeira 

pergunta, “Em média, quantas horas de televisão vê o seu filho por dia?”, destina-se a apurar 

a quantidade de tempo a que as crianças são expostas diariamente a anúncios. A segunda 

pergunta, “Que programas costuma ver o seu filho?”, consiste em perceber qual o tipo de 

anúncios a que as crianças são sujeitas para poder estabelecer uma ligação fidedigna e lógica 
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entre a primeira e a terceira questão. A terceira e última pergunta, “O seu filho já lhe pediu 

algum bem material (roupa, tecnologia, brinquedos, moda, alimentação) baseado na 

programação/publicidade a que estão sujeitos enquanto veem televisão? Se sim, quais?”, é 

necessária para poder analisar se as crianças que são expostas a mais publicidade televisiva 

revelam um maior número de pedidos de consumo perante os pais. No segmento dedicado 

à internet, a primeira pergunta é “Em média, quantas horas passa o seu filho online por dia?”, 

pretendendo mais uma vez apurar o tempo de exposição diária das crianças no que toca a 

anúncios. A segunda questão, “Que websites e/ou aplicações costuma usar o seu filho?”, 

representará o mesmo papel da segunda questão presente no segmento de Televisão. E, por 

fim, a terceira questão, “O seu filho já lhe pediu algum bem material (roupa, tecnologia, 

brinquedos, moda, alimentação) baseado na publicidade a que estão sujeitos enquanto 

navegam online? Se sim, quais?”, é necessária para poder analisar se as crianças que são 

expostas a mais publicidade online revelam um maior número de pedidos de consumo 

perante os pais. Importa distinguir a natureza da publicidade (televisiva ou online) aquando 

da análise dos resultados. Consoante a natureza, pode-se extrapolar conclusões diferentes 

devido à forma de distribuição da publicidade e do conteúdo partilhado por cada uma delas, 

particularmente no que toca à legislação e proteção das crianças, como foi abordado 

previamente na revisão de literatura. 
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4. Resultados 

4.1. Composição da Amostra  

A amostra utilizada no estudo foi obtida através de várias fontes, todas elas provenientes da 

área do Grande Porto. Uma vez que a amostra foi recolhida durante o período de férias 

escolares, o questionário foi predominantemente realizado em dois ateliers de verão. O 

primeiro realizado pela Gaiaprende+, na escola básica de Chouselas, contribuiu com 31 

participantes, sendo que foram distribuídos cerca de 70 pedidos de autorização de 

participação aos Encarregados de Educação. O segundo realizado pelo Caderno Mágico, 

onde foram distribuídos 15 pedidos de participação aos Encarregados de Educação, 

contribuindo com 8 participantes. Os restantes participantes surgiram através da cooperação 

de familiares e conhecidos da rede de relações do investigador.  

Os participantes foram divididos, sempre que possível, igualmente entre o grupo 

experimental e de controlo, com a máxima diferença de um elemento por grupo de 

participantes total. Assim, tanto o grupo experimental como o grupo de controlo contam 

com 26 participantes cada. 

A média de idades total é de 8,83 anos, sendo que a média de idades do grupo de controlo 

é de 8,65 e a do grupo experimental é de 9 anos. 

4.2. Teste de hipóteses 

Toda a análise estatística foi efetuada considerando um nível de significância de 0,05. 

Hipótese 1: A primeira hipótese tem como propósito demonstrar que as crianças, dos 7 aos 

11 anos, dedicam mais tempo do seu dia-a-dia à televisão do que à “internet”, sendo desta 

forma sujeitas a uma maior influência da programação publicitária televisiva face à 

proveniente da internet. 

Podemos ver, através da estatística descritiva, que das 50 respostas válidas10 para analisar esta 

hipótese 33 dos 50 elementos (uma maioria considerável) dedicam mais tempo semanal à 

televisão do que à Internet (Tabela 2). Este tempo será um proxy para a quantidade de 

publicidade televisiva e online a que as crianças estão sujeitas. 

                                                      
10 duas das respostas providenciadas pelos encarregados de educação não permitem concluir o tempo 

despendido por parte dos participantes 
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Tabela 2 – Estatística Descritiva, Nº de crianças que despende mais tempo semanal a ver TV do que online. 

Em média, cada participante passa 11h:23m semanais a assistir à televisão e 7h:09m semanais 

à internet, sendo que a diferença é de 4h14m (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Média Semanal de horas dedicadas à TV e online. 

Foi efetuado um teste t de amostra em pares, de forma a avaliar se a diferença observada é 

significativa. Podemos observar que o p-value é de (aproximadamente) 0,000, uma vez que 

é menor do que 0,05 rejeitando a hipótese H0 – as médias das horas despendidas 

semanalmente pelas crianças em televisão e online são iguais. Assim, não rejeitando a 

hipótese H1, podemos concluir que a diferença de médias é estatisticamente significativa 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Teste t amostra em pares – avaliar a diferença entre as horas semanais dedicadas à TV e online. 

Hipótese 2: A segunda hipótese tem como objetivo analisar se as crianças identificam a 

finalidade da publicidade – despoletar a necessidade de compra e/ou o seu papel de 

informação. Para realizar esta análise foram utilizadas duas perguntas, uma de resposta 

fechada e outra de resposta aberta. A de resposta aberta, “Qual é a intenção do anúncio, isto 
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é, o que achas que o anúncio quer que faças?”, uma vez que está relacionada com o anúncio 

apresentado ao grupo experimental no decorrer da experiência, foi apenas colocada a 26 

elementos da amostra. A de resposta fechada, “Qual o objetivo de um anúncio, isto é, porque 

é que existem anúncios?”, foi colocada a todos os elementos da amostra.  

Começando por analisar a pergunta de resposta fechada, podemos ver das 52 respostas que 

nenhuma foi “outro” motivo para além destes três apresentados. Três das respostas são 

consideradas não válidas porque os participantes escolheram mais do que uma alternativa 

apresentada. A razão pela qual não foi permitida a hipótese de escolher mais do que uma 

hipótese, permitindo assim aos participantes escolherem as duas finalidades possíveis 

descritas na hipótese 2, é avaliar a qual das componentes dão as crianças mais ênfase, 

percebendo dessa forma que capacidade têm de reconhecer a tentativa de persuasão através 

da publicidade. 

Como podemos ver, através da estatística descritiva, a maioria das crianças (73,1%) 

identificaram uma das finalidades apresentadas acima, sendo que 42,3% respondeu 

identificando a tentativa de persuasão publicitária (Tabela 5 e Tabela 6). 

 

Tabela 5 – Estatística Descritiva – Frequência da resposta de “qual o objetivo de um anúncio”. 

 

Tabela 6 – Nº de crianças que identificou corretamente um dos objetivos da publicidade. 
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Realizou-se um teste Binomial que tem como H0 que a proporção da população é capaz de 

identificar pelo menos uma das finalidades da publicidade é 0,8, isto é, 80% das crianças 

identificam pelo menos uma das finalidades da publicidade. Sendo p-value de 0,141 e, 

portanto, maior que 0,05, não se rejeita a hipótese H0 (Tabela 7). Desta forma, através dos 

resultados obtidos na pergunta “Qual o objetivo de um anúncio, isto é, porque é que existem 

anúncios?”, podemos concluir que a hipótese H2 não é rejeitada. (Note-se que o p-value tem 

de pertencer ao intervalo [0;1]. Quando se expande o output obtido na análise, podemos ver 

que o p-value é 0,141 (Tabela 8) em vez do indicado na primeira tabela (141,000). O problema 

surge devido à versão do programa SPSS). 

 

Tabela 7 – Teste Binomial para testar se 80% da população é capaz de identificar uma das finalidades. 

 

Tabela 8 – Output do Teste Binomial expandido. 

Apesar da elevada percentagem apresentada em cima, regista-se uma grande diferença 

quando comparamos os resultados tendo em conta a idade dos participantes. Desta forma, 

caso separemos os participantes em dois grupos consoante a sua idade, neste caso, um grupo 

cuja idade dos participantes é 7 ou 8 anos e, um outro, em que a idade dos mesmos está entre 

os 9 e os 11 anos, podemos ver que a percentagem de crianças que identifica uma das 

finalidades da publicidade é acentuadamente diferente entre os dois grupos. 
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Por um lado, no grupo com a faixa etária mais baixa, a percentagem de identificação de pelo 

menos uma das finalidades é “apenas” de 47,6%, sendo que, a identificação da tentativa de 

persuasão através da publicidade é de 28,6% (Tabela 9 e Tabela 10). 

 

Tabela 9 - Estatística Descritiva – Frequência da resposta, para 7 e 8 anos, de “qual o objetivo de um anúncio”. 

 

Tabela 10– Nº de crianças, de 7 e 8 anos, que identificou corretamente um dos objetivos da publicidade. 

 
Por outro lado, no grupo com a faixa etária mais elevada, 90,3% das crianças identifica uma 

das finalidades e 51,6% identifica a tentativa de persuasão através da publicidade (Tabela 11 

e Tabela 12). 
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Tabela 11 - Frequência da resposta, para 9 a 11 anos, de “qual o objetivo de um anúncio”. 

 

Tabela 12 - Nº de crianças, de 9 a 11 anos, que identificou corretamente um dos objetivos da publicidade. 

De forma a complementar a análise desta questão (fechada) tendo em conta os dois grupos 

acima mencionados (“menos de 9 anos” e “maiores de 8 anos”), foi efetuado um Teste qui-

quadrado, de forma a avaliar se a diferença entre os dois grupos é estatisticamente relevante. 

Assumindo a hipótese H0 como se as variáveis fossem independentes, isto é, como se a idade 

não tivesse qualquer influência na resposta correta por parte das crianças, podemos ver que 

o p-value é de 0,001 (Tabela 13). Sendo inferior a 0,05, rejeitamos H0, o que nos permite 

afirmar que as variáveis não são independentes – estão associadas - e, assim, que a idade 

influencia a escolha da resposta correta. 
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Tabela 13 – Teste Qui-Quadrado para testar a independência dos dois grupos de idade (resposta fechada). 

Através da tabela cruzada (Tabela 14) podemos observar que a idade influencia 

positivamente a escolha da resposta correta, isto é, quanto mais velhas forem as crianças, 

maior a sua capacidade para reconhecer o intuito persuasivo da publicidade, mesmo quando 

todas pertencem à (mesma) faixa etária correspondente à etapa analítica, onde já existe 

(começa a existir) a capacidade de decisão. 

 

 
Tabela 14 – Tabela cruzada (identificação intuito por faixa etária), pergunta fechada. 
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Prosseguindo a análise utilizando a pergunta de resposta aberta (“Qual é a intenção do 

anúncio, isto é, o que achas que o anúncio quer que faças?”) e focando primordialmente na 

identificação do efeito de persuasão pretendido pela publicidade, os resultados obtidos 

demonstram que 50% das crianças, sem qualquer tipo de sugestão para além do anúncio, 

definem a ação de comprar o produto como a intenção da empresa e a sua respetiva 

publicidade. 11,5% dos participantes crê que o anúncio serve para fazer com que desfrutem 

de mais tempo (neste caso a jogar) com a família e 7,7% considera que o anúncio serve como 

meio de promoção tanto da marca, como do jogo (Tabela 15). De maneira a simplificar e 

tornar clara a análise, foram agrupadas as respostas dadas por cada criança após processar e 

analisar a resposta individual de cada um. 

 

Tabela 15 – Frequência da resposta aberta sobre a intenção da publicidade e identificação correta da intenção persuasiva da 
mesma. 

Através de um teste binomial para analisar (tal como anteriormente) se a proporção da 

população que é capaz de identificar a intenção persuasiva da publicidade é 0,8 (H0), temos 

que o p-value é de 0,000 (Tabela 16). Sendo inferior a 0,05, rejeita-se H0. No entanto, 

tomando H0* como se a média da população fosse 0,6, o p-value é igual a 0,200, não se 

rejeitando H0* (Tabela 17). Apesar de, face à pergunta fechada, a possível média da 

população ser inferior, não há razão para mudar a posição de não rejeição face à segunda 

hipótese, uma vez que 60% de reconhecimento do intuito de persuasão da publicidade por 

parte das crianças ser um número significativo, particularmente quando, face à pergunta 

aberta, só foi testado se as crianças conseguiam identificar a intenção persuasiva da 

publicidade, enquanto que anteriormente foi testado se as crianças conseguiam identificar 
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uma de duas intenções. (À semelhança do último teste binomial, na tabela onde não é 

rejeitada a hipótese nula, é necessário expandir o output para observar o verdadeiro valor do 

p-value – Tabela 18). 

 

Tabela 16 - Teste Binomial para testar se 70% da população é capaz de identificar a intenção persuasiva da publicidade. 

 

Tabela 17 - Teste Binomial para testar se 60% da população é capaz de identificar a intenção persuasiva da publicidade. 

 

Tabela 18 - Output do Teste Binomial expandido. 

 
Analisando os resultados obtidos (nesta pergunta) de acordo com a faixa etária, a diferença 

nas respostas dadas pelas crianças é ainda mais vincada que anteriormente.  

No que toca às crianças com menos de 9 anos, nenhuma foi capaz de mencionar o intuito 

persuasivo do anúncio, enquanto que nas crianças com mais de 8 anos 76,5% das crianças 
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(em 17 elementos desta faixa etária) mencionou o aspecto acima referido (Tabela 19 e Tabela 

20). 

 

Tabela 19 - Frequência da resposta aberta sobre a intenção da publicidade e identificação correta da intenção persuasiva da 
mesma, para crianças de 7 e 8 anos. 

 

Tabela 20 - Frequência da resposta aberta sobre a intenção da publicidade e identificação correta da intenção persuasiva da 
mesma, para crianças de 9 a 11 anos. 
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Para complementar a análise desta pergunta tendo em conta os dois grupos acima 

mencionados, realizou-se um teste qui-quadrado para analisar se a diferença entre os dois 

grupos é estatisticamente relevante. Assumindo a hipótese H0 como se as variáveis fossem 

independentes, isto é, como se a idade não tivesse qualquer influência na resposta correta 

por parte das crianças, podemos ver que o p-value é de 0,000 (Tabela 21). Uma vez que 

rejeitamos H0, podemos afirmar que as variáveis não são independentes – estão associadas 

- e, assim, que a idade influencia a escolha da resposta correta. 

 
Tabela 21 – Teste Qui-quadrado para testar a independência dos dois grupos de idade (resposta fechada). 

 

Apesar do teste qui-quadrado ter sido efetuado, é importante mencionar que duas das células 

apresentam um valor esperado inferior a 5 (4,5 foi o valor mínimo registado para o valor 

esperado, não muito afastado do mínimo requisitado). Isto faz com que o teste perca eficácia 

mas é justificado pelas respostas dadas pelo grupo de 7 e 8 anos, uma vez que, nenhuma 

criança foi capaz de identificar a intenção persuasiva do anúncio. Como nenhum dos 

elementos deste grupo identificou corretamente o intuito, aquando da análise estatística, foi-

lhes atribuído o valor 0 (simbolizando a não identificação do intuito), o que leva a que os 

valores do grupo sejam definidos por uma constante. Esta constante leva à perda de eficácia 

do teste qui-quadrado. 

Através da tabela cruzada (Tabela 22) podemos observar que a idade influencia 

positivamente a escolha da resposta correta, isto é, quanto mais velhas forem as crianças, 

maior a sua capacidade para reconhecer o intuito persuasivo da publicidade, mesmo quando 

todas pertencem à (mesma) faixa etária correspondente à etapa analítica, onde já existe 

(começa a existir) a capacidade de decisão. 
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Tabela 22 – Tabela cruzada (identificação intuito por faixa etária), pergunta fechada. 

Assim, apesar da não rejeição da segunda hipótese, é importante diferenciar a forma como 

as crianças intepretam a publicidade, uma vez que o intervalo dos 7 aos 11 anos de idade 

definido por John (1999) como etapa analítica - onde as crianças apresentam um aumento 

na sua capacidade de decisão – há uma clara distinção na “resposta tipo” das crianças de 7 e 

8 anos, face às mais velhas.  

Hipótese 3: A terceira hipótese surge com o intuito de analisar se quanto maior a exposição 

de uma criança à publicidade, mais materialistas serão os seus valores. De forma a testar esta 

hipótese, vamos relacionar as horas (providenciadas pelos encarregados de educação) que 

cada criança dedica semanalmente à televisão e internet (como proxy para o a diferença da 

quantidade de publicidade a que cada criança está sujeita) com as suas respostas (e 

consequentes resultados) da primeira parte do questionário. A primeira parte do questionário 

é uma adaptação da MVS – uma escala que avalia o nível de materialismo - (material values 

scale) elaborada por Richins and Dawson (1992) que a torna apropriada a crianças. 

Desta forma, é necessário efetuar um teste de correlação cujo objetivo é verificar a 

independência entre duas variáveis (total de horas semanais de publicidade a que cada criança 

está sujeita e o seu nível de materialismo). No entanto, previamente a efetuar-se um teste de 
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correlação, é necessário verificar se as variáveis seguem uma distribuição normal, de maneira 

a saber que teste de correlação usar – Pearson ou Spearman. 

 

Tabela 23 – Teste de normalidade das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “ Total de horas semanais de 
exposição de publicidade”. 

Uma vez que o p-value de ambas as variáveis é menor do que 0,05, rejeita-se a hipótese H0, 

ou seja, rejeita-se a hipótese de que as variáveis seguem distribuição normal (Tabela 23). 

Assim, uma vez que as variáveis não seguem distribuição normal foi efetuado o teste de 

correlação de Spearman (teste não paramétrico). 

Como podemos ver na Tabela 24, o p-value é 0,132, uma vez que é superior a 0,05, não se 

rejeita a hipótese nula de que as variáveis não são correlacionadas. 

 

Tabela 24 – Teste de Spearman das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “ Total de horas semanais de exposição 
de publicidade”. 

No entanto, caso analisemos a correlação entre as horas totais semanais de televisão a que 

uma criança está sujeita e o seu nível de materialismo através do mesmo teste (uma vez que 

ambas as variáveis não seguem distribuição normal devido ao p-value obtido através do teste 

de normalidade ser inferior a 0,05 que, como tal, resulta na rejeição da hipótese de seguirem 

distribuição normal – Tabela 25), vemos que a correlação é positivamente (devido ao 

coeficiente de correlação ser positivo – 0,344) significativa, uma vez que o p-value resultante 
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do teste é de 0,013 (como é menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula de que as variáveis não 

são correlacionadas – Tabela 26).  

 

Tabela 25 - Teste de normalidade das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “horas totais semanais de televisão a 
que uma criança está sujeita”. 

 

Tabela 26 - Teste de Spearman das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “horas totais semanais de televisão a que 
uma criança está sujeita”. 

A diferença face à primeira análise (análise da correlação do nível de materialismo com o 

número de horas total a que uma criança está sujeita a publicidade) pode ser justificada 

através da primeira hipótese teste que não foi rejeitada (“As crianças entre os 7 e 11 anos 

são, em média, mais expostas a publicidade através da televisão do que da internet”). Uma 

vez que há mais crianças que estão sujeitas à publicidade via televisão do que via internet (33 

das 50 respostas analisadas), é natural que a correlação seja significativa para a publicidade 

televisiva mas não online. Após efetuar o teste de correlação de Spearman (como ambas as 

variáveis não seguem distribuição normal devido ao p-value obtido através do teste de 

normalidade ser inferior a 0,05 rejeita-se a hipótese de seguirem distribuição normal – Tabela 

27) pode-se observar que o p-value é de 0,442. Como este é superior a 0,05, não se rejeita 

H0, isto é, não se rejeita que as variáveis não são correlacionadas (Tabela 28). 
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Tabela 27- Teste de normalidade das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “horas totais semanais online a que 
uma criança está sujeita”. 

 
Tabela 28 - Teste de Spearman das variáveis “somatório pontuação de materialismo” e “horas totais semanais online a que uma 

criança está sujeita”. 

No que toca à terceira hipótese teste, esta é rejeitada caso consideremos a correlação entre a 

variável “total de horas semanais de publicidade a que uma criança está sujeita” ou a “total 

de horas semanais de publicidade via online a que uma criança está sujeita” e o seu nível de 

materialismo. A mesma não se rejeita caso considere a correlação entre a variável “total de 

horas semanais de publicidade via televisão a que uma criança está sujeita”. 

 

Hipótese 4: A finalidade da quarta hipótese é analisar se a exposição à publicidade leva a 

um maior consumo por parte das crianças. Como se tratam de crianças e a sua capacidade 

de consumo é mínima, optou-se por testar se uma maior exposição publicitária (utilizando 

como proxy o número de horas totais semanais que uma criança passa a ver televisão e 

online) resulta num aumento do número de pedidos de consumo das crianças. Os dados dos 

números de pedidos foram providenciados pelos encarregados de educação e foram 

distinguidos os pedidos relacionados com a publicidade televisiva e a online. 

Foi efetuado um teste de normalidade, com o intuito de testar se as variáveis “total de horas 

semanais de publicidade a que uma criança está sujeita” e “número de pedidos total” seguem 

distribuição normal. O p-value de ambas as variáveis é menor do que 0,05 e desta forma 
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rejeita-se a hipótese das variáveis seguirem distribuição normal (Tabela 29). Assim, para 

analisar se há correlação entre as variáveis tem de se utilizar um teste de correlação de 

Spearman. 

 

Tabela 29 - Teste de normalidade das variáveis “nº de pedidos total” e “ Total de horas semanais de exposição de publicidade”. 

Como podemos observar no que diz respeito ao teste de Spearman, foi obtido um p-value 

de 0,110 (Tabela 30). Uma vez que este é maior que 0,05 não se rejeita a hipótese nula, isto 

é, que existe ausência de correlação entre as variáveis. 

 

Tabela 30 - Teste de Spearman das variáveis “nº de pedidos total” e “ Total de horas semanais de exposição de publicidade”. 

Realizando o mesmo teste mas substituindo a variável “total de horas semanais de 

publicidade a que uma crianças está sujeita” pela variável “total de horas semanais de 

publicidade via online a que uma criança está sujeita”, verificamos que o p-value é de 0,007 

(Tabela 32), o que por sua vez determina que a correlação entre esta variável e o “número de 

pedidos de consumo efetuado por cada criança” é positivamente (coeficiente de correlação 

positivo – 0,375) significativa (rejeita-se a hipótese nula). Utiliza-se o mesmo teste de 

Spearman pois, após efetuar um teste de normalidade para as variáveis em causa, obtemos 

que o p-value de ambas as variáveis é menor que 0,05 (Tabela 31). 
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Tabela 31 - Teste de normalidade das variáveis “nº de pedidos online” e horas totais semanais online a que uma criança está 

sujeita”. 

 
Tabela 32 – Teste de Spearman das variáveis “nº de pedidos online” e horas totais semanais online a que uma criança está 

sujeita”. 

Esta correlação pode ser justificada pelo tipo de publicidade a que uma pessoa está sujeita 

online, isto é, enquanto a publicidade televisiva é mais generalizada, tentando que os mesmos 

anúncios cheguem ao maior número de pessoas possível, os anúncios online são 

especializados e orientados para os gostos e pesquisas individuais de cada indivíduo. Desta 

forma, os anúncios online podem ter uma maior capacidade de moldar e cativar os desejos 

de cada pessoa, nomeadamente, das crianças. 

Realizando o mesmo teste mas substituindo a variável “total de horas semanais de 

publicidade a que uma crianças está sujeita” pela variável “total de horas semanais de 

publicidade via televisão a que uma criança está sujeita”, verificamos que o p-value é de 0,364, 

assim, não se rejeita a hipótese nula, de que não se verifica qualquer correlação entre as 

variáveis (Tabela 34). Utiliza-se o mesmo teste de Spearman pois, após efetuar um teste de 

normalidade para as variáveis em causa, obtemos que o p-value de ambas as variáveis é 

menor que 0,05 (utiliza-se o valor de Kolmogorov-Smirnov pois há pelo menos 50 elementos 

válidos nesta amostra – Tabela 33). 
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Tabela 33 – Teste de normalidade das variáveis “nº de pedidos online” e horas totais semanais de televisão a que uma criança 
está sujeita”. 

 
Tabela 34 -Teste de Spearman das variáveis “nº de pedidos online” e horas totais semanais de televisão a que uma criança está 

sujeita”. 

Assim, a quarta hipótese é rejeitada quando assumimos que quanto maior o número total de 

horas semanais de publicidade a que uma criança está sujeita ou total de horas semanais de 

publicidade via televisão a que uma criança está sujeita resulta em mais pedidos de consumo 

por parte das crianças e não é rejeitada quando total de horas semanais de publicidade via 

online a que uma criança está sujeita resulta em mais pedidos de consumo por parte das 

crianças. 

Uma vez que a quarta hipótese pretende analisar se a maior exposição à publicidade leva a 

um maior consumo e/ou pedidos de consumo por parte das crianças, é pertinente ter em 

conta a experiência realizada através dos questionários. A experiência baseou-se na 

mostragem do mesmo pequeno filme a dois grupos (um experimental, outro de controlo), 

com a diferença do filme do grupo experimental ter um pequeno anúncio da Nintendo. Ao 

visualizarem o anúncio as crianças do grupo experimental poderiam demonstrar mais 

predisposição para na pergunta “Dos anúncios que vês, quais são os produtos que mais 

gostas/gostarias de comprar (assinala com uma cruz as respostas que considerares)?” 

escolherem a opção “Videojogos e tecnologia”. No entanto, como podemos verificar na 
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estatística descritiva representada no quadro a seguir apresentado, não se registou a mínima 

alteração nos dois grupos (ambos de 26 elementos), onde 16 participantes de cada um dos 

grupos escolheu a hipótese acima mencionada (Tabela 35). Uma possível justificação para o 

sucedido passa pelo facto de o anúncio exibido passar regularmente na televisão aquando da 

realização dos questionários. Desta forma, as crianças de ambos grupos podiam já ter visto 

várias vezes o anúncio em questão, pelo que, uma vez a mais pode não ter impacto na escolha 

das crianças, pese a proximidade temporal da visualização do anúncio e das respostas dadas 

pelas mesmas. Por outro lado, tecnologia é já uma das categorias mais preferidas pelas 

crianças11 e por isso a resposta pode ser a resposta normal que dariam mesmo sem ter havido 

qualquer estímulo publicitário. 

 

Tabela 35 – Nº de crianças de cada grupo (controlo e experimental) que escolheram ou não a opção “videojogos e tecnologia”. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 https://www.bbc.com/news/technology-32067158 acedido em 03/09/2019. 

https://www.bbc.com/news/technology-32067158
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5. Conclusão  

5.1.  Discussão de Resultados 

Após o trabalho desenvolvido é possível responder à Research Question “os anúncios 

publicitários de hoje em dia, televisivos e online, provocam ou não materialismo (maior nível 

de materialismo) nas crianças?”. 

Como vimos através dos resultados, apesar da maioria das crianças (dos sete aos onze anos) 

serem capazes de identificar o intuito persuasivo da publicidade, existe uma correlação 

positiva entre o tempo que as crianças são expostas à televisão e, consequentemente, à 

publicidade televisiva, e o seu nível de materialismo. Uma vez que a publicidade televisiva 

é pouco diferenciada, para tentar abranger o maior número de espetadores possível, nota-se 

que esta leva a que os níveis de materialismo na maioria das crianças aumente.  

No entanto, no que toca ao consumo/pedidos de consumo propriamente ditos, vemos que 

a publicidade online desempenha um papel preponderante. Por outro lado, a publicidade 

televisiva já não tem tanta importância, não tendo sido registada nenhuma evidência 

estatística que permita relacionar o consumo com a publicidade televisiva. Aqui, vemos que 

a capacidade da publicidade online ser muito mais orientada para os gostos e vontades 

individuais, faz com que o intuito persuasivo da publicidade ganhe uma nova dimensão, ao 

explorar mais aprofundadamente as caraterísticas individuais de cada pessoa, resultando 

num maior consumo/pedidos de consumo por parte das crianças. 

O facto das crianças serem mais expostas à publicidade televisiva do que à publicidade online, 

também justifica as diferenças no tipo de publicidade que é responsável pelo aumento do 

nível de materialismo e pelo que é responsável pelo consumo/pedidos de maior consumo. 

Sendo o tempo de exposição à televisão superior e sendo o tipo de publicidade televisiva não 

específica, é natural que esta contribuía para valores e formas de estar, mas uma vez que não 

têm o detalhe pessoal (especialização) não conseguem direcionar a vontade de consumir para 

produtos específicos, pelo menos não tanto (nem em volume relevante) como a publicidade 

online. A publicidade online, por outro lado, tem a capacidade de direcionar as vontades de 

consumo para produtos específicos, devido à sua capacidade de especialização mas, uma vez 

que não é tão abrangente, nem as crianças são tão expostas a ela (como à publicidade 

televisiva), não reúne as características necessárias para influenciar os valores da maioria das 

crianças. 

Assim, é importante a Entidade Reguladora da Publicidade em Portugal continue o seu 

trabalho no que à regulação da publicidade televisiva diz respeito, tendo como exemplo 
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países que já baniram certos tipos de publicidade infantil para certas idades. Em certos casos, 

foi mesmo vetada a publicidade a menores de 12 anos. Por exemplo, no Chile a publicidade 

de alimentos não saudáveis a menores de 14 anos, no Canadá a publicidade com personagens 

de programas ou jogos infantis e na Noruega a publicidade foi integralmente banida a 

menores de 12 anos. Em Portugal é necessário tomar medidas, particularmente durante as 

horas e programas onde existe uma maior adesão de crianças. A título de exemplo mas na 

vertente da alimentação, foi aprovada em 23 de abril em Portugal a lei n.º 30/2019, cujo 

propósito é “Introduzir restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros 

alimentícios e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos 

gordos saturados e ácidos gordos transformados”, salvaguardando desta forma o bem estar 

dos jovens (Decreto-Lei n.º 30/2019 de 23 de Abril de 2019). 

Enquanto que para a televisão a publicidade tem um regulamento já um pouco mais restrito 

e fiscalização ao cumprimento das regras aplicadas, a internet é mais propícia a não ter um 

regulamento tão apertado e a não ter tão grande fiscalização. Desta forma, é importante 

desenvolver mecanismos de regulação e controle dos conteúdos da publicidade online a que 

as crianças são sujeitas. 

Existem três pilares – Legislação (já destacado acima), Educação Escolar e Educação Parental 

– mencionados pela literatura que desempenham um grande papel no que toca à prevenção 

do materialismo na idade em que o seu desenvolvimento é mais suscetível, isto é, na infância. 

Apesar de hoje em dia, cada vez mais precocemente, as crianças estarem mais alerta para o 

sentido e propósito quer da publicidade em si, quer de alguns tipos de programação televisiva 

e conteúdos online, a sua capacidade de decisão ainda não está completamente desenvolvida. 

Deste modo, apesar das crianças reconhecerem o intuito persuasivo da publicidade, quanto 

maior a sua exposição à mesma, mais as suas decisões e comportamentos parecem 

menosprezar o seu conhecimento e a sua capacidade de identificação dos propósitos 

publicitários. Aqui, entra fundamentalmente o papel da Educação (Escolar e Parental). 

Enquanto que nas escolas, já se justifica quase como se de uma disciplina se tratasse, a 

explicação e alerta (simples e apropriada à faixa etária em questão) para todo este mundo 

tecnológico e em rede, em casa o apoio e a proximidade com os seus filhos – existe uma 

relação entre a pouca comunicação entre pais e filhos e um aumento do nível de materialismo 

-, assim como, educar através do exemplo são ações fulcrais para prevenir o aumento do 

nível de materialismo nas crianças. 
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Por fim, as empresas têm um papel a cumprir no que à sua responsabilidade social diz 

respeito. Sendo a social responsiveness e a performance social metas para o desenvolvimento e 

cotação de uma empresa, estas têm de zelar pelo bem estar dos seus consumidores a nível, 

não só de satisfação, mas também mental, psicológico e social. Assim, mais que respeitar e 

cumprir as normas e leis, devem tomar a iniciativa de salvaguardar o bem estar psicológico 

dos seus clientes e proporcionar publicidade informativa e esclarecedora, ao invés de 

preferenciar a criação de uma necessidade de compra constante, que pode resultar no mau 

estar dos seus clientes e visualizadores da publicidade em geral. 

5.2. Limitações e Investigação Futura 

Sendo que este estudo requer a participação de crianças, a maior das limitações, o número 

da amostra, surgiu derivado das suas características – necessidade da permissão parental para 

participação, autorização das instituições onde estudam ou levam a cabo outras atividades, 

etc. Quanto maior a dimensão da amostra, para além de mais fidedignos os resultados, mais 

pontos de investigação poderiam ser analisados e elaborados. Nalguns casos, a incapacidade 

dos pais (ou encarregados de educação) de providenciarem informações claras sobre os 

hábitos de consumo e de tempo passado a ver televisão e online também não permitiu ter o 

mesmo número de elementos da amostra na análise a todas as hipóteses teste. 

No que toca a possíveis investigações futuras é fundamental analisar os conteúdos a que as 

crianças são expostas online. Apesar da maior parte das crianças navegar pelos mesmos sites 

ou apps (YouTube, sem dúvida o mais utilizado – anexo 4) a publicidade que surge a cada 

criança é/pode ser diferente tendo em conta os conteúdos que pesquisam online. Desta 

forma, é importante estudar o fenómeno da publicidade online uma vez que a capacidade de 

restrição de conteúdos, através de legislação, e fiscalização é claramente menor do que a 

publicidade televisiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Pedido de autorização aos pais. 

Exmo Sr. Encarregado de Educação,  

O meu nome é Guilherme Rosa, sou aluno do Mestrado em Economia na FEP – Faculdade 

de Economia do Porto – e estou a realizar a minha dissertação na área do comportamento 

do consumidor infantil, em particular sobre o desenvolvimento de comportamentos 

consumistas/materialistas nas crianças, de forma a encontrar formas de os combater. 

Para esse efeito, estou a levar a cabo um estudo sobre a forma como o contacto das crianças 

com a publicidade no dia-a-dia (através da televisão e da internet) pode influenciar (ou não) 

os seus valores e ações. Por este motivo, necessito que o(a) seu educando(a) responda a um 

questionário, após a visualização de um pequeno filme (com um anúncio publicitário 

incluído) na escola/ATL, e também preciso que o(a) Sr(a). responda a um curto questionário 

e o devolva na escola/ATL juntamente com esta folha assinada. 

Os dados recolhidos serão analisados por mim e a sua confidencialidade é total.  Apenas 

serão publicados na tese os resultados do estudo sem a referência aos dados dos alunos e dos 

encarregados de edução, e sem a identificação das escolas/ATL’s onde o estudo foi realizado. 

Os resultados do estudo poderão também ser apresentados em conferências, artigos/livros 

ou notícias relacionadas com o tema, e serão enviados para as escolas/ATL’s que participam 

no estudo, podendo ser consultados por todos os encarregados de educação. 

Caso tenha qualquer tipo de dúvidas, não hesite em contactar-me através do 912994856. 

Com os melhores cumprimentos, 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Autorizo o(a) meu filho(a) _____________________________________________ a 

participar neste estudo. 

 

Data:______________, ___ de __________, de 2019 

Assinatura do Encarregado de Educação: 

_________________________________________ 
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Anexo 2 – Questionário Pais 

Questionário Pais 
 
Responda às seguintes perguntas, tentando ser o mais sucinto possível.  
 
Televisão: 
 

1. Em média, quantas horas de televisão vê o/a seu/sua filho/a por dia? 
 
Durante a semana:________________________________________________ 
Durante o fim-de-semana:__________________________________________ 
 

2. Que programas costuma (o/a seu/sua filho/a) ver? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. O/a seu/sua filho/a já lhe pediu algum bem material (roupa, tecnologia, brinquedos, 
moda, alimentação) baseado na programação/publicidade a que estão sujeitos 
enquanto veem televisão? Se sim, quais? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Computador:  
 

1. Em média, quantas horas passa o/a seu/sua filho/a online por dia? 
 
Durante a semana:________________________________________________ 
Durante o fim-de-semana:__________________________________________ 
 

2. Que websites e/ou aplicações costuma (o/a seu/sua filho/a) usar? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. O/A seu/sua filho/a já lhe pediu algum bem material (roupa, tecnologia, brinquedos, 
moda, alimentação) baseado na publicidade a que estão sujeitos enquanto navegam 
online? Se sim, quais? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo 3 – Questionário crianças 
 

Questionário Crianças (Parte 1) 

Seleciona com um círculo, à volta de uma das caras, a tua opinião. Lembra-te que não há 

respostas certas ou erradas. 

1) Achas que é importante possuir 

coisas caras? 
 

Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

2) Achas que é importante vestires 

marcas caras? 

 
 

Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

3) Ficas feliz quando compras 

coisas caras? 

 
 

Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

4) Ficavas mais contente caso 

vestisses/comprasses roupas 

mais caras? 

 

 
Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

5) Dás-te melhor com crianças que 

têm coisas mais caras? 

 
 

Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

6) Dás-te melhor com colegas que 

têm muitas coisas (brinquedos, 

roupa, telemóveis, 

computadores, tablets, etc)? 

 

 
Não, de todo. 

 
Não, não 

muito. 

 
Sim, um pouco. 

 
Sim, bastante. 

 

 

 
 

Obrigado pela tua colaboração!  
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Questionário Crianças (Parte 2) 
Responde às seguintes perguntas e lembra-te que não há respostas certas ou erradas. 

 

1. Idade: ____ 

 
2. Assinala com uma cruz a tua resposta. Enquanto vês televisão, achas que 

passam): 

 

Muitos anúncios Alguns Anúncios Poucos Anúncios Nenhuns 

    

 
3. Assinala com uma cruz as hipóteses que considerares. Que tipo de anúncios 

costumas ver? 

 

Alimentação (fast food) 

☐ 

 

Higiene e produtos de 

limpeza 

☐ 

 

Viagens 
 

☐ 

 

Concertos, espetáculos, 

cinema 

☐ 

 

Brinquedos 

☐ 

 

Tecnologia 

 ☐ 

 

Outros:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Assinala com uma cruz a resposta que considerares. Qual o objetivo de um 

anúncio, isto é, porque é que existem anúncios? 

a) Para poderes fazer pausas quando vês televisão ☐ 

b) Para te mostrar que existe um produto, como usá-lo e para que serve ☐ 

c) Para te convencer a comprar ou a pedir aos pais ☐ 

d) Outro ☐ 

 
5. Dos anúncios que vês, quais são os produtos que mais gostas/gostarias de 

comprar (assinala com uma cruz as respostas que considerares)? 

 

Alimentação (fast 

food) 

☐ 

 

Material Escolar 

 ☐ 

 

 

Brinquedos 

☐ 

 

Concertos, 

espetáculos, cinema 

☐ 

 

Roupa e/ou acessórios de 

moda 

 ☐ 

 

Videojogos e tecnologia (pc, 

tablets, ipods, etc) 

 ☐ 

   

Outros:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Questionário Crianças (Parte 3)  

Vamos agora falar um pouco do filme que acabaste de ver. A meio do filme apareceu um 

anúncio e gostava de te fazer algumas perguntas sobre ele. 

 

6. Qual era a marca do produto que apareceu no anúncio (assinala com uma cruz a 

hipótese correta)? 

Sony Microsoft Nintendo Huwaei 

    

 

6.1. Conheces a marca do anúncio, já tinhas visto anúncios sobre esta marca (assinala 

com uma cruz a hipótese correta)? 

Sim Não 

  

 

7. Assinala com uma cruz a resposta que considerares. O que mais te chamou a 

atenção neste anúncio? 

a) Poderes jogar a consola em qualquer lugar ☐ 

b) O jogo que estão a jogar ☐ 

c) A diversão de jogar com a família ☐ 

d) Outro ☐ 

 

8. Qual é a intenção do anúncio, isto é, o que achas que o anúncio quer que faças? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Obrigado pela tua colaboração!  
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Anexo 4 – Três maiores preferências de websites e/ou aplicações 
 
Crianças que utilizam (ou não) “Youtube”, “Jogos” e “Instagram”. 

 

 

 
 
Anexo 5 – Três maiores preferências de programas televisivos 
 
Crianças que vêm (ou não) “Desenhos animados”, “Séries Infantis” e “Programas Infantis” 
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Anexo 6 – Três maiores preferências de canais televisivos 
 
Crianças que vêm (ou não) “Disney Channel”, “Cartoon Network” e “Canal Panda”. 
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