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Resumo 

O propósito da presente investigação é analisar a preferência dos consumidores pela 

marca em detrimento do produto, bem como determinar a relação entre a preferência e as 

atitudes e intenção de compra em crianças (dos 6 aos 10 anos de idade) e consumidores em 

idade adulta. 

Após a estrita observação do processo de investigação científica, e recorrendo à 

estatística descritiva (frequência, médias e desvio padrão), ao método diferencial (cruzamento 

e correlações entre variáveis) à análise do qui-quadrado e teste T (identificação de diferenças 

entre grupos) e ao software de análise estatística SPSS versão 20 – Statistical Package For 

Social Science (tratamento da informação recolhida e análise estatística), obtiveram-se 

resultados que apontam que a preferência dos sujeitos do estudo recai na marca em detrimento 

do produto. Independentemente das distintas situações em estudo, a embalagem da marca 

Barbie foi indicada mais vezes como preferida. Confirmou-se ainda que existe uma relação 

parcial entre as atitudes e a preferência. Embora nem todas as atitudes se demonstrem 

significativas, as mais favoráveis debruçaram-se maioritariamente na embalagem da marca 

Barbie, também ela a preferida dos sujeitos do estudo. Verificou-se, de igual modo, a 

existência de uma relação entre a preferência e a intenção de compra dos sujeitos em estudo, 

sendo que a probabilidade de compra vai ao encontro da preferência demonstrada. 

 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Embalagem; Produto; Marca; Valor da 

Marca; Preferência; Atitudes; Intenção de compra.  



v 

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyse the preference of consumers for the brand 

over the product, as well as to determine the relation between preference and attitudes and 

purchase intention in children (6 to 10 years old) and consumers in adulthood. 

After the strict observation of the process of scientific research, and using descriptive 

statistics (frequency, mean and standard deviation), the differential method (intersection and 

correlations between variables) to the analysis of the chi-square and T-test (identifying 

differences between groups) and the statistical analysis software SPSS version 20 - Statistical 

Package for Social Science (treatment of collected information and statistical analysis), the 

results obtained  indicated that the preference of the experimental subjects lies in the brand 

over the product. Regardless the distinct experimental treatments, the packaging of Barbie 

brand has been nominated more times as preferred. It was also confirmed that there is a partial 

relation between attitudes and preference. Although not all attitudes revealed meaningful, the 

most favourable focused mainly in the packaging of the Barbie brand, which is also the 

favourite of the experimental subjects. It was verified, likewise, the existence of a relation 

between preference and purchase intent of the subjects under study, and the purchase 

probability meets the preference shown. 

 

Keywords: Consumer Behaviour; Packaging; Product; Brand; Brand Equity; Preference; 

Attitudes; Purchase Intent. 
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1. Introdução  

O presente trabalho de investigação divide-se de acordo com aquilo que se julga ser a 

estrutura mais indicada para um trabalho desta natureza. Neste sentido, e para além da parte 

introdutória (capítulo 1) e conclusiva (capítulo 5), o corpo do trabalho divide-se nos seguintes 

capítulos: Fundamentação Teórica (capítulo 2), metodologia (capítulo 3), apresentação e 

discussão de resultados (capítulo 4). 

No capítulo que alicerça este trabalho, relativamente ao conhecimento produzido sobre 

a temática, a literatura sobre a marca revela duas correntes: a conceção clássica e a conceção 

moderna ou comportamental (Duarte 2012).  

A visão clássica tem por base a definição jurídica de marca como “associada à 

existência de sinais distintivos que permitem a diferenciação e em relação aos quais é 

conferida protecção” (Duarte 2012: 7). 

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (2013) a marca é 

encarada como “um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços 

de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes” (2013: 3). 

Por outro lado, a American Marketing Association (AMA) entende a marca como um 

“name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or service 

as distinct from those of other sellers”
1
.  

Na perspetiva do marketing, uma marca representa mais do que sinais distintivos. 

Exemplo da conceção moderna é a perspetiva de Keller e Lehmann (2006). Neste seguimento, 

“brands serve several valuable functions” (Keller e Lehmann 2006: 740). Para os clientes, as 

marcas podem simplificar a escolha, prometem um nível de qualidade particular, reduzem 

riscos e geram confiança. Refletem a experiência que os clientes têm com os produtos e 

desempenham um papel preponderante na determinação da eficácia dos esforços de 

marketing. Manifestam, ainda, o seu impacto no mercado consumidor, no mercado do produto 

e no mercado financeiro. Assim, “the value accrued by these various benefits is often called 

brand equity” (Keller e Lehmann 2006: 740). 

É evidente que “existem marcas e marcas. A maioria das marcas existentes não tem 

valor. Outras têm e outras, muito poucas, constituem o bem mais precioso que uma empresa 

pode possuir” (Ries e Ries 2005: 27). Uma marca destaca-se essencialmente pelo seu valor e 

atribui valor aos produtos ao adicionar-lhes um significado. É esta adição de valor atribuída 

                                                 
1 Definição de “marca” (brand) no dicionário online da AMA, disponível em 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B. 
 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B
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ao produto que constitui a base do valor da marca (Keller 1993). Por essa razão, importa 

perceber como preconiza Aaker (1991) que o valor de uma marca é o conjunto de ativos e 

passivos ligados à marca que adicionam (ou subtraem) valor – fornecido pelo produto ou 

serviço – a uma empresa ou aos seus clientes. Segundo este autor a notoriedade, a lealdade, a 

qualidade percebida, as associações à marca e outros ativos exclusivos constituem as fontes 

de valor de uma marca.  

Noutra perspetiva, Keller (1993) refere que o valor de marca advém das associações à 

marca na mente do consumidor, representando o efeito que o conhecimento da marca tem na 

resposta dos mesmos à ações de marca. O autor defende a notoriedade e a imagem de marca 

como fontes de valor.  

Conforme Yoo et al. (2000), o valor da marca é a diferença na escolha do consumidor 

por um produto de marca, em detrimento de outro produto sem marca, sendo que ambos 

possuem as mesmas características. A lealdade, qualidade percebida e a 

notoriedade/associações são as fontes de valor sustentadas por estes autores. 

A criação do valor da marca acontece quando o consumidor tem uma forte consciência 

e familiaridade em relação à marca, guardando na memória associações favoráveis e fortes, 

isto é, quando a marca é uma das preferidas pelo consumidor (Duarte 2012). Para Yoo et al. 

(2000) o valor da marca pode ser entendido como criador de preferência do consumidor por 

uma alternativa em detrimento de outra. 

A preferência pode ser encarada como o inverso da distância de uma marca até ao 

ponto ideal. O consumidor tem um nível para cada atributo ou dimensão em relação ao qual 

procede a comparações. Quanto menor for a distância do ponto ideal, maior é a preferência 

manifestada (Day 1972). A sua formação pode acontecer através da comparação entre 

atributos de diversas alternativas, como também através da avaliação individual destas. A 

preferência é a que se mostra mais favorável (Duarte 2012). 

Muitas das vezes confundida com o conceito de atitude, a preferência envolve duas ou 

mais opções, tornando-se a comparação um elemento crucial para a sua existência; já a atitude 

pode ser expressa, apenas, em relação a uma única opção. A preferência pode advir da 

intensidade da atitude, revelando-se quando um estímulo é entendido como a causa de um 

efeito positivo. Um consumidor que prefere uma marca anuncia uma atitude mais favorável a 

essa em detrimento de outra, assim a preferência é uma avaliação comparativa das atitudes 

dos consumidores face a várias alternativas (Duarte 2012). Não obstante, a preferência, tal 
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como a atitude, exprime a tendência do consumidor para adotar um certo comportamento 

(Sheth 1968). 

Nesta linha a corrente arquitetónica/construção da preferência refere que esta se 

constrói quando existe uma necessidade de se proceder à avaliação das alternativas (Payne et 

al. 1992). Como tal Cobb-Walgren et al. (1995) indicam uma associação positiva entre o 

aumento de valor de marca e a preferência através de um modelo em que referem que, quando 

as perceções dos indivíduos em relação às marcas possuem valor, geram preferência e esta, 

por sua vez, gera a intenção de compra, procedendo-se à escolha entre várias alternativas. 

Noutra perspetiva, Duarte (2012) acredita que é a preferência que gera o valor da 

marca e conduz à intenção de compra, seguindo-se a escolha entre várias alternativas e, por 

fim, uma avaliação pós-compra. Esta avaliação afeta o valor de marca, sendo que são as 

experiências do consumidor com a marca que vão potenciar a sua preferência futura pela 

mesma. O autor defende que a escolha fomenta valor à marca quando os consumidores 

acreditam que a sua aquisição foi a mais acertada. 

Neste contexto, este trabalho tem como finalidade refletir sobre o valor da marca, a 

preferência pela mesma e a sua relação com as atitudes e a intenção de compra dos 

consumidores, conforme Duarte “a importância do valor da marca reflecte-se (…) nos efeitos 

positivos do valor da marca na preferência e na intenção de compra” (Duarte 2012: 9). 

Em conformidade com a estrutura atrás delineada, e numa sequência lógica do trajeto 

da investigação, no capítulo 3, referente às questões metodológicas, apresenta-se o problema 

de conhecimento: terá a marca Barbie a capacidade de induzir a preferência de escolha entre 

outros efeitos afetivos bem como comportamentais das crianças dos 6 aos 10 anos de idade e 

dos adultos (ambos do género feminino), em detrimento do produto. Para encontrar resposta 

ao problema de conhecimento, define-se como objeto de estudo uma embalagem da boneca 

Barbie e uma embalagem de uma boneca (produto) sem marca. 

Tendo em conta esta problemática, tem-se como o objetivo geral aferir a preferência, 

entre outros efeitos afetivos bem como comportamentais, dos consumidores pela marca em 

detrimento do produto. Como tal, este objetivo inicial subsume vários objetivos específicos: 

conhecer a preferência das crianças (dos 6 aos 10 anos) e adultos pela marca Barbie em 

detrimento de um produto sem marca; determinar a relação entre as atitudes e a preferência 

das crianças (dos 6 aos 10 anos) e adultos face à marca; e ainda, averiguar a relação entre a 

intenção de compra e a preferência das crianças (dos 6 aos 10 anos) e adultos face à marca.  
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Após a definição do problema de conhecimento e dos objetivos, definiu-se a hipótese 

geral: Os consumidores mostram uma preferência significativa, entre outros efeitos afetivos 

bem como comportamentais, pela boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca 

(produto) equivalente sem marca. Como tal, sucedem seis hipóteses operativas:  

– H1: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram uma significativa preferência pela 

boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem marca;  

– H2: Os consumidores em idade adulta mostram uma significativa preferência pela boneca 

da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem marca;  

– H3: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência;  

– H4: Os consumidores em idade adulta mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência;  

– H5: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade demonstram que a preferência sobre a 

marca pode influenciar significativamente a sua intenção de compra;  

– H6: Os consumidores em idade adulta demonstram que a preferência sobre a marca pode 

influenciar significativamente a sua intenção compra. 

No que concerne à apresentação e discussão dos resultados, é possível avançar desde 

já que a preferência pela marca em detrimento do produto é significativamente expressiva. 

Ainda, esta preferência pela marca mostra relacionar-se com as atitudes mais favoráveis, dos 

sujeitos do estudo, em relação à mesma. Salienta-se, também, que a preferência demonstrada 

verifica uma maior intenção de compra. 
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2. Fundamentação Teórica 

Neste capítulo é apresentado um conjunto de conceitos teóricos relevantes no 

desenvolvimento do presente trabalho de investigação. A fundamentação teórica é o suporte 

para a análise dos dados e informações coletados (Moresi 2003).  

Este capítulo está dividido em três partes. Numa primeira é abordado o conceito de 

consumo, bem como o comportamento do consumidor, nomeadamente nas idades a que 

correspondem os sujeitos da investigação; numa segunda fase o produto é o assunto abordado 

tentando perceber o seu valor para os clientes, passando pela diferenciação dos mesmos, 

assim como a problemática da embalagem; e numa terceira fase a fundamentação teórica 

debruça-se sobre a marca, o seu valor e a preferência pela mesma. 

 

2.1. Introdução à Fundamentação Teórica 

Na presente fundamentação teórica será abordada a noção de consumo e o 

comportamento do consumidor, bem como os fatores que influenciam esse comportamento. 

Estes fatores são relevantes para entender o modo como os consumidores tomam a decisão de 

compra. 

Posteriormente é apresentado o segmento infantil, enquanto consumidor. Como tal, 

importa perceber o desenvolvimento cognitivo da criança para que melhor se entenda o seu 

comportamento enquanto consumidora. A socialização do consumidor é um tema também 

salientado, na medida em que importa para compreender que as crianças absorvem 

conhecimentos sobre o consumo desde cedo, e é por essa razão que se apresenta de seguida o 

processo de decisão de compra adaptado às crianças. 

O conceito de produto surge como outra temática com importância na presente 

investigação, abordando-se a sua hierarquia de valor para o cliente, bem como a classificação 

de produtos. O produto deve ser distinto para que seja possível a sua fixação na mente dos 

consumidores, e por essa razão a diferenciação surge como mais um assunto abordado na 

fundamentação teórica. Ainda, o ciclo de vida dos produtos, bem como a embalagem como 

primeira impressão do produto e da marca são também conteúdos que se podem encontrar 

neste estudo. 

Por último apresenta-se a importância da marca e o brand equity, evidenciando, deste 

modo, as fontes que lhe acrescem valor. Consequentemente será focada a preferência pela 

marca, a sua formação e a importância da relação entre a preferência e o valor da marca no 

consumidor.  
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A marca e o produto são temáticas importantes, na medida em que, numa fase 

posterior, tentar-se-á perceber a preferência de um em detrimento do outro. 

 

2.2. Noção de Consumo 

Consumir é, na definição dada pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

adquirir algo por meio da compra visando a satisfação própria ou coletiva, isto é, “aplicar 

dinheiro na compra de artigos de consumo e serviços; comprar, gastar (…) para uso próprio 

ou da família” (Houaiss 2003: 1013). Como tal, o significado de compra envolve uma 

operação na qual particulares ou empresas adquirem um bem ou serviço em troca de 

pagamento (Ceneco 1993). 

Segundo o Dicionário de Marketing, no sentido económico, o consumo pode ser 

definido como “toda a acção de destruição de um bem e da utilização de um serviço, 

destinados a satisfazer uma necessidade” (Ceneco 1993: 77). 

Farinha oferece outro ponto de vista quando refere que consumir é uma forma de 

comunicação e de cultura, “que articula um conjunto multidisciplinar de variáveis 

sociológicas, históricas, económicas, normativas, psicológicas e antropológicas” (2007: 85). 

A produção capitalista e a sua expansão a nível planetário deram origem a mercados muito 

desenvolvidos e complexos. Assim as empresas necessitaram de ser mais competitivas e para 

tal trabalharam afincadamente em busca de novas categorias de produtos, de estratégias 

apelativas, sedutoras e agressivas com o intuito de levar o consumidor à compra (Silva 2002).  

O que se verifica é que a oferta de bens nos mercados globais subiu drasticamente. “O 

desenvolvimento tecnológico, a produção em série e a criação de mercados em expansão, com 

o objectivo de satisfazer as expectativas crescentes dos cidadãos, levaram ao aparecimento 

duma sociedade que parece apenas ocupada em produzir e consumir” (Silva 2002: 1).  

 

À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do consumo e da abundância, 

criada pela multiplicação dos objectos, dos serviços, dos bens materiais, originando como 

que uma categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie humana (Baudrillard 

1995: 15). 

 

Vivemos numa sociedade de consumo. Esta expressão é usada para retratar uma 

sociedade desenvolvida, onde existe uma infinidade de produtos no mercado, e onde a oferta é 

normalmente maior do que a procura (Silva 2002).  

O consumo e a felicidade associam-se quando “a cultura industrial mostra, em suas 

produções (novelas, filmes, propagandas, videoclipes), personagens realizados porque 
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adquiriram algum objeto material” (Filho 2005: 1). Roupa e acessórios da última tendência da 

moda, carro, telemóvel, computador são exemplos de objetos com os quais a felicidade e 

realização pessoal são alcançáveis. A sociedade de consumo pressupõe que ao imitar o 

consumo das personagens das produções da cultura industrial se alcança a felicidade que estes 

procuram ter. No entanto, o consumo em busca da felicidade pode acarretar o efeito inverso e 

trazer um vazio sempre que esta não é conseguida. Assim, a tendência é pensar que só um 

novo consumo poderá preencher a lacuna da felicidade procurada e não obtida (Filho 2005). 

Por outras palavras, “nenhum produto tem a possibilidade de se seriar, nenhuma necessidade 

consegue ser satisfeita de modo maciço, a não ser no caso de já fazer parte do modelo 

superior, tendo sido substituída por outro bem ou necessidade distintiva” (Baudrillard 1995: 

62).  

O mesmo autor refere ainda que os homens não se encontram tão rodeados por outros 

homens, mas, essencialmente, por objetos. O tempo em que se vive é o tempo dos objetos, na 

medida em que existimos segundo o seu ritmo e de acordo com a sua sucessão constante. 

Mais a mais, “somos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as 

civilizações anteriores eram os objectos, instrumentos ou monumentos perenes, que 

sobreviviam às gerações humanas” (Baudrillard 1995: 15-16). 

Resumidamente, o “consumo pode, então, ser definido como a utilização, total ou 

parcial, de um bem, serviço, mercadoria, produto ou objecto” (Ferreira et al. 2009: 142), e 

para que o ato de consumir se realize, Kotler e Keller (2006) defendem que existem vários 

fatores que têm influência nos consumidores e que podem afetar o comportamento de compra. 

Estes fatores podem ser de natureza cultural, social, pessoal e psicológica. 

 

2.3. Comportamento do Consumidor 

Para entender o comportamento do consumidor importa perceber que o próprio 

consumidor 

 

é todo o indivíduo a quem são fornecidos bens ou serviços destinados ao seu uso privado ou 

comercial. O consumidor é um ser social, cujos comportamentos, desejos, ambições, 

necessidades, cultura, religião, preferências desportivas e políticas são formados com o 

contacto que tem com a família, os amigos, os grupos a que pertence. (…) Estes e outros 

aspectos influenciam os bens que adquire para seu consumo (Ferreira et al. 2009: 142). 
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De uma forma mais geral, o comportamento do consumidor “refere-se ao que os 

consumidores pensam, sentem e fazem e a tudo o que os influencia” (Peter e Olson 2009: 

193). 

O comportamento do consumidor pode ser encarado como “activities directly involved 

in obtaining, consuming, and disposing of products and services, including the decision 

process that precede and follow these actions” (Engel et al. 1995: 4). Estudar o 

comportamento dos consumidores é perceber “como pessoas, grupos e organizações 

selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer suas necessidades e desejos” (Kotler e Keller 2006: 172). Dito isto, estudar o cliente 

é importante para que se possa melhorar ou lançar novos produtos e serviços. Compreender o 

cliente é ainda uma vantagem na medida em que isso “ajuda a assegurar que os produtos 

certos estão sendo comercializados para os clientes certos da maneira certa” (Kotler e Keller 

2006: 172). 

De acordo com as circunstâncias e características dos consumidores, estes tendem a 

tomar decisões com base em quatro funções: raciocínio, intuição, emoção e sensação. Os 

consumidores racionais não valorizam aspetos emocionais e processam muita informação; são 

analíticos, exatos e lógicos. Os consumidores intuitivos não aprofundam questões ao 

pormenor, valorizando, maioritariamente, as possibilidades existentes. Os emocionais seguem 

as suas preferências, interessam-se pelos outros e, no geral, seguem as sugestões dos 

especialistas se as considerarem verídicas. Por último, os consumidores sensoriais possuem 

uma perceção correta da realidade e estudam os pormenores detalhadamente (Alves 2003). 

Mediante o referido, importa compreender que o comportamento do consumidor é 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Assim, para se alcançar 

determinado consumidor ou potencial consumidor, é necessário que os produtos e marcas 

averiguem todos os fatores influenciadores do comportamento de compra e se moldem a estes 

(Kotler e Keller 2006).  

 

2.3.1. Fatores Culturais  

No que concerne aos fatores culturais, predominam a cultura, a subcultura e as classes 

sociais.  

Cultura pode ser definida como um aglomerado de valores, respostas aprendidas, 

crenças, normas, necessidades e comportamentos (Engel et al. 1995; Ferreira et al. 2009; 

Kotler 1996; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 2000; Murphy 1997). Diz respeito “aos 
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significados compartilhados pela maioria das pessoas em um grupo social” (Peter e Olson 

2009: 280). Dado o exposto é inegável que a cultura “é o principal determinante do 

comportamento e dos desejos de uma pessoa” (Kotler e Keller 2006: 173). 

Um indivíduo aprende sobre a sua cultura através do processo de socialização (Kotler 

1996). É em criança que certos valores, perceções, preferências e comportamentos são 

adquiridos através da família e de outras instituições (Kotler e Keller 2006).  

Outra forma de entender o conceito de cultura é perceber que esta “includes 

knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by 

man as a member of society” (Loudon e Bitta 1993: 84). 

A cultura de uma sociedade deve ser tida em conta, uma vez que é relevante para a 

realização das vendas ou a aprovação do produto. Outro fator de igual modo valorizado é que, 

além do produto, a cultura influencia a sua estética e o seu acondicionamento. Assim, 

depreende-se que a embalagem deve ir ao encontro dos significados culturais no que diz 

respeito à forma, aspeto, cor, etc. Também o posicionamento do produto deve ser ajustado a 

questões culturais (Ferreira et al. 2009). 

Cada cultura é composta por subculturas que proporcionam identificação e 

socialização específicas para os seus membros (Kotler 1996; Kotler e Keller 2006). 

Subculturas são grupos de pessoas que compartilham significados culturais comuns “com 

relação a respostas afetivas e cognitivas (…), comportamentos e fatores ambientais” (Peter e 

Olson 2009: 312). 

Nas subculturas há a considerar as nacionalidades (por exemplo, muitos portugueses 

no estrangeiro encontram-se em comunidades e apresentam gostos e propensões étnicas), as 

religiões (grupos católicos, judeus, entre outros, representam preferências e tabus culturais 

próprios), os grupos raciais (orientais e afrodescendentes têm atitudes culturais distintas) e 

habitantes regionais (têm estilos de vida característicos) (Kotler 1996; Kotler e Keller 2006; 

Loudon e Bitta 1993; Murphy 1997). 

Por classes sociais entende-se “divisões relativamente homogéneas e duradouras de 

uma sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem valores, 

interesses e comportamentos similares” (Kotler e Keller 2006: 176). Resumidamente, o termo 

pode ser definido como um grupo de pessoas “who have approximately equal positions in a 

society” (Loudon e Bitta 1993: 168). A expressão classe social refere-se, ainda, a uma 

hierarquia de status nacional, em que os indivíduos se diferenciam uns dos outros no que diz 

respeito à estima e ao prestígio (Peter e Olson 2009).  
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A terminologia habitualmente utilizada na União Europeia consiste na divisão da 

população nas classes A, B, C, D, E1, E2, E3. No entanto, as empresas de estudo de mercado 

em Portugal não utilizam a mesma distribuição. A Consulmark define classe social tendo em 

conta variáveis como a profissão e o grau de instrução do chefe da família (podem ser A/B, 

C1, C2; D+E). Por outro lado, a Marktest tem em conta variáveis como os grupos 

ocupacionais e instrução (A, B, C1, C2, D) (Lindon et al. 2000). 

São várias as características que determinam o estatuto e o lugar na hierarquia social. 

As classes sociais diferem nos padrões de linguagem, no vestuário, preferências de atividades 

e lazer, entre outros; dependendo da classe social, as pessoas são vistas como inferiores ou 

superiores; cada classe social é indicada por variáveis como a ocupação, rendimento mensal, 

propriedades, grau de instrução, etc.; por fim, é possível as pessoas passarem de uma classe 

para outra durante a vida. Verifica-se ainda que pessoas da mesma classe social tendem a ter 

comportamentos semelhantes (Kotler 1996; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 2000). 

Geralmente, as pessoas “apresentam preferências nítidas por produtos e marcas” 

(Kotler e Keller 2006: 176) consoante a classe social a que pertencem. Tal verifica-se em 

distintas áreas, tais como roupas, móveis e eletrodomésticos, atividades de lazer, automóveis, 

entre outras. 

 

2.3.2. Fatores Sociais  

No que toca aos fatores sociais, estes englobam os grupos de referência, a família e 

os papéis e posições sociais. 

Importa perceber que um grupo “consists of people who have a sense of relatedness as 

a result of interaction with each other” (Loudon e Bitta 1993: 198), e é por viver em interação 

com outras pessoas que o comportamento de um indivíduo pode ser, também, explicado por 

meio de grupos, uma vez que estes o determinam, bem como partilham interesses, 

necessidades, valores, crenças, normas e juízos (Ferreira et al. 2009; Lindon et al. 2000). 

Os grupos de referência exercem influência direta (grupos de afinidade) ou indireta 

sobre as atitudes ou comportamentos. Os grupos de afinidade são primários e são aqueles 

onde há interação contínua e informal (família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entre 

outros). No entanto, existem também os grupos secundários que se caracterizam por serem 

formais e com menor interação contínua (grupos religiosos e profissionais, etc.) (Kotler 1996; 

Kotler e Keller 2006). 
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As pessoas são influenciadas pelos seus grupos de referência de diferentes formas. Isto 

é, “os grupos as expõem a novos comportamentos e estilos de vida. Além de influenciar suas 

atitudes e sua auto-imagem, fazem pressões que podem afetar as escolhas reais de produto e 

marca” (Kotler e Keller 2006: 177). 

Existem também os grupos de aspiração (a que se espera vir a pertencer) e os grupos 

de dissociação (cujos valores ou comportamentos são rejeitados). Ambos são também 

influenciadores do comportamento na medida em que os indivíduos se comportam de acordo 

com os grupos aos quais desejam pertencer, assim como, no sentido inverso, aos que não 

querem pertencer (Ferreira et al. 2009; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 2000; Peter e 

Olson 2009). 

Os líderes de opinião, que podem ser encontrados em todos os estratos sociais, têm um 

papel relevante na medida em que contribuem para o estabelecimento das normas do grupo a 

que pertencem, e necessariamente se tornam influentes e conseguem obter a adesão por parte 

de vários membros de um grupo (Ferreira et al. 2009; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 

2000; Murphy 1997). 

Relativamente à família, num primeiro ponto de vista, pode afirmar-se que a família é 

“a group of two or more persons related by blood, marriage, or adoption who reside togheter” 

(Engel et al. 1995: 742). A família é a estrutura social mais potente e por isso a mais influente 

nas compras (Murpy 1997). Por outras palavras, “a família é a mais importante organização 

de compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo de 

referência primário mais influente” (Kotler e Keller 2006: 178). 

De acordo com o estereótipo tradicional, os pais exercem mais poder do que os filhos 

e os maridos mais do que as esposas (Lindon et al. 2013). Geralmente as decisões mais 

importantes ficam ao encargo do marido (aquisição de bens duráveis, compra de habitação, 

automóvel, aplicações financeiras, etc.) e as decisões secundárias são entregues à esposa 

(produtos alimentares, de higiene e limpeza, vestuários, decoração, etc.). Todavia, o casal não 

é o único a dispor do poder de decisão. Quando existem filhos, estes também têm direito a 

opinar sobre determinadas compras (Lindon et al. 2000) e por isso mesmo “muito do 

marketing é dirigido às crianças, apesar de não terem dinheiro” (Murphy 1997: 116). 

Cada pessoa pode ter uma posição definida em termos de papéis e status, nos vários 

grupos onde está inserida (família, organizações, etc.). Um papel consiste nas atividades a 

desempenhar e, por isso, carrega um status. Por outras palavras, um diretor de marketing tem 

mais status que um gerente de vendas; por sua vez, este tem mais status que um auxiliar de 
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escritório (Kotler e Keller 2006). Tendo em consideração os aspetos enunciados, pode-se 

afirmar que “as pessoas escolhem produtos que comunicam seu papel e seu status, real ou 

desejado, na sociedade” (Kotler e Keller 2006: 179). 

Posto isto, importa referir que uma compra pode ter participantes com cinco papéis 

distintos. O iniciador sugere a compra; o influenciador aconselha a compra e exerce alguma 

influência sobre a decisão final; o decisor decide o que comprar, onde comprar, como 

comprar, etc.; o comprador efetua a compra, pagando-a; e por fim, o utilizador consome, 

efetivamente, o produto (Kotler 1996; Loudon e Bitta 1993). 

 

2.3.3. Fatores Pessoais 

Entre os fatores pessoais que podem influenciar o comportamento de compra 

encontram-se os seguintes aspetos: a idade e estádio no ciclo de vida; a ocupação e 

circunstâncias económicas; a personalidade e autoimagem; e o estilo de vida e valores. 

São inúmeros os produtos e serviços que as pessoas adquirem durante a vida e o gosto 

por estes relaciona-se com a idade (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997). Esta mudança de 

gostos consoante a idade exemplifica-se facilmente com um jovem universitário a compra um 

sofá diferente do de um casal recém-casado ou do de um casal com um recém-nascido 

(Murphy 1997). Importa perceber que “os padrões de consumo são moldados de acordo com 

o ciclo de vida da família e com o número, a idade e o sexo de seus membros” (Kotler e 

Keller 2006: 178). 

A ocupação/profissão de um indivíduo também é influenciadora de consumo. As 

compras vão ao encontro da ocupação de cada um, ou seja, um presidente de empresa 

comprará smokings, enquanto um operário comprará roupas de trabalho. Deste modo, “os 

profissionais do marketing tentam identificar os grupos de ocupação que possuem interesses 

comuns em seus produtos e serviços” (Kotler e Keller 2006: 180). Ainda, a escolha de 

produtos é condicionada pelas circunstâncias económicas de cada indivíduo, tais como 

economias e bens, débitos, capacidade de endividamento, atitudes em relação a gastar e 

economizar, entre outros (Kotler e Keller 2006). 

As características de personalidade de cada indivíduo também têm influência no seu 

comportamento de compra. A personalidade diz respeito a “traços psicológicos distintos, que 

levam a reações relativamente coerentes e contínuas a um estímulo do ambiente” (Kotler e 

Keller 2006: 181). Este conceito pode ser também entendido como aquilo que diferencia 

indivíduos na sua forma de reagirem à mesma situação (Lindon et al. 2000). É, portanto, “the 
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particular pattern of organization that makes one individual unique and different from all 

others” (Engel et al. 1995: 432). 

Neste seguimento, é inegável que há as mais variadas características presentes nas 

pessoas. Estas podem ser tristes ou alegres, nervosas ou calmas, tímidas ou extrovertidas, 

racionais ou emocionais, entre outras tantas (Ferreira et al. 1009). Conhecer a personalidade 

de um indivíduo pode ser uma excelente maneira de perceber o seu comportamento (Ferreira 

et al. 2009; Lindon et al. 2000; Loudon e Bitta 1993). 

A personalidade pode ser útil para avaliar a escolha de determinadas marcas. Os 

autores afirmam que as marcas também têm personalidade e por isso os indivíduos tendem a 

escolher marcas com personalidade parecida com a sua – conceito que será abordado numa 

fase posterior.  

O consumidor escolhe marcas de acordo com a sua autoimagem, isto é, como se 

perceciona a si próprio (Loudon e Bitta 1993), no entanto é provável que a escolha recaia 

sobre marcas com personalidade que corresponda à sua autoimagem ideal, ou seja, como o 

indivíduo gostaria de ser, ou, ainda à sua autoimagem de acordo com os outros, isto é, como o 

indivíduo pensa ser visto pelos outros (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997). 

Muitas das vezes, os produtos são um meio de apresentação, por outras palavras, são 

uma forma de um indivíduo se apresentar aos outros (Lindon et al. 2000).  

 Por fim, estilo de vida pode definir-se como o padrão de vida de um indivíduo 

expresso por atividades, interesses e opiniões (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997). Por 

atividades entende-se aquilo que um indivíduo faz. Alguns exemplos são o trabalho, o lazer, 

hábitos de compra e exposição aos distintos meios de comunicação. Os valores pessoais, 

dizem respeito às características psicológicas e psicossociológicas que definem a interação 

entre o indivíduo e o que o rodeia, bem como o modo como este perceciona os papéis sociais 

e como devem ser desempenhados. Por último, as opiniões de um indivíduo são indicadoras 

do seu estilo de vida, ou seja, representações que faz do seu ambiente social, em geral. Por 

exemplo, um ecologista terá uma opinião formada sobre veículos muito poluidores e por isso, 

na escolha de um automóvel terá isso em conta (Lindon et al. 2000) 

 

2.3.4. Fatores Psicológicos 

Os fatores psicológicos dizem respeito à motivação e necessidades, à perceção, à 

aprendizagem, à memória e às crenças e atitudes. 
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As pessoas são possuidoras de inúmeras necessidades, podendo estas ser fisiológicas 

(inatas) ou psicológicas (adquiridas). As fisiológicas dizem respeito à fome, sede, 

desconforto, entre outras (Murphy 1997; Kotler e Keller 2006; Ferreira et al. 2009). Por se 

revelarem indispensáveis à existência humana são consideradas primárias. Em contrapartida 

as psicológicas referem-se a necessidades de reconhecimento, estima ou integração. Por serem 

apreendidas de um ambiente cultural envolvente são consideradas secundárias. As 

necessidades são uma sensação de falta e um desejo de eliminar essa falta e voltar ao 

equilíbrio (Balanzá e Nadal 2003). Como tal, “uma necessidade passa a ser um motivo 

quando alcança determinado nível de intensidade. Um motivo é uma necessidade que é 

suficientemente importante para levar uma pessoa a agir” (Kotler e Keller 2006: 183). 

Existem três conhecidas teorias sobre a motivação humana que acarretam implicações 

díspares para a análise do consumidor e estratégias de marketing: teoria de Sigmund Freud, 

teoria de Abraham Maslow e teoria de Frederick Herzberg (Kotler e Keller 2006). 

Para Freud o comportamento dos indivíduos era, maioritariamente, inconsciente. Ao 

avaliar marcas, cada indivíduo reage a sinais menos conscientes e não apenas às 

possibilidades declaradas dessas marcas, isto é, inconscientemente, a forma, o tamanho, o 

peso, material, a cor, entre outros, podem estimular emoções e certas associações (Kotler e 

Keller 2006). 

De acordo com Maslow as necessidades humanas estão organizadas hierarquicamente, 

da mais à menos indispensável: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, 

necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização (Balanzá e 

Nadal 2003; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 2000). Tentando satisfazer as necessidades 

mais importantes primeiramente, as pessoas “quando conseguem (…) tentam satisfazer a 

próxima necessidade mais importante” (Kotler e Keller 2006: 183). 

Segundo a teoria de Herzberg a motivação resume-se em dois fatores: os satisfatores e 

os insatisfatores. O primeiro refere-se a fatores que proporcionam satisfação e o segundo diz 

respeito aos que trazem insatisfação. Para motivar uma compra, os satisfatores têm de estar 

presentes, não basta a ausência dos insatisfatores. Aliás, os vendedores devem evitar os 

insatisfatores, na medida em que, além de não venderem o produto, podem mesmo impedir 

que o produto seja vendido. Outro fator é que os principais satisfatores de compra no mercado 

devem ser identificados para que possam ser incluídos num produto. Estes fazem diferença 

nas marcas que serão compradas (Kotler e Keller 2006). 
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Outro fator psicológico é a perceção. Esta diz respeito à forma como alguém 

seleciona, organiza e interpreta informações de modo a criar uma imagem do mundo (Ferreira 

et al. 2009; Kotler e Keller 2006). Esta “depende não apenas de estímulos físicos, mas 

também da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas da pessoa” 

(Kotler e Keller 2006: 184). 

Numa mesma realidade, a perceção pode ser dissemelhante de pessoa para pessoa. O 

que para uma pessoa pode ser um vendedor simpático e prestativo, para outra pode ser 

demasiado falador e inspirar pouca confiança (Kotler e Keller 2006). 

Conhecendo a perceção que um produto tem, no geral, saber-se-á que tipo de pessoas 

se identificará com ele, para deste modo o ajustar melhor ao seu público-alvo (Ferreira et al. 

2009). 

As perceções são de elevada relevância para o marketing, uma vez que são elas que de 

facto influenciam o comportamento de compra. É possível que existam diferentes perceções 

do mesmo objeto devido a diversos processos: a atenção seletiva, a distorção seletiva, a 

retenção seletiva e a perceção subliminar (Kotler e Keller 2006). 

A atenção seletiva remete para o facto de não ser possível prestar atenção aos 

inúmeros anúncios a que se é submetido e, por isso mesmo, a maior parte dos estímulos é 

filtrada por este tipo de atenção; a distorção seletiva é a tendência a transformar e interpretar 

informação em signos pessoais; a retenção seletiva é a que proporciona a recordação de 

aspetos positivos de produtos de que se gosta e leva ao esquecimento de produtos 

concorrentes; a perceção subliminar consiste em mensagens subliminares dissimuladas 

presentes em ações de comunicação. Apesar de os consumidores não terem consciência, estas 

mensagens afetam o seu comportamento (Kotler e Keller 2006). 

A aprendizagem deve-se a alterações decorrentes da experiência e é diferente do 

conhecimento adquirido na educação (Murphy 1997). Este conceito “can be viewed as a 

relatively permanent change in behavior ocurring as a result of experience” (Loudon e Bitta 

1993: 386). Dito de um modo simples, “quando as pessoas agem, elas aprendem” (Kotler e 

Keller 2006: 185). Os teóricos do marketing consideram que a aprendizagem surge da 

interação entre impulsos, estímulos, sinais, respostas e reforços. Quando um individuo tem 

uma boa opinião sobre uma marca por tê-la adquirido anteriormente, aprende que quando 

necessitar de um determinado produto poderá recorrer à mesma marca (Kotler e Keller 2006; 

Murphy 1997). 
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A memória também tem um papel determinante na perceção do indivíduo. São dois os 

tipos de memória classificados por psicólogos cognitivos. A memória a curto prazo (armazena 

informações temporariamente) e a memória a longo prazo (armazena informações 

permanentemente e acredita-se que estas nunca se perdem, embora possam ser esquecidas) 

(Kotler e Keller 2006; Loudon e Bitta 1993). 

O modelo de rede associativa diz que “a memória de longo prazo consiste em uma 

série de nós e ligações. Os ‘nós’ são informações armazenadas e conectadas, ou associadas, 

por meio de ligações que variam em intensidade” (Kotler e Keller 2006: 186). Todas as 

informações podem ser armazenadas na rede associativa de memória (informações verbais, 

visuais, abstratas ou contextuais) (Kotler e Keller 2006). 

As informações armazenadas podem ser recuperadas, isto é, um ‘nó’ é ativado quando 

uma informação externa é codificada (quando um indivíduo lê ou ouve uma palavra/frase) ou 

quando há uma informação interna a ser recuperada da memória a longo prazo (quando um 

indivíduo pensa sobre algo) (Kotler e Keller 2006). Quando acontece alguma destas ativações, 

“outros nós são ativados, caso tenham uma associação suficientemente forte com aquele nó” 

(Kotler e Keller 2006: 186).  

Este modelo de rede associativa ajuda a perceber as associações de marca, isto é, “o 

conhecimento de marca na memória pode ser definido como a ligação entre um nó de marca e 

uma rede de associações” (Kotler e Keller 2006: 186). Para alguns autores, estas associações 

de marca dizem respeito a pensamentos, sentimentos, perceções, imagens, crenças, atitudes, 

etc., ligados ao ‘nó’ da marca. 

A codificação e a recuperação são dois processos de memória. A primeira, a 

codificação, refere-se a como e onde a informação é armazenada na memória. Depende da 

quantidade e qualidade de processamento que a informação recebe, ou seja, quando uma 

pessoa pensa sobre a informação e a maneira como pensa sobre ela. Esta quantidade e 

qualidade são determinantes da força da associação. Já a segunda, a recuperação, diz respeito 

a como se extrai a informação da memória. O que refere o modelo de rede associativa é que a 

força de uma associação de marca aumenta as hipóteses de a informação ficar acessível, bem 

como ser mais facilmente lembrada (Kotler e Keller 2006). 

 Relativamente às crenças pode afirmar-se que são um pensamento descritivo sobre 

algo, enquanto as atitudes são um conjunto de sentimentos em relação a algo mais consistente 

(produto ou serviço) (Murphy 1997; Kotler e Keller 2006; Ferreira 2009). São, ainda, 

avaliações gerais que as pessoas fazem sobre conceitos (Peter e Olson 2009). 



O Valor da Marca e a sua Relação com a Preferência pela mesma em Detrimento do Produto 

 

17 

 

O comportamento do consumidor é caracterizado por um conjunto de atitudes que vão 

contribuir para que este adquira um produto ou serviço (Schlosser et al. 2002). Estas atitudes 

podem ser positivas ou negativas, favoráveis ou desfavoráveis, influenciando a decisão de 

compra (Engel et al. 1995; Loudon e Bitta 1993; Murphy 1997).  

Existindo uma crença que se torne numa atitude sobre determinado produto ou marca, 

independentemente de ser verdade ou não, tal terá repercussões nas vendas. Isto é, “depois de 

uma crença se solidificar numa atitude, quer positiva, quer negativa, haverá um reflexo 

mensurável nas vendas” (Murphy 1997: 126). 

 

2.4. Etapas do Processo de Decisão de Compra 

Os fatores anteriormente referidos são de grande relevância para entender como os 

consumidores tomam a decisão de compra. 

Um modelo das etapas pelas quais o consumidor passa no processo de decisão de 

compra identifica os seguintes momentos: o reconhecimento do problema, procura de 

informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra 

(Kotler e Keller 2006). 

Este modelo é referente, maioritariamente, a novas compras, isto porque um 

consumidor fiel a um determinado produto habitual efetua a compra saltando a procura de 

informações e a avaliação de alternativas. Afirma-se, assim, que os consumidores nem sempre 

passam por todas as etapas (Kotler e Keller 2006).  

 

 

 

Ilustração 1- Modelo das Cinco Etapas do Processo de Compra do Consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller 2006 

 

2.4.1. Reconhecimento do Problema 

O reconhecimento de um problema ou necessidade é a fase inicial do processo de 

compra (Kotler e Keller 2006). É a “diferença percebida entre estado de coisas ideal e real” 

(Peter e Olson 2009: 165). 

As necessidades podem ser despertadas por estímulos internos ou externos. Uma 

necessidade interna (fome, sede, etc.) pode tornar-se num impulso e despertar a necessidade 

de compra. Já uma necessidade externa (influência do meio: família, amigos, ações de 

comunicação, etc.) é despertada por estímulos vindos do exterior – por exemplo, ver o carro 
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novo de um vizinho pode provocar ideias de compra (Ceneco 1993; Kotler e Keller 2006; 

Richers 1984; Schlosser et al. 2002). 

Existem diversas razões pelas quais um processo de decisão de compra pode não se 

concluir, como por exemplo, pela falta de dinheiro ou tempo do consumidor (Ceneco 1993). 

Em suma, o reconhecimento de um problema, que surge através de necessidades, 

desencadeia a motivação para a sua solução (Peter e Olson 2009). 

 

2.4.2. Procura de Informações 

A procura de informações visa possíveis resoluções ao problema em “ambientes 

externos ou ativação de conhecimentos na memória” (Peter e Olson 2009: 165). 

A procura de informações permite dissipar dúvidas em relação à compra e ajudar à 

escolha da mesma (Schlosser et al. 2002). O consumidor interessado tende a procurar 

informações em dois níveis: procura mais moderada (indivíduo mais recetivo a informações 

sobre o produto) e procura ativa (indivíduo que lê a respeito, pesquisa na Internet, pergunta a 

amigos) (Kotler e Keller 2006). 

Como fontes de referência para a procura de informação podem entender-se as 

informações armazenadas na própria memória, a procura externa (opiniões de outros 

consumidores) e o confronto entre marcas (Richers 1984; Ceneco 1993). Maioritariamente, 

esta última “é a forma mais fácil e convincente para a tomada de decisão, pois permite a 

contraposição direta entre produtos” (Richers 1984: 48). O conteúdo, os preços, a 

apresentação, entre outros, são exemplos de termos de comparação entre marcas competitivas 

(Richers 1984). 

Por outro lado, as fontes de informação do consumidor dividem-se em quatro grupos: 

fontes pessoais (família, amigos, vizinhos, conhecidos), fontes comerciais (publicidade, 

vendedores, embalagens), fontes públicas (mass media, grupos de consumidores) e fontes 

experimentais (análise do produto, manuseamento e uso do produto) (Murphy 1997; Kotler e 

Keller 2006; Ferreira et al. 2009). 

A maioria da informação provém de fontes comerciais, no entanto, as informações 

mais efetivas e influentes emergem das fontes pessoais, passando a palavra de consumidor 

para consumidor (Murphy 1997; Kotler e Keller 2006). 
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2.4.3. Avaliação das Alternativas 

Nesta etapa dá-se uma avaliação ou julgamento de várias alternativas de compra “com 

base em crenças salientes sobre consequências relevantes e associação desse conhecimento 

para fazer uma escolha” (Peter e Olson 2009: 165). 

Não existe um processo único de avaliação das informações que o consumidor recolhe 

de cada marca concorrente. Dependendo do tipo de produto ou serviço, assim será o processo 

de avaliação. Visto que o consumidor pretende satisfazer necessidades e desejos, procura em 

cada produto um conjunto de características que tenham esse efeito (Ceneco 1993; Ferreira et 

al. 2009; Kotler e Keller 2006). 

De salientar que cada consumidor que procura satisfazer necessidades busca 

benefícios no produto, visualiza cada produto como um conjunto de atributos benéficos para 

satisfazer uma necessidade e, ainda, entende que cada necessidade requer diferentes atributos 

no produto/serviço (Ferreira et al. 2009; Kotler e Keller 2006). 

Mediante o referido, importa perceber que cada consumidor tem desiguais 

preferências no que diz respeito a atributos que poderão satisfazer as suas necessidades 

(Kotler e Keller 2006). E por isso, pode afirmar-se que “a avaliação conduz a uma escolha 

definitiva ou alternativas a considerar, depois de classificar e ponderar as diferentes opções” 

(Ceneco 1993: 67).  

 

2.4.4. Decisão de Compra 

Na fase de avaliação, quando existe um conjunto de escolhas, o consumidor 

desenvolve uma intenção de comprar consoante as suas preferências. Esta intenção de compra 

conduz o consumidor a passar por várias decisões, antes da decisão final: decisão por marca, 

decisão por revendedor, decisão por quantidade, decisão por ocasião e decisão por forma de 

pagamento (Kotler e Keller 2006). Assim, o consumidor “para chegar a uma decisão, passou 

por várias fases mais ou menos demoradas ou complexas” (Richers 1984: 49). 

Uma compra envolve a possibilidade de um risco e, mediante isto, “a decisão de um 

consumidor de modificar, adiar ou rejeitar uma compra é altamente influenciada pelo risco 

percebido” (Kotler e Keller 2006: 195). Numa compra, a intensidade do risco tende a variar 

consoante o elevado custo da mesma, a incerteza dos atributos e o nível de autoconfiança do 

consumidor. De modo a reduzir riscos, os consumidores recorrem à procura de informações 

e/ou, por vezes, à opção por marcas de renome (Kotler e Keller 2006). 
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Há cinco tipos de riscos possíveis de que o consumidor se apercebe: o risco funcional 

(não corresponder às expectativas), o risco físico (ameaça à saúde ou bem-estar físico), o risco 

financeiro (não vale o preço), risco social (constrangimento causado por terceiros), risco 

psicológico (ameaça ao bem estar mental) e por fim, o risco de tempo (produto insuficiente 

requer a procura de um substituto eficiente) (Kotler e Keller 2006). 

 

2.4.5. Comportamento Pós-Compra 

 O período pós-compra pode ser “dominado quer por um sentimento da satisfação 

global – o produto responde à necessidade tanto ao nível utilitário quanto ao nível simbólico –

, quer por um sentimento de insatisfação” (Schlosser et al. 2002: 13). 

 Por satisfação pode-se entender uma obtenção de resultados, aquilo que é desejado ou 

alcançado (Alves 2003), 

 

satisfaction is an outcome of purchase and use resulting from the buy's comparison of the 

rewards and costs of the purchase in relation to the anticipated consequences. 

Operationally, satisfaction is similar to attitude in that can be assessed as the sum of the 

satisfactions with the various attributes of the product or service (Churchill e Surprenant 

1982: 493). 

 

 A satisfação pós-compra é determinada pelas expectativas do consumidor em relação 

ao produto e pela forma como as suas necessidades são satisfeitas por este. Em caso de o 

desempenho do produto não ser favorável, o cliente ficará descontente. Por outro lado, se o 

produto alcança ou excede as expectativas, o cliente sairá satisfeito com a compra (Ferreira et 

al. 2009; Kotler e Keller 2006; Richers 1984; Schlosser et al. 2002). Posto isto, “quanto maior 

a defasagem entre as expectativas e o desempenho, maior a insatisfação do consumidor” 

(Kotler e Keller 2006: 196). 

 A satisfação ou falta dela determinará se um consumidor efetuará uma nova compra 

do mesmo produto ou da mesma marca. Além disso, o cliente falará com outros indivíduos de 

uma forma favorável ou desfavorável sobre a sua compra (Ferreira et al. 2009; Kotler e Keller 

2006; Peter e Olson 2009; Schlosser et al. 2002). 

Em suma, conquistar um consumidor “não se faz no momento da escolha final do 

produto, mas antes e durante o processo que conduz à decisão” (Richers 1984: 49). A 

ilustração 2 sintetiza o comportamento do consumidor desde os incentivos até á decisão de 

compra. 
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Ilustração 2 – Modelo do Comportamento do Consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller 2006 

 

2.5. O Segmento Infantil: A Criança Consumidora 

 Numa primeira instância, importa perceber o conceito de segmentação de mercado 

como um processo que “consiste em dividir o mercado global num número reduzido de 

subconjuntos a que se chamam segmentos, devendo cada um deles ser suficientemente 

homogéneo quanto aos seus comportamentos, necessidades, motivações, etc.” (Lindon et al. 

2000: 131-132). Por outras palavras, a segmentação de mercado reconhece que cada mercado 

é constituído por segmentos distintos, tendo compradores com diferentes necessidades, estilos 

de compra e respostas a variações na oferta (Kotler 1996). 

 Face ao referido, um segmento de mercado diz respeito a grupos que se comportam de 

forma semelhante, sendo por isso um grupo homogéneo, dentro de um mercado que não é 

homogéneo (Ceneco 1993; Engel et al. 1995). Os elementos constituintes de um mesmo 

segmento devem ser “tão parecidos quanto possível, e tão diferentes quanto possível, de outro 

grupo” (Ceneco 1993: 274).   

Os mercados podem ser divididos em vários segmentos. A segmentação por vantagens 

inclui pessoas que buscam uma vantagem similar. A segmentação demográfica agrupa 

pessoas com uma característica demográfica comum (jovens com pouco dinheiro, indivíduos 

mais velhos com posses, etc.). A segmentação por oportunidade refere-se a pessoas de acordo 

com as ocasiões em que o produto é usado. E a segmentação por níveis de utilização agrupa 

pessoas consoante o uso que dão a determinado produto (utilizadores pesados, médios, 

ligeiros e que não utilizam) (Kotler 2008). 

 O poder de aquisição dos jovens tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Este facto 

fez com que comerciantes, fabricantes a anunciantes se interessassem mais por formas de 

 

 

 

 

– Produtos e 

serviços 

– Preço 

– Distribuição 

– Comunicação 

Estímulos de 

marketing 

 

 

 

 

– Económico 

– Tecnológico 

– Político 

– Cultural 

Outros 

estímulos 

 

 

 

 

– Motivação 

– Perceção 

– Aprendizagem 

– Memória 

– Crenças/atitudes 

Psicologia do 

consumidor 

 

 

 

 

– Culturais 

– Sociais 

– Pessoais 

 

 

Características 

do consumidor 

 

 

 

 

 

– Escolha do 

produto 

– Escolha da 

marca 

– Escolha do 

revendedor 

– Montante de 

compra 

– Frequência de 

compra 

– Forma de 

pagamento 

Decisões de 

compra 

 

 

 

 

 

–Reconhecimento 

do problema 

– Procura de 

informações 

– Avaliação das 

alternativas 

– Decisões de 

compra 

– Comportamento 

pós-compra 

Processo de 

decisão de 

compra 



O Valor da Marca e a sua Relação com a Preferência pela mesma em Detrimento do Produto 

 

22 

 

alcançar o mercado dos mais novos. Numa fase inicial, pretendia-se alcançar os adolescentes, 

uma vez que eram detentores de alguma autonomia, gostos distintos e algum dinheiro. 

Ultimamente a preocupação em alcançar mercados mais jovens dirigiu-se também para o 

mercado infantil, jovens até à idade de doze anos (Gunter e Furnham 1998). 

 O interesse em jovens consumidores surge com a geração baby boom, explosão 

populacional, após a Segunda Guerra Mundial. A projeção dos mais novos como tendo as 

suas próprias prioridades relacionadas com o consumo dá-se de forma natural devido à 

explosão económica do pós-guerra nas sociedades industrializadas (Gunter e Furnham 1998; 

Loudon e Bitta 1993). É deste modo, “a seguir à Segunda Guerra Mundial que uma cultura 

juvenil se desenvolve a par e passo com o Marketing juvenil” (Farinha 2007: 65). 

 James McNeal (1992), especializado no segmento-alvo das crianças, fez surgir o 

conceito de cidadão consumidor, relacionado com os mais novos, no ano de 1969. No entanto, 

só uma década depois é que se assistiu, nas sociedades de consumo, à consolidação deste 

estatuto da população infantil (Farinha 2007). Para este especialista as crianças são: 

 

Um mercado principal por direito próprio; 

Um mercado importante dada a sua influência nas aquisições parentais para a família; 

Um mercado para o futuro de todas as nações; 

Um segmento demográfico particular; 

Um segmento de estilo de vida específico, segundo os mesmos critérios que os pais; 

Um segmento de lucros, tais como os lucros educacionais (Gunter e Furnham 1998: 16). 

 

 Para outros autores, as crianças “são um segmento de mercado heterogéneo em termos 

de carácter demográfico e psicológico no que diz respeito aos padrões de aquisição” (Gunter e 

Furnham 1998: 233). 

 Dado o exposto, para McNeal (2007) as crianças são importantes porque, em primeiro 

lugar, são consumidoras de produtos e serviços durante todo o ano e depois porque, quando 

não são o consumidor principal, são capazes de influenciar no processo de decisão de compra 

da família (Ferreira 2013). 

 O segmento infantil é de grande dimensão e por isso significa um alvo de relevância 

para anunciantes e comerciantes. Trata-se de um mercado pouco fácil de alcançar, uma vez 

que “as crianças podem ser consumidores complexos e sofisticados. São heterogéneos quer no 

carácter, quer na forma de reagir ao ambiente de consumo” (Gunter e Furnham 1998: 259). 

 A necessidade de se alcançar o mercado jovem por parte das empresas requer “um 

total entendimento sobre as crianças como consumidoras: aquilo em que acreditam, o que 

desejam e como se comportam” (Gunter e Furnham 1998: 13). 
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2.6. Tripla Dimensão do Mercado Infantil 

 O surgimento do mercado infantil levou o marketing a entender as crianças como um 

mercado tridimensional (Farinha 2007). Do mesmo modo, o especialista McNeal (1992) 

encara este mercado como peculiar, referindo que as crianças são três mercados num só: as 

crianças constituem o mercado primário/principal, o mercado de influência e o mercado 

futuro (Neves 2011).  

 

2.6.1. Mercado Primário 

Embora as crianças sejam consumidoras quer comprem quer influenciem, existem 

características que as definem como consumidoras primárias, isto é, devem ser um número 

significativo, ter desejos, necessidades e dinheiro para gastar (Neves 2011). Por outras 

palavras, além da disposição para comprar, a criança consumidora primária deve ter uma 

fonte de rendimento de dinheiro e de como o adquirir (Gunter e Furnham 1998). 

As crianças assemelham-se a todos os outros consumidores, pois querem comprar para 

satisfazer necessidades. Os itens de satisfação podem ser alimentos, brinquedos, roupas, 

livros, revistas e objetos de entretenimento pessoal (Gunter e Furnham 1998; Ferreira 2013). 

Posto isto, “desde que os pré-adolescentes tenham o desejo e os meios financeiros para 

comprarem produtos para si próprios, representam um grupo de consumidores potencialmente 

activo por direito próprio” (Gunter e Furnham 1998: 17). 

 

Once children reach age eight, they make around half of their purchases independently and 

half while shopping with their parents. The average ten-year-old, for example, probably 

visits around five stores a week to make purchases, or enters the marketplace approximately 

270 times a year. This figure approximates the purchase-visits of his or her parents 

(McNeal 1998: 24). 

 

Em suma, “as crianças são um mercado primário porque têm efetivamente poder de 

compra e utilizam-no” (Ferreira 2013:10). 

É relevante referir que existe uma distinção entre as crianças como consumidoras, que 

adquirem produtos e serviços para satisfação pessoal, e as crianças como influenciadoras de 

aquisições (Gunter e Furnham 1998).  

 

2.6.2. Mercado de Influência 

As crianças são consumidoras diretas. Não obstante “the economic clout of children as 

an influence market is many times greater than that of a primary market” (McNeal 1998: 24). 
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As crianças são um mercado de influência, uma vez que ditam os produtos que são 

comprados e consumidos, quer sejam para a família, quer sejam para si próprias (Ferreira 

2013; Gunter e Furnham 1998; Neves 2011).  

A influência exercida pelas crianças pode variar em duas formas: direta e indireta. É 

direta quando é através de pedidos e é indireta através de sugestões e opiniões, que são tidas 

em conta pelos pais no momento de decisão de compra (Neves 2011). As crianças tentam 

“influenciar a família nas decisões de compra de produtos logo que possuem as competências 

de comunicação básicas para o fazerem” (Gunter e Furnham 1998: 86). 

A influência que as crianças podem ter nas aquisições parentais pode dividir-se em 

três grupos: artigos para crianças (lanches, brinquedos, aparelhos eletrónicos, roupas, etc.); 

artigos para casa (mobiliário, televisões, sistemas de som, alimentos, bebidas, etc.); e artigos 

fora do âmbito doméstico para membros da família (férias, automóveis, refeições em 

restaurantes, atividades recreativas, etc.). Por outro lado, a influência das crianças nas 

compras pode ser menos fácil de classificar, como por exemplo, presentes para outros 

membros da família e vizinhos, doações para caridade, locais onde efetuar as compras, entre 

outros (Gunter e Furnham 1998). 

 Várias são as razões para o aumento da influência das crianças nas compras das 

famílias. Atualmente os pais têm menos filhos e, portanto, mais dinheiro para gastar com cada 

um. Com menos irmãos, ou ausência deles, a criança pode usufruir de um papel mais ativo 

relativamente ao que a família consome; havendo mais famílias monoparentais, a criança 

contribui mais fortemente nas tomadas de decisão. Nos dias que correm, a tendência é adiar 

ter filhos, o que faz com que quando estes chegam, numa idade mais avançada dos pais, a 

família seja mais condescendente. Por último, geralmente ambos os pais trabalham e têm 

menos tempo, o que faz com que muita das vezes sejam as crianças a fazer pequenas compras 

perto de casa (Gunter e Furnham 1998). 

 

2.6.3. Mercado Futuro 

As crianças de hoje são os futuros consumidores de amanhã de todo o tipo de produtos 

e por isso, um produto ou marca que provoque uma má experiência na sua infância poderá 

não voltar a ser adquirido (Farinha 2007; Ferreira 2013; Neves 2011). 

McNeal (1992) referiu que para conseguir novos consumidores era necessário que se 

alcançasse clientes da concorrência, ou então, que se captassem potenciais clientes. Visto que 

as crianças são futuros potenciais clientes, as empresas devem pensar em estratégias a longo 
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prazo para que possam fidelizá-las e encorajar a sua lealdade à marca. Enquanto os clientes da 

concorrência terão sempre um menor grau de fidelidade (Neves 2011).  

Para muitas empresas, é relevante a atenção ao comportamento das crianças, uma vez 

que estas podem ser os seus potenciais consumidores (Ferreira 2013; Neves 2011). Em suma, 

pode afirmar-se que “os laços de afectividade criados com as marcas, na mais tenra idade, 

terão fortes probabilidades de perdurar na vida adulta” (Farinha 2007: 68). 

Para que uma marca alcance as crianças a pensar no futuro, é necessário que se 

estabeleça uma relação duradoura. Esta pode dar-se através da consciencialização das crianças 

para a existência da marca, produtos, missão, etc., para posteriormente se desenvolver um 

interesse e confiança na marca como proporcionadora de satisfação de necessidades. Tal 

conduzirá a uma ação de compra (Neves 2011). 

 

2.7. Desenvolvimento Cognitivo da Criança 

Para que se possa compreender o comportamento da criança enquanto consumidora é 

necessário entendê-la como “um indivíduo capaz de funções cognitivas muito complexas” 

(Neves 2011: 9). 

Da mesma forma que o corpo se desenvolve e evolui até estabilizar – caracterizado 

pelo crescimento e pela maturidade dos órgãos –, também a vida mental pode evoluir rumo a 

uma forma de equilíbrio final, isto é, o espírito adulto (Piaget 1983). Deste modo, “o 

desenvolvimento é, portanto, em certo sentido, uma equilibração progressiva, uma passagem 

perpétua de um estado de menor equilíbrio a um estado de equilíbrio superior” (Piaget 1983: 

11). O desenvolvimento cognitivo refere-se à “evolução, relacionada com a idade, dos 

processos que permitem adquirir conhecimentos” (Tiberghien 2002: 146). 

 Existem determinadas ideias e conceitos que as crianças não conseguem entender. Só 

quando atingida uma determinada fase de desenvolvimento cognitivo é que certas noções 

ganham uma maior proporção (Feldman 2007). Assim, o desenvolvimento cognitivo pode 

definir-se como “o processo de desenvolvimento da compreensão intelectual que uma criança 

tem do mundo em função da idade e da experiência” (Feldman 2007: 350). 

 As teorias de desenvolvimento cognitivo pretendem compreender os avanços 

intelectuais quantitativos e qualitativos que se dão durante o desenvolvimento (Feldman 

2007). “Nenhuma teoria do desenvolvimento cognitivo teve mais impacto do que a do 

psicólogo suíço Jean Piaget” (Feldman 2007: 350). Além disso, este “inspirou mais 
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investigação sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças do que qualquer outro teórico” 

(Papalia et al. 2001: 30). 

 Na teoria de Piaget é possível afirmar que o que evolui com o desenvolvimento 

cognitivo é uma “competência geral e estrutural do sujeito para pensar e raciocinar sobre o 

mundo físico e lógico-matemático considerados de um ponto de vista científico” (Lourenço 

1997: 61). 

 O desenvolvimento cognitivo foi descrito por Piaget como uma série de estádios 

qualitativamente diferentes, sendo que em cada estádio a criança “desenvolve uma nova 

forma de operar, de pensar e responder ao ambiente” (Papalia et al. 2001: 31). Em todos os 

estádios, o desenvolvimento cognitivo ocorre através de princípios que se inter-relacionam: 

organização, adaptação e equilíbrio (Papalia et al. 2001). 

Por organização entende-se a “integração do conhecimento num sistema, dando assim 

significado ao contexto” (Papalia et al. 2001: 31).  

No que à adaptação diz respeito, esta não é nada mais do que um “ajustamento à nova 

informação acerca do ambiente, através dos processos complementares de assimilação e 

acomodação” (Papalia et al. 2001: 31).  

A assimilação percebe-se que esta diz respeito à “incorporação de nova informação 

numa estrutura cognitiva existente” (Papalia et al. 2001: 31). É a capacidade de mudar o 

ambiente, para que este se torne apropriado à imaginação de cada um. Envolve, assim, uma 

experiência transformadora na mente e implica a compreensão de um problema em função do 

nível de desenvolvimento cognitivo em que se está. Por outras palavras, a assimilação permite 

a consolidação de estruturas mentais (Galloway 1976; Lourenço 1997; Piaget 1983; Smith et 

al. 1998; Sutherland 1996). 

A acomodação define-se por um conjunto de “modificações numa estrutura cognitiva 

existente de modo a incluir a nova informação” (Papalia et al. 2001: 31). É a capacidade de 

adaptação ao ambiente, isto é, um ajustamento da mente a uma nova experiência. É a 

modificação de estruturas cognitivas em função do problema exterior com que se é 

confrontado. Assim, a acomodação tem como consequência a evolução e a mudança 

(Galloway 1976; Lourenço 1997; Piaget 1983; Smith et al. 1998; Sutherland 1996). 

Por último, o equilíbrio reporta-se a uma tendência para manter a harmonia entre a 

informação proveniente do mundo exterior, que se encontra a ser assimilada, e as estruturas já 

existentes de conhecimento. Em suma, a equilibração é a estabilidade do comportamento 

cognitivo (Galloway 1976; Papalia et al. 2001).  
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Em síntese o que se desenvolve na teoria de desenvolvimento cognitivo de Piaget é a 

maturidade intelectual do sujeito, sendo esta concebida (…) como uma competência de tipo 

qualitativo, estrutural e geral que o sujeito constrói em interação permanente com o meio e 

que utiliza para conhecer, pensar e raciocinar sobre a realidade (Lourenço 1997: 66). 

 

 

Como já referido anteriormente, Piaget tornou-se ilustre ao defender que as crianças 

atravessam determinados estádios de desenvolvimento, sendo que cada um é diferente do 

outro a nível qualitativo (Sutherland 1996). Assim, “o conceito de estádio de desenvolvimento 

é um ponto importante, essencial, da teoria piagetiana” (Perraudeau 1996: 86). Estes estádios 

não são mais do que maneiras variadas de pensar e organizar a realidade (Lourenço 1997). 

Posto isto, estes “marcam as diferentes fases da construção das operações mentais. Cada um é 

caracterizado por uma estrutura que articula as condutas próprias da etapa” (Perraudeau 1996: 

87). Importa referir que os estádios ocorrem sequencialmente em todas as crianças e pela 

mesma ordem, progredindo de um nível inferior para um nível superior (Perraudeau 1996; 

Smith et al. 1998). 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Estádios de Desenvolvimento Cognitivo, segundo Piaget 

Fonte: Adaptado de Papalia et al. 2001 

 

2.7.1. Estádio Sensório-motor 

O estádio sensório-motor é o primeiro dos estádios de Piaget e abrange crianças desde 

o nascimento aos dois anos de idade. Segundo Papalia et al. (2001), este estádio encontra-se 

no período da infância. 

O desenvolvimento mental nesta fase é rápido e importante, no entanto, nos primeiros 

meses “o bebé ainda não apresenta pensamento nem afetividade ligada a representações que 

permitam evocar pessoas ou objectos ausentes” (Piaget e Inhelder 1995: 9). Assim, esta fase 

denomina-se ‘sensório-motor’, devido à falta de função simbólica no bebé (Piaget 1983). 

Este estádio abrange os meses iniciais da vida de um bebé, antes mesmo da 

aprendizagem da primeira palavra (Sutherland 1996). Mesmo com o aparecimento 

progressivo da linguagem e, portanto, com a ausência desta, a inteligência desenvolve-se sem 

contratempos (Perraudeau 1996; Papalia e Olds 1981). Por outras palavras, “antes da 

linguagem se desenvolver, há um comportamento a que podemos chamar inteligência” (Slater 

e Muir 1999:57), por exemplo, quando um bebé se esforça por alcançar um objeto. A 
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inteligência sensório-motora diz respeito a “acções, (…) movimentos e percepções sem 

linguagem, mas estas acções são coordenadas (…) sob o que podemos chamar de esquemas 

de acção” (Slater e Muir 1999: 57), isto é, puxar um tapete que contenha um objeto em cima, 

para o poder alcançar, constitui um esquema que se pode generalizar a outras situações 

idênticas (Slater e Muir 1999).  

A criança quando nasce tem um ponto de vista egocêntrico e é só com a experiência 

social e a exploração do ambiente que esta será capaz de perceber a existência de outros 

pontos de vista. “Além de centralizada em si mesma, (…) a criança também se orienta para os 

objectos” (Galloway 1976: 326). 

Neste estádio, a criança “constrói o esquema do objecto permanente” (Slater e Muir 

1999: 58). E a “construção desta permanência é um dos primeiros esquemas de conservação” 

(Perraudeau 1999: 91). Numa fase inicial, quando a permanência de objetos ainda não está 

desenvolvida, a criança não percebe que quando um objeto sai do seu alcance visual este 

continua a existir, muito embora ela não o possa ver (Galloway 1976; Papalia et al. 2001; 

Perraudeau 1996; Slater e Muir 1999). A esta etapa sucede-se precisamente o contrário. Por 

volta dos dez meses de idade uma criança consegue, por exemplo, procurar uma bola que 

tenha rolado para baixo do sofá. Assim, o “objecto não precisa estar visível para continuar a 

existir” (Perraudeau 1996: 91). Posto isto, é possível afirmar que a permanência de objetos, 

embora não esteja desenvolvida neste estádio, começa a ser construída progressivamente, bem 

como a construção de ideias, de espaço, tempo e causalidade (Perraudeau 1996 e Slater e 

Muir 1999).  

O bebé começa a construir, e não apenas a observar, conhecimento sobre si próprio e 

sobre o mundo, através das suas atividades sensoriais e motoras (Galloway 1976; Papalia et 

al. 2001). Este “ evolui de recém-nascido, o qual centrava toda a sua atenção nas experiências 

sensoriais e motoras imediatas, para se tornar numa criança de muita tenra idade com 

capacidade rudimentar de raciocínio” (Smith et al. 1998: 390). 

O estádio sensório-motor é constituído por seis sub-estádios (Papalia e Olds 1981; 

Papalia et al. 2001; Slater e Muir 1999; Smith et al. 1998; Sutherland 1996). Estes sub-

estádios “decorrem à medida que os esquemas do bebé, ou padrões organizados de 

comportamento, se tornam mais elaborados” (Papalia et al. 2001: 198). Foi com base em 

observações nos próprios filhos, que Piaget dividiu este estádio em seis (Smith et al. 1998): 1º 

sub-estádio (do nascimento até ao 1º mês): utilização dos reflexos; 2º sub-estádio (1 aos 4 

meses): reações circulares primárias; 3º sub-estádio (4 aos 8 meses): reações circulares 
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secundárias; 4º sub-estádio (8 aos 12 meses): coordenação dos esquemas secundários; 5º sub-

estádio (12 aos 18 meses): reações circulares terciárias; 6º sub-estádio (18 aos 24 meses): 

combinações mentais.  

Durante os primeiros cinco sub-estádios, “os bebés aprendem a organizar as suas 

actividades em relação ao ambiente e a coordenar a informação que recebeu através dos 

sentidos” (Papalia et al. 2001: 199). Já no último e sexto sub-estádio, os bebés “progridem de 

uma aprendizagem por tentativa e erro para uma utilização se símbolos e de insights para 

resolverem problemas simples” (Papalia et al. 2001: 199). 

É durante o segundo ano de vida da criança que se dá a passagem para o estádio 

seguinte (Sutherland 1996). 

 

2.7.2. Estádio Pré-operatório 

Segundo Papalia et al. (2001), Jean Piaget denominou o período pré-escolar como 

estádio pré-operatório. Este segundo estádio abrange crianças entre os dois e os sete anos de 

idade. Aqui as crianças já se tornam mais sofisticadas no uso do pensamento simbólico, 

embora ainda não possuam um pensamento lógico. 

O estádio pré-operatório é, sobretudo, imitativo. É através da imitação que a criança 

desenvolve a capacidade de simbolizar, ou seja, palavras ou objetos podem representar 

alguma coisa que não tem de estar necessariamente presente (Galloway 1976; Perraudeau 

1996). Este estádio é, ainda, considerado o da representação. O que no estádio anterior foi 

construído a nível motor é, agora, reconstruído a nível representativo. Trata-se de uma “fase 

de interiorização progressiva dos esquemas de acção da época motora” (Perraudeau 1996: 92). 

A criança é capaz de pré-conceitos ao invés de conceitos acabados. Apesar de se mover pela 

casa, não quer dizer que a criança seja capaz de representar ou reproduzir a aparência total do 

espaço que percorreu. Deste modo, “para ser capaz de representar, de reproduzir algo, a 

pessoa deve ser capaz de reconstruir este grupo de deslocações, mas a um novo nível, o da 

representação do pensamento” (Slater e Muir 1999: 59). 

A criança, no estádio pré-operatório, não tem ainda capacidade de conservação, isto é, 

quando deparada com a mesma quantidade de um líquido sendo entornado de uma garrafa 

para outra (com dimensões diferentes) a criança pensa que a quantidade deste se alterou. Esta 

ausência de conservação existe “em todas as propriedades do objecto, no comprimento, na 

superfície, na quantidade e no peso das coisas” (Slater e Muir 1999: 60). Os autores afirmam 

que a criança raciocina a partir da configuração e que quando confrontada com a 
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transformação não sabe pensar em relação a isso. Assim, é possível perceber que a criança 

tem um pensamento intuitivo, isto é, “o raciocínio é dominado pela percepção, que 

geralmente só toma em consideração um aspecto por sua vez de uma situação ou de um 

evento (…). A criança não separa a percepção da razão” (Galloway 1976: 327).  

Não só o pensamento intuitivo faz parte da criança pré-operatória, como também o 

pensamento irreversível. Nesta fase, a criança não é capaz de inverter o processo de 

pensamento. Nem o raciocínio dedutivo nem o indutivo são possíveis nas crianças deste 

estádio. Elas raciocinam do específico para o específico, isto é, “se o meu cachorro gosta de 

nadar, o seu cachorro também deve gostar de nadar” (Galloway 1976: 328). 

Esta fase é também caracterizada pelo egocentrismo e pelo animismo. Por 

egocentrismo entende-se a criança como incapaz de se descentrar e poder colocar-se num 

ponto de vista que não o dela. Já o animismo diz respeito à atribuição de vida, sentimentos e 

intenções a objetos inanimados (Perraudeau 1996; Smith et al. 1998; Sutherland 1996). 

 

2.7.3. Estádio Operatório-Concreto 

A partir dos sete até aos doze anos as crianças entram no estádio das operações-

concretas. Este estádio de desenvolvimento cognitivo diz respeito ao período escolar e é a fase 

onde se encontram a grande maioria dos sujeitos do estudo (crianças) do presente estudo.  

Nesta fase “as crianças desenvolvem pensamento lógico mas não abstracto” (Papalia 

et al. 2001:420). Agora capazes de se concentrarem em vários aspetos, as crianças tornam-se 

aptas a pensar logicamente. No entanto, há ainda um limite, as crianças pensam apenas em 

situações reais. O objeto real é indispensável à construção do saber. ”O pensamento abstrato 

surge apenas na adolescência, estádio seguinte (Galloway 1976; Papalia et al. 2001; 

Perraudeau 1996; Smith et al. 1998). 

Embora limitada a objetos presentes no momento, a criança, neste estádio, passa a 

conseguir catalisar a sua atenção em múltiplos aspetos de uma determinada tarefa, bem como 

a conseguir assumir perspetivas diferentes. A criança operatório-concreta já possui 

reversibilidade – por exemplo, a criança, nesta fase de desenvolvimento, já percebe que a 

quantidade de ar que uma pessoa ingere é aproximada à que expele (Sutherland 1996). É esta 

capacidade de pensar reversivelmente que torna a criança “bem sucedida em tarefas de 

conservação” (Smith et al. 1998: 404). Quer isto dizer que, nesta fase, a criança percebe, por 

exemplo, que embora o mesmo líquido tenha sido vertido para recipientes de tamanhos 
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diferentes, a quantidade continua a ser a mesma. Tem, pois, a capacidade de conservação mais 

desenvolvida em relação ao estádio anterior (Piaget e Inhelder 1995).  

A noção de número é a primeira e mais fácil a ser alcançada, seguindo-se a noção de 

conservação de peso. Já a noção de volume é das últimas noções de conservação a serem 

conseguidas pela criança, numa fase final deste estádio. As operações matemáticas tornam-se 

mais fáceis e a capacidade de classificar e ordenar também surgem na criança (Galloway 

1976; Smith et al. 1998).  

A transitividade e a seriação são também capacidades que se desenvolvem no estádio 

das operações concretas. Por transitividade entende-se a capacidade de entender a seguinte 

forma lógica «se A for maior do que B e B for maior do que C, então A é decerto maior do 

que C» (Sutherland 1996: 34). Já a seriação possibilita à criança perceber a disposição de 

objetos segundo um critério, como comprimento, altura, peso, entre outros (Slater e Muir 

1999 e Sutherland 1996). Por outras palavras, seriação é a capacidade de “ordenar os 

elementos segundo grandezas crescentes ou decrescentes” (Piaget e Inheder 1995: 92). 

 

2.7.4. Estádio Operações Formais 

Segundo Piaget, o estádio das operações formais é a etapa final do desenvolvimento 

cognitivo e caracteriza-se pela capacidade de pensar de forma abstrata e idealista. É quando 

atingem esta capacidade que os adolescentes entram nesta fase, aproximadamente a partir dos 

doze anos (Galloway 1976; Papalia et al. 2001; Smith et al. 1998).  

O estádio operatório-formal pode ser também denominado hipotético-dedutivo 

(Perraudeau 1996 e Sutherland 1996). O indivíduo torna-se capaz de raciocinar sobre 

proposições em que não acredita, ou seja, passa a considerar hipóteses (Piaget e Inhelder 

1995). É, portanto, “capaz de inferir as consequências necessárias de verdades simplesmente 

possíveis, o que constitui o início do pensamento hipotético-dedutivo ou formal” (Piaget e 

Inhelder 1995: 118). 

Os adolescentes já não estão limitados ao que é real e “podem imaginar possibilidades, 

testar hipóteses e construir teorias” (Papalia et al. 2001: 544). Por outras palavras, podem 

“equacionar as relações lógicas entre várias possibilidades ou chegar a conclusões a partir de 

afirmações abstractas” (Smith et al. 1998: 405). Os adolescentes não precisam que o objeto 

exista, pois podem inventá-lo ou imaginá-lo (Galloway 1976). 

A capacidade de reversibilidade, neste estádio, é muito mais elevada do que no estádio 

operatório-concreto. O pensamento pode “ser interrompido, sustentado, refeito, torcido e 
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virado para incluir ou excluir novas informações, até de natureza hipotética, ou temporária e 

propositadamente posto de lado” (Galloway 1976: 328). 

Em suma, nestes quatro estádios do desenvolvimento da inteligência, as crianças 

“passam de um estádio para o outro pela construção de novas estruturas operatórias e estas 

estruturas constituem o instrumento fundamental da inteligência do adulto” (Slater e Muir 

1999: 63). 

 

2.8. Desenvolvimento Humano e as suas Visões 

Depois de percebido o desenvolvimento cognitivo e os estádios nele inseridos, importa 

ainda salientar que são parte integrante do desenvolvimento humano. Para entender a 

definição de desenvolvimento, numa primeira instância, importa referir que este não é mais 

do que as diferentes e frequentes modificações que os indivíduos atravessam. Segundo o 

Dicionário de Psicologia do Adolescente “o termo desenvolvimento designa as contínuas 

mudanças do ser humano com vista a uma maior maturidade” (Richaudeau 1981: 149). É um 

processo que faz com que uma criança, feto ou organismo (humano ou animal) se modifique 

no decorrer do seu período de vida (Smith et al. 1998). A psicologia do desenvolvimento 

pretende explanar as mudanças ocorridas numa pessoa a nível da estrutura, do pensamento e 

do comportamento (Slater e Muir 1999). 

 A criança desenvolve-se quantitativa e qualitativamente. O desenvolvimento 

quantitativo é visível no crescimento de uma criança em peso e altura, bem como no 

vocabulário, na proliferação de atividades físicas, entre outros. Já o desenvolvimento 

qualitativo refere-se no crescimento da criatividade, da sociabilidade, da moralidade e da 

inteligência. Assim, “o desenvolvimento é um processo complexo contínuo e irreversível” 

(Feldman 2007; Papalia e Olds 1981: 2). 

Este desenvolvimento torna-se complexo, uma vez que as modificações que dele 

advêm não acontecem só em aspetos cognitivos, como já visto anteriormente. Os aspetos 

físicos e de personalidade são também mudanças verificadas a nível do desenvolvimento 

(Papalia et al. 2001). 

O sinal mais evidente do desenvolvimento é proporcionado pelo crescimento físico 

das crianças (Feldman 2007). Na infância o bebé desenvolve essencialmente o corpo e o 

cérebro. Ainda, as capacidades sensoriais desenvolvem-se rapidamente nos primeiros anos de 

vida (Papalia et al. 2001). Posteriormente, em idades mais avançadas, há uma evolução 

significativa no crescimento e na fisiologia. Surgem progressões nos sistemas muscular, 
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nervoso, ósseo, respiratório, circulatório e imunitário (Feldman 2007; Papalia e Olds 1981; 

Papalia et al. 2001). 

A personalidade é mediadora no ajustamento do indivíduo. Consiste nos diversos 

esforços que uma pessoa faz para se ajustar, embora diga também respeito aos elementos 

próprios de um indivíduo que o distinguem dos outros (Hall e Lindzey 1984). A 

personalidade é definida como uma disposição para “práticas, interações sociais, reacções 

afectivas, que permanecem estáveis durante toda a vida e se manifestam desde a infância” 

(Tiberghien 2002: 292).  

 O conceito de personalidade surge ligado à teoria de Sigmund Freud (desenvolvimento 

psicossexual). O psicanalista demonstrou a existência de pensamentos e emoções 

inconscientes, a ambivalência das relações precoces entre pais e filhos, bem como a presença 

de pulsões sexuais desde o nascimento (Feldman 2007; Hall e Lindzey 1984; Papalia et al. 

2001; Richaudeau 1979).  

 Erik H. Erikson distinguiu-se da teoria de Freud ao dar mais importância às influências 

sociais do que às biológicas na personalidade (ao nível do desenvolvimento psicossocial). 

Para Erikson, o desenvolvimento atravessa crises ou pontos de viragem, ao longo da vida 

(Galloway 1976; Papalia et al. 2001; Schultz e Schultz 2002). 

Numa abordagem geral, são três as visões que abrangem as mais diversas teorias sobre 

o desenvolvimento humano: visão mecanicista, visão organísmica e a visão psicanalítica. 

A visão mecanicista encara as pessoas como máquinas e entidades passivas até serem 

estimuladas pelo ambiente. Nesta visão, as pessoas não agem de livre vontade, apenas reagem 

(Papalia e Olds 1981; Papalia et al. 2001; Slater e Muir 1999). 

A visão organísmica interpreta os indivíduos como organismos ativos capazes de 

iniciar o seu próprio desenvolvimento. As pessoas não reagem apenas a acontecimentos, 

também os desencadeiam (Papalia e Olds 1981; Papalia et al. 2001). Na verdade, é dentro 

desta perspetiva que se encontra o desenvolvimento cognitivo, já referido anteriormente 

(Papalia e Olds 1981; Slater e Muir 1999).  

 A visão psicanalítica sustenta que as pessoas não são nem ativas, nem passivas. Os 

psicanalistas encaram a criança como sendo um organismo reativo que se desenvolve através 

de fases (Papalia e Olds, 1981). Deste modo, esta é uma “visão do desenvolvimento que dá 

especial importância às forças inconscientes que motivam o comportamento” (Papalia et al. 

2001: 22). É dentro desta perspetiva, desenvolvida por Freud e alargada por Erikson, que se 

entende o desenvolvimento da personalidade, referido anteriormente (Papalia e Olds 1981). 
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Em suma, Piaget, Freud e Erikson são autores que trouxeram uma variedade de teorias 

sobre o comportamento das crianças (Papalia et al. 2001), defendendo uma teoria de estádios 

com novas formas de comportamento em idades aproximadas (Hall e Lindzey 1984). 

 

2.9. Socialização do Consumidor: Etapas de Desenvolvimento do Comportamento do 

Consumidor na Infância 

De acordo com Alves (2003), o termo socialização refere-se ao processo pelo qual se 

adquirem vários padrões de convicções e comportamentos. Já o conceito de socialização do 

consumidor refere-se ao processo de aprendizagem de competências, conhecimentos e 

atitudes sobre o consumo (Alves 2003; Gunter e Furnham 1998). 

Socialização do consumidor é, deste modo, a forma como as crianças absorvem 

conhecimento acerca de produtos e serviços, isto é, “describes the process by which children 

learn consumer behavior” (McNeal 1998: 14). É por intermédio dos pais, amigos e colegas de 

escola que as crianças, em várias idades, adquirem conhecimentos sobre consumo (Peter e 

Olson 2009). Os pais são entendidos como sendo os agentes primários da socialização das 

crianças (Kotler e Keller 2006; McNeal 1998). As instituições sociais (televisão, revistas, 

filmes, etc.) também transmitem esses mesmos conhecimentos, bem como habilidades de 

consumo (exemplo: encontrar o melhor preço) (Peter e Olson 2009). As experiências de 

compra são também fatores que moldam a socialização do consumidor (Gunter e Furnham 

1998). 

São dois os modelos de aprendizagem humana em que se baseia a socialização do 

consumidor: o modelo de aprendizagem social vê a socialização como uma função das 

influências ambientais aplicadas à pessoa; o modelo de desenvolvimento cognitivo tenta 

buscar explicações nas mudanças (estádios cognitivos de Piaget) entre a infância e a vida 

adulta para a formação de conhecimentos e comportamentos (Gunter e Furnham 1998). 

Procurando compreender o comportamento das crianças enquanto consumidoras, 

McNeal (1998) desenvolveu cinco estádios: a observação, a solicitação, a seleção, a 

realização de compras acompanhadas e a aquisição independente. 

 Embora anteriormente tivessem sido referidos alguns estádios cognitivos do 

desenvolvimento da criança, as etapas desenvolvidas por McNeal (1998) “should not be 

confused with Piaget’s stages of cognitive development (…), even though the two concepts 

are closely related” (1998: 14). 
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 Se por um lado Piaget defende que a criança utiliza conhecimentos que assimilou em 

experiências passadas – através da interação com o meio – para saber como agir em 

experiências futuras, McNeal (1998) afirma que as crianças não aprendem somente por si 

próprias, com experiências pessoais, mas também através da interação e influência de outras 

pessoas, nomeadamente no processo de compra (Ferreira 2013). 

 Dado o exposto, cada uma das etapas de McNeal (1998) comporta um conjunto de 

padrões de comportamento nas crianças induzido pelos pais, “including the modification and 

extinction of some earlier ones” (1998:14). 

 

Etapa Descrição Idade Média 
Resultados 

Significativos 

Produtos 

Envolvidos 
Lojas Envolvidas 

Observação 

Primeira visita a 

uma fonte de 

comércio de bens 

e serviços 

0-6 meses 

Primeiras 

impressões acerca 

do mercado 

através de cores, 

formas, sons, 

odores e texturas. 

– Nenhum 

– Supermercado  

– Armazém 

 

Solicitação 

Pedido de um 

produto quando 

se está diante dele 

através de gestos 

e palavras 

6-24 meses 

Primeira entrega 

de produtos que 

satisfazem as suas 

necessidades 

através de uma 

fonte de 

comércio. 

– Cereais 

– Doces 

– Brinquedos 

– Supermercado  

– Mass Merchant
2 

– Loja de 

Brinquedos 

– Centro comercial  

 

Seleção 

Primeiro contacto 

físico com 

produtos 

localizados em 

prateleiras e 

estante 

2-4 anos 

Primeira entrega 

de produtos que 

satisfazem as suas 

necessidades 

através dos seus 

esforços físicos. 

– Cereais 

– Brinquedos 

– Doces e 

Salgados 

– Livros 

– Roupa 

– Supermercado  

– Mass Merchant  

– Loja de 

Brinquedos 

– Centro comercial  

 

Compra 

Acompanhada 

Primeira compra 

de um produto 

desejado com a 

ajuda dos pais. 

4-6 anos 

Primeira 

experiência de 

compra (dinheiro 

em troca de 

produtos). 

– Brinquedos 

– Doces e 

Salgados 

– Presentes 

– Roupa 

Cereais 

– Mass Merchant 

– Loja de 

Brinquedos 

– Supermercado 

– Mercado 

– Centro Comercial 

 

Aquisição 

Independente 

Realizar o ato de 

compra completo 

de forma 

independente. 

6-8 anos 

Efetuar a primeira 

compra de um 

produto desejado, 

sem ajuda. 

– Doces e 

Salgados 

– Brinquedos 

Comida 

– Mercado 

– Supermercado 

– Centro Comercial 

– Mass Merchant 

– Loja de 

Brinquedos 

Tabela 1 – Etapas de Comportamento do Desenvolvimento do Consumidor da Infância, segundo McNeal 

Fonte: Adaptado de McNeal 1998 
 

                                                 
2 Loja que vende grandes quantidades de diversos produtos para um grande número de pessoas. 

Fonte: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/mass-merchant 
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2.9.1. Primeiro Estádio (0 – 6 meses): Observação 

É nesta fase que a criança tem o primeiro contacto sensorial com o mercado, e 

consequentemente uma oportunidade para interagir “with a commercial source of satisfying 

goods and services” (McNeal 1998: 14). É através dos pais que as crianças, nesta etapa, 

conhecem a satisfação proveniente de produtos. Aqui começam as visitas a locais de compra 

(McNeal 1998; McNeal 2007). 

É por meio da visão, tato, gosto, olfato, audição proveniente de fenómenos do mundo 

do mercado e com a ajuda dos pais ou outros familiares, que as crianças recebem as primeiras 

impressões sobre o mercado como fonte de produtos que satisfazem as suas necessidades e 

que os pais, muitas vezes nos adquirem (McNeal 1998; McNeal 2007). 

As crianças aprendem que para satisfazer as suas necessidades dependem dos pais, e 

por isso, quando se deparam com os produtos diante de si, a forma de os obter é pedindo 

(McNeal 1998). Quando ganham a capacidade de se sentar, as crianças utilizam-na para 

identificar produtos que mais apreciam (Farinha 2007). 

 

2.9.2. Segundo Estádio (6 – 24 meses): Solicitação 

É no estádio da solicitação que a linguagem se desenvolve e, por isso, as crianças 

começam a pedir bens de consumo (principalmente alimentos), inicialmente através de gestos, 

de seguida palavras, até, por fim, conseguirem formar frases. Estes pedidos, por norma, são 

aceites e é assim que pais e filhos, sem se aperceberem, tomam decisões em conjunto sobre a 

compra (McNeal 1998; McNeal 2007). 

Nesta fase, os pais começam a levar com mais frequência as crianças a locais de 

compra, aproximando-as mais de produtos e dos gestores de marketing. Estes últimos 

percebem que se conseguirem alcançar as crianças com os seus produtos, haverá mais 

probabilidade de estas os solicitarem aos pais. As crianças começam a desenvolver 

relacionamentos com alguns produtos, como por exemplo os brinquedos (Ferreira 2013). 

 

2.9.3. Terceiro Estádio (2 – 4 anos): Seleção 

Depois da solicitação, aos pais, de bens de consumo, surge a necessidade de realizar 

ações de forma independente. O primeiro ato físico que conduz a criança a tornar-se 

consumidora independente é quando, depois da seleção e de esperar pela aprovação dos pais 

para a compra, se dirigem ao local do produto e pegam nele para o colocar no carrinho de 
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compras, bem como quando o transportam para o automóvel e casa (McNeal 1998; McNeal 

2007). 

A independência surge quando os mais novos aprendem a deslocar-se numa loja e a 

identificarem e pegarem nos produtos que desejam (McNeal 1998; Ferreira 2007). Uma vez 

autorizadas a escolher os produtos, as crianças tornam-se mais seguras o que as leva a querer 

experimentar mais produtos e, por conseguinte, a fazerem mais pedidos. Deste modo, “the 

number and intensity of requests also rapidly increase” (McNeal 1998: 18). 

 

2.9.4. Quarto Estádio (4 – 6 anos): Realização de Compra Acompanhada 

Com mais idade que na etapa anterior, e depois de selecionarem produtos, as crianças 

desejam poder estar no lugar dos adultos e efetuar a compra em si (McNeal 1998). Antes da 

compra acontecer a criança compreende “the store as owner of the goods and money as 

necessary for the exchange act” (McNeal 2000: 18). 

A primeira compra verifica-se quando as crianças pegam no produto e dão dinheiro 

em troca, embora seja autorizada e auxiliada pelos pais. Apesar de não entenderem o conceito 

de dinheiro, são capazes de alcançar o processo completo do consumidor, onde querem, 

procuram, adquirem e utilizam o produto (McNeal 1998; McNeal 2007). 

É nesta idade que a criança começa a adquirir novos conhecimentos tal como aprender 

a ler, por isso começam a prestar mais atenção a ações de comunicação dirigidas para si 

(Ferreira 2013) – “É neste estádio que as mensagens e as marcas dos produtos nas embalagens 

e nos anúncios se tornam mais reais” (Ferreira 2013: 26). 

Mediante o referido, pode-se dizer que “children begin functioning as primary 

consumers” (McNeal 1998: 18). 

 

2.9.5. Quinto Estádio (6 – 8 anos): Aquisição Independente 

Depois de entenderem melhor o conceito de dinheiro e mostrarem aos pais que são 

capazes de efetuar uma compra sem o auxílio dos mesmos, as crianças dão o passo final 

adquirindo um bem de consumo de forma independente (McNeal 1998; McNeal 2007).  

Com o desenvolvimento físico e cognitivo suficientemente aperfeiçoado, as crianças 

podem dirigir-se a um local de compras indo de bicicleta ou mesmo indo com os pais e ser 

autónomas para circular sozinhas no local e fazer a compra (McNeal 1998; Ferreira 2013). As 

crianças também efetuam compras independentes quando fazem recados aos pais, em pontos 

de venda próximos das suas casas (Farinha 2007). 
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Em Portugal a maioria das crianças não recebe mesada, os pais preferem gerir o 

dinheiro dos filhos. No entanto, as que recebem começam por volta dos oito anos, o que 

comparando com outros países verifica-se uma tardia socialização das crianças com o 

dinheiro (Ferreira 2013). 

O processo de aprender a ser consumidor estende-se por toda a vida, mas nesta etapa a 

criança já “has all the markings of a bona fide consumer, and is perceived as such by 

marketers of both commercial and social products.” (McNeal 1998: 18). 

Embora no presente estudo os sujeitos abranjam o estádio anterior – compra 

acompanhada –, também se encontram nesta fase onde a aquisição independente já é possível 

atendendo às suas idades. 

 

2.10. A Criança e o Processo de Decisão de Compra 

 Como já referido numa fase anterior, o processo de compra do consumidor mostra-se 

complexo servindo como ponto de partida para entender o papel da criança na compra 

independente ou familiar (Ferreira 2013). 

 O processo de decisão de compra adaptado às crianças consiste em quatro etapas. 

Numa primeira fase dá-se o reconhecimento do problema, onde a criança tem ideia do produto 

de que necessita. Numa fase seguinte, a criança procura informação sobre o produto e cria 

bases de decisão. Posteriormente, avaliando alternativas, a criança dá a sua opinião, quando 

em família, e escolhe o produto. Por último, a criança toma algumas sub-decisões sobre a 

decisão de compra final (onde comprar o produto, qual a marca, a quantidade e a forma de 

pagamento) (Ferreira 2013). 

 A etapa pós-compra não se verifica na criança, considerando-se apenas importante o 

processo de decisão em si, não dando relevância às consequências da compra (Ferreira 2013). 

 

2.11. O Produto 

O produto é uma das estratégias do marketing-mix, fazendo parte de um conjunto de 

ferramentas que uma empresa utiliza para alcançar os seus objetivos. Estas são conhecidas 

como os quatro P’s do Marketing: produto (product), preço (price), comunicação (promotion) 

e distribuição (place) (Correia 2012; McNeal 1998; Shimoyama e Zela 2005). 

Na verdade, importa ainda salientar que o enfoque será dado ao produto por este ser 

de maior interesse para o presente estudo. Além disso, a política de produto é “a componente 
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principal de uma estratégia de marketing” (Lindon et al. 2000: 183). Convém, embora, referir 

a importância das restantes políticas do marketing-mix.  

O preço deve ser justo. Não muito elevado, para que o cliente considere comprá-lo, e 

não muito barato, para que não suscite dúvidas em relação à sua performance; não obstante 

esta variável pode ter outros contornos, como a fixação do preço tendo em conta o capital-

imagem da marca, ou a definição de um preço de penetração de mercado, focando alguns 

exemplos. No que toca à comunicação, esta é essencial, uma vez que, é através da divulgação 

que os consumidores e/ou potenciais consumidores tomam conhecimento da existência de um 

produto, caso contrário teriam mais dificuldade em o adquirir. Com a distribuição garante-se 

que um produto desejado a um preço justo pode estar ao alcance do cliente num determinado 

local, para que possa ser comprado a qualquer momento (Brito e Lencastre 2000; Correia 

2012; Shimoyama e Zela 2005; Viana e Hortinha 2002). 

De salientar que o produto é destinado a ser notado, adquirido e consumido. Inclui 

tudo “o que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo” 

(Kotler e Keller 2006: 366). É um “objecto (…) ou serviço palpável (…) pelo qual o cliente 

paga dinheiro” (Murphy 1997: 25), sendo encarado de forma diferente consoante as 

características psicológicas e sociológicas de cada indivíduo, seja ele o comprador ou o 

consumidor final (Ceneco 1993). Além disso, o produto abrange bens físicos, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias 

(Kotler e Keller 2006).  

Um produto pode acarretar um conjunto de benefícios, sejam eles funcionais, 

emocionais ou psicológicos e, ainda, de imagem ou segurança. Tem benefícios principais, que 

satisfazem necessidades, e outros benefícios adicionais, tais como a embalagem, garantia, 

manutenção, a marca, entre outros (Ferreira et al. 2009). 

São três as características intrínsecas ao produto. Este tem de ter a fórmula do produto 

(descrição técnica), performance (aspetos observáveis pelos consumidores) e design (aspeto 

visual exterior) (Lindon et al. 2000). 

 

2.11.1. A Hierarquia de Valor para o Cliente 

A importância do valor para o consumidor divide-se em cinco níveis de produto 

(ilustração 4). Cada nível acarreta mais valor para o cliente e o seu conjunto constitui a sua 

hierarquia de valor. 



O Valor da Marca e a sua Relação com a Preferência pela mesma em Detrimento do Produto 

 

40 

 

O nível fundamental é o benefício central, isto é, o benefício elementar que um cliente 

realmente compra (um hóspede de hotel compra descanso e pernoita) (Kotler e Keller 2006; 

Murphy 1997). 

Seguidamente vem o produto básico, que deve advir da transformação do benefício 

central (um quarto de hotel tem cama, toalhas, etc.). Define-se pelas características básicas ou 

pela sua performance (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997). 

O produto esperado é aquele que é comprado pelo cliente. Corresponde ao terceiro 

nível e diz respeito a atributos e características que os consumidores esperam que o produto 

possua (os hóspedes do hotel esperam toalhas limpas, um hotel mais conveniente ou menos 

caro) (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997).  

Num outro nível, com o produto aumentado, pretende-se exceder as expectativas do 

consumidor ampliando os benefícios do produto. Isto é, incluir características 

complementares ao produto esperado (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997).  

No quinto e último nível encontra-se o produto potencial que abrange todas as 

ampliações e transformações a que o produto deve ser submetido futuramente. É neste nível 

que as empresas procuram diferenciar a sua oferta através de novas maneiras de satisfazer os 

clientes (Kotler e Keller 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – Os Cinco Níveis do Produto 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller 2006 

 

2.11.2. Classificação de Produtos 

Os produtos são classificados pelas empresas segundo determinadas características, 

tais como a durabilidade e tangibilidade, a classificação de bens de consumo e a classificação 

de bens industriais (Kotler e Keller 2006).  
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2.11.2.1. Durabilidade e Tangibilidade 

Quanto à durabilidade e tangibilidade, os produtos são classificados de três formas 

diferentes: bens não duráveis, bens duráveis e serviços.  

Primeiramente, surgem os bens não duráveis. São tangíveis e, por norma, de rápido 

consumo e de compra frequente. Geralmente estão disponíveis em muitos locais e são muito 

publicitados para que a experimentação conduza o consumidor à preferência. O produto que 

serve como base do presente estudo é um bem não durável. 

Os bens duráveis, também eles bens tangíveis, são normalmente usados durante um 

significativo período de tempo. No geral, exigem venda presencial e requerem mais garantias. 

Relativamente aos serviços. São considerados produtos intangíveis, indivisíveis, 

variáveis e perecíveis (Graby e Justeau 1983; Kotler e Keller 2006). 

 

2.11.2.2. Classificação de Bens de Consumo 

Os inúmeros bens de consumo podem ser organizados em termos de hábitos de 

compra e dependem de fatores impulsivos (Graby e Justeau 1983; Kotler e Keller 2006). Há a 

distibguir entre bens: de conveniência, de compra comparados, de especialidade e não 

procurados (Kotler e Keller 2006). 

Os bens de conveniência são aqueles que são comprados com maior frequência e 

exigem menos esforço. São exemplo os cigarros, jornais, sabonetes, entre outros. Estes 

podem, ainda, sofrer uma subdivisão por categorias: bens básicos (comprados com 

regularidade – pasta de dentes); bens de impulso (comprados sem planeamento e sem procura 

– revistas); e os bens de emergência (comprados numa necessidade urgente – guarda-chuva). 

Estes dois últimos devem ser colocados em pontos de venda estratégicos para que possam 

estimular o consumidor à compra (Kotler e Keller 2006). 

Bens de compra comparados são os que são efetivamente comparados durante o 

processo de decisão de compra em termos de qualidade, preço, modelo. Estes podem ser 

subdividos em bens de compra homogéneos (semelhantes em qualidade e diferentes no preço) 

e em bens de compra heterogéneos (dissemelhantes em aspetos que podem ter mais 

importância do que o preço) (Kotler e Keller 2006). 

Os bens de especialidade são aqueles com aspetos singulares ou com identificação da 

marca, Sendo esta suficiente para os consumidores estarem dispostos a um esforço extra de 

compra. Este tipo de bens não envolve comparações e os próprios consumidores esforçam-se 

por chegar aos locais de venda do produto desejado (Kotler e Keller 2006). 
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Os bens não procurados são os que não são conhecidos pelo consumidor e 

consequentemente não são hipóteses de compra. Necessitam ser publicitados e recorrer a 

venda presencial. São exemplo os seguros de vida, jazigos, detetores de fumo, etc. São bens 

não procurados até o consumidor ter conhecimento deles através de ações de comunicação 

(Kotler e Keller 2006). 

  A literatura aborda ainda a classificação de produtos em bens industriais; não 

obstante, esta classificação não faz parte do objeto de estudo, razão pela qual não se entrará 

em detalhe com a mesma. 

 No que toca à presente investigação, e segundo a classificação de bens de consumo, o 

objeto de estudo, tendo em conta que remete para a marca e para o produto em si, pode 

pertencer tanto aos bens de compra comparados como aos bens de especialidade. 

 

2.12. Diferenciação  

Para se afirmar na mente dos consumidores, uma marca deve criar diferenciação nos 

seus produtos. Assim, deve existir um aglomerado de diferenças num produto para que este 

seja distinguido de produtos concorrentes (Kotler e Keller 2006). 

Dado o exposto é necessário que uma marca perceba quais os benefícios, nos 

produtos, que os consumidores mais valorizam. Estes devem ser de difícil imitação para que 

se mantenham distintos (Ferreira et al. 2009). 

Seguidamente apresentam-se as dimensões pelas quais se obtém a diferenciação. 

 

2.12.1. Diferenciação do Produto 

Existem produtos que permitem pouca variação para que possam ser diferenciados – 

são exemplos o frango, a aspirina, o aço, entre outros. Por outro lado, subsistem os produtos 

que permitem uma maior diferenciação, como por exemplo os automóveis. Neste último caso, 

a forma, as características, a qualidade de desempenho, de conformidade, a durabilidade, a 

confiabilidade, a facilidade de reparo e o estilo correspondem à grande variedade de 

parâmetros a ter em conta (Kotler e Keller 2006). 

Muitos produtos podem assumir diferentes formas de modo a diferenciarem-se, seja 

pelo tamanho, formato ou estatura física. Ainda, as características complementam a função 

básica de um produto e podem trazer mais valor para o cliente. Importa, também, a qualidade 

de desempenho, uma vez que esta é o nível em que as características básicas do produto 
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operam. O nível de desempenho pode ser baixo, médio, alto ou superior (Kotler e Keller 

2006).  

Também a qualidade de conformidade é algo esperado pelos consumidores, isto é, 

todas as unidades do produto lançadas devem ser idênticas e corresponder às especificidades 

prometidas. Deste modo, evitar-se-á consumidores descontentes. Outro aspeto de 

diferenciação pode ser a durabilidade. Considerado um atributo valioso, corresponde ao 

período de vida operacional de um produto. Por norma, a disposição para pagar mais recai 

numa reputação de alta durabilidade. Isto acontece também se o produto apresentar 

confiabilidade, ou seja, probabilidade de não avariar ou apresentar defeitos durante um 

significativo período de tempo (Kotler e Keller 2006).  

No entanto, a facilidade de reparo é importante pare que se torne mais simples 

consertar um produto que funcione mal ou que deixe de funcionar. O ideal seria que o próprio 

consumidor pudesse fazer o reparo e, assim sendo, alguns produtos permitem aos técnicos 

resolverem problemas pelo telefone ou orientar os consumidores à sua resolução (Kotler e 

Keller 2006). 

Por fim, o estilo é o visual do produto e a imagem que ele passa ao consumidor. A 

estética e o estilo têm a vantagem de criar uma diferenciação difícil de reproduzir por parte 

dos produtos concorrentes. Porém, um produto estético não implica, necessariamente, um 

bom desempenho (Kotler e Keller 2006). 

Importa referir que o estilo é diferente do design. O primeiro é mais artificial e o 

segundo é mais intrínseco e trata, precisamente, do desempenho de um produto (Murphy 

1997; Schlosser et al. 2002). Todos estes aspetos de diferenciação são parâmetros de design. 

Assim, um designer deve saber quando investir em cada um deles (Kotler e Keller 2006).  

 

2.12.2. Design 

Com a crescente concorrência e um mercado cada vez mais acelerado, o preço e a 

tecnologia não são suficientes; já “o design oferece uma maneira consistente de diferenciar e 

posicionar os produtos de uma empresa” (Kotler e Keller 2006: 371). O seu conceito reporta-

se à maneira de pensar um produto quanto à sua ergonomia interna e externa, bem como 

quanto à sua função e estilo (Schlosser et al. 2002) 

O conjunto de aspetos que caracterizam o design, afetando a sua aparência e 

funcionamento, mostra-se uma constante vantagem competitiva (Ceneco 1993; Kotler e 

Keller 2006).  
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Para as empresas, um produto com um bom design é o que é fácil de fabricar; por 

outro lado, para os consumidores, é aquele com um bom visual, fácil de abrir, instalar, 

utilizar, consertar e descartar. Deste modo, todos estes fatores devem ser tidos em conta no 

design de produtos (Kotler e Keller 2006). 

Um bom design pode melhorar o desempenho e dar essa perceção ao consumidor, 

pode ainda atrair a atenção e tornar o produto mais competitivo (Murphy 1997). 

 

2.12.3. Diferenciação de Serviços 

Sempre que os produtos não possam ser facilmente diferenciados, a competição deve 

fazer-se através da adição de serviços valorizados e da boa qualidade com que são prestados 

(Kotler e Keller 2006).  

Mediante o referido, deve existir uma facilidade de pedido, isto é, um consumidor 

deve usufruir de facilidade ao fazer um pedido à empresa. São exemplos os bancos e os seus 

softwares de home banking, bem como a possibilidade de se fazer compras sem se ir a um 

supermercado (Kotler e Keller 2006).  

A entrega é, de igual modo, um ponto indispensável, já que os consumidores esperam 

velocidade, precisão e preocupação na entrega de um produto ou serviço. A instalação diz 

respeito à montagem de um produto de modo a deixá-lo operacional num determinado local. 

Os consumidores esperam, ainda, bons serviços de instalação, principalmente quando se trata 

de equipamentos pesados. A facilidade de instalação para os próprios consumidores torna-se 

um ponto valorizado, e é por isso importante a existência de meios que os ajudem a concluir 

instalações rapidamente (Kotler e Keller 2006). 

Oferecer conhecimento ao cliente para a utilização dos equipamentos de forma 

adequada e eficiente, também torna um serviço diferenciado e útil para o consumidor. Além 

disto, uma orientação ao cliente é crucial, pois consiste em fornecer-lhe todos os dados, 

sistemas de informações e serviços de consultoria (Kotler e Keller 2006). 

Finalmente, a manutenção e reparo possibilita aos clientes, através de ferramentas 

online, diagnosticar problemas nos seus produtos e encontrar as soluções para estes. Ainda, os 

consumidores podem, de igual forma, contar com o auxílio de técnicos online (Kotler e Keller 

2006). 
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2.13. O Ciclo de Vida dos Produtos 

A evolução de vendas do produto é representada por fases distintas e o comportamento 

das curvas (venda e lucro) do ciclo de vida de um produto pode ser muito variado (Lindon et 

al. 2000; Schlosser et al. 2002), embora a grande maioria dos produtos adote, contudo, a 

forma de sino (Kotler e Keller 2006).  

Diante disto, importa perceber que as distintas fases que traduzem a evolução e vendas 

são a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio (Ferreira et al. 2009; Graby e 

Justeau 1983; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 2000; Murphy 1997; Schlosser et al. 2002). 

Teoricamente as diferentes fases de vida de um produto estão nitidamente marcadas, 

enquanto na realidade apenas a fase de introdução é a mais visível (Lindon et al. 2000). 

A introdução é um período de pouco crescimento nas vendas, já que o produto é 

introduzido no mercado neste momento. Os lucros são nulos devido às despesas que a 

introdução implica (Kotler e Keller 2006).  

Nesta etapa, o objetivo é tornar o produto conhecido. Como tal, são feitos esforços 

para o dar a conhecer, bem como para torná-lo aceite pelos consumidores. Um exemplo do 

que pode ser feito por parte de uma empresa é praticar um preço por desnatação (elevado, 

devido à falta de concorrência) ou por penetração (baixo, para atingir um maior número de 

consumidores) (Graby e Justeau 1983; Schlosser et al. 2002). 

Se o produto satisfizer os seus clientes, crescerá (Murphy 1997). O crescimento é uma 

fase de rápida aceitação pelo mercado e, por esse motivo, de melhoria nos lucros, em grande 

parte, graças aos esforços feitos na fase anterior (Kotler e Keller 2006; Murphy 1997). 

Nesta fase, por norma, o produto ainda não é imitado pela concorrência. Assim, a 

promoção do produto deve ser um esforço sustentado para fidelizar os consumidores e 

angariar os potenciais consumidores (Schlosser et al. 2002). 

A maturidade refere-se ao período em que o produto já atingiu a aceitação da maioria 

dos potenciais consumidores e, por conseguinte, verifica-se uma baixa no crescimento das 

vendas. Este continua a aumentar, mas a um nível inferior ao da fase de crescimento. A 

maturidade pode dever-se, ainda, à falta de sensibilidade relativamente ao produto e ao facto 

de não ser tomada a decisão de compra. Desse modo, os lucros estagnam ou declinam, 

dependendo da concorrência (Graby e Justeau 1983; Kotler e Keller 2006). 

O declínio refere-se a uma queda acentuada das vendas, fazendo com que os lucros 

desapareçam (Kotler e Keller 2006). Aqui, o produto é ultrapassado por outros mais 

competitivos (Graby e Justeau 1983). 
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2.14. A Embalagem 

Embalagem, acondicionamento e packaging são três termos que comportam a mesma 

definição. Assim, a embalagem é um conjunto de elementos materiais que, embora não faça 

parte do produto em si, é vendida com ele com a finalidade de o proteger, transportar, 

armazenar, apresentar, identificar e facilitar a sua utilização por parte dos consumidores 

(American Marketing Association
3
; Lindon et al. 2000; Peter e Olson 2009).  

A embalagem pode assumir o papel de vendedor silencioso, já que contribui para atrair 

a atenção dos consumidores, bem como ser reconhecida e identificada por eles de modo a 

suscitar-lhes desejos e necessidades de compra (Lindon et al. 2000). Dito isto, é um 

“«contentor» e um media, que deve veicular o produto mas também comunicar as suas 

características e identidade únicas” (Devismes 1997: 11). 

Existem três níveis de embalagens. A embalagem primária está em contacto direto 

com o produto (por exemplo, garrafas de cerveja). A embalagem secundária (de 

reagrupamento) agrupa várias unidades do produto para constituir uma unidade de venda 

(pack de doze garrafas de cerveja). Por fim, o último nível, a embalagem terciária (de 

manutenção), permite transportar um elevado número do produto da fábrica para os pontos de 

venda (paletes que agrupam vários packs de cerveja) (Lindon et al. 2000; Murphy 1997). 

Na verdade, para ser realmente eficaz, uma embalagem deve representar funções 

técnicas e de marketing, sendo que estas são indissociáveis umas das outras.  

A conservação e a distribuição são parte integrante das funções técnicas. Sendo que a 

conservação diz respeito à embalagem primária, devendo proteger o produto de agressões 

suscetíveis de o alterar (calor, luz, humidade, etc.). Já a distribuição reporta-se a embalagens 

secundárias e terciárias, bem como ao transporte dos produtos e à sua apresentação nos locais 

de venda (Devismes 1997; Lindon et al. 2000). 

As funções de marketing são também indispensáveis na eficácia da embalagem. Deste 

modo, a prevenção diz respeito à atratividade que a embalagem exerce sobre o consumidor, 

tais como cores, formas visuais, forma, materiais, entre outros. Já a atribuição é a conotação 

instantânea com o universo de referência do produto, isto é, se se trata de um universo de 

beleza, de limpeza, bem como a sua marca. Por outro lado, a embalagem deve ser uma fonte 

de informações úteis e legalmente obrigatórias. Deve ser específica do modo de uso, da 

composição do produto, de datas limites de utilização, entre outros. Deve ser, portanto, 

                                                 
3
 Definição de “embalagem” (packaging) no dicionário online da AMA, disponível em 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=P 
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informativa em relação ao produto. Ainda, a embalagem deve deixar claro o posicionamento 

do produto ou marca relativamente à sua qualidade, ao preço e à personalidade com a indução 

de perceções psicológicas (segurança, performance, etc.). O serviço é a última função de 

marketing e está relacionado com o armazenamento, o transporte, a arrumação, a comodidade 

de utilização, entre outros aspetos (Devismes 1997; Lindon et al. 2000). 

 A nível visual, a embalagem projeta-se em várias dimensões, sendo que estas vão 

comunicar ideias ou impressões sobre um produto e/ou marca. Estas podem ser a cor, o 

material, a forma, o rótulo e o logótipo. Cada uma destas particularidades pode, 

individualmente, captar a atenção do consumidor, ou ainda, tornar-se atrativa pelo seu 

conjunto e harmonia da sua composição (Almeida 2006). 

A cor emite sinais emocionais e provoca inúmeras associações que se vivem 

diariamente. Geralmente a cor acarreta significados, podendo variar consoante as tonalidades. 

As cores claras e suaves originam sensações de calma, tranquilidade e apaziguamento e as 

cores fortes e intensas sugerem o inverso, ou seja, agressividade, violência e sensações de 

instabilidade emocional. Nas embalagens os tons claros remetem-se, normalmente, a produtos 

com composições naturais, simples e, por isso, de confiança. Já os tons mais fortes sugerem 

produtos não naturais, podendo conter químicos e ser agressivos (Almeida 2006).  

O material de uma embalagem é o elemento menos importante para o consumidor, 

embora de uma forma inconsciente. Mas na verdade, é nos materiais que têm ocorrido as 

maiores inovações e são eles os responsáveis pela melhoria da qualidade dos produtos. Estes 

podem afetar positiva ou negativamente a imagem de um produto e/ou marca (Almeida 2006; 

Devismes 1997). 

A forma ou formato da embalagem torna-se um aspeto inconfundível e de 

reconhecimento para muitas categorias de produtos e para algumas marcas (mesmo não 

identificadas). A forma é relevante para os consumidores, produtores e armazenistas, uma vez 

que pretende-se facilidade de transporte, armazenagem ou exposição e estabilidade. O 

consumidor final dá mais importância à funcionalidade no momento da utilização (Almeida 

2006). 

Os rótulos devem identificar o produto e referir a marca, mas também acumulam 

funções, tais como projetar uma determinada imagem da marca, informar sobre o modo de 

utilização do produto e facultar informações sobre os seus componentes e datas de validade. 

Em alternativa aos rótulos de papel, existem outros processos, como a impressão direta 
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(embalagens de papel), o gofrado (estampagem a seco, sobretudo em garrafas de vidro) e o 

esmaltado (aplicável apenas no vidro) (Almeida 2006). 

O logótipo encontra-se, na maioria dos casos, no rótulo. No entanto, merece destaque 

pela sua importância no reconhecimento do produto e na construção da identidade da marca. 

Pode ser constituído por palavras ou frases, tipos de letra, desenhos e cores, e pode ou não ser 

acompanhado pelo slogan de uma empresa (Almeida 2006; Ceneco 1993; Devismes 1997).  

Deve representar e diferenciar a marca dos seus concorrentes, bem como ser simples, 

fácil de recordar, versátil e compreensível em qualquer ponto do mundo. Para representar os 

valores e aspetos a transmitir ao público é necessária a existência do logótipo, isótipo ou 

isologótipo. O logótipo não contém desenhos, trata-se apenas de elementos tipográficos que, 

geralmente, são o nome da marca (Barbie, por exemplo). Este não é apenas o nome, mas sim 

a tipografia escolhida que deve ir ao encontro da imagem que se pretende transmitir ao 

público. Por outro lado, o isótipo é uma imagem ou desenho que representa uma marca sem o 

uso de palavras ou letras de identificação. Deve transmitir uma mensagem forte devido a esta 

ausência de palavras, uma vez que o consumidor tem apenas o desenho para reconhecer a 

marca e compreender as suas características cruciais (Nike, por exemplo). Por fim, o 

isologótipo é a junção do logótipo com o isótipo, isto é, um desenho que inclui palavras ou 

letras. Este reduz a probabilidade de equívoco na interpretação da mensagem que a marca 

pretende passar (Almeida 2006). 

 

2.15. Embalagem como Primeira Impressão do Produto e da Marca 

  A embalagem faz parte da comunicação de um produto e/ou marca, visto que 

comunica, através de todas as suas características e funções. Assim, torna-se um media a 

tempo inteiro, já que “a imagem visual é um acto de comunicação que recorre ao imaginário 

para interpretar e seduzir” (Devismes 1997: 89). 

 Uma boa embalagem deve ser vista, despertar o interesse, o desejo e o imaginário; 

deve ainda, difundir uma determinada personalidade motivadora para atrair o consumidor no 

processo de decisão de compra em relação a concorrentes (Devismes 1997). 

A comunicação através da embalagem deve seguir alguns princípios para que seja 

eficaz. Em primeiro lugar, deve dizer algo em termos de benefício do consumidor (uma 

melhoria e uma vantagem competitiva); em seguida, a notoriedade de uma marca é um fator 

poderoso, pois o que é familiar possui vantagem em relação ao que é desconhecido; ainda, a 

maioria das embalagens destina-se a pessoas com interesses particulares para que melhor seja 
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percebida; a marca deve estar devidamente identificada, porque caso o produto agrade é 

necessário que o seu nome seja recordado, em caso contrário, equivale a um produto com 

qualidades indiferentes; ter uma mensagem breve pode ser uma qualidade se esta disser o 

necessário para captar o interesse dos consumidores; chamar a atenção de uma forma 

relacionada com a mensagem faz com que esta fique na memória; as demonstrações claras 

são, geralmente, fortes (vantagem da TV para certos produtos ou explicações); a credibilidade 

é um ponto crucial e deve ser moderada, não recorrendo à presunção e exagero; a embalagem 

deve constituir organização, simplificação e classificação, para que o consumidor se interesse 

e compreenda; quando em ações de comunicação, é necessária a repetição para que os 

consumidores ou potenciais consumidores que não foram abrangidos, por qualquer motivo, o 

possam ser (Devismes 1997). 

Embalagem, produto e marca relacionam-se na medida em que juntos geram 

vantagens. Dito isto, a marca e a embalagem facilitam a identificação do produto. Uma marca 

registada, a patente e o grafismo protegem o produto contra imitações das suas características 

únicas. A marca e a embalagem carregam consigo um nível de qualidade essencial ao produto 

e captam a atenção dos clientes, bem como permitem centrar a oferta em segmentos 

específicos do mercado. Estas possibilitam associar ao produto histórias e personalidades 

únicas, tornando-se capazes de justificar a sua escolha em detrimento de outras opções 

concorrentes (Devismes 1997). 

 A marca “é um elemento de estratégia do produto” (Devismes 1997: 56) e, como pode 

aumentar-lhe o valor, deve ser gerida com cuidado. 

 

2.16. A Marca e a sua Importância 

A conceção clássica, segundo a Associação Americana de Marketing, entende a marca 

como sendo um nome, termo, símbolo, sinal, desenho ou qualquer combinação destes 

elementos que visa identificar bens ou serviços – de um vendedor ou de um grupo de 

vendedores –, para que se distingam da concorrência (American Marketing Association
4
; 

Aaker 1991; Chernatony e Riley 1998; Helfer e Orsoni 1996; Keller 1993; Keller 2002; 

Kotler e Keller 2006; Wood 2000). Por outras palavras, “na «grande árvore das marcas», uma 

marca de sucesso é aquela que domina um ramo emergente e se torna cada vez maior à 

                                                 
4
 Definição de “marca” (brand) no dicionário online da AMA, disponível em 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B. 

 

 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B
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medida que o próprio ramo se expande, de forma a tapar o sol aos que lhe estão próximos” 

(Ries e Ries 2005: 21).  

Na década de 50, a marca passa a ser representativa de ideias e atributos e não apenas 

como um meio de diferenciação. É na década de 80 que a conceção comportamental ganha 

relevo, começando por se entender a marca como um conjunto de atributos capaz de 

influenciar a perceção do consumidor e, posteriormente, surgindo como elemento 

diferenciador do produto genérico (Duarte 2002).  

Noutra perspetiva contemporânea, embora a marca adote, de igual modo, a visão 

comportamental, também é o resultado de “um misto de produto e simbolismo cujo 

significado é maior do que a simples adição dos seus componentes” (Duarte 2002: 8). Autores 

como Aaker (1997) e Keller (2003) são exemplos desta perspetiva. O primeiro dá enfoque às 

dimensões da marca e o segundo define marca como um produto ou serviço que agrega 

dimensões que o diferenciam de outros produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma 

necessidade. Estas dimensões podem ser funcionais, racionas ou tangíveis (desempenho do 

produto) ou ainda, simbólicas, emocionais ou intangíveis (o que a marca representa) (Duarte 

2002; Kotler e Keller 2006; Louro 2000). 

Numa abordagem semiológica, uma marca pode ser um signo verbal – escrito ou 

pronunciado –, como também pode ser figurativo, apreendendo-se com a vista um desenho, 

um emblema, um logótipo, a embalagem, as cores, entre outros. Ainda, pode ser encarada 

como um signo sonoro na medida em que se torna notória por meio de sons e frases musicais 

(jingles). Pode ser, de igual modo, um signo olfativo quando apresenta um odor característico 

e individualizado. Quando é constituída por uma combinação destes signos, uma marca pode 

ser um signo complexo (Schlosser et al. 2002). 

É possível reconhecer três categorias principais de marca: a marca institucional refere-

se à razão social da empresa, tornando-se esta a marca da mesma; a marca-produto refere-se a 

casos em que cada produto corresponde a um posicionamento e marca específica (muitas 

vezes, é uma marca de gama, pois abrange vários tipos de produtos); por fim, a marca 

umbrela designa várias categorias de produtos divergentes, contrariamente à marca-produto 

(Brochand et al. 1999; Lindon et al. 2000). 

A marca revela-se importante na medida em que acarreta várias funções criando valor 

para os consumidores e para a empresa.  

Para os consumidores a marca é uma garantia, assegurando a boa performance dos 

produtos ou serviços que detenham o seu nome (Brochand et al. 1999; Lindon et al. 2000). 
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Serve, ainda, para identificar e diferenciar, facilitando o reconhecimento e dando sentido aos 

produtos/serviços (Brochand et al. 1999; Lindon et al. 2000; Schlosser et al. 2002). Isto é, 

pretende incutir ao “consumidor que este ou aquele produto tem determinada origem e que, 

portanto, existem garantias bem definidas para ele. É um meio de expressão, uma assinatura 

que, quando a sua imagem é rica, transmite numerosas indicações num espaço mínimo” 

(Helfer e Orsoni 1996: 232). Por último, a nível do consumidor, a marca gera pertença 

fazendo com que este crie uma relação que o faz considerá-la sua – e, por isso, tornando-se 

cliente da marca (Brochand et al. 1999). 

 A nível da empresa, uma marca tem valor comercial e valor institucional, sendo que o 

primeiro é uma vantagem concorrencial, estando os consumidores mais ligados à marca do 

que à empresa, o que permite vender mais caro. Já no segundo, existe um sentimento de 

pertença entre os colaboradores de uma empresa. Uma marca forte atrai os melhores 

candidatos (Lindon et al. 2000). 

Em suma, a marca acarreta elevada importância uma vez que adiciona valor ao 

produto e/ou serviço. Para que tal suceda, importa perceber o processo de adição de valor 

(Duarte 2012; Pedro 1999). 

 

2.17. O Valor da Marca (Brand Equity) 

Existem as mais variadas definições de valor da marca. Variam, geralmente, consoante 

os objetivos em questão (Pedro 1999). No entanto, verifica-se uma concordância nos 

conceitos, acreditando-se que uma marca com valor “é importante na melhoria das tomadas 

de decisão, na construção de capital de marca maximizado e na obtenção de lucros de longo 

prazo” (Ruão 2003: 13). 

No presente estudo, opta-se pelo conceito mais divulgado e pioneiro, o de Aaker 

(1991) (Duarte 2012; Louro 2000), e pelo menos limitador e, por isso, mais abrangente e 

completo, o de Keller (1993) (Pedro 1999). Ainda Yoo e Donthu (2001) fazem uma 

abordagem ao valor da marca pertinente para a investigação. 

Segundo Aaker (1991), “brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a 

brand its name and symbol, that add to or subtract from the value provided by a product or 

service to a firm and/or to that firm's customers” (1991: 15). Para o autor, os ativos e passivos 

em que o valor da marca se baseia variam de contexto para contexto, no entanto, podem ser 

agrupados em categorias como a lealdade/fidelidade à marca, notoriedade da marca, qualidade 

percebida e associações à marca (Aaker 1991; Aaker 1998: Kotler e Keller 2006). 
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Para Keller (1993) o valor da marca surge através das associações à marca na mente 

do consumidor, isto é, “brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely 

attributable to the brand – for example, when certain outcomes result from the marketing of a 

product or service because of its brand name that would not occur if the same product or 

service did not have that name” (Keller 1993: 1). Por outras palavras, abordagens do brand 

equity baseado no cliente referem que o poder de uma marca está “naquilo que os 

consumidores vêem, lêem, escutam, aprendem, pensam e sentem” (Kotler e Keller 2006: 271) 

sobre ela no decorrer do tempo. Brand equity é o conhecimento e a forma como o consumidor 

receciona a marca que provoca uma resposta diferencial à mesma. Para o autor, o 

conhecimento da marca engloba fatores fundamentais tais como a notoriedade e a imagem da 

marca (Keller 1993; Kotler e Keller 2006). 

Outro ponto de vista é apresentado por Yoo e Donthu (2001), definindo o valor de 

marca como fazendo a diferença na escolha dos consumidores entre um produto com marca e 

um produto sem marca, quando ambos apresentam as mesmas características (Yoo et al. 

2000; Yoo e Donthu 2001). De salientar que a contribuição mais importante do valor da 

marca está ligada ao comportamento do consumidor face às atividades de marketing-mix, 

transferindo a importância que fica na mente do consumidor para o conceito de valor da 

marca (Yoo et al. 2000). Para estes autores, as fontes de valor da marca passam pela 

notoriedade, associações à marca, lealdade à marca e, ainda, pela qualidade percebida (Yoo et 

al. 2000; Yoo e Donthu 2001; Yoo e Donthu 2002). 

Em síntese a Tabela 2 apresenta as principais fontes de valor da marca mediante os 

autores pertinentes para o estudo.  

 

Aaker (1991) Keller (1993) Yoo e Donthu (2001) 

 

 

– Notoriedade da marca; 

  

– Lealdade/fidelidade à marca; 

  

– Qualidade percebida; 

 

– Associações à marca. 

 

 

– Notoriedade da marca; 

 

– Imagem da marca. 

 

 

 

 

 

– Notoriedade da marca; 

 

– Associações à marca; 

 

– Lealdade à marca; 

 

– Qualidade percebida. 

 

Tabela 2 – Fontes de Valor da Marca segundo vários Autores 

Produção Gráfica Própria 

 



O Valor da Marca e a sua Relação com a Preferência pela mesma em Detrimento do Produto 

 

53 

 

Dado o exposto, importa conhecer com mais detalhe as várias fontes de valor da marca 

acima nomeadas. 

 

2.17.1. Notoriedade  

A notoriedade é, como já referido, uma importante componente do valor da marca e a 

sua definição assenta na “ability of a potencial buyer to recognize or recall that a brand is a 

member of a certain product category” (Aaker 1991: 61). Por outras palavras, “it is related to 

the strength of the brand node or trace in memory, as reflected by consumers' ability to 

identify the brand under different conditions” (Keller 1993: 3). Desta forma, é possível 

afirmar que a notoriedade é a forte presença da marca na mente do consumidor (Keller 1993; 

Lindon et al. 2000; Ruão 2003; Serra e Gonzalez 1998). 

A identificação da marca por parte do consumidor assume a forma de reconhecimento 

(brand recognition ou notoriedade assistida) ou de evocação (brand recall ou notoriedade 

espontânea). O reconhecimento da marca diz respeito à capacidade de um consumidor 

mencionar, entre várias marcas, aquelas que já viu ou de que ouviu falar. Já a evocação da 

marca verifica-se quando a marca é citada pelo consumidor apenas com a indicação da 

categoria do produto, das necessidades satisfeitas por ele, ou da situação de uso. Neste caso, a 

primeira marca a ser citada é uma marca top-of-mind (Aaker 1991; Keller 1993; Lindon et al. 

2000).  

A importância do reconhecimento e da evocação depende do contexto de compra, isto 

é, no momento de decisão de compra se a marca está fisicamente presente, é relevante que 

esta seja facilmente reconhecida, no entanto, se a marca estiver fisicamente ausente, importa a 

evocação da mesma, por parte do consumidor (Keller 1993). 

Em suma, a notoriedade torna a marca familiar, o que importa quando há um baixo 

envolvimento de compra, ou seja, pouca motivação. Ainda, de nada importa comunicar as 

características de uma marca se esta não for detentora de notoriedade. O renome da marca 

facilita as extensões da mesma, já que uma marca conhecida numa nova categoria de produto 

continua reconhecida, poupando na comunicação da mesma (Aaker 1991; Pedro 1999). 

Importa, ainda, referir que a notoriedade pode ser um motivo de escolha da marca e de 

lealdade à mesma (Aaker 1996). 
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2.17.2. Lealdade/Fidelidade 

A lealdade é uma dimensão central do brand equity (Aaker 1996). É de elevada 

importância na atribuição de valor a uma marca, uma vez que mede a ligação entre esta e o 

consumidor, percebendo se pode ser ou não trocada por outra, mediante algumas alterações 

(Ruão 2003; Sheth 1968). Assim, é possível afirmar que “brand loyalty, long a central 

construct in marketing, is a measure of the attachment that a customer has to a brand. It 

reflects how likely a customer will be to switch to another brand, especially when that brand 

makes a change, either in price or in product features” (Aaker 1991: 39). 

A construção da lealdade dá-se através de duas alternativas: a comportamental e a 

baseada na atitude favorável à marca, ou seja, na preferência. Sendo este último conceito 

abordado, pormenorizadamente, numa fase posterior, importa agora referir que está associado 

à dimensão afetiva da atitude, enquanto a lealdade está, geralmente, associada à frequência de 

compra de uma marca durante um determinado período de tempo (Duarte 2005).  

É de salientar que a lealdade, no ato de compra, implica a preferência pela marca e são 

por isso dois conceitos associados, no entanto é mais do que a repetição de compra (Duarte 

2005).  

 Por outro lado, a lealdade pode ser expressa através de seis condições: 

 

(1) the biased (non random), (2) behavioral response (purchase), (3) expressed overtime, (4) 

by some decision-making unit, (5) with respect to one or more alternative brands out of a 

set of such brands, and (6) is a function of psychological (decision-making, evaluative) 

processes (Jacoby e Kyner 1973: 2). 

 

O conceito é pouco abordado na literatura, sendo maioritariamente referidos apenas 

critérios de avaliação da mesma (Duarte 2005). Estes dividem-se entre um preço prémio e a 

satisfação de experiências anteriores. O primeiro é o critério básico da lealdade à marca e 

indica o valor que o consumidor está disposto a pagar pela marca em comparação a outra com 

uma oferta semelhante. Já o segundo é uma medida direta de lealdade dos consumidores à 

marca e diz respeito à acumulação de experiências anteriores com a mesma. Esta acumulação 

de experiências pode ditar a lealdade à marca se o produto/serviço for satisfatório para o 

consumidor (Aaker 1996; Louro 2000). 

Se os consumidores comprarem com base nas características, preço e conveniência, 

mantendo-se indiferentes à marca, sem preocupação com esta, então constata-se o pouco valor 

da marca (Aaker 1991). 
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2.17.3. Qualidade Percebida 

A qualidade percebida, para além de ser uma das principais dimensões, é também uma 

associação central para o valor da marca (Aaker 1996). Trata-se da perceção que o 

consumidor tem da qualidade, excelência do produto e/ou serviço em relação à concorrência 

(Pedro 1999; Ruão 2003). Pode ser definida como “the customer's perception of the overall 

quality or superiority of a product or service with respect to its intended purpose, relative to 

alternatives” (Aaker 1991: 85).  

Tratando-se da perceção por parte dos clientes, importa perceber que esta engloba a 

qualidade real ou objetiva (até que ponto o produto e/ou serviço é superior), a qualidade 

baseada no produto (natureza e qualidade dos ingredientes, recursos ou serviços incluídos) e a 

qualidade de fabricação (sem defeitos) (Aaker 1991). 

 Como medidas de avaliação da qualidade percebida, as mais relevantes são 

denominadas também de qualidade percebida e liderança/popularidade. A primeira é uma 

medida que inclui variáveis de benefícios funcionais específicos e que se relaciona com as 

restantes dimensões do brand equity. Assim, constitui uma medida de suporte a outras 

medidas. Esta envolve produtos de referência. Já a segunda, a liderança/popularidade é 

constituída por várias dimensões que refletem: a síndrome do mérito associado à marca líder; 

a dinâmica da aceitação do consumidor (seguir a moda); e inovações dentro de uma categoria 

de produto (Aaker 1996; Louro 2000). 

Por outro lado, a qualidade pode ser determinada através do grau de sensibilidade ou 

preferência que o consumidor demonstra por uma marca, bem como através da avaliação que 

este faz sobre a mesma (mediante os atributos esperados no produto e/ou serviço) e da 

frequência da compra e sua utilização (Serra e Gonzalez 1998). 

 

2.17.4. Associações e Imagem da Marca  

As associações caracterizam a forma como o consumidor perceciona a marca e a 

guarda na memória. Ainda, representam o significado da marca para o consumidor (Brito e 

Lencastre 2000; Keller 1993; Pedro 1999). Dito de outra forma, “a brand association is 

anything "linked" in memory to a brand” (Aker 1991: 109). 

Por outro lado, associações podem ser definidas com o auxílio de atributos, benefícios 

e atitudes. Os atributos são as características descritivas dos produtos da marca. Estes podem 

estar relacionados com o produto (composição física e exigências técnicas – determinam o 

desempenho), embora essa relação nem sempre exista (não influenciam o desempenho do 
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produto, mas podem afetar o processo de compra ou consumo). Já os benefícios dizem 

respeito ao significado/importância que o consumidor dá aos atributos do produto. É aquilo 

que o consumidor pensa que o produto e/ou serviço pode fazer por ele. Os benefícios podem 

ser de natureza funcional (vantagens intrínsecas ao produto – atributos que se relacionam com 

o produto), simbólica (vantagens extrínsecas do produto – atributos que não se relacionam 

com o produto) ou experimental (sensações provenientes do uso – pode corresponder a 

atributos que se relacionam ou não com o produto, ou ambos). No que tange às atitudes, 

entende-se que estas são a avaliação que o consumidor faz da marca e verificam-se de 

extrema importância pois delas depende o comportamento do consumidor (Keller 1993). 

As associações devem ser fortes, favoráveis e únicas para que assim possam conferir 

valor à marca (Pedro 1999). São fortes quando são lembradas de imediato (quando a marca 

for mencionada). Quanto mais o consumidor estiver exposto a comunicações, experiências ou 

exposições relativas à marca, mais forte serão as associações (Ruão 2003). O mesmo acontece 

se a marca for suportada por notoriedade e/ou lealdade à marca. São favoráveis se os atributos 

e benefícios da marca satisfizerem as necessidades do consumidor, criando uma atitude 

positiva. Por fim, são únicas se não existirem outras marcas com associações idênticas (Pedro 

1999). 

Existem algumas associações que merecem atenção especial por se revelarem 

importantes e determinantes para a compra (Pedro 1999). 

 Em virtude dos dados mencionados, entende-se que as associações são o ponto de 

partida da imagem de marca, ou seja, “a brand image is a set of associations, usually 

organized in some meaningful way” (Aaker 1991: 109-110). Exposto de outra forma, “the 

brand image is characterized by association or subsets of associations that share meaning” 

(Keller 1993: 7-8). A imagem de marca remete para as perceções sobre uma marca refletidas 

pelas associações da mesma, anteriormente guardadas na memória (Keller 1993). 

Importa referir que tanto uma associação como uma imagem são perceções que podem 

ou não ser representativas da realidade objetiva (Aaker 1991). 

Outra associação existente é a personalidade da marca, que consiste numa relação 

entre características humanas com uma marca (Aaker 1997), ou seja, uma “combinação 

específica de características humanas que podem ser atribuídas a uma marca em particular” 

(Kotler e Keller 2006: 181). Outra definição possível de personalidade da marca diz que esta 

“refers to the communication of product attributes and the perceptions of those attributes 

received by consumers about specific brands” (Engel et al. 1995: 439).  
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Tal como a personalidade, a identidade da marca também é responsável por aquilo que 

a marca representa, ou seja, pela imagem de marca (Duarte 2005). Assim, importa perceber 

que a identidade da marca “provides direction, purpose and meaning for the brand. It is a 

central to a brand's strategic vision and the driver of one four principal dimensions of brand 

equity: associations, which are the heart and soul of the brand” (Aaker 1996: 68).  

Uma identidade da marca engloba a identidade visual e verbal. A primeira é uma 

componente do branding e é a parte que é visível e, por isso importante já que aquilo que se 

vê é mais suscetível de influenciar do que aquilo que é dito. Esta engloba, como elementos 

básicos, os logótipos, os símbolos, as cores e os tipos de letra, que em conjunto identificam e 

representam uma marca. No que diz respeito à segunda, a identidade verbal, percebe-se que a 

identidade também pode ser expressa por palavras e linguagem verbal. Tem como objetivo 

distinguir a linguagem de uma marca e os seus elementos básicos passam pelo nome, por um 

sistema de atribuição de nomes para produtos, submarcas e grupos, por um lema, princípios 

para o tom de voz e o recurso a histórias (Clifton e Simmons 2010). Desta forma, “a 

conjugação da componente visual e verbal faculta os meios para fazer com que as marcas 

realmente funcionem” (Clifton e Simmons 2010: 135). 

Por outro lado, o preço, encarado como algo necessário para a obtenção do produto, é 

também uma associação. Muitas das vezes, o consumidor considera que há uma relação 

positiva entre o preço e a qualidade. O preço como indicador de qualidade é função de uma 

série de condicionantes. Estes passam pela existência e a disponibilidade de outros 

indicadores de qualidade, variações de preço e de qualidade entre produtos de uma categoria e 

o nível de conhecimento do preço por parte do consumidor (Pedro 1999). 

Em modo de síntese, as associações à marca são uma fonte de valor pois simplificam a 

informação facilitando o processo de compra do consumidor. Aquando da tomada de decisão, 

o consumidor evoca a informação sobre o produto e/ou serviço. Esta pode ser auxiliada pelas 

associações. Outro fator determinante para justificar as associações como fonte de valor é que 

estas criam razões para comprar bem como atitudes e sentimentos positivos. Podem 

credibilizar a marca e conferir-lhe confiança. Os sentimentos positivos proporcionados por 

determinadas associações podem aumentar a satisfação com o produto e/ou serviço durante a 

sua utilização (Aaker 1991; Pedro 1999). 

De salientar e reforçar que “a criação do valor da marca acontece quando o 

consumidor tem uma forte consciência e familiaridade relativamente à marca e guarda na 
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memória associações favoráveis e fortes, ou seja, quando a marca é uma das preferidas pelo 

consumidor” (Duarte 2012: 8). 

 

2.18. A Preferência pela Marca relacionada com a Atitude 

Numa primeira fase, o conceito de preferência pode ser entendido através da definição 

utilizada pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa como uma “ação de preferir, 

escolher um entre outros (…), predilecção (…), pôr em primeiro lugar (…), eleição, escolha, 

opção” (Houaiss 2003: 2959). 

Porém, e à semelhança do conceito de lealdade, já referido anteriormente, a noção de 

atitude também tem sido usada na literatura como substituta do conceito de preferência. 

Contudo, já se destacou numa fase anterior que a atitude reflete uma avaliação global da 

marca. É de salientar que a preferência, à semelhança desta, expressa a tendência do 

consumidor para adotar um certo comportamento. Na verdade, o conceito de preferência 

requer a existência de duas ou mais marcas, sendo a comparação um fator essencial para a 

determinação desta. Por outro lado, a atitude pode ser formada apenas em relação a uma única 

marca (Duarte 2012). 

Existem autores que definem que a atitude é constituída por elementos cognitivos, 

afetivos e de conação, sendo os afetivos (ou preferência) tidos como fulcrais no conceito de 

atitude (Day 1972). Assim, surge a semelhança entre os dois termos verificada na literatura.  

A preferência pode ser entendida como proveniente da intensidade da atitude face à 

presença ou ausência de determinados atributos estímulo, revelando-se quando um estímulo é 

entendido como a génese de um efeito positivo. De outra forma, a preferência pode ser 

associada à satisfação gerada pela marca ao ir ao encontro dos valores do consumidor. Uma 

preferência forte diz respeito à satisfação de objetivos mais fortes e importantes, enquanto 

uma preferência moderada está ligada à satisfação de objetivos menos importantes (Duarte 

2012). 

Segundo outro ponto de vista, Day (1972) explica a preferência através da teoria do 

ponto ideal, ou seja, “it is usually assumed that an individual's preferences for products will 

be inversely proportional to their distances from his ideal point" (1972: 283). Posto isto, 

importa perceber que cada indivíduo tem um nível ideal para cada atributo ou dimensão, 

surgindo, desta maneira, as comparações entre marcas. Dito de outra forma, quanto menos 

distância existir do ponto ideal, maior é a preferência manifestada (Day 1972). 
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De um modo geral, se o consumidor prefere uma marca, indica que apresenta uma 

atitude mais favorável a essa em detrimento de outra (Duarte 2012). Neste contexto, a 

preferência é a “manifestação da avaliação comparativa das atitudes do consumidor face a 

diversas marcas alternativas, representando a avaliação mais positiva” (Duarte 2012: 10). 

 

2.19. Formação da Preferência 

A formação da preferência pode advir da comparação entre os atributos de diversas 

alternativas, como também pode surgir através de uma avaliação individual de cada uma 

destas, sendo a preferida a que se mostrar mais favorável (Duarte 2012). 

Duas correntes podem ser distinguidas na formação da preferência. A corrente 

arqueológica ou clássica defende que a preferência é bem definida para a maioria dos objetos 

e que compete aos investigadores desvendar essa preferência. Isto é, o consumidor tem uma 

preferência ou utilidade bem definidas; logo quando colocado perante várias alternativas, 

escolhe a que apresenta melhor utilidade. Esta corrente tem vindo a perder fulgor devido à 

dificuldade do cumprimento da informação bem definida e por isso perfeita, bem como ao 

facto de outros estudos mostrarem que o consumidor pode ser mais emocional e suscetível a 

várias influências. A segunda corrente, a arquitetónica ou construção da preferência, defende 

que a preferência é condicionada pela tarefa, o contexto e por fatores inerentes ao indivíduo 

(Dhar e Simonson 1992; Duarte 2005; Duarte 2012; Payne et al. 1999; Slovic 1995). Esta 

corrente defende que a preferência se constrói no momento em que são avaliadas alternativas 

(Duarte 2012; Payne et al. 1992; Payne et al. 1999). Na verdade, a preferência expressa, 

geralmente, os valores básicos do consumidor, bem como um conjunto de estratégias 

heurísticas ou aleatórias de decisão que servirão para combinar informações e construir a 

preferência (Duarte 2012; Payne et al. 1999). 

Na perspetiva de Zajonc (1980), a preferência ou reação afetiva é o resultado de um 

processamento cognitivo. No entanto, os elementos cognitivos não apresentam capacidade 

para explicar na totalidade a preferência, denotando-se uma separação dos planos cognitivo e 

afetivo. Posto isto, verifica-se que existe uma classe de atributos capazes de potenciar reações 

afetivas de uma forma mais rápida. Denominados “preferenda”, estes atributos são 

distinguidos de outros elementos, os “discriminanda”. Embora não muito específicos na 

literatura, entende-se que os “preferenda” são constituídos por interações entre atributos 

gerais do objeto e condicionantes internos do indivíduo (Duarte 2012; Zajonc 1980).  
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A apreciação das várias correntes e perspectivas indicia que nenhuma delas encerra uma 

explicação definitiva para o processo de formação da preferência. Se é fácil aceitar que a 

formação da preferência é muitas vezes condicionada pelo momento e ambiente 

envolvente, também é fácil admitir que esta seja afectada pelos valores e crenças 

persistentes do consumidor e que este, por norma, procure racionalmente maximizar os 

benefícios. A resposta estará provavelmente na combinação das várias orientações (Duarte 

2012: 12). 

 

2.20. Importância da Relação entre a Preferência e o Valor da Marca no Consumidor 

A preferência, à semelhança da atitude, expressa uma tendência para o consumidor 

adotar determinado comportamento. Assim, esta é a manifestação da comparação das atitudes 

dos consumidores perante os atributos de marcas distintas (Duarte 2012; Sheth 1968). 

Tendo em conta o conceito de preferência atrás descrito, percebe-se a relação entre a 

mesma e o valor da marca. Tal como já referido, as atitudes encontram-se dentro de uma fonte 

de valor, isto é, as associações, que por sua vez, dizem respeito à maneira como o consumidor 

perceciona a marca. Por outras palavras, a preferência é a manifestação da comparação das 

avaliações que os consumidores fazem da marca (atitudes) face às características descritivas 

dos produtos (atributos), bem como à importância que o consumidor confere a esses atributos 

(benefícios) (Keller 1993).  

Noutra perspetiva, o valor da marca é conhecido por criar a preferência do consumidor 

por uma marca face às suas concorrentes, bem como aumentar o valor da empresa, afetando 

as margens e processos de decisão na aquisição, e ainda por aumentar as respostas no 

mercado monetário e permitir extensões do nome da marca (Yoo et al. 2002). 

A preferência é um processo dinâmico e o seu desenvolvimento consiste na 

aprendizagem de marcas e do seu potencial no que concerne à satisfação das motivações dos 

consumidores. No seguimento da corrente arquitetónica ou construção da preferência, esta 

perspetiva ganhou relevo através de um artigo de Payne et al. (1992) que considera que a 

preferência se constrói quando surge a necessidade de se proceder à avaliação das alternativas 

(Duarte 2012). 

Cobb-Walgren et al. (1995) propõem um modelo (Ilustração 5) que estuda e relaciona 

os conceitos de publicidade, valor da marca, preferência e escolha, “indicando uma associação 

positiva entre um aumento do valor da marca e a preferência” (Duarte 2012: 12). Segundo 

este modelo, a publicidade bem como outras fontes de informação, alcança características 

psicológicas e físicas dos indivíduos, gerando assim perceções dos mesmos em relação às 

marcas, que por sua vez, quando possuem valor, geram preferências e intenções de compra 

levando à escolha entre as várias alternativas. 
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Ilustração 5 – Antecedentes e Consequências do Valor da Marca (modelo de Cobb-Walgren, Ruble e Donthu) 

Fonte: Adaptado de Cobb-Walgren et al. 1995 

 

De acordo com Duarte (2012), a posição do valor da marca e da preferência encontra-

se invertida, sendo esta um dos elementos gerador do valor da marca (ilustração 6). Por 

conseguinte, a preferência antecede o valor da marca numa fase inicial. A preferência conduz 

à intenção de compra e seguidamente à escolha entre as várias opções, sucedendo-se uma 

avaliação pós-compra. Esta avaliação vai afetar o valor da marca, na medida em que são as 

experiências do consumidor com o uso da marca que vão potenciar a sua preferência futura. 

Assim, esta avaliação influencia a preferência e o valor da marca ao mesmo tempo, pois a 

escolha incrementa este valor à marca quando os consumidores acreditam, de uma forma 

global, que a aquisição que fizeram foi a mais acertada. É desta forma que o conceito de 

“preferenda” – resultante da satisfação de compra – definido por Zajonc (1980) se evidencia 

(Duarte 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 – Visão alternativa ao modelo de Cobb-Walgren, Ruble e Donthu 

Fonte: Adaptado de Duarte 2012 
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De uma forma resumida, esta perspetiva, alternativa ao modelo de Cobb-Walgren et 

al. (1995), acredita que o “valor da marca é potenciado pela familiaridade com a marca 

resultante do uso e avaliação da satisfação pós-compra” (Duarte 2012: 13).  

A formação da preferência pode ser também encarada como um processo de 

aprendizagem em que cada compra desenvolve a preferência previamente formada. Conforme 

a satisfação ou insatisfação resultante da escolha da marca, por parte do consumidor, o valor 

da marca aumenta ou reduz, tal como a preferência manifestada pelo consumidor (Duarte 

2012). 

Segundo Duarte (2012), é possível afirmar a existência de uma relação entre a 

preferência e a intenção de compra, porém ainda que tenham sido feitos vários esforços por 

parte de diversos autores pra entender esta relação, ainda não é possível afirmar que “a 

preferência se converte diretamente na decisão de compra, mas é aceite que ambas estão 

intrinsecamente relacionadas” (2012: 13). 

De salientar que esta última visão não contraria o modelo apresentado por Cobb-

Walgren et al. (1995), uma vez que não se questiona o facto do valor da marca influenciar a 

preferência. Aqui é apenas introduzido o elemento “avaliação pós-compra”, bem como 

algumas relações e reformulação da sequência dos elementos. Isto deve-se ao simples facto de 

nesta visão alternativa se acreditar que a preferência precede o valor da marca numa fase 

inicial, existindo uma interação cíclica entre os dois conceitos (Duarte 2012).  

 

2.21. Resumo Conclusivo da Fundamentação Teórica  

O consumo visa a aquisição de um bem para satisfazer uma necessidade (Houaiss 

2003; Ceneco 1993). Para que o ato de consumir se verifique, é necessária a existência de 

vários fatores que exerçam influência nos consumidores, podendo afetar o seu comportamento 

(fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e fatores psicológicos). Estes fatores 

importam na medida em que ajudam a entender o processo de decisão de compra. Deste 

modo, o consumidor passa por etapas como o reconhecimento do problema, a procura de 

informações, a avaliação de alternativas, a decisão de compra e, por último, surge o 

comportamento pós-compra (Kotler e Keller 2006). Posto isto, é relevante entender que o 

consumidor é um indivíduo que possui bens ou serviços para uso privado ou comercial 

(Ferreira et al. 2009) e que o seu comportamento passa pelo que pensa, sente, faz e, ainda, por 

aquilo que o influencia (Peter e Olson 2009). 
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Tendo em conta que os sujeitos da presente investigação são crianças, importa 

perceber que o mercado infantil é cada vez mais uma aposta para comerciantes, fabricantes e 

anunciantes, pois o poder de aquisição dos mais jovens tem demonstrado um significativo 

aumento (Gunter e Furnham 1998). As crianças consomem produtos e serviços e quando não 

o fazem são influenciadores no processo de decisão da família (Ferreira 2013).  

Com o aparecimento do mercado infantil, o marketing entende as crianças como um 

mercado tridimensional, isto é, as crianças constituem o mercado primário, o mercado de 

influência e o mercado futuro. No entanto, não é possível entender o comportamento da 

criança enquanto consumidora sem entender o seu desenvolvimento cognitivo, encarando-a 

como capaz de funções cognitivas complexas (Neves 2011). O desenvolvimento cognitivo foi 

descrito por Jean Piaget como um conjunto de estádios diferentes qualitativamente, sendo que 

em cada um a criança desenvolve distintos aspetos. É no estádio das operações concretas que 

se encontram os sujeitos do estudo, uma vez que é nesta fase que se desenvolve o pensamento 

lógico (Papalia et al. 2001). 

A socialização do consumidor surge assim de forma complementar e crucial, uma vez 

que se trata dos conhecimentos e atitudes adquiridos sobre o consumo (Alves 2003; Gunter e 

Furnham 1998). A forma como as crianças obtêm conhecimentos acerca de produtos e 

serviços é determinante para compreender este fenómeno. Os pais, as instituições sociais e as 

experiências de compra são transmissores deste conhecimento bem como de habilidades de 

consumo (Gunter e Furnham 1998; Kotler e Keller 2006; McNeal 1998; Peter e Olson 2009). 

Mediante o referido McNeal, apresenta várias etapas que englobam o comportamento nas 

crianças que fora induzido pelos pais. No presente estudo, os sujeitos encontram-se na compra 

acompanhada, como também da aquisição independente, sendo que os brinquedos (objeto de 

estudo) fazem parte dos produtos envolvidos. 

Apresentam-se os assuntos relativos ao consumo, consumidor e a criança enquanto 

consumidora, assim a temática produto mostra-se interessante para a investigação, sendo que 

faz parte do objeto de estudo. Como tal, o produto é uma das estratégias do marketing-mix 

(produto, preço, comunicação e distribuição), bem como uma das ferramentas utilizadas para 

alcançar objetivos (Coreia 2012; McNeal 1998; Shimoyama e Zala 2005). O produto deve ser 

notado, adquirido e consumido e pretende satisfazer necessidades e/ou desejos (Kotler e 

Keller 2006).   

Os produtos podem ser classificados segundo a sua durabilidade e tangibilidade, bem 

como segundo a classificação de bens de consumo. Importa salientar que o produto que serve 
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como objeto de estudo nesta investigação é um bem não durável, de rápido consumo, compra 

frequente e está disponível em vários locais. Por norma são publicitados e pretende-se que a 

sua experimentação conduza à preferência do consumidor. No que respeita à classificação de 

bens de consumo, o objeto de estudo encontra-se nos bens de compra comparados, sendo que 

no processo de decisão de compra existe comparação com outros produtos a nível de preço, 

qualidade, modelo, etc. Ainda, e porque no objeto de estudo existe um produto de marca de 

renome, este pode ser classificado como bens de especialidade, pois contém a identificação da 

marca, o que, segundo a literatura, representa um facto suficiente para a preferência do 

consumidor (Kotler e Keller 2006).   

Os produtos devem ser diferenciados para que fiquem retidos na mente do consumidor 

e, por isso, devem ter um conjunto de características distintivas. Como tal, as dimensões pelas 

quais se obtém essa diferenciação passam pelo produto, design e serviços. A diferenciação do 

produto passa pela forma, tamanho, estatura física, nível de desempenho, qualidade, 

durabilidade, facilidade de reparo, estilo/visual do produto; do mesmo modo, também o 

design pode diferenciar e posicionar os produtos. Este pode ser uma vantagem competitiva e 

atrair a atenção. Para os consumidores um produto com um bom design é fácil de abrir, 

manusear, instalar, utilizar, consertar e descartar. Em relação à diferenciação de serviços, esta 

surge sempre que os produtos não conseguem ser diferenciados; posto isto, a competição 

surge através de serviços valorizados e na qualidade com que são prestados (Kotler e Keller 

2006).   

Os produtos atravessam um ciclo de vida que traduzem a sua evolução e vendas. Estas 

fases são a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Na primeira, o objetivo é 

tornar o produto conhecido e aceite; quando houver satisfação dos clientes, dá-se o 

crescimento; a maturidade surge com a aceitação da maioria dos potenciais clientes e uma 

baixa no crescimento de vendas; e o declínio é a queda acentuada destas vendas e a ausência 

de lucros (Ferreira et al. 2009; Graby e Justeau 1983; Kotler e Keller 2006; Lindon et al. 

2000; Murphy 1997; Schlosser et al. 2002).   

A embalagem, embora não faça parte do produto em si, tem a finalidade de o proteger, 

transportar, armazenar, apresentar, identificar e facilitar a sua utilização (Lindon et al. 2000; 

Peter e Olson 2009). As embalagens de produtos são parte do objeto de estudo e daí a sua 

importância na fundamentação teórica. Estas podem ser um vendedor silencioso e atrair a 

atenção dos consumidores. Não obstante, são ainda a primeira impressão do produto e da 

marca, fazendo parte da comunicação dos mesmos (Devismes 1997). 
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A importância da marca surge no presente estudo como um elemento fulcral. Tal como 

o produto, encontra-se presente no objeto de estudo e será crucial para a recolha e análise de 

dados. A marca é um nome, termo, símbolo, sinal, desenho, ou qualquer junção destes 

elementos com o objetivo de identificar bens ou serviços para que se possam distinguir da 

concorrência (Aaker 1991; Chernatony e Riley 1998; Helfer e Orsoni 1996; Keller 1993; 

Keller 2002; Kotler e Keller 2006; Wood 2000).  

Uma marca adiciona valor ao produto e neste contexto é de salientar que o brand 

equity ou valor da marca é relevante nas tomadas de decisão, no capital da marca e na 

obtenção de lucros a longo prazo (Ruão 2003). O valor da marca surge através de associações 

na mente do consumidor. É o conhecimento e a maneira como o consumidor receciona a 

marca que induz uma resposta diferencial sobre a mesma. (Keller 1993; Kotler e Keller 2006). 

Existem diferentes fontes de valor da marca, tais como a notoriedade, a lealdade/fidelidade, a 

qualidade percebida e as associações e imagem de marca (Aaker 1991; Kotler e Keller 2006).  

A notoriedade torna a marca familiar e pode ser um motivo de escolha (Aaker 1991; Aaker 

1996); a lealdade dá-se através de uma atitude comportamental e de uma atitude favorável à 

marca, isto é, preferência pela mesma. Lealdade e preferência são dois conceitos associados. 

Um consumidor leal à marca não a troca por outra (Duarte 2005; Ruão 2003; Sheth 1968); a 

qualidade percebida é a perceção que o consumidor tem sobre a qualidade e excelência da 

marca/produto em relação à concorrência (Pedro 1999; Ruão 2003); por fim, as associações à 

marca são a forma como o consumidor a perceciona e a guarda na memória (Aaker 1991). 

Podem definir-se com a ajuda de atributos, benefícios e atitudes (Keller 1993).  

Segundo Duarte (2012), o valor da marca acontece quando esta é uma das preferidas 

pelo consumidor.  

A preferência pela marca em detrimento do produto ou vice-versa constitui a 

problemática da investigação. A preferência é a tendência para adotar um determinado 

comportamento e requer mais do que uma marca para que possa haver comparação (Duarte 

2012). Quando uma marca é preferida, existe uma atitude mais favorável em relação a essa 

marca do que a outra, isto é, surge uma avaliação da comparação das atitudes do consumidor 

em relação a diversas marcas e a que for preferida representa a avaliação mais positiva 

(Duarte 2012). A atitude é constituída por elementos cognitivos, afetivos e de conação, sendo 

que os afetivos (ou preferência) são essenciais no entendimento do conceito de atitude (Day 

1972). 
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Existem autores que acreditam que uma marca com valor conduz à preferência e à 

intenção de compra levando assim à escolha de várias alternativas. Outro ponto de vista refere 

que a preferência antecede o valor da marca, ou seja, esta conduz à intenção de compra, e 

consequentemente à escolha e depois de haver uma avaliação pós-compra o valor da marca 

será afetado, pois será a experiência com a marca que vai determinar a sua preferência 

futuramente (Duarte 2012). Este trabalho contribuirá para o esclarecimento desta temática, 

nomeadamente para o produto/marca em questão, não se aplicando a outros. 
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3. Metodologia 

Este trabalho de investigação recorreu a uma pesquisa quantitativa, no que diz respeito 

à abordagem, uma vez que requer resultados que podem ser quantificados, focaliza-se em 

conceitos, utiliza instrumentos formais para a coleta de dados e analisa-os através de 

procedimentos estatísticos (Gerhardt e Silveira 2009). Quanto à sua natureza, é uma pesquisa 

básica sem aplicação prática prevista, envolve verdades e interesses globais (Gerhardt e 

Silveira 2009; Gil 2008). Relativamente aos objetivos é possível classificar a presente 

investigação como sendo exploratória, uma vez que pretende aprimorar conceitos e ideias 

e/ou descoberta de intuições (Gil 2008). No que concerne aos procedimentos, e visto que para 

se desenvolver uma pesquisa é necessário escolher o método a utilizar, numa primeira fase, 

este estudo opta por uma pesquisa bibliográfica, levantando referências teóricas, já analisadas 

e publicadas, através de livros, artigos científicos, entre outros. Independentemente do 

trabalho científico, este é sempre iniciado por pesquisa bibliográfica (Gerhardt e Silveira 

2009; Gil 2002; Gil 2008), não obstante, este estudo não se baseia unicamente nesta 

modalidade de pesquisa, sendo também um estudo de caso, uma vez que estuda uma entidade 

bem definida aprofundando-a de maneira a permitir o seu conhecimento (Gerhardt e Silveira 

2009; Gil 2008). 

Com esta investigação, pretendeu-se perceber se a marca é preferida em detrimento do 

produto. Como tal, importa ainda referir que para a coleta de dados recorreu-se ao inquérito 

por questionário de administração direta, em que é o próprio inquirido que preenche (Quivy e 

Campenhoudt 2008). O questionário é acompanhado por imagens, sendo estas um elemento 

crucial para que o mesmo possa ser eficazmente preenchido. 

Para melhor se entender a parte prática da presente investigação, é relevante referir 

que se procedeu à compra de uma boneca da marca Barbie e à compra de uma boneca de uma 

marca aleatória que não fosse de renome e tivesse semelhanças com a boneca Barbie. Ambas 

foram fotografadas nas suas embalagens de origem e posteriormente retiradas e trocadas de 

embalagem, dentro das quais também foram fotografadas. Estas foram designadas por boneca 

1 e boneca 2, evitando outros elementos que pudessem ser distrativos. Quando impressas, 

foram coladas em cartolina lusoplex e recortadas em tamanho A4 (anexo A), para que, desta 

forma, se tornassem facilmente manuseáveis pelos sujeitos do estudo (anexo B). 

O estudo foi realizado com crianças e com adultos – como se perceberá 

posteriormente, quando descritos os sujeitos –, sendo estes divididos aleatoriamente em dois 

grupos independentes e ambos com o mesmo número de elementos. 
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O primeiro grupo de crianças fez parte da situação 1 (S1). Visualizou a imagem da 

embalagem da boneca Barbie com a respetiva boneca dentro e a embalagem da boneca de 

marca aleatória, também, com a respetiva boneca dentro. Isto significa que foram visualizadas 

imagens das bonecas nas embalagens corretas (apêndice A). A esta última foi-lhe retirada a 

marca com a ajuda do programa Adobe Photoshop, para que o enfoque recaísse, unicamente, 

no produto, uma vez que a marca poderia ser uma fator influenciador (manipulação da 

realidade por parte do investigador). Sendo assim, na parte prática, estão representados a 

marca e o produto.  

Seguidamente foi entregue um questionário (apêndice B) que pretendeu averiguar a 

preferência por uma das duas opções e os respetivos motivos, bem como as atitudes em 

relação à preferência demonstrada e por fim, a intenção de compra. 

O segundo grupo de crianças pertenceu à situação 2 (S2). Esta situação consistiu na 

visualização de uma imagem com uma alteração da realidade. Aqui, a embalagem da boneca 

Barbie continha dentro a boneca (produto) equivalente e sem marca. A embalagem da boneca 

(produto) sem marca continha dentro a boneca da marca Barbie (apêndice C). Por outras 

palavras, isto significa que, na S2, a imagem visualizada foi a das bonecas que foram trocadas 

de embalagem. Salienta-se que os sujeitos do estudo não tiveram acesso a esta informação. De 

seguida, uma versão do questionário da S1 foi entregue. Este, embora pretendesse averiguar 

as mesmas informações encontrava-se adaptado à situação e, por isso, com a possibilidade de 

os sujeitos em estudo, no caso de se aperceberem, responderem que a boneca Barbie se 

encontrava numa embalagem errada (apêndice D).  

Numa segunda fase do trabalho, procedeu-se exatamente às mesmas etapas descritas 

anteriormente, mas dirigidas para consumidores em idade adulta. Logo, na S1 procedeu-se à 

visualização das embalagens e respetivas bonecas, seguindo-se o questionário (apêndice E) e 

na S2 foram mostradas as embalagens com as bonecas que não lhes pertenciam, ou seja, com 

os produtos trocados. O questionário (apêndice F) foi também entregue de seguida. Tal como 

as crianças, também os sujeitos em idade adulta não tiveram acesso à informação de que as 

bonecas haviam sido trocadas de embalagens. 

Esta investigação pretende averiguar a preferência da marca em detrimento do 

produto, de modo a perceber se uma marca conhecida, com valor, é indicativa de preferência 

quando os produtos em causa são equivalentes. Ainda, pretende-se perceber se atitudes 

favoráveis ou desfavoráveis em relação a uma marca ou produto são decisivas para a 

preferência e consequente escolha, bem como indutoras da intenção de compra. 
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3.1. Sujeitos do Estudo 

Os dados desta investigação derivam de uma amostra não probabilística por 

acessibilidade ou por conveniência (Gil 2008) constituída por 140 pessoas, sendo que 70 são 

crianças e 70 são adultos. Tanto as crianças como os adultos foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos independentes com número idêntico, isto é, 35 crianças para a S1 e 35 

crianças para a S2. O mesmo ocorre com os adultos. A existência dos grupos surge para que 

não haja contaminação de resultados. Os sujeitos em estudo poderiam ser influenciados, caso 

todos respondessem às duas situações, uma vez que a probabilidade destes se aperceberem 

que as bonecas teriam sido trocadas de embalagem seria elevada. Deste modo, os sujeitos do 

estudo que responderam à S1, não responderam à S2, verificando-se também a situação 

inversa. 

As crianças são alunas do 1.º ciclo do Ensino Básico no Centro Escolar das Árvores, 

em Vila Real. Apenas participaram na investigação crianças do género feminino com idades 

entre os 6 e os 10 anos, mostrando-se assim dentro do público-alvo da Barbie, que 

compreende idades dos 3 aos 11 anos. A investigação em escolas, devido à organização 

própria do sistema de ensino, permite encontrar agrupadas algumas características comuns nas 

crianças, tais como o nível de ensino e a idade (Saramago 2001). 

Dos adultos fazem parte apenas mulheres adultas que em alguma etapa da sua vida 

adquiriram bonecas da marca Barbie ou equivalentes às da Barbie para consumo próprio e/ou 

para oferecer. 

Sendo a presente investigação aplicada em crianças e mulheres em idade adulta, é 

possível obter uma comparação sobre o valor da marca Barbie em diferentes idades, 

percebendo se a notoriedade da marca se manteve, diminuiu, ou se aumentou, no caso desta 

amostra. 

Os dados foram recolhidos, unicamente, no distrito de Vila Real, no mês de dezembro 

de 2014, tratando-se portanto de uma amostra de conveniência. 

Conforme a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) (2014), 

no ano letivo de 2012/2013, o número de alunos matriculados em estabelecimentos públicos, 

no 1.º ciclo do ensino regular, em Vila Real, foi de 1 763. O que significa que 

aproximadamente 4% das crianças participaram no estudo. 

Será importante referir que o Instituto Nacional de Estatística (INE) (2012) apurou 

através dos Censos 2011 que a população de mulheres residente na zona geográfica de Vila 
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Real foi de 27 180, o que indica que aproximadamente 0,3% das mulheres, de todo o distrito 

de Vila Real, participaram na investigação.  

A recolha de dados, como referido anteriormente, foi realizada através da visualização 

de imagens e de um questionário com duas versões (S1 e S2) sobre as mesmas. Para um 

melhor entendimento das crianças, os questionários para si dirigidos diferem dos 

questionários para os adultos no que diz respeito ao vocabulário. Não obstante, foram dadas 

instruções de preenchimento.  

Nas crianças do 1.º ano de escolaridade, foi atribuído apoio na leitura e interpretação 

do questionário, bem como a todas as crianças de idades superiores que solicitaram auxílio. 

Na etapa de recolha de dados, não foram detetados quaisquer incidentes, tendo sido 

considerados válidos todos os questionários. 

 

3.1.1. Pesquisa com Crianças: principais considerações 

A pesquisa com crianças deve ter em consideração fatores importantes tais como a 

capacidade para a criança assimilar o que lhe é transmitido, bem como a aptidão que esta tem 

para reconstituir a mensagem que lhe é comunicada. Como tal, algumas precauções devem ser 

tidas em conta numa pesquisa: o objetivo do estudo deverá ser compatível com as 

competências da criança; simplificar apresentando, quando oportuno, elementos visuais; 

procurar um contexto próximo da realidade; e recorrer a um vocabulário simples e adaptado à 

criança (Brée 1993).  

Na presente investigação os questionários aplicados às crianças procuram obedecer 

aos aspetos referidos acima. O estudo mostra-se compatível com a idade das crianças, uma 

vez que apenas pretende auscultar a preferência das mesmas sobre um assunto e um objeto de 

estudo que lhes é familiar. Ainda, a presença de elementos visuais é um dos fatores principais, 

verificando-se na prática com as imagens das bonecas, bem como nas perguntas nove e dez, 

com o auxílio dos smiles, para um melhor entendimento da escala. As crianças são integradas 

num contexto próximo da realidade através das imagens, que para se tornarem o mais 

autênticas possível foram fotografadas, apresentando as suas características fidedignas. E, por 

fim, a linguagem utilizada nos questionários procurou ser o mais simples e direta possível. 

De salientar que as crianças fatigam-se relativamente rápido, sendo que ao fim de 30 a 

40 minutos começam a demonstrar sinais de cansaço e desconcentração e em alguns casos 

esta fatiga ocorre ao fim de 15 ou 20 minutos (Saramago 2001). Visto que se pretende o 
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sucesso da presente investigação, os questionários foram elaborados de forma a serem breves 

e, por isso, os sujeitos participaram no estudo com a duração de 10 a 15 minutos.  

 

3.1.2. Pesquisa com Crianças: questões éticas 

Com o intento de realizar a investigação da forma mais correta possível, algumas 

questões éticas foram tidas em consideração. 

As autorizações são aspetos fundamentais para que a investigação possa decorrer de 

forma consentida e legal. Como tal, para o presente estudo com crianças, começou por 

desenvolver-se um pedido de autorização direcionado para o Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão (apêndice G), sendo este entregue presencialmente a um membro da Direção e obtendo, 

de imediato, a aprovação requerida. Este estudo foi permitido numa das escolas do 

agrupamento, Centro Escolar das Árvores, e seguidamente procedeu-se à autorização para os 

encarregados de educação das crianças (apêndice H). Em ambas as autorizações, garantiu-se o 

tratamento estatístico dos dados somente para efeitos de investigação académica, bem como a 

preservação da identidade das crianças. No decorrer da investigação, as crianças 

permaneceram acompanhadas por um adulto responsável pelas mesmas. 

De salientar que a totalidade das crianças do género feminino do Centro Escolar das 

Árvores é 83 (Tabela 3) e a todas foram entregues as autorizações para os encarregados de 

educação. No entanto, o número de crianças autorizadas e que, por isso, participaram no 

estudo é de 70 (teste) + 10 (pré-teste), repartindo-se por oito turmas diferentes desde o 1.º ano 

ao 4.º ano de escolaridade (Tabela 4 e Tabela 5). Apenas três meninas do Centro Escolar das 

Árvores não participaram nem no pré-teste, nem no teste final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Número total de meninas, por ano de escolaridade, no Centro Escolar das Árvores 

Produção Gráfica Própria 

 

 

 

Ano e Turma Número de meninas 

1ºA 10 

1ºB 14 

2ºA 10 

2ºB 9 

3ºA 11 

3ºB 12 

4ºA 10 

4ºB 7 

Total 83 
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Tabela 4 – Número de meninas, por ano de escolaridade, que participaram no estudo, no Centro Escolar das 

Árvores 

Produção Gráfica Própria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Número de meninas, por ano de escolaridade, que participaram no pré-teste, no Centro Escolar das 

Árvores 

Produção Gráfica Própria 
 

 

3.2. Local de Realização da Experiência 

O local de realização da experiência, no que concerne às crianças, foi no Centro 

Escolar das Árvores
5
,
 
no dia 2 de dezembro de 2014, entre as 14h e 17h. As escolas 

proporcionam um contacto privilegiado com um número significativo de crianças, bem como 

um ambiente excelente para trabalho de campo (Saramago 2001). 

O contacto com as crianças das oito turmas ocorreu numa única sala da escola 

(apêndice J) e apenas com pequenos grupos de cada vez, sendo que o grupo com maior 

número de crianças foi de onze, para que desta forma pudesse ser assegurado qualquer apoio 

necessário. O ambiente físico onde acontece a investigação deve ser um sítio familiar à 

criança e sem hipótese de existência de fatores que a deixem desconfortável e pouco à 

vontade (Saramago 2001).   

O local de realização da experiência em adultos aconteceu através de abordagem 

presencial. A zona histórica e mais movimentada da cidade de Vila Real (apêndice K) foi o 

                                                 
5
 http://arvores.pt/ 

Ano e Turma Número de meninas 

1ºA 10 

1ºB 11 

2ºA 10 

2ºB 7 

3ºA 6 

3ºB 11 

4ºA 10 

4ºB 5 

Total 70 

Ano e Turma Número de meninas 

1ºA 0 

1ºB 3 

2ºA 0 

2ºB 2 

3ºA 2 

3ºB 1 

4ºA 0 

4ºB 2 

Total 10 

http://arvores.pt/
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local eleito para experiência, nomeadamente as ruas 31 de janeiro, Dr. Roque da Silveira, 

Serpa Pinto e Teixeira de Sousa. O período da pesquisa encontra-se compreendido entre 1 e 3 

de dezembro de 2014, entre as 14h e 19h. 

 

3.3. A Marca Barbie e o Produto (sem marca) 

A escolha do objeto de estudo recaiu sobre a embalagem da boneca Barbie e a 

embalagem de uma boneca sem marca de renome. As embalagens mostram-se necessárias no 

objeto de estudo, pois apresentam e identificam a marca (com marca e sem marca neste 

estudo de caso) (Lindon et al. 2000), para além de outras características relevantes que 

carregam e que já foram referidas, nesta investigação, numa fase anterior. 

A escolha da boneca Barbie deveu-se ao facto de esta ser considerada o brinquedo 

mais bem-sucedido da história deste segmento
6
. Além disso, está presente em mais de 150 

países e a cada segundo vende duas unidades, lucrando com a venda de mais de 120 milhões 

de unidades anualmente
7
. Ainda, segundo a Mattel, Annual Report 2013, a marca Barbie está 

no top 4 de bonecas com mais sucesso no mundo e faz parte das suas marcas principais 

(Corporate Mattel 2013). 

À embalagem da boneca sem marca de renome, como já referido, foi-lhe retirada a 

marca para que esta pudesse representar apenas um produto em si (boneca) sem influência de 

qualquer marca. A escolha da boneca deve-se ao facto de esta ser equivalente à boneca 

Barbie. Ambos os produtos, sem acessórios e com vestidos cor-de-rosa, mostram-se 

semelhantes na sua fisionomia e beleza, contendo apenas particularidades que os tornam 

produtos distintos entre si e capazes de agradar de forma singular. Desta forma, do objeto de 

estudo fazem parte dois produtos idênticos, embora singulares, com apenas uma disparidade: 

um deles acarreta a marca Barbie. 

No sentido de apresentar mais concretamente a marca em estudo, segue-se um breve 

resumo histórico sobre a mesma. 

A ideia da boneca Barbie
8
 surgiu nos Estados Unidos, no entanto a sua inspiração veio 

da Alemanha. Na década de 1950, o jornal alemão Bild publicava histórias em banda 

desenhada que tinham como protagonista uma personagem feminina de nome Lilli, que 

pretendia um namorado rico. Foi criada pelo ilustrador Reinhard Beutien. Devido ao sucesso, 

em 1955 a personagem foi transformada em boneca pela O&M Hausser (Lord 2004).  

                                                 
6
 Fonte: http://croove.com.br/crie/marcas-de-sucesso-barbie/ 

7
 Fonte: http://mundodasmarcas.blogspot.pt/2006/05/barbie-grande-estrela.html 

8
 http://www.barbie.com/pt-pt 

http://croove.com.br/crie/marcas-de-sucesso-barbie/
http://mundodasmarcas.blogspot.pt/2006/05/barbie-grande-estrela.html
http://www.barbie.com/pt-pt
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Criada para homens, exibiram o brinquedo de roupa justa. Um dia, uma mulher 

americana, Ruth Handler, viu a boneca Lilli e pensou que seria um brinquedo perfeito para a 

sua filha Barbara. Barbara e as suas amigas brincavam com bonecas de papel que pareciam 

meninas adolescentes ou mulheres adultas. Não existia outra boneca, para além de Lilli, em 

lojas que retratasse o corpo feminino adulto. Assim, Ruth Handler decidiu comprar três 

bonecas Lilli, uma para si e duas para dar à sua filha (Lord 2004). 

Ruth Handler e o seu marido Elliot Handler eram donos de uma fábrica de brinquedos 

e de casas de bonecas, denominada Mattel. Antes da viagem onde encontrou a boneca Lilli, a 

fábrica gerava lucro devido à situação económica que se deu no pós II Guerra Mundial, 

gerando um consumismo difundido. Nesta altura, os anunciantes não pretendiam abranger 

apenas pais, pois devido à televisão e ao surgimento de Mickey Mouse Club, em 1955, as 

crianças tornaram-se um novo mercado, pedindo aos pais os brinquedos que viam anunciados 

na televisão. O casal Handler viu aqui uma oportunidade para ampliar a Mattel e apostar no 

consumo infantil (Lord 2004). 

Com a Lilli como inspiração, o designer Jack Ryan começou a desenhar e confecionar 

a boneca desejada por Ruth, em 1958. A figura da Lilli manteve-se em geral, acrescentando-

lhe maquilhagem, relaxando o sorriso e usando vinil maciço no lugar de plástico duro para a 

sua construção. Encontrada uma estilista, surgiu um guarda-roupa chique para a nova boneca 

da Mattel. O produto final, mais discreto do que Lilli, foi apresentado numa feira de 

brinquedos, em Nova Iorque, a 9 de março de 1959 (anexo C). Nasce desta forma a Barbie, 

em honra de Barbara, filha do casal. Nesse ano foram vendidas mais de 351 mil unidades. 

Nos anos que se seguiram a boneca Barbie foi acompanhando as tendências de moda e 

evoluindo a vários níveis (rosto mais jovial, crescimento do cabelo, novas roupas, acessórios, 

profissões, extensões de marca – Ken e amigas –, Barbies para coleção, etc.) (Lord 2004). 

A marca representa aproximadamente 20% da faturação da Mattel e encontra-se 

estampada em vários artigos, tais como artigos escolares, acessórios, roupa, artigos para casa, 

artigos desportivos, brinquedos, entre outros (Lord 2004).  

Nos últimos tempos as vendas da marca têm diminuído, muito devido ao surgimento 

das suas novas concorrentes, as Bratz, que embora dissemelhantes da Barbie também 

apresentam um corpo perfeito, têm lábios carnudos e rostos mais redondos. De 2012 para 

2013 as vendas da Barbie caíram 6%
9
 (Corporate Mattel 2013). 

 

                                                 
9
 Os 6% correspondem a vendas de $1,275.3 milhões em 2012 e $1,202.8 milhões em 2013 
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3.4. Questionários 

Antes de se colocar em prática a experiência, é necessário que o questionário passe por 

uma prova preliminar (Gil 2008), assim, depois de redigido, precisa de ser testado num 

número reduzido da população escolhida, antes da sua utilização definitiva (Gerhardt e 

Silveira 2009). Como tal foi efetuado um pré-teste a dez crianças e dez adultos, cinco para 

cada situação. Estes visualizaram as imagens e responderam ao questionário.  

Os resultados obtidos no pré-teste dirigido às crianças verificaram a necessidade da 

opção de resposta “Não, porque não tenho dinheiro”, na primeira e segunda questão. Esta 

necessidade verificou-se porque apenas a opção “não”, sem qualquer explicação, suscitava 

dúvida, levando a acreditar que a compra não acontecia por falta de interesse pela boneca 

Barbie ou pela boneca equivalente. Na verdade, em conversa com os inquiridos percebeu-se 

que a justificação para a compra não ocorrer devia-se à falta de dinheiro próprio.  

Foi, ainda, melhorado vocabulário considerado menos compreensível para as idades 

inferiores, tal como a palavra “credível”, que para melhor entendimento das crianças passou a 

ser “de confiança”. Também na questão dez as opções improvável“, “provável” e “muito 

provável” foram alteradas para “não comprava”, “comprava” e “comprava de certeza”.  

Em relação ao questionário dos adultos, na questão sete, perguntou-se aos inquiridos 

se estes se importavam, em criança, de que as suas bonecas não fossem da marca Barbie. No 

entanto, aferiu-se que muitos sujeitos, acima dos 50 anos de idade, não tinham brinquedos 

enquanto crianças devido à conjuntura económica da época. Mediante o referido, o verbo 

“importava-se” foi alterado para o condicional, ficando “importar-se-ia”, uma vez que este 

último é usado para traduzir a possibilidade de uma ação sob condição, concretizada ou não. 

Desta forma, feitas as devidas alterações, é possível assegurar a validade e precisão do 

questionário, não existindo, assim, falhas na redação, tais como complexidade das questões, 

imprecisão na redação, questões desnecessárias, constrangimentos, exaustão, entre outros (Gil 

2008).  

Os questionários dirigidos às crianças contêm maioritariamente questões fechadas, 

sendo que na situação 2 existe a opção “qual”, o que faz com que esta versão contenha 

questões mistas (questões abertas e fechadas). Também os questionários dos adultos (para as 

duas situações) são de questões mistas. 

As perguntas iniciais dos questionários são de carácter demográfico e pretendem saber 

o ano de escolaridade das crianças e as habilitações académicas dos adultos, bem como a 

idade em ambos os grupos amostrais. Não se encontra pertinência em saber os nomes e, desta 
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forma, garante-se que os sujeitos em estudo não sintam qualquer desconforto devido ao 

anonimato e consequente preservação da sua identidade. O género dos sujeitos não consta nos 

questionários, pois da amostragem só faz parte o género feminino (mulheres adultas e 

crianças meninas).  

Este instrumento de recolha de dados, composto por dez questões, permite a 

verificação das hipóteses operativas apuradas a partir da hipótese geral. 

Numa fase anterior à verificação das hipóteses, os dados aferidos nas duas situações 

dos adultos e nas duas situações das crianças são comparados de maneira a perceber as 

semelhanças e dissemelhanças entre a preferência e os motivos desta, as atitudes e a intenção 

de compra.  

 

3.4.1. Questionário dirigido às Crianças 

A primeira parte do questionário, formada por sete questões, visa conhecer a relação 

das crianças com a marca Barbie, bem como com as bonecas equivalentes a esta.  

Desta forma, é possível fazer um primeiro enquadramento em relação à predileção dos 

sujeitos do estudo. 

Numa segunda fase do questionário (da questão oito à dez) foi pedido aos inquiridos 

que respondessem com base nas imagens que lhes foram atribuídas. Importa referir que na S1 

a boneca 1 é a Barbie na sua embalagem original e a boneca 2 é a boneca equivalente à da 

Barbie também na sua embalagem original. Na S2, a boneca 1 passa a ser a boneca 

equivalente à da Barbie na embalagem da Barbie; e a boneca 2 passa a ser a boneca Barbie na 

embalagem que pertence à sua boneca equivalente. 

Na questão oito perguntou-se qual das bonecas é a preferida, se a boneca 1, se a 

boneca 2. O objetivo é verificar a preferência pela boneca com marca ou pela boneca sem 

marca. Na questão oito ponto um (8.1) foi solicitado aos participantes que indicassem os 

motivos pela preferência demonstrada na questão anterior. Como tal, apresentaram-se vários 

motivos como resposta, podendo os inquiridos selecionar os que entendessem. Estas opções 

de resposta passam pela embalagem, pela marca e pelo produto. Na pergunta nove, foi pedido 

às crianças que, das bonecas apresentadas, assinalassem uma opção entre: não concordo nada; 

não concordo; não concordo, nem discordo; concordo; concordo muito. Como se trata de 

crianças, cada opção destas é acompanhada por um smile que a representa. Importa salientar 

que a questão foi colocada e apresentada desta forma devido à idade dos participantes e, por 

isso, equivale a graus entre “1” e “5”, onde o primeiro diz respeito ao “não concordo nada” e 
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o segundo ao “concordo muito”. O objetivo da questão é perceber as atitudes das crianças 

face a cada boneca, com marca Barbie e sem marca. Como tal, as atitudes selecionadas 

partiram das atitudes escolhidas para o questionário dos adultos, que posteriormente será 

explicado. Para as crianças estas são: conhecida, bonita, familiar, especial, de confiança, 

divertida e importante. 

 Na questão dez, pretendeu-se perceber a intenção de compra das crianças usando o 

seu próprio dinheiro ou pedindo aos pais. Como tal, para as bonecas apresentadas, foi pedido 

que indicassem uma das opções: “não comprava”, “comprava” ou “comprava de certeza”. 

Mais uma vez estas opções fizeram-se acompanhar de smiles e correspondem a três escalas: 

“improvável”, “provável”, ou “muito provável”. O objetivo da pergunta foi estimar o nível de 

intenção de compra. 

De salientar que embora existam duas versões do questionário para as crianças (S1 e 

S2) as questões mantêm-se as mesmas. Existe, no entanto, uma exceção no questionário da 

situação 2 (bonecas trocadas de embalagem), onde na pergunta nove, se verifica uma opção 

de resposta a mais – já referida numa fase anterior –, que possibilita, às crianças que tenham 

tido essa perceção, referir a troca das bonecas.  

 

3.4.2. Questionário dirigido aos Adultos 

 A primeira fase do questionário, composta por sete questões, direcionada para as 

mulheres adultas segue a mesma premissa do questionário das crianças, embora com 

perguntas distintas. Nesta parte, pretende-se perceber a relação das mulheres adultas com a 

marca Barbie, bem como com bonecas equivalentes à mesma, procurando ainda perceber a 

predileção das adultas aquando crianças e se a mesma se mantém atualmente. 

Numa segunda fase do questionário (da questão oito à dez), o procedimento foi o 

mesmo do questionário para as crianças. Logo, foi igualmente pedido aos inquiridos que 

respondessem com base nas imagens que lhes foram atribuídas. Mais uma vez, importa referir 

que na S1 a boneca 1 é a Barbie na sua embalagem original e a boneca 2 é a boneca 

equivalente à da Barbie também na sua embalagem original. Na S2, a boneca 1 é a boneca 

equivalente à da Barbie no interior da embalagem original da Barbie; e a boneca 2 é a boneca 

Barbie na embalagem que pertence à sua boneca equivalente. 

Na questão oito, pretendeu-se saber a preferência pelas bonecas apresentadas. O 

objetivo da pergunta é perceber se a preferida é a boneca com marca Barbie ou a boneca sem 

marca. A questão oito ponto um (8.1) forneceu os motivos da preferência demonstrada na 
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questão oito. Tal como para as crianças, foram apresentados alguns motivos, como opção de 

resposta, embora existam mais opções para os adultos devido a assuntos como o preço 

(geralmente uma preocupação não tida em conta pelas crianças). Estas opções de resposta 

passam, ainda, pela embalagem, pela marca e pelo produto. Na questão nove, foi solicitado 

aos inquiridos que assinalassem um grau entre “1” a “5”, correspondentes a pares de adjetivos 

opostos, em que o “1” equivale, por exemplo, ao desconhecimento da boneca/produto/marca e 

o “5” ao seu conhecimento total. O objetivo desta questão é aferir as atitudes dos adultos face 

a cada boneca, com marca Barbie e sem marca. As atitudes foram selecionadas com base na 

literatura consultada: desconhecida/conhecida (ponto de vista social); repelente/atrativa 

(ponto de vista pessoal/consumidor); estranha/familiar (ponto de vista pessoal/consumidor); 

vulgar/especial (ponto de vista da marca); não credível/credível (ponto de vista da marca); 

aborrecida/divertida (ponto de vista da marca); insignificante/valiosa (ponto de vista da 

marca). Na questão dez, os participantes indicaram o nível de intenção de compra em três 

escalas: improvável, provável, ou muito provável. O objetivo da questão é, assim, estimar a 

intenção de compra dos inquiridos para cada uma das bonecas – com a marca Barbie e sem 

marca. 

Importa referir que, tal como acontece nos questionários para a as crianças, também 

para os adultos existem duas versões (S1 e S2) com as mesmas questões. No entanto, há 

também a mesma exceção no questionário da S2 (bonecas trocadas de embalagem), onde na 

pergunta nove se verifica uma opção de resposta a mais – já referida numa fase anterior –, que 

possibilita, às mulheres que tenham tido essa perceção, referir a troca das bonecas. 

 

3.5. Problema de Conhecimento e Hipóteses de Investigação 

Todas as pesquisas têm início num problema e é este que dita o rumo de toda a 

investigação. Esta deve resultar numa resposta precisa, suscitada por uma questão (Gil 2008). 

A pergunta que desencadeou a presente investigação é a seguinte: 

 

 

 

Problema de Conhecimento: 

Terá a marca Barbie a capacidade de induzir a preferência de escolha, entre outros efeitos 

afetivos bem como comportamentais, das crianças dos 6 aos 10 anos de idade e adultos 

(ambos do género feminino) em detrimento do produto? 
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Com vista na resolução da problemática, em primeiro lugar, foram estabelecidos os 

objetivos da investigação: 

 

Objetivo geral: 

 Aferir a preferência, entre outros efeitos afetivos bem como comportamentais, dos 

consumidores pela marca em detrimento do produto; 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer a preferência das crianças entre os 6 e os 10 anos de idade pela marca Barbie em 

detrimento de um produto sem marca; 

 Conhecer a preferência dos consumidores em idade adulta pela marca Barbie em 

detrimento de um produto sem marca; 

 Determinar a relação entre as atitudes e a preferência das crianças entre os 6 e os 10 anos 

de idade face à marca; 

 Determinar a relação entre as atitudes e a preferência dos consumidores em idade adulta 

face à marca; 

 Averiguar a relação entre a intenção de compra e a preferência das crianças entre os 6 e os 

10 anos de idade face à marca; 

 Averiguar a relação entre a intenção de compra e a preferência dos consumidores em idade 

adulta face à marca. 

 

As hipóteses de investigações articulam-se umas com as outras e integram-se 

logicamente na problemática. Constituindo os eixos centrais de uma pesquisa, apresentam-se 

como propostas de respostas à questão inicial (Quivy e Campenhoudt 2008). Tendo em conta 

estes objetivos, e partindo do problema de conhecimento, surge a hipótese geral. Esta pode ser 

definida como uma suposição na tentativa de explicar o problema formulado em relação ao 

tema da pesquisa. É provisória e pode, posteriormente, ser confirmada ou negada (Gerhardt e 

Silveira 2009). Assim, a hipótese é uma proposição testável que pode solucionar o problema 

(Gil 2002). 

 

Hipótese Geral:  

Os consumidores mostram uma preferência significativa, entre outros efeitos afetivos bem 

como comportamentais, pela boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca 

(produto) equivalente sem marca.  
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Partindo da hipótese geral, e porque geralmente se compõe um corpo de hipóteses 

(Quivy e Campenhoudt 2008) é possível identificar as hipóteses operativas. Estas especificam 

o que de facto se pretende verificar, uma vez que são mais precisas. Referem-se a algo que 

ocorre em determinado caso, afirmando que um objeto, pessoa ou um facto específico tem 

determinada característica (Gil 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese Operativa 1: 

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram uma significativa preferência pela 

boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem marca. 

 

Hipótese Operativa 2:  

Os consumidores em idade adulta mostram uma significativa preferência pela boneca da 

marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem marca. 

Hipótese Operativa 3: 

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência. 

 

Hipótese Operativa 4:  

Os consumidores em idade adulta mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência. 

Hipótese Operativa 5:  

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade demonstram que a preferência sobre a marca 

pode influenciar significativamente a sua intenção de compra. 

Hipótese Operativa 6:  

Os consumidores em idade adulta demonstram que a preferência sobre a marca pode 

influenciar significativamente a sua intenção compra. 
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Efeitos 

Desenho de Investigação 

Hipóteses Operativas Hipótese Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 – Desenho de Investigação  

Produção Gráfica Própria

Os consumidores mostram 

uma preferência 

significativa, entre outros 

efeitos afetivos bem como 

comportamentais, pela 

boneca da marca Barbie em 

detrimento de outra boneca 

(produto) equivalente sem 

marca. 

 

H1: 

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram uma significativa 

preferência pela boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca 

(produto) equivalente sem marca. 

 
H2 

Os consumidores em idade adulta mostram uma significativa preferência pela 

boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente 

sem marca. 

 
H3: 

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram que as atitudes face à 

marca estão significativamente relacionadas com a preferência. 

 

H4 

Os consumidores em idade adulta mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência. 

 

H5: 

As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade demonstram que a preferência 

sobre a marca pode influenciar significativamente a sua intenção de compra. 

 

H6 

Os consumidores em idade adulta demonstram que a preferência sobre a 

marca pode influenciar significativamente a sua intenção compra. 

 

Afetivo 

 

Preferência e Atitudes 

 

Comportamental 

 

Intenção de Agir 
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3.6. Definição das Variáveis 

A seleção das variáveis de uma investigação deve ter em conta os objetivos do estudo, 

bem como a problemática, não podendo resultar de uma escolha livre e arbitrária do 

investigador. Variáveis, como o próprio nome indica, são quaisquer aspetos que variam, 

traduzindo-se, pois, em qualidades, propriedades ou características de objetos, de pessoas ou 

de situações que são estudadas numa investigação (Carmo e Ferreira 2008; Fortin 1999). 

Para uma construção concisa e rigorosa do processo de operacionalização de variáveis 

importa que sejam seguidos procedimentos criteriosos a fim de as definir quanto ao seu 

conteúdo e à forma de as quantificar e apresentar (Gil 2008). 

Foram selecionadas como variáveis da presente investigação a preferência, as atitudes, 

a intenção de compra e o produto (bonecas). 
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4. Apresentação e Discussão de Resultados 

Neste capítulo é possível encontrar uma análise descritiva e o teste das hipóteses dos 

dados recolhidos respeitantes à preferência, atitudes e nível de intenção de compra dos 

sujeitos do estudo.  

O tratamento de dados é a etapa seguinte após a recolha dos mesmos e consiste na 

análise e interpretação da informação recolhida, de modo a encontrar respostas ao problema 

da investigação (Gil 1999). Na perspectiva deste autor, este processo de análise e 

interpretação implica vários procedimentos: (1) estabelecimento de categorias; (2) 

codificação; (3) tabulação; (4) análise estatística dos dados; (5) avaliação das generalizações 

obtidas com os dados; (6) inferência de relações causais; (7) interpretação dos dados. Foi 

precisamente este o procedimento realizado neste trabalho de investigação.  

Numa primeira etapa, é apresentada uma visão global dos aspetos demográficos dos 

vários grupos em estudo, isto é, dos adultos na S1 e S2 e das crianças na S1 e S2. Nesta fase 

será, também, possível perceber a relação dos sujeitos com a marca Barbie. Seguidamente é 

desenvolvido o teste das hipóteses da preferência, bem como da sua relação com as atitudes e 

a intenção de compra, com o intento de verificar as hipóteses operativas fragmentadas da 

hipótese geral da presente investigação. De notar que tais etapas acontecem no seguimento de 

cada questionário, que serão analisados separadamente. 

 

4.1. Introdução à Apresentação e Discussão de Resultados 

Na apresentação e discussão de resultados desta investigação é abordado o perfil dos 

sujeitos do estudo e entendida a perceção que os mesmos têm sobre a marca Barbie.  

Feito o enquadramento dos sujeitos da investigação em cada questionário, 

posteriormente e numa análise descritiva, são relacionados e comparados resultados oriundos 

de várias questões, bem como resultados obtidos entre as várias situações.  

Numa fase posterior, no teste das hipóteses, são realizados vários testes de maneira a 

proceder à verificação das hipóteses. Como tal, tenta-se averiguar a preferência pela marca em 

detrimento do produto, a relação das atitudes com a preferência e ainda a influência da mesma 

na intenção de compra. 

Finalmente, através dos dados analisados, é feita uma análise geral sobre a 

confirmação das hipóteses da presente pesquisa, seguida da discussão dos resultados obtidos. 
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Para a análise de dados efetuar-se-á, em primeiro lugar uma análise univariada de 

dados em função de cada questionário (Adultos 1 e 2; Crianças 1 e 2) através da estatística 

descritiva (frequência, médias e desvio padrão) e, posteriormente, no sentido de analisar as 

diferenças dos resultados nas VD’s (variáveis dependentes)
10

 em função de mudanças nas 

VI’s (variáveis independentes)
11

, recorrer-se-á ao método diferencial (Pinto 1990), efetuando 

cruzamentos e correlações entre as variáveis, procurando também identificar diferenças entre 

grupos (análise do qui-quadrado e teste T) – (Hill e Hill 2002; Pestana e Gageiro 2005). 

Os dados recolhidos através dos questionários serão alvo de um processo de validação 

e posterior lançamento no software de análise estatística (SPSS versão 20 – Statistical 

Package For Social Science), que permita o tratamento da informação recolhida e a análise 

estatística. 

Por questões operacionais estruturou-se esta fase em função de cada questionário, ou 

seja, em primeiro lugar explora-se os dados referentes aos adultos (questionário 1  – AS1 –  e 

questionário 2 – AS2) e, posteriomente os dados referentes às crianças (questionário 1 – CS1 

– e questionário 2 – CS2). Cada estudo contou com a participação de 35 respondentes, 

totalizando 140 pessoas envolvidas (70 adultos e 70 crianças). 

 

4.2. Análise dos Resultados do Questionário 1 – Adultos (AS1) 

Em termos etários identificaram-se cinco grupos
12

 (Tabela/Gráfico 1), sendo o grupo 1 

aquele que mais peso tem nesta amostra com 16 participantes (45,7%). Os restantes grupos 

são constituídos por seis (17,1%) e cinco participantes (14,3%), respetivamente no grupo 3 e 

grupo 4, e grupo 2. O grupo 5 inclui apenas dois participantes (5,7%). 

 

Idade F % 

Grupo 1 16 45,7 

Grupo 2 5 14,3 

Grupo 3 6 17,1 

Grupo 4 6 17,1 

Grupo 5 2 5,7 
 

 

Tabela/Gráfico 1- Idade dos Inquiridos (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

                                                 
10 Depende da manipulação da variável independente e do que acontece aos sujeitos do estudo. É o resultado observado da VI (Gil 2008). 
11 Pode ser manipulada independentemente de outros fatores. A manipulação é feita pelo pesquisador com o intento de observar o seu efeito 
noutro fator, que é a variável dependente (Gil 2008). 
12 Grupos etários: 18-30 anos: grupo 1; 31-40 anos: grupo 2; 41-50 anos: grupo 3; 51-60 anos: grupo 4; 61-70 anos: grupo 5. 
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 Tal como se pode verificar na Tabela/Gráfico 2, os respondentes possuem, na sua 

maioria, o ensino secundário (48,6%), seguindo-se a licenciatura (22,9%) e o ensino básico 

(20%). 

 
 

Grau Académico F % 

Ensino básico 7 20,0 

Ensino secundário 17 48,6 

Licenciatura 8 22,9 

Mestrado 3 8,6 

Doutoramento - - 
 

 

Tabela/Gráfico 2 – Habilitações dos Inquiridos (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

 Perante um conjunto de questões que pretendiam avaliar as perceções relativamente à 

marca Barbie (Tabela/Gráfico 3), os inquiridos afirmaram que em momento algum das suas 

vidas compraram, com o seu próprio dinheiro, alguma boneca equivalente à da marca Barbie 

para uso próprio (97,1%), bem como não compraram uma boneca da marca Barbie (82,9%). 

Todavia, referiram que já compraram uma boneca Barbie para oferecer (94,3%). Os 

inquiridos, na sua maioria, indicaram que em criança não pediram para lhe oferecer uma 

boneca equivalente à da marca Barbie (77,1%), do mesmo modo que não se importariam que 

a sua boneca não fosse da marca Barbie (74,3%). Em sentido contrário, responderam que já 

compraram uma boneca equivalente à da marca Barbie para oferecer (54,3%) e que, em 

criança, já pediram que lhes oferecessem uma boneca Barbie (51,4%). 

 

 

Questões colocadas 
Sim Não 

F % F % 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, uma 

boneca da marca Barbie para uso próprio?  
6 (a) 17,1 29 82,9 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, 

alguma boneca equivalente à da marca Barbie para uso próprio?  
1 (b) 2,9 34 97,1 

Alguma vez comprou uma boneca da marca Barbie para oferecer? 33 94,3 2 5,7 

Alguma vez comprou uma boneca equivalente à da marca Barbie para 

oferecer? 
19 54,3 16 45,7 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca da marca 

Barbie? 
18 51,4 17 48,6 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca equivalente 

à da marca Barbie? 
8 22,9 27 77,1 

Em criança, importar-se-ia que a sua boneca não fosse da marca Barbie? 9 25,7 26 74,3 
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(a) Dos 6 respondentes 3 (8,6%) indicaram os 8 anos de idade, e os restantes, todos com uma resposta (2,9%), indicaram os 6, 9 e 10 anos de idade. 
(b) O respondente indicou os 8 anos de idade 

 
Tabela/Gráfico 3 – Perceção e Relação dos Adultos relativamente à Marca Barbie (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

 

A grande maioria dos participantes escolheu a boneca 1, embalagem da marca Barbie 

(82,9%), contra 17,1% que escolheram a boneca 2, embalagem sem qualquer marca 

(Tabela/Gráfico 4). 

 
 

 

 

 

Preferência F % 

Boneca 1 29 82,9 

Boneca 2 6 17,1 

 

 

Tabela/Gráfico 4 – Boneca Preferida (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

Os principais motivos da escolha (Tabela/Gráfico 5) da boneca apontada como a 

preferida (boneca 1, embalagem com marca) devem-se ao facto de ser da marca Barbie 

(89,7%) e por considerarem a boneca mais atraente (79,3%). Com menor peso, e com 

igualdade percentual (48,3%) os respondentes valorizaram ainda a “qualidade material”, a 

“durabilidade” e a “marca com maior credibilidade” (Tabela/gráfico 5). Há que referir, ainda 

que, a “embalagem mais atraente” obteve 41,4% e a “marca com mais familiaridade” 31%. 

Com valores baixos estão o facto de não ter marca e a possibilidade de um preço reduzido 

(ambos com zero escolhas). 
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Motivos de 

Preferência 
F % 

Embalagem mais 

atraente 
12 41,4 

Possibilidade de um 

preço reduzido 
0 0 

Porque é da marca 

Barbie 
26 89,7 

Boneca aparenta 

melhor qualidade 

material 

14 48,3 

Boneca mais 

atraente 
23 79,3 

Porque não tem 

qualquer marca 
0 0 

Boneca com maior 

durabilidade 
14 48,3 

Marca com mais 

familiaridade 
9 31,0 

Marca com maior 

credibilidade 
14 48,3 

  

Tabela/Gráfico 5 – Motivos da Preferência da Boneca Apontada como a Preferida (AS1) 

(Possibilidade de Escolha de mais do que uma Opção). 

Produção Gráfica Própria 
 

Em termos globais, tal como se constata na tabela abaixo apresentada (Tabela 6), a 

boneca 1 (boneca da marca Barbie) apresenta uma melhor avaliação (M=4,33; DP=0,892) 

quando comparada com a boneca 2 (boneca sem marca) (M=2,78; DP=1,13).  

De facto, no caso da boneca 1, todas as atitudes alvo de classificação são positivas, 

destacando-se a primeira atitude, onde os respondentes consideraram ser um boneca muito 

conhecida (68,6%), apresentando a média mais alta (M=4,51; DP=0,887). Todos os adjetivos 

representativos das atitudes têm a sua maior pontuação no ponto “5”, tendo o atributo 

“bonita” um valor de 65,7% (M=4,37; DP=1,087), o atributo “familiar” um valor de 60% 

(M=4,43; DP=0,850), o atributo “especial” e “confiança” ambos com 54,3% (M=4,23; 

DP=0,973 e M=4,43; DP=0,698 respetivamente). Mais abaixo, mas igualmente com 

classificações muito elevadas surgem atitudes como “divertida” (M=4,29; DP=0,710) e 

“importante” (M=4,033; DP=1,043). 

Por sua vez, a boneca 2 (sem qualquer marca) obteve classificações mais baixas 

(atitudes classificadas como negativas), tendo a maioria dos participantes escolhido o ponto 

“3” da escala (37,6%). A maioria dos respondentes (54,3%) considerou a boneca 

desconhecida (M=1,86; DP=1,115), tendo as restantes atitudes obtido valores ligeiramente 

superiores à média aritmética (2,5). 
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Tabela 6 – Classificação das Bonecas segundo vários Adjetivos Opostos (Atitudes) (AS1) 

 

No gráfico seguinte (Gráfico 1) é possível verificar em termos comparativos a 

diferença entre as bonecas, tendo por base a média. Na verdade, a boneca 1 (marca) obteve 

maiores scores em todas as atitudes, destacando-se pela positiva o facto de ser conhecida 

(M=4,51) e na boneca 2 (sem marca), pela negativa, o facto de ser desconhecida (M=1,86). 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Comparação entre os vários Adjetivos através da Média (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 Atitudes 

(-) 

1 2 3 4 5 Atitudes 

 (+) 
M DP 

B
o

n
ec

a
 1

 

F % F % F % F % F % 

Desconhecida - - 3 8,6 - - 8 22,9 24 68,6 Conhecida 4,51 ,887 

Repelente 2 5,7 - - 4 11,4 6 17,1 23 65,7 Bonita 4,37 1,087 

Estranha - - 2 5,7 2 5,7 10 28,6 21 60,0 Familiar 4,43 ,850 

Vulgar - - 2 5,7 7 20,0 7 20,0 19 54,3 Especial 4,23 ,973 

Não credível - - - - 4 11,4 12 34,3 19 54,3 Confiança 4,43 ,698 

Aborrecida - - - - 5 14,3 15 42,9 15 42,9 Divertida 4,29 ,710 

Insignificante - - 3 8,6 9 25,7 7 20,0 16 45,7 Importante 4,03 1,043 

Média 

TOTAL 
2 1% 7 3,2% 31 14,8% 57 27,2% 113 53,8% 

 
4,33 0,892 

B
o

n
ec

a
 2

 

Desconhecida 19 54,3 6 17,1 7 20,0 2 5,7 1 2,9 Conhecida 1,86 1,115 

Repelente 2 5,7 3 8,6 18 51,4 5 14,3 7 20,0 Bonita 3,34 1,083 

Estranha 6 17,1 14 40,0 8 22,9 4 11,4 3 8,6 Familiar 2,54 1,172 

Vulgar 3 8,6 10 28,6 13 37,1 7 20,0 2 5,7 Especial 2,86 1,033 

Não credível 3 8,6 6 17,1 17 48,6 6 17,1 3 8,6 Confiança 3,00 1,029 

Aborrecida 2 5,7 5 14,3 15 42,9 7 20,0 6 17,1 Divertida 3,29 1,100 

Insignificante 10 28,6 4 11,4 14 40,0 4 11,4 3 8,6 Importante 2,60 1,265 

Média 

TOTAL 
45 18,4% 48 19,6% 92 37,6% 35 14,2% 25 10,2% 

 
2,78 1,13 
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O nível de intenção de compra é claramente maior no caso da boneca 1 (M=2,51; 

DP=0,612), tendo 20 inquiridos (57,1%) referido que muito provavelmente comprariam esta 

boneca. Apenas 2 (5,7%) afirmaram que seria improvável. Por sua vez, as respostas foram 

mais divididas no caso da boneca 2 (sem marca), tendo 17 respondentes (48,6%) referido que 

provavelmente comprariam e 14 (40%) que seria improvável. Apenas 4 respondentes (11,4%) 

afirmaram que muito provavelmente comprariam (M=1,71; DP= 0,667). 

 

 
 

  Improvável Provável Muito Provável 
M DP 

F % F % F % 

Boneca 1 2 5,7 13 37,1 20 57,1 
2,51 ,612 

Boneca 2 14 40,0 17 48,6 4 11,4 1,71 ,667 
 

 

 

Tabela/Gráfico 6 – Nível de Intenção de Compra (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

4.3. Análise dos Resultados do Questionário 2 – Adultos (AS2) 

No segundo questionário com adultos participaram igualmente 35 sujeitos, sendo na 

sua maioria (19 participantes) pertencente ao grupo etário 1
13

 (54,3%), tal como se evidencia 

na Tabela/Gráfico 7.  

                                                 
13

 Grupos etários: 18-30 anos: grupo 1; 31-40 anos: grupo 2; 41-50 anos: grupo 3; 51-60 anos: grupo 4; 61-70 anos: grupo 5; 71 ou mais: 

grupo 6 
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Idade F % 

Grupo 1 19 54,3 

Grupo 2 4 11,4 

Grupo 3 4 11,4 

Grupo 4 5 14,3 

Grupo 5 2 5,7 

Grupo 6 1 2,9 
 

 

Tabela/Gráfico 7 – Idade dos Inquiridos (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

 Em termos de habilitações literárias (Tabela/Gráfico 8), verifica-se que 15 

participantes possuem uma licenciatura (42,9%), 10 o ensino secundário (28,6%) e 8 o ensino 

básico (22,9%). Apenas 2 possuem o Mestrado (5,7%). 

 
 

Grau Académico F % 

Ensino básico 8 22,9 

Ensino secundário 10 28,6 

Licenciatura 15 42,9 

Mestrado 2 5,7 

Doutoramento - - 
 

 

Tabela/Gráfico 8 – Habilitações dos Inquiridos (AS2) 

 

Uma grande maioria dos inquiridos (32) indicou que já compraram bonecas da marca 

Barbie para oferecer (91,4%), e não compraram bonecas equivalentes à mesma, para uso 

próprio (80%), tal como não compraram bonecas da Barbie para uso próprio (77,1%). 

Todavia, 24 respondentes referiram que já pediram que lhes oferecessem uma boneca da 

marca Barbie (68,6%) e, também 24, negaram que alguma vez pediram que lhes oferecessem 

uma boneca equivalente à da marca Barbie (68,6%) (Tabela/Gráfico 9). 

Mesmo assim, afirmaram que não se importariam que a sua boneca não fosse da marca 

Barbie (57,1%). 
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Questões colocadas 
Sim Não 

F % F % 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, 

uma boneca da marca Barbie para uso próprio? 8 (a)  22,9 27 77,1 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, 

alguma boneca equivalente à da marca Barbie para uso próprio? 7 (b) 20,0 28 80,0 

Alguma vez comprou uma boneca da marca Barbie para oferecer? 
32 91,4 3 8,6 

Alguma vez comprou uma boneca equivalente à da marca Barbie para 

oferecer? 19 54,3 16 45,7 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca da 

marca Barbie? 24 68,6 11 31,4 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca 

equivalente à da marca Barbie? 11 31,4 24 68,6 

Em criança, importar-se-ia que a sua boneca não fosse da marca 

Barbie? 15 42,9 20 57,1 
 

 
(a) Os respondentes indicaram que compraram com 10 e 7 anos de idade (ambos com 3 respostas), tendo os 

outros dois inquiridos referido os 6 e os 8 anos de idade. 

(b) Três inquiridos indicaram os 7 anos de idade, dois os 10 anos, e outros dois indicaram os seis e os 8 anos 

de idade. 

 
Tabela/Gráfico 9 – Perceção e Relação dos Adultos relativamente à Marca Barbie (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Tal como se pode verificar na Tabela/Gráfico 10, a maioria dos participantes (24) 

escolheu a Boneca 1 da marca Barbie (com a boneca errada dentro da embalagem) (68,6%), 

contra 11 (31,4%) que escolheram a Boneca 2 (embalagem sem marca, mas com o produto 

original da marca Barbie no seu interior). 
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Preferência F % 

Boneca 1 24 68,6 

Boneca 2 11 31,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela/Gráfico 10 – Boneca Preferida (AS2) 

Produção Gráfica Própria 
 

As motivações da boneca apontada como a mais preferida são apresentadas na 

Tabela/Gráfico 11 e evidenciam que o principal motivo é “porque é da marca Barbie” 

(83,3%), o facto de ser a “boneca mais atraente” (79,2%) e a “marca com maior 

credibilidade” (62,5%). Ainda, a “embalagem mais atraente” (45,8%) surge de seguida. 

Nenhum respondente valorizou os itens “possibilidade de preço reduzido”, “porque não tem 

qualquer marca” e “associação da boneca a uma marca”, todos com zero respostas.  

No entanto, existem 6 adultos (17,1%) que escolheram a boneca menos preferida 

(motivo pelo qual não constam na Tabela/Gráfico 11), que referiram a “associação da boneca 

a uma marca”. Podendo revelar que estes 6 respondentes escolheram a boneca 2 porque a 

conheceram como sendo da marca Barbie. 

  
 

Motivos da Preferência F % 

Embalagem mais atraente 11 45,8 

Possibilidade de um preço 

reduzido 0 0 

Porque é da marca Barbie 20 83,3 

Boneca aparenta melhor 

qualidade material 8 33,3 

Boneca mais atraente 19 79,2 

Porque não tem qualquer 

marca 0 0 

Boneca com maior 

durabilidade 8 33,3 

Marca com mais 

familiaridade 9 37,5 

Marca com maior 

credibilidade 15 62,5 

Associação da boneca a uma 

marca 0 0 
 

 

Tabela/Gráfico 11 – Motivos de Preferência da Boneca Apontada como a mais Preferida (AS2) 

(Possibilidade de Escolha de mais do que uma Opção) 

Produção Gráfica Própria 
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Globalmente a boneca 1 apresenta uma melhor classificação (M=4,03; DP=1,151) do 

que a boneca 2 (M=3,19; DP=1,281). Para 59,62% dos participantes a boneca 1 foi 

classificada como muito positiva, ficando numa situação intermédia a boneca 2, pois 26,52% 

dos respondentes escolheram a posição 3 da escala (Tabela 7). 

No caso da boneca 1 (com marca) os scores mais elevados foram a familiaridade com 

62,9% dos respondentes a atribuírem a classificação máxima (M=4,29; DP=1,100), o 

conhecimento com 60% dos respondentes a atribuírem a classificação máxima (M=4,14; 

DP=1,240) e a beleza com 51,5% dos respondentes a classificarem com nota máxima 

(M=4,14; DP=1,089). Mesmo os valores mais baixos são superiores àqueles conseguidos com 

a boneca 2. É o caso do atributo “especial” (M=3,86; DP=1,192) e “valiosa” (M=3,80; 

DP=1,208). 

A Boneca 2 (sem marca) obteve classificações mais positivas nos atributos “divertida” 

(M=3,66; DP=1,282) e “bonita” /M=3,63; DP=1,215), tendo 37,1% dos respondentes 

classificado com o ponto “4 – bonita” e com nota “5 – muito divertida”, respetivamente. Os 

atributos menos valorizados foram o “conhecimento”, tendo 37,1% dos respondentes 

considerado a boneca “desconhecida” (M=2,60; DP=1,557), e o atributo “familiar”, tendo 

31,4% considerado a boneca “estranha” (M=2,91; DP=1,245). 

 
 Atitudes 

(-) 

1 2 3 4 5 Atitudes 
 (+) 

M DP 

B
o

n
e
ca

 1
 

F % F % F % F % F % 

Desconhecida 2 5,7 2 5,7 6 17,1 4 11,4 21 60,0 
Conhecida 4,14 1,240 

Repelente 1 2,9 2 5,7 6 17,1 8 22,9 18 51,4 
Bonita 4,14 1,089 

Estranha 1 2,9 2 5,7 5 14,3 5 14,3 22 62,9 
Familiar 

4,29 1,100 

Vulgar 2 5,7 1 2,9 12 34,3 5 14,3 15 42,9 
Especial 3,86 1,192 

Não credível 1 2,9 3 8,6 9 25,7 4 11,4 18 51,4 
Confiança 4,00 1,188 

Aborrecida 1 2,9 1 2,9 9 25,7 9 25,7 15 42,9 
Divertida 4,03 1,043 

Insignificante 2 5,7 1 2,9 14 40,0 3 8,6 15 42,9 
Valiosa 3,80 1,208 

Media 

TOTAL 
10 4,1 12 4,91 61 24,88 38 15,51 124 59,62   4,03 1,151 

B
o

n
e
ca

 2
 

Desconhecida 13 37,1 5 14,3 7 20,0 3 8,6 7 20,0 Conhecida 2,60 1,557 

Repelente 3 8,6 3 8,6 7 20,0 13 37,1 9 25,7 Bonita 
3,63 1,215 

Estranha 4 11,4 11 31,4 9 25,7 6 17,1 5 14,3 Familiar 2,91 1,245 

Vulgar 5 14,3 8 22,9 9 25,7 9 25,7 4 11,4 Especial 2,97 1,248 

Não credível 3 8,6 4 11,4 14 40,0 6 17,1 8 22,9 Confiança 3,34 1,211 

Aborrecida 4 11,4 1 2,9 9 25,7 10 28,6 11 31,4 
Divertida 

3,66 1,282 

Insignificante 2 5,7 9 25,7 10 28,6 7 20,0 7 20,0 Valiosa 3,23 1,215 

Media 

TOTAL 
34 3,87 41 16,74 65 26,52 54 22,02 51 20,81   3,19 1,281 

Tabela 7 – Classificação das Bonecas segundo vários Adjetivos Opostos (Atitudes) (AS2) 

Produção Gráfica Própria 
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Tal como se pode verificar no Gráfico 2, as médias são todas superiores no caso da 

boneca 1, sendo mais expressivo no atributo familiar (M=4,29) e nos atributos “conhecida” e 

“bonita” ambos com um score de 4,14 de média. Por sua vez, a boneca 2 obteve o seu maior 

valor nos atributos “divertida” (M=3,66) e “bonita” (M=3,63). 

 

 

Gráfico 2 – Comparação entre os vários Adjetivos através da Média (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Relativamente às intenções de compra (Tabela/Gráfico 12), os respondentes 

consideram “muito provável” comprar a boneca 1 (51,4%), tendo apenas 3 inquiridos referido 

que isso seria improvável (M=2,43; DP=0,655). No caso da boneca 2, 51,4% respondentes 

referiram que provavelmente adquiriam e 25,7% “muito provavelmente” (M=2,03; 

DP=0,707). 

 
 

  Improvável Provável Muito Provável 
M DP 

F % F % F % 

Boneca 1 3 8,6 14 40,0 18 51,4 2,43 ,655 

Boneca 2 8 22,9 18 51,4 9 25,7 2,03 ,707 
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Tabela/Gráfico 12 – Nível de Intenção de Compra (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

4.4. Análise dos Resultados do Questionário 3 – Crianças (CS1) 

Das 35 crianças que participaram no estudo, compreendidas no escalão etário dos 6 

aos 10 anos de idade, 14 (40%) tinham 6 anos, 10 (28,6%) 7 anos, 7 (20%) 9 anos, sendo que 

3 (8,6%) tinham 8 anos e apenas 1 (2,9%) tinha 10 anos de idade (Tabela/Gráfico 13). 

 
 

Idade F % 

6 anos 14 40,0 

7 anos 10 28,6 

8 anos 3 8,6 

9 anos 7 20,0 

10 anos 1 2,9 

 

 

 

 

Tabela/Gráfico 13 – Idade dos Inquiridos (CS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

A maioria das crianças frequentava a primeira (42,9%) e a segunda classe (28,6%). 

Das restantes, 8 (22,9%) frequentava a quarta classe e apenas duas (5,7%) a terceira classe 

(Tabela/Gráfico 14). 

 
 

Ano Escolar F % 

Primeira classe 15 42,9 

Segunda classe 10 28,6 

Terceira classe 2 5,7 

Quarta classe 8 22,9 

 

Tabela/Gráfico 14 – Ano Escolar dos Inquiridos (CS1) 

Produção Gráfica Própria 
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A maioria das crianças (31), tal como se pode verificar na Tabela/Gráfico 15, indicou 

que tinha alguma boneca Barbie (88,6%) e que já tinham pedido aos pais para comprar 

bonecas da Barbie (82,9%), mas que também tinham bonecas parecidas com a da Barbie 

(71,4%). Por outro lado, 24 crianças afirmaram que não pediram aos pais para comprarem 

bonecas parecidas com as da Barbie (68,6%) e que não se importariam que as bonecas não 

fossem da marca Barbie (57,1%). Todavia, 16 crianças (45,7%) afirmaram que já compraram 

bonecas Barbie com o seu próprio dinheiro e 13 responderam que não (37,1%) porque não 

tinham dinheiro (Tabela/Gráfico 15). 

 
 

Questões colocadas 
Sim Não 

Não, porque 

não tenho 

dinheiro 

F % F % F % 

Alguma vez compraste uma boneca Barbie com o teu 

dinheiro? 16 45,7 6 17,1 13 37,1 

Alguma vez compraste uma boneca parecida com a da 

Barbie com o teu dinheiro? 10 28,6 20 57,1 5 14,3 

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas 

Barbie? 29 82,9 6 17,1 
  

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas 

parecidas com as da Barbie? 11 31,4 24 68,6 

Tens alguma boneca da marca Barbie? 
31 88,6 4 11,4 

Tens alguma boneca parecida com a Barbie? 
25 71,4 10 28,6 

Importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca 

Barbie? 15 42,9 20 57,1 
 

 

 
 

Tabela/Gráfico 15 – Perceção e Relação das Crianças relativamente à Marca Barbie (CS1) 

Produção Gráfica Própria 
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A totalidade das crianças (35), tal se consta na Tabela 8, indicou a boneca 1 (marca 

Barbie) como a sua preferida, pelo que nenhuma criança escolheu a boneca 2 (sem qualquer 

marca).  

 

Preferência F % 

Boneca 1 35 100,0 

Boneca 2 - - 

Tabela 8- Boneca Preferida (CS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

Os motivos mais referenciados da boneca preferida (embalagem com a marca Barbie) 

foram por ser da marca Barbie e por ser a boneca mais bonita, ambos com 32 respostas 

(91,4%). Segue-se, o facto de se tratar de uma marca familiar (45,7%), por ser a embalagem 

mais bonita (31,4%) e por ser uma boneca que dura mais tempo (28,6%). Nenhuma criança 

escolheu o item “a embalagem não tem marca” (Tabela/Gráfico 16), pois tal não se verificava 

na sua preferência. 

 

 
 

Motivos da Preferência F % 

A embalagem é mais 

bonita 11 31,4 

Porque é da Barbie 32 91,4 

O material da boneca 

parece ser melhor 8 22,9 

A boneca é mais bonita 32 91,4 

A embalagem não tem 

marca 
0 0 

A boneca dura mais tempo 
10 28,6 

A marca é-me familiar 
16 45,7 

 

Tabela/Gráfico 16 – Motivos de Preferência da Boneca Apontada como a Preferida (CS1) 

(Possibilidade de Escolha de mais do que uma Opção) 

Produção Gráfica Própria 

 

A boneca 1 (marca Barbie) obteve, tal como se apresenta na Tabela 9, na generalidade 

das atitudes, maiores valores (M=4,78; DP=0,498) do que a boneca 2 (M=2,92; DP=1,436). 

Assim, e relativamente à boneca 1 (marca Barbie), a maioria dos inquiridos 

“concordou muito” que a boneca era conhecida (97,1%), bonita (97,1%), divertida (94,3%), 
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familiar (88,6%), de confiança (80%), importante (71,4%) e especial (65,7%), tal como se 

apresenta na Tabela 9. 

Por sua vez, no tocante à boneca 2 (sem marca) as crianças questionadas consideraram 

a boneca pouco conhecida (37,1%) mas divertida (37,1%). Do mesmo modo, afirmaram que 

se tratava de uma boneca de pouca confiança (31,4%) e nada familiar (28,6%).  

Apesar de tudo, concordaram que se tratava de uma boneca bonita (31,4%) e especial 

(28,6%), sendo que 13 crianças (37,1%) concordaram muito que se tratava de uma boneca 

divertida.  

 
 

Atitudes 
Não concordo 

nada 

Não 

Concordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Muito M DP 

B
o

n
ec

a
 1

 

 F % F % F % F % F % 

Conhecida - - 
1 2,9 

- - - - 
34 97,1 4,97 ,169 

Bonita - - 
1 2,9 

- - - - 
34 97,1 4,97 ,169 

Familiar 
1 2,9 

- - - - 
3 8,6 31 88,6 4,80 ,719 

Especial - - - - 
5 14,3 7 20,0 23 65,7 4,51 ,742 

De 

Confiança 

- - 

1 2,9 4 11,4 2 5,7 28 80,0 4,63 ,808 

Divertida - - - - - - 
2 5,7 33 94,3 4,94 ,236 

Importante - - - - 
3 8,6 7 20,0 25 71,4 4,63 ,646 

Média 

Total 
1 0,45 3 1,22 12 4,89 21 8,56 208 84,99 4,78 0,498 

B
o

n
ec

a
 2

 

Conhecida 
13 37,1 4 11,4 8 22,9 5 14,3 5 14,3 2,57 1,481 

Bonita 
6 17,1 2 5,7 7 20,0 11 31,4 9 25,7 3,43 1,399 

Familiar 
10 28,6 6 17,1 6 17,1 7 20,0 6 17,1 2,80 1,491 

Especial 
8 22,9 8 22,9 6 17,1 10 28,6 3 8,6 2,77 1,330 

De 

Confiança 11 31,4 5 14,3 8 22,9 7 20,0 4 11,4 2,66 1,413 

Divertida 
7 20,0 4 11,4 5 14,3 6 17,1 13 37,1 3,40 1,576 

Importante 
9 25,7 5 14,3 9 25,7 8 22,9 4 11,4 2,80 1,368 

Média 

TOTAL 
64 26,12 34 13,87 49 20,00 54 22,04 44 17,95 2,92 1,436 

Tabela 9 – Classificação das Bonecas segundo vários Adjetivos (Atitudes) (CS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

Como se pode confirmar no Gráfico 3, as médias da boneca 1 (Barbie) são sempre 

superiores às da boneca 2 (sem marca). Assim, na boneca 1 o valor mais baixo reside no 

atributo especial (M=4,51), apresentando os restantes atributos médias superiores: conhecida 

(M=4,97); bonita (M=4,97), divertida (M=4,94), familiar (4,8), confiança e importante, 

ambos com M=4,63. 
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A boneca 2 (sem marca) obteve as médias mais altas no caso do atributo “bonita 

(M=3,43) e “divertida” (M=3,4). Os valores mais baixos foram registados no atributo 

“conhecida” (M=2,57) e “especial” (M=2,77). 

 

 

Gráfico 3 – Comparação entre os vários Adjetivos através da Média (CS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

A maioria das crianças (85,7%) indicou que “comprava de certeza” a boneca 1 da 

marca Barbie (M=2,86; DP=0,355), e nenhuma criança referiu que a não comprava 

(Tabela/Gráfico 17). Contrariamente, e no caso da boneca 2, 18 crianças (51,4%) afirmaram 

que não compravam a boneca sem marca (M=1,60; DP=0,695). 

 

 
  

Não Comprava Comprava 
Comprava de 

Certeza M DP 

F % F % F % 

Boneca 1 - - 5 14,3 30 85,7 2,86 ,355 

Boneca 2 18 51,4 13 37,1 4 11,4 1,60 ,695 
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Tabela/Gráfico 17 – Nível de Intenção de Compra (CS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

4.5. Análise dos Resultados do Questionário 4 – Crianças (CS2) 

Neste segundo estudo com crianças verifica-se que a maioria tem 8 anos de idade 

(40%), sete têm 7 e 9 anos (ambos com 20%) e seis têm 6 anos de idade (17,1%). Apenas uma 

criança tem 10 anos de idade (Tabela/Gráfico 18). 

 
 

Idade F % 

6 anos 6 17,1 

7 anos 7 20,0 

8 anos 14 40,0 

9 anos 7 20,0 

10 anos 1 2,9 

 

Tabela/Gráfico 18 – Idade dos Inquiridos (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

 

Em termos escolares, 14 crianças frequentam o 3º ano de escolaridade (40%), 8 

crianças frequentam o 2º ano (22,9%), 7 o 4º ano (20%) e 6 crianças frequentam o 1º ano de 

escolaridade (Tabela/Gráfico 19). 
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Ano Escolar F % 

Primeira classe 6 17,1 

Segunda classe 8 22,9 

Terceira classe 14 40,0 

Quarta classe 7 20,0 
 

 

Tabela/Gráfico 19 – Ano Escolar dos Inquiridos (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

 

Como se pode verificar na Tabela/Gráfico 20, a quase totalidade das crianças (32) 

afirmou que possuem alguma boneca da marca Barbie (91,4%) e que já pediram aos pais para 

que lhes comprassem bonecas da Barbie (80%). Todavia, também referiram que têm bonecas 

parecidas com a Barbie (68,6%) e não se importam que as suas bonecas não sejam da marca 

Barbie (74,3%). Onze crianças (31,4%) afirmaram que já compraram bonecas Barbie com o 

seu próprio dinheiro enquanto 17 (48,6%) afirmaram que “não” porque não têm dinheiro. 

 

Questões Colocadas 
Sim Não 

Não, porque 

não tenho 

dinheiro 

F % F % F % 

Alguma vez compraste uma boneca Barbie com o teu 

dinheiro? 11 31,4 7 20,0 17 48,6 

Alguma vez compraste uma boneca parecida com a da 

Barbie com o teu dinheiro? 6 17,1 17 48,6 12 34,3 

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas Barbie? 
28 80,0 7 20,0 

  

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas 

parecidas com as da Barbie? 17 48,6 18 51,4 

Tens alguma boneca da marca Barbie? 
32 91,4 3 8,6 

Tens alguma boneca parecida com a Barbie? 
24 68,6 11 31,4 

Importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca Barbie? 
9 25,7 26 74,3 
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Tabela/Gráfico 20 – Perceção e Relação das Crianças relativamente à Marca Barbie (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

 

Neste estudo, em termos de escolha das bonecas, as respostas foram mais equilibradas, 

ainda que a boneca 1 fosse a preferida das crianças participantes com 54,3% das respostas, 

contra 45,7% das respostas para a boneca 2 (Tabela/Gráfico 21). De relembrar que nesta 

situação a boneca 1 é a embalagem com a marca Barbie mas com a boneca equivalente no seu 

interior, sendo a boneca 2 a embalagem sem marca e com o produto original da Barbie dentro. 

 

 

 
Preferência F % 

Boneca 1 19 54,3 

Boneca 2 16 45,7 

 

 
 

Tabela/Gráfico 21 – Boneca Preferida (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Os motivos mais valorizados para a preferência da boneca na embalagem com a marca 

Barbie (Tabela/Gráfico 22) foram “porque é da Barbie” (89,5%) e “a boneca é mais bonita” 

(84,2%). Mais abaixo surgem “a embalagem é mais bonita” (31,6%) e “o material da boneca 

parece ser melhor” (10,5%). Nenhuma criança referiu “a embalagem não tem marca” (porque 

tal não acontece) e “a marca é me familiar”.  
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De salientar que 7 crianças (20%) que escolheram a boneca sem marca e considerada a 

menos preferida (não constando, por isso, na Tabela/Gráfico 22) referiram “acho que a boneca 

é de outra marca”. Podendo revelar que estas 7 escolheram a boneca 2 (sem marca) porque a 

conheceram como sendo da marca Barbie. 

  

 

Motivos da Preferência F % 

A embalagem é mais bonita 6 31,6 

Porque é da Barbie 17 89,5 

O material da boneca parece ser 

melhor 2 10,5 

A boneca é mais bonita 16 84,2 

A embalagem não tem marca 0 0 

A boneca dura mais tempo 1 5,3 

A marca é-me familiar 0 0 

Acho que a boneca é de outra 

marca 0 0 
 

 

Tabela/Gráfico 22 – Motivos de Preferência da Boneca Apontada como a mais Preferida (CS2) 

(Possibilidade de Escolha de mais do que uma Opção) 

Produção Gráfica Própria 

 

Em termos de classificação das atitudes (Tabela 10), os resultados, neste segundo 

estudo com crianças, foram mais equilibrados, ainda que a média tenha sido superior na 

boneca 1 (M=3,88; DP=1,245) em comparação com a boneca 2 (M=3,66; DP=1,353). 

No caso da boneca 1, a maioria das crianças concordaram muito que se tratava de uma 

boneca conhecida (60%), de confiança (54,3%), familiar (51,4%) e divertida (45,7%). 

A maioria dos respondentes “concordou muito” que a boneca 2 era bonita (60%), 

conhecida (57,1%), divertida (54,3%) e especial (34,3%). 

 

 

Atitudes 
Não 

concordo 

nada 

Não 

Concordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Muito 
M DP 

B
o

n
ec

a
 1

 

 F % F % F % F % F % F % 

Conhecida 2 5,7 
- - 

3 8,6 9 25,7 21 60,0 4,34 1,056 

Bonita 1 2,9 5 14,3 10 28,6 6 17,1 13 37,1 3,71 1,202 

Familiar 1 2,9 5 14,3 5 14,3 6 17,1 18 51,4 4,00 1,237 

Especial 4 11,4 2 5,7 6 17,1 9 25,7 14 40,0 3,77 1,352 

De 

Confiança 1 2,9 4 11,4 7 20,0 4 11,4 19 54,3 4,03 1,224 

Divertida 3 8,6 2 5,7 4 11,4 10 28,6 16 45,7 3,97 1,272 

Importante 4 11,4 6 17,1 8 22,9 7 20,0 10 28,6 3,37 1,374 
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Média 

TOTAL 
16 2,45 24 9,79 43 17,55 51 20,82 111 43,31 3,88 1,245 

B
o

n
ec

a
 2

 

Conhecida 5 14,3 7 20,0 2 5,7 1 2,9 20 57,1 3,69 1,641 

Bonita 3 8,6 - - 2 5,7 9 25,7 21 60,0 4,29 1,178 

Familiar 5 14,3 10 28,6 7 20,0 3 8,6 10 28,6 3,09 1,463 

Especial 2 5,7 5 14,3 10 28,6 6 17,1 12 34,3 3,60 1,265 

De 

Confiança 7 20,0 
- - 

10 28,6 7 20,0 11 31,4 3,43 1,461 

Divertida 2 5,7 1 2,9 2 5,7 11 31,4 19 54,3 4,26 1,094 

Importante 4 11,4 8 22,9 8 22,9 6 17,1 9 25,7 3,23 1,374 

Média 

TOTAL 
28 11,43 31 12,65 41 16,73 43 17,55 102 41,63 3,66 1,353 

Tabela 10 – Classificação das Bonecas segundo vários Adjetivos (Atitudes) (CS2) 
Produção Gráfica Própria 

 

 

Em termos comparativos (Gráfico 4) verifica-se que a boneca 1 obtém os melhores 

resultados nos atributos “Conhecida” (M=4,34), “confiança” (M=4,03), “familiar” (M=4), 

“especial” (M=3,77) e “importante” (M=3,37). Por sua vez, a boneca 2 destaca-se no atributo 

“bonita” (M=4,29) e “divertida” (M=4,26). 

 

Gráfico 4 – Comparação entre os vários Adjetivos através da Média (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Em termos de intenções de compra (Tabela/Gráfico 23), a maioria das crianças 

questionadas (18) escolheria a boneca 1 (M=2,34; DP=0,765) contra 14 crianças que 

escolheriam a boneca 2 (M=2,17; DP=0,785). Houve 8 crianças (22,9%) que afirmaram que 

não compravam a boneca 2 e 6 (17,1%) que não compravam a boneca 1. 
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Não Comprava Comprava 

Comprava de 

Certeza M DP 

F % F % F % 

Boneca 1 6 17,1 11 31,4 18 51,4 2,34 ,765 

Boneca 2 8 22,9 13 37,1 14 40,0 2,17 ,785 
 

 

 
 

Tabela/Gráfico 23 – Nível de Intenção de Compra (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

4.6. Comparações 

Em seguida, procura-se, no essencial, fazer algumas comparações entre os estudos, 

nomeadamente entre os estudos 1 e 2 (S1 e S2) realizados junto dos adultos e entre os estudos 

1 e 2 realizados junto das crianças. Para o feito criaram-se algumas tabelas e gráficos 

comparativos para uma mais fácil visualização e comparação. 

 

4.6.1. Comparações entre os dois Estudos a Adultos – AS1 e AS2 

Ambos os estudos apresentam comportamentos semelhantes, denotando uma 

tendência, pois nos dois primeiros itens imperam as respostas negativas, nos 3 itens seguintes 

destacam-se as respostas positivas e novamente, nos dois últimos itens destacam-se as 

respostas negativas (Tabela/Gráfico 24). Do mesmo modo, os valores do estudo 1 são 

superiores, com exceção do item “Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma 

boneca da marca Barbie?”, onde no estudo 2 o valor de respostas afirmativas (68,6%) 

ultrapassa o valor das respostas afirmativas do estudo 1 (51,4%). 
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Questões colocadas 

AS1 AS2 

Sim Não Sim Não 

% % % % 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, uma 

boneca da marca Barbie para uso próprio?  
17,1 82,9 22,9 77,1 

Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, 

alguma boneca equivalente à da marca Barbie para uso próprio?  
2,9 97,1 20,0 80,0 

Alguma vez comprou uma boneca da marca Barbie para oferecer? 94,3 5,7 
91,4 8,6 

Alguma vez comprou uma boneca equivalente à da marca Barbie para 

oferecer? 
54,3 45,7 54,3 45,7 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca da marca 

Barbie? 
51,4 48,6 

68,6 31,4 

Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca 

equivalente à da marca Barbie? 
22,9 77,1 31,4 68,6 

Em criança, importar-se-ia que a sua boneca não fosse da marca Barbie? 25,7 74,3 42,9 57,1 
 

 

 

Tabela/Gráfico 24 – Análise Comparativa das Perceções relativas à Marca Barbie (AS1 e AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Em termos de preferências (Tabela 11) verifica-se que em ambos os estudos os adultos 

participantes preferem a boneca 1 (embalagem da marca Barbie), sendo esse valor mais 

expressivo no estudo 1 com 82,9% comparado com os 68,6% do estudo 2. 

 

 

 

AS1 Sim % 

AS1 Não % 

AS2 Sim % 

AS2 Não % 
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Tabela 11 – Comparação das Preferências (AS1 e AS2) 
Produção Gráfica Própria 

 

Do mesmo modo, encontram-se motivos semelhantes entre ambos os estudos 

(Tabela/Gráfico 25), tendo a maioria referido que escolheu a boneca 1 porque é da Barbie 

(AS1 89,7% e AS2 83,3%) e porque é mais atraente (AS1 79,3% e AS2 79,2%). Todavia, no 

primeiro estudo os respondentes valorizaram a qualidade do material, a durabilidade e a 

credibilidade (todos com 48,3%), sendo que este item foi mais valorizado no estudo 2 com 

62,5%. Apesar dos valores serem, em regra, superiores no estudo 1 (AS1), verificam-se 

exceções no item “marca com mais credibilidade” (AS2 62,5% e AS1 48,3%), “marca com 

mais familiaridade” (AS2 37,5% e AS1 31%) e “embalagem mais atraente (AS2 45,8% e AS1 

41,4%). 

 

Motivos de 

Preferência 

AS1 AS2 

% 
 

% 

Embalagem mais atraente 41,4 45,8 

Possibilidade de um preço 
reduzido 

0 0 

Porque é da marca Barbie 89,7 83,3 

Boneca aparenta melhor 

qualidade material 
48,3 33,3 

Boneca mais atraente 79,3 79,2 

Porque não tem qualquer 
marca 

0 0 

Boneca com maior 
durabilidade 

48,3 33,3 

Marca com mais 
familiaridade 

31,0 37,5 

Marca com maior 

credibilidade 
48,3 

62,5 

Associação da boneca a uma 

marca 
(a) 0 

 

 

 

(a) Não fazia parte do questionário 1 

Tabela/Gráfico 25 – Comparação dos Motivos de Preferência (AS1 e AS2) 

(Apenas das Bonecas mais Apontadas como Preferidas)  

Produção Gráfica Própria 

  

Preferência 
AS1 AS2 

% % 

Boneca 1 82,9 68,6 

Boneca 2 17,1 31,4 

AS1  

AS2  
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Quando comparadas a classificação das atitudes das bonecas entre os dois estudos 

(Tabela/Gráfico 26), verifica-se que no estudo 1, os valores atribuídos à boneca 1 (M=4,33) 

são sempre superiores aos do estudo 2 (M=4,03). Ainda, os valores atribuídos à boneca 2 são 

superiores no estudo 2 (M=3,19) em comparação com o estudo 1 (M=2,78). 

 

 

Atitudes (-) (+) 
AS1 AS2 

Boneca1 Boneca 2 Boneca1 Boneca 2 

Desconhecida – Conhecida 4,51 1,86 4,14 2,60 

Repelente – Bonita 4,37 3,34 4,14 3,63 

Estranha – Familiar 4,43 2,54 4,29 2,91 

Vulgar – Especial 4,23 2,86 3,86 2,97 

Não credível – Confiança 4,43 3,00 4,00 3,34 

Aborrecida – Divertida 4,29 3,29 4,03 3,66 

Insignificante – Importante 4,03 2,60 3,80 3,23 

Média total 4,33 2,78 4,03 3,19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela/Gráfico 26 – Comparação entre Atitudes (AS1 e AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Relativamente à intenção de compra (Tabela 12) verifica-se que em ambos os estudos 

os respondentes afirmaram que muito provavelmente comprariam a boneca 1 (AS1 57,1% e 

AS2 51,4%).  

 

AS1 Boneca 1 

AS2 Boneca 1 

 

AS2 Boneca 2 

AS1 Boneca 2 
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AS1 AS2 

Improvável Provável Muito Provável Improvável Provável 
Muito 

Provável 

Boneca 1 5,7 37,1 57,1 8,6 40,0 51,4 

Boneca 2 40,0 48,6 11,4 22,9 51,4 25,7 

Tabela 12 – Comparação entre Intenções de Compra (AS1 e AS2) 
Produção Gráfica Própria 

 

Todavia, no caso da boneca 2, as respostas são diferentes, pois no estudo 1, 40% 

afirmaram que seria improvável comprar a boneca 2, enquanto no estudo 2 esse valor desce 

para os 22,9%, aumentando, por outro lado, a percentagem de respondentes (25,7%) que 

afirmaram que muito provavelmente comprariam a boneca 2 (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Comparação entre Intenções de compra (AS1 e AS2) 
Produção Gráfica Própria 

 

4.6.2. Comparações entre os Estudos com as Crianças – CS1 e CS2 

No caso dos dois estudos aplicados às crianças, e no caso das perceções relativamente 

às bonecas, verifica-se uma tendência, havendo um comportamento semelhante entre os 

estudos. Quando o “sim” impera no primeiro estudo ele também impera no segundo estudo. O 

mesmo se passa para o “não” (Tabela 13).  

 

 

AS1 AS2 
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Questões colocadas 
CS1 CS2 

Sim Não Sim Não 

Alguma vez compraste uma boneca Barbie com o teu 

dinheiro? 45,7 17,1 31,4 20,0 

Alguma vez compraste uma boneca parecida com a da Barbie 

com o teu dinheiro? 28,6 57,1 17,1 48,6 

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas Barbie? 
82,9 17,1 80,0 20,0 

Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas parecidas 

com as da Barbie? 31,4 68,6 48,6 51,4 

Tens alguma boneca da marca Barbie? 
88,6 11,4 91,4 8,6 

Tens alguma boneca parecida com a Barbie? 
71,4 28,6 68,6 31,4 

Importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca Barbie? 
42,9 57,1 25,7 74,3 

Tabela 13 – Análise Comparativa das Perceções relativas à Marca Barbie (CS1 e CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Apesar dos scores serem, em regra, maiores no estudo 1, existem duas exceções: no 

item “tens alguma boneca da marca Barbie?”, o valor é superior no estudo 2 (91,4%) do que 

no estudo 1 (88,6%) e no item “importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca Barbie?”, 

onde no estudo 2 se obteve 74,3% de respostas “não” contra os 57,1% do estudo 1 (Tabela 15 

e Gráfico 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 – Análise Comparativa das Perceções relativas à Marca Barbie (CS1 e CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

CS1 Sim % 

CS1 Não % 

CS2 Sim % 

CS2 Não % 
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Em termos de preferência (Tabela 14) verifica-se que no primeiro estudo a totalidade 

das crianças (100%) escolheu a boneca 1 (Barbie), no estudo 2 (CS2) também a maioria das 

crianças preferiu a boneca 1 (54,3%), sendo que 45,7% escolheu a boneca 2 (sem marca). 

Preferência 
CS1 CS2 

F % F % 

Boneca 1 35 100% 19 54,3 

Boneca 2 - - 16 45,7 

Tabela 14 – Comparação das Preferências (CS1 e CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

As motivações apresentadas nos dois estudos são semelhantes (Tabela/Gráfico 27), 

pois ambos referem o facto de a boneca ser da marca Barbie (CS1 91,4% e CS2 89,5%) e 

porque é bonita (CS1 91,4% e CS2 84,2%). 

 
 

Motivações 
CS1 CS2 

% % 

A embalagem é 

mais bonita 31,4 31,6 

Porque é da 

Barbie 91,4 89,5 

O material da 

boneca parece 

ser melhor 
22,9 10,5 

A boneca é mais 

bonita 91,4 84,2 

A embalagem 

não tem marca 
- - 

A boneca dura 

mais tempo 28,6 5,3 

A marca é me 

familiar 45,7 - 

Acho que a 

boneca é de 

outra marca 
(a) 0 

  
(a) Não continha este item no questionário 1 

Tabela/Gráfico 27 – Comparação dos Motivos de Preferência (CS1 e CS2) 

(Apenas das Bonecas mais Apontadas como Preferidas)  

Produção Gráfica Própria 

  

Em relação às atitudes, e em termos globais, em ambos os estudos a boneca 1, com a 

marca, obteve melhores médias (CS1 – M=4,78; CS2 – M= 3,88), assim como em cada 

adjetivo (atitude). No segundo estudo, globalmente, a média da boneca 2 (M=3,66) foi maior 

do que a conseguida no primeiro estudo (M=2,92). O mesmo se verifica em cada adjetivo 

classificado, onde no estudo 2, as médias são maiores do que as registadas no primeiro estudo 

CS1 

CS2 
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(Tabela/Gráfico 28). De relembrar que no estudo 2 a boneca 2 contém o produto original da 

marca Barbie, podendo concluir-se que não só a marca Barbie é preferida como o seu produto 

(mesmo numa embalagem sem marca) é também ele mais forte do que a boneca equivalente à 

da Barbie. 

 

Atitudes  
CS1 CS2 

Boneca1 Boneca 2 Boneca1 Boneca 2 
Conhecida 

4,97 2,57 4,34 3,69 

Bonita 
4,97 3,43 3,71 4,29 

Familiar 
4,80 2,80 4,00 3,09 

Especial 
4,51 2,77 3,77 3,60 

Confiança 
4,63 2,66 4,03 3,43 

Divertida 
4,94 3,40 3,97 4,26 

Importante 
4,03 2,60 3,80 3,23 

Média 

Total 4,78 2,92 3,88 3,66 
 

 

  

Tabela/Gráfico 28 – Comparação entre Atitudes (CS1 e CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

Em ambos os estudos as intenções de compra recaem na boneca 1, sendo mais 

expressivas no estudo 1 (85,7%) do que no estudo 2 (51,4%). No caso da boneca 2, no 

primeiro estudo 51,4% das crianças afirmaram que não compravam, enquanto no segundo 

estudo 40% afirmaram que compravam de certeza (Tabela/Gráfico 29).  

CS1 Boneca 1 

CS2 Boneca 1 

CS2 Boneca 2 

CS1 Boneca 2 
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CS1 CS2 
Não 

Comprava 
Comprava 

Comprava 

de certeza 

Não 

Comprava 
Comprava 

Comprava de 

certeza 

% % % % % % 

Boneca 1 - 14,3 85,7 17,1 31,4 51,4 

Boneca 2 51,4 37,1 11,4 22,9 37,1 40,0 
 

 

Tabela/Gráfico 29 – Comparação entre Intenções de Compra (CS1 e CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

4.7. Teste de hipóteses  

Relativamente à Hipótese Geral (Os consumidores mostram uma preferência 

significativa, entre outros efeitos afetivos bem como comportamentais, pela boneca da 

marca Barbie em detrimento de outra boneca/produto equivalente sem marca) verifica-

se neste estudo que independentemente de se tratar de crianças ou de adultos, os respondentes 

afirmaram que preferem a boneca da marca Barbie em detrimento de uma boneca sem marca, 

motivo pelo qual se confirma esta hipótese. 

Por sua vez, no tocante às hipóteses operativas chegou-se às seguintes conclusões: 

 

H1: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram uma significativa preferência 

pela boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem 

marca. 

A pesquisa revelou que as crianças do grupo etário dos 6 aos 10 anos de idade 

preferem a marca Barbie em detrimento de outra boneca sem marca, motivo pelo qual se 

confirma esta hipótese. 

CS1 CS2 
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Em termos de preferência verifica-se que no primeiro estudo (CS1) a totalidade das 

crianças (100%) escolheu a boneca 1 (Barbie). No estudo 2 (CS2) também a maioria das 

crianças escolheu a boneca 1 (54,3%) e 45,7% a boneca 2 (sem marca). 

 

H2: Os consumidores em idade adulta mostram uma significativa preferência pela 

boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca (produto) equivalente sem 

marca. 

A pesquisa revelou que os adultos preferem a marca Barbie em detrimento de outra 

boneca sem marca (M=1,17; DP=0,382).  

Em ambos os estudos os adultos participantes preferem a boneca da marca Barbie, 

sendo esse valor mais expressivo no estudo 1 onde 82,9% preferem a boneca 1 comparando 

com os 68,6% do estudo 2. 

O teste “T” para comparação de médias da amostra foi significativo (Sig=0,000; 

t=18,124; df 34), assim como o teste binomial de proporções (p=0,000), motivo pelo qual se 

confirma esta hipótese. 

 

H3: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade mostram que as atitudes face à marca 

estão significativamente relacionadas com a preferência. 

 No caso do primeiro estudo junto das crianças, todas escolheram a boneca1, da marca 

Barbie, pelo que se pode aferir que existe uma forte relação entre a preferência e as atitudes 

face à marca. 

 No caso do segundo estudo as respostas foram divididas, tendo 19 crianças preferido a 

boneca 1 e 16 crianças a boneca 2, encontrado, assim, diferenças significativas nas médias, tal 

como se pode constatar na Tabela 15. 

 

 
Atitudes Preferências N M DP Sig. 

Boneca 1 (conhecimento) 
Boneca 1 19 4,63 ,684 

,077 

Boneca 2 16 4,00 1,317 

Boneca 1 (bonita) 
Boneca 1 19 4,47 ,772 

,000 

Boneca 2 16 2,81 ,981 

Boneca 1 (familiar) 
Boneca 1 19 4,37 ,955 

,053 

Boneca 2 16 3,56 1,413 

Boneca 1 (especial) 
Boneca 1 19 4,26 ,872 

,017 

Boneca 2 16 3,19 1,601 

Boneca 1 (confiança) Boneca 1 19 4,58 ,769 ,002 
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Boneca 2 16 3,38 1,360 

Boneca 1 (divertida) 
Boneca 1 19 4,53 ,697 

,003 

Boneca 2 16 3,31 1,493 

Boneca 1 (importante) 
Boneca 1 19 3,95 1,129 

,005 

Boneca 2 16 2,69 1,352 

Boneca 2 (conhecimento) 
Boneca 1 19 3,11 1,663 

,020 

Boneca 2 16 4,38 1,360 

Boneca 2 (Bonita) 
Boneca 1 19 3,79 1,398 

,005 

Boneca 2 16 4,88 ,342 

Boneca 2 (Familiar) 
Boneca 1 19 2,74 1,240 

,126 

Boneca 2 16 3,50 1,633 

Boneca 2 (Especial) 
Boneca 1 19 2,84 1,015 

,000 

Boneca 2 16 4,50 ,894 

Boneca 2 (Confiança) 
Boneca 1 19 2,58 1,346 

,000 

Boneca 2 16 4,44 ,814 

Boneca 2 (Divertida) 
Boneca 1 19 3,68 1,204 

,000 

Boneca 2 16 4,94 ,250 

Boneca 2 (Importante) 
Boneca 1 19 2,79 ,976 

,037 

Boneca 2 16 3,75 1,612 

Tabela 15 – Teste T Comparação das Médias (CS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

 O teste “T” permite constatar que existem diferenças significativas entre as 

preferências e as atitudes, com exceção do caso da Boneca 1 no item “conhecimento" 

(p=0,77) e “familiar” (p=0,053) e no caso da Boneca 2 no item “Familiar” (p=0,126). 

 Do mesmo modo, a análise de correlações (Tabela 16) vem reforçar as conclusões 

anteriores, acrescentado que o sentido é negativo (correlações negativas) no caso da boneca 1 

e positivo no caso da boneca 2. 
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,391* ,466** ,264 ,662** ,643** ,579** ,353* 

,077 ,000 ,053 ,017 ,002 ,003 ,005 ,020 ,005 ,126 ,000 ,000 ,000 ,037 

Tabela 16 – Correlações Boneca Preferida/Atitudes relativamente à Marca (com e sem) (CS2) 

Produção Gráfica Própria 
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Do mesmo modo, a regressão linear permite concluir que as atitudes sobre a marca 

podem influenciar a preferência das crianças (R=0,879; p=0,001). Ou seja, é possível aferir 

que as atitudes sobre a marca têm um impacto de 87,9,2% na preferência das crianças. No 

caso da boneca 1 ela é de 0,777 (p=0,000) e de 0,768 (p=0,000) no caso da boneca 2. 

Assim, apesar de, em termos globais, se poder afirmar que as atitudes face às marcas 

podem influenciar, significativamente, a preferência das crianças, esta hipótese (H3) é apenas 

parcialmente confirmada, pois há atitudes que não revelam valores significativos. 

 

H4: Os consumidores em idade adulta mostram que as atitudes face à marca estão 

significativamente relacionadas com a preferência. 

 Tal como se pode confirmar na Tabela 17, no caso do primeiro estudo existem 

diferenças entre médias para a Boneca 1 nos itens “vulgar-especial” (p=0,042) e “não 

credível-confiança” (p=0,019), não se deslumbrando valores significativos nos restantes itens. 

 No caso da Boneca 2, encontramos diferenças entre médias significativas nos itens 

“repelente-bonita” (p=0,003), “vulgar-especial” (p=0,009) e “não-credível-confiança” 

(p=0,001). 

 

 
Atitudes Preferências N M DP Sig. 

Boneca 1 (Desconhecida – Conhecida) 
Boneca 1 29 4,62 ,677 

,120 

Boneca 2 6 4,00 1,549 

Boneca 1 (Repelente – Bonita) 
Boneca 1 29 4,45 1,088 

,366 

Boneca 2 6 4,00 1,095 

Boneca 1 (Estranha – Familiar) 
Boneca 1 29 4,45 ,870 

,768 

Boneca 2 6 4,33 ,816 

Boneca 1 (Vulgar – Especial) 
Boneca 1 29 4,38 ,903 

,042 

Boneca 2 6 3,50 1,049 

Boneca 1 (Não credível – Confiança) 
Boneca 1 29 4,55 ,572 

,019 

Boneca 2 6 3,83 ,983 

Boneca 1 (Aborrecida – Divertida) 
Boneca 1 29 4,28 ,702 

,860 

Boneca 2 6 4,33 ,816 

Boneca 1 (Insignificante – Importante) 
Boneca 1 29 4,17 1,037 

,072 

Boneca 2 6 3,33 ,816 

Boneca 2 (Desconhecida – Conhecida 
Boneca 1 29 1,72 ,922 

,122 

Boneca 2 6 2,50 1,761 

Boneca 2 (Repelente – Bonita 
Boneca 1 29 3,10 ,976 

,003 

Boneca 2 6 4,50 ,837 
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Boneca 2 (Estranha – Familiar) 
Boneca 1 29 2,38 1,015 

,069 

Boneca 2 6 3,33 1,633 

Boneca 2 (Vulgar – Especial) 
Boneca 1 29 2,66 ,897 

,009 

Boneca 2 6 3,83 1,169 

Boneca 2 (Não credível – Confiança)) 
Boneca 1 29 2,76 ,912 

,001 

Boneca 2 6 4,17 ,753 

Boneca 2 (Aborrecida – Divertida) 
Boneca 1 29 3,21 1,082 

,359 

Boneca 2 6 3,67 1,211 

Boneca 2 (Insignificante – Importante 
Boneca 1 29 2,45 1,183 

,120 

Boneca 2 6 3,33 1,506 

Tabela 17 – Teste T Comparação de Médias (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

 A análise correlacional (Tabela 18) corrobora estas conclusões, indicando que as 

correlações são de sentido negativo no caso da Boneca 1. 
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,268 

-

,158 

-

,052 

-

,346* 

-

,393* 
,031 

-

,308 
,266 ,493** ,311 ,436** ,523** ,160 ,268 

,120 ,366 ,768 ,042 ,019 ,860 ,072 ,122 ,003 ,069 ,009 ,001 ,359 ,120 

Tabela 18 – Correlações Boneca Preferida/ Atitudes relativamente à Marca (com e sem) (AS1) 

Produção Gráfica Própria 

 

 No caso do estudo 2 com adultos (AS2) verifica-se que, em relação à boneca 1, 

existem diferenças significativas entre as atitudes e as preferências demonstradas (p ≤ 0,05), 

tal como se apresenta na Tabela 19. 

 Para a Boneca 2, existem diferenças significativas apenas nos itens “desconhecida-

conhecida” (p=0,000), “estranha-familiar” (p=0,000), “vulgar-especial” (p=0,031) e 

“insignificante-importante” (p=0,022). 
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Atitudes Preferências N M DP Sig. 

Boneca 1 (Desconhecida – Conhecida) 
Boneca 1 24 4,75 ,608 

,000 

Boneca 2 11 2,82 1,250 

Boneca 1 (Repelente – Bonita) 
Boneca 1 24 4,58 ,654 

,000 

Boneca 2 11 3,18 1,250 

Boneca 1 (Estranha – Familiar) 
Boneca 1 24 4,67 ,917 

,001 

Boneca 2 11 3,45 1,036 

Boneca 1 (Vulgar – Especial) 
Boneca 1 24 4,21 1,179 

,008 

Boneca 2 11 3,09 ,831 

Boneca 1 (Não credível – Confiança) 
Boneca 1 24 4,54 ,833 

,000 

Boneca 2 11 2,82 ,982 

Boneca 1 (Aborrecida – Divertida) 
Boneca 1 24 4,38 ,970 

,002 

Boneca 2 11 3,27 ,786 

Boneca 1 (Insignificante – Importante) 
Boneca 1 24 4,17 1,129 

,006 

Boneca 2 11 3,00 1,000 

Boneca 2 (Desconhecida – Conhecida 
Boneca 1 24 1,79 1,062 

,000 

Boneca 2 11 4,36 ,809 

Boneca 2 (Repelente – Bonita 
Boneca 1 24 3,50 1,251 

,363 
Boneca 2 11 3,91 1,136 

Boneca 2 (Estranha – Familiar) 
Boneca 1 24 2,42 1,060 

,000 

Boneca 2 11 4,00 ,894 

Boneca 2 (Vulgar – Especial) 
Boneca 1 24 2,67 1,239 

,031 

Boneca 2 11 3,64 1,027 

Boneca 2 (Não credível – Confiança)) 
Boneca 1 24 3,08 1,176 

,060 

Boneca 2 11 3,91 1,136 

Boneca 2 (Aborrecida – Divertida) 
Boneca 1 24 3,58 1,316 

,622 

Boneca 2 11 3,82 1,250 

Boneca 2 (Insignificante – Importante 
Boneca 1 24 2,92 1,139 

,022 

Boneca 2 11 3,91 1,136 

Tabela 19 – Teste T Comparação de Médias (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

 

A análise correlacional (Tabela 20) indica que as correlações, no caso da Boneca 1, 

são significativas mas de sentido negativo. 

 

 

 

 

 



O Valor da Marca e a sua Relação com a Preferência pela mesma em Detrimento do Produto 

 

119 

 

 Boneca 1 Boneca 2 

A
ti

tu
d

e
s 

 (
D

es
co

n
h

ec
id

a 
–
 

C
o
n
h

ec
id

a)
 

 (
R

ep
el

en
te

 –
 

B
o
n

it
a)

 

(E
st

ra
n
h
a 

–
 

F
am

il
ia

r)
 

(V
u

lg
ar

 –
 

E
sp

ec
ia

l)
 

(N
ão

 c
re

d
ív

el
 –

 

C
o
n

fi
an

ça
) 

 (
A

b
o

rr
ec

id
a 

–
 

D
iv

er
ti

d
a)

 

 (
In

si
g

n
if

ic
an

te
 –

 

Im
p

o
rt

an
te

) 

 (
D

es
co

n
h

ec
id

a 
–
 

C
o
n
h

ec
id

a)
 

 (
R

ep
el

en
te

 –
 

B
o
n

it
a)

 

(E
st

ra
n
h
a 

–
 

F
am

il
ia

r)
 

(V
u

lg
ar

 –
 

E
sp

ec
ia

l)
 

(N
ão

 c
re

d
ív

el
 –

 

C
o
n

fi
an

ça
) 

 (
A

b
o

rr
ec

id
a 

–
 

D
iv

er
ti

d
a)

 

 (
In

si
g

n
if

ic
an

te
 –

 

Im
p

o
rt

an
te

) 

B
o

n
e
ca

 

p
r
e
fe

ri
d

a
 

-

,734** 

-

,606** 

-

,519** 

-

,442** 

-

,683** 

-

,498** 

-

,455** 

,778** ,159 ,599** ,366* ,321 ,086 ,385* 

,000 ,000 ,001 ,008 ,000 ,002 ,006 ,000 ,363 ,000 ,031 ,060 ,622 ,022 

Tabela 20 – Correlações Boneca Preferida/Atitudes relativamente à Marca (com e sem) (AS2) 

Produção Gráfica Própria 

  

 Neste sentido, esta hipótese é parcialmente confirmada, pois nem todas as relações são 

significativas (p ≥ 0,05). 

 

H5: As crianças entre os 6 e os 10 anos de idade demonstram que a preferência sobre a 

marca pode influenciar significativamente a sua intenção de compra. 

 A preferência das crianças recaiu na boneca 1 (marca Barbie), verificando-se uma 

relação com a intenção de compra, que neste estudo é maior no caso da boneca 1 de marca 

(M=2,86; DP=0,355) do que na boneca 2 sem marca (M=1,60; DP=0,695). 

 Em ambos os estudos as intenções de compra recaem na boneca 1, sendo mais 

expressivas no estudo 1 (85,7%) do que no estudo 2 (51,4%). No caso da boneca 2, no 

primeiro estudo, 51,4% das crianças afirmaram que não a compravam. No segundo estudo, 

40% afirmaram que compravam de certeza. 

 Para o segundo estudo, o teste T (Tabela 21) revelou que existem diferenças nas 

médias entre as preferências e as intenções de compra, sendo maiores na intenção de comprar 

a boneca 1 (marca) para quem escolheu a boneca 1 da Barbie (M=2,84; DP=0,375). 

 

 Preferência N M DP Test T 

Grau probabilidade comprar 

boneca 1 (Barbie) 

M=2,51 

Boneca 1 19 2,84 ,375 
0,000 

Boneca 2 16 1,75 ,683 

Grau probabilidade comprar 

boneca 2 (sem marca) 

M=1,71 

Boneca 1 19 1,79 ,787 
0,001 

Boneca 2 16 2,63 ,500 

Tabela 21 – Teste T Comparação de Médias (H5) 

Produção Gráfica Própria 

 

A análise de correlações (Tabela 22) permite concluir que existe uma correlação 

negativa, mas significativa, entre a Boneca preferida e a intenção de compra da boneca 1 (-
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0,722; p=0,000) e uma correlação positiva e significativa entre a boneca preferida e a 

probabilidade de comprar a boneca 2 (0,538; p=0,001). 

  
 Grau de probabilidade 

comprar boneca 1 (Barbie) 

Grau de probabilidade comprar 

boneca 2 (sem marca) 

Boneca  

Preferida 

-,722** ,538** 

,000 ,001 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Tabela 22 – Correlações entre Variáveis (H5) 

Produção Gráfica Própria 

 

Do mesmo modo, a regressão linear permite concluir que a preferência sobre a marca 

pode influenciar significativamente a sua intenção de compra (R=0,722; p=0,000). Ou seja, é 

possível aferir que a preferência sobre a marca tem um impacto de 72,2% na intenção de 

compra. No caso da intenção de compra da boneca 1 ela é de 0,722 (p=0,000) e de 0,538 

(p=0,001) no caso da intenção de compra da boneca 2. 

Assim, comprava-se esta hipótese, ou seja as crianças dos 6 aos 10 anos de idade 

demonstram que a preferência sobre a marca pode influenciar, significativamente, a sua 

intenção compra. 

 

H6: Os consumidores em idade adulta demonstram que a preferência sobre a marca 

pode influenciar significativamente a sua intenção compra. 

O teste T para comparação de médias permite identificar que existem diferenças 

significativas entre as preferências das bonecas e as intenções de compra (Tabela 23). Na 

verdade a probabilidade de comprar a Boneca 1 (Barbie) é superior (M=2,51) à de comprar a 

Boneca 2 (M=1,71). 

 Preferência N M DP Teste T 

Grau probabilidade comprar 

boneca 1 (Barbie) 

M=2,51 

Boneca 1 29 2,66 ,484 
0,043 

Boneca 2 6 1,83 ,753 

Grau probabilidade comprar 

boneca 2 (sem marca) 

M=1,71 

Boneca 1 29 1,52 ,509 
0,002 

Boneca 2 6 2,67 ,516 

Tabela 23 – Teste T Comparação de Médias (H6) 

Produção Gráfica Própria 
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A análise de correlações (Tabela 24) permite concluir que existe uma correlação 

negativa, mas significativa, entre a Boneca preferida e a intenção de compra da boneca 1 (-

0,513; p=0,002) e uma correlação positiva e significativa entre a boneca preferida e a 

probabilidade de comprar a boneca 2 (0,659; p=0,000). 

 
 Grau de probabilidade 

comprar boneca 1 (Barbie) 

Grau de probabilidade 

comprar boneca 2 (sem marca) 

Boneca  

Preferida 

-,513
**

 ,659
**

 

,002 ,000 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Tabela 24 – Correlações entre Variáveis (H6) 

Produção Gráfica Própria 

 

Do mesmo modo, a regressão linear permite concluir que a preferência sobre a marca 

pode influenciar significativamente a sua intenção de compra (R=0,693; p=0,000). Ou seja, é 

possível aferir que a preferência sobre a marca tem um impacto de 69,3% na intenção de 

compra. No caso da intenção de compra da boneca 2 ela é de 0,659 (p=0,000) e de -0,513 

(p=0,002) no caso da intenção de compra da boneca 1. 

Assim, comprova-se esta hipótese, ou seja os consumidores em idade adulta 

demonstram que a preferência sobre a marca pode influenciar, significativamente, a sua 

intenção compra. 

 

4.8. Discussão 

Analisados os dados é possível afirmar que a hipótese geral desta investigação se 

confirma, tendo sido verificada uma manifestação evidente e significativa da preferência, 

entre outros efeitos afetivos bem como comportamentais, pela boneca da marca Barbie em 

detrimento de outra boneca/produto equivalente, no entanto, sem qualquer marca. Perante 

diversas situações os sujeitos do estudo demonstraram preferir as embalagens com a marca 

Barbie, independentemente do produto no seu interior. Hoje em dia, os consumidores 

preferem produtos com marca, escolhem com base na marca e estão dispostos a pagar pelo 

nome da marca. Encaram-na como um contrato, uma garantia de valor e funcionalidade (Ruão 

2003). 
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A formação da preferência pode ser entendida através de uma corrente clássica que 

sustenta que o consumidor tem uma preferência bem definida e, por isso, quando colocado 

perante várias alternativas escolhe a que maior utilidade apresenta (Dhar e Simonson 1992; 

Duarte 2012; Payne et al. 1999). Admitindo que o consumidor possa ser mais emocional e 

suscetível a outras influências, a corrente arquitetónica ou construção da preferência defende 

que esta é construída no momento em que são avaliadas alternativas (Duarte 2012; Payne et 

al. 1992; Payne et al. 1999). 

Através da H1 foi possível verificar que crianças entre os 6 e os 10 anos de idade 

preferem a boneca da marca Barbie em detrimento de outra boneca/produto equivalente, sem 

marca. Esta preferência verifica-se na totalidade das crianças no S1 (100%), onde a 

embalagem da marca Barbie contém a sua boneca, a correta. A marca Barbie aliada ao 

produto Barbie figura como uma marca forte. Uma marca com força apela tanto à razão como 

à emoção, misturando o desempenho do produto e o imaginário em torno da marca com o 

intento de criar um conjunto rico, diverso e complementar de respostas dos consumidores 

(Brito 2010). 

Na S2, a maioria também recaiu na embalagem com a marca Barbie (54,3%), no 

entanto, com a boneca equivalente no seu interior. Quando articulado a uma marca com valor, 

o produto adquire de imediato qualidade. Desta maneira, a boneca/produto dentro da 

embalagem da marca Barbie não foi alvo de interrogações. Uma marca acrescenta valor ao 

produto, valorizando-o fortemente (Lindon et al. 2000).  

De salientar que 20% das crianças da S2 conheceu a boneca Barbie no interior da 

embalagem sem marca, daí a sua escolha recair na mesma. Tal pode acontecer porque o 

conhecimento de uma marca requer um conjunto de pensamentos, sensações, imagens, 

experiências e crenças ligadas à marca. Mais precisamente quando estas criam associações 

fortes, favoráveis e exclusivas com os clientes (Kotler e Keller 2006). Neste caso, a existência 

de associações ligaram o produto da Barbie à marca, provando que fortes associações 

implicam superioridade sobre outras marcas, o que é fundamental para o sucesso de uma 

marca (Keller 1993). 

Do mesmo modo, os consumidores em idade adulta (H2), também demonstraram 

preferência pela marca Barbie em detrimento da boneca equivalente, sem marca. 

Similarmente a S1 obteve valores mais expressivos de preferência (82,9%) do que a S2 

(68,6%), embora em ambos esta se manifestasse sempre na embalagem com a marca Barbie. 

É necessário que uma marca, além de ser facilmente identificada, tenha uma boa imagem 
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para, assim, os seus produtos serem aceites e preferidos (Brochand et al. 1999). Realizada a 

comparação das médias da amostra (Sig=0,000; t=18,124; df 34) e o teste binomial das 

proporções (p=0,000), a hipótese mostra-se confirmada. 

Importa referir que 17,1% dos adultos da S2, tal como as crianças, associou a boneca 

da embalagem sem marca à Barbie. Conhecendo o produto original da marca Barbie poder-se-

á afirmar que a sua preferência recaiu nesta devido a esse fator. É possível apurar que “na 

essência de uma marca bem-sucedida existe um excelente produto” (Kotler e Keller 2006: 

268). Não obstante, uma marca designa ou personifica um produto, isto é, distingue-o de 

outros produtos equivalentes e permite que ele seja conhecido por ser fabricado por uma 

determinada empresa e marca (Serra e Gonzalez 1998). 

A preferência pode, também, ser entendida como proveniente da intensidade da atitude 

face à presença/ausência de determinados atributos estímulo (Duarte 2012). As atitudes dizem 

respeito à forma como o consumidor perceciona a marca e fazem parte das associações, sendo 

que estas são uma das fontes de valor de marca. A preferência é uma manifestação das 

avaliações que os consumidores fazem da marca (atitudes) face às características dos 

produtos, bem como ao grau de importância que o consumidor confere a esses atributos 

(Keller 1993). Assim sendo, através da H3 e H4 pretendeu-se apurar se as atitudes face à 

marca estão relacionadas com a preferência. Perante uma escala de atitudes, os sujeitos do 

estudo indicaram o que sentiam em relação às bonecas (com a marca Barbie e sem qualquer 

marca). Desta forma, constatou-se que a embalagem com a marca Barbie conquistou as 

atitudes mais favoráveis.  

Através da H3, pode concluir-se que no S1 a totalidade das crianças demonstrou 

preferência pela embalagem com a marca Barbie e como tal, todas as atitudes referentes à 

mesma demonstraram-se acentuadamente favoráveis, existindo uma forte relação entre a 

preferência e atitudes, neste caso. A preferência é entendida como o elemento fulcral do 

conceito de atitude (Day 1972). 

 Por outro lado, as crianças na S2 mostraram-se mais divididas, mostrando atitudes 

favoráveis tanto para a embalagem com a marca como na embalagem sem marca. Deste 

modo, constatam-se diferenças significativas entre a preferência e as atitudes face à marca, à 

exceção da atitude “conhecimento" e “familiar” na embalagem com a marca Barbie. Feita 

uma regressão linear é possível concluir que as atitudes sobre a marca podem influenciar a 

preferência das crianças (p=0,001) e que têm um impacto de 87,9,2% na preferência das 

mesmas. De salientar que no geral pode confirmar-se que as atitudes face à marca podem 
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influenciar a preferência pela mesma, no entanto, esta hipótese verifica-se parcialmente 

confirmada pois existem atitudes que não apresentam valores significativos. 

Relativamente aos consumidores em idade adulta (H4), na S1, verifica-se uma 

existência de diferenças entre médias [“vulgar-especial” (p=0,042) e “não credível- 

confiança” (p=0,019)], para a embalagem com a marca Barbie. No caso da embalagem se 

marca, estas diferenças entre médias recaem nos itens: “repelente-bonita” (p=0,003), “vulgar-

especial” (0,009) e “não-credível-confiança” (p=0,001). Relativamente à S2, a embalagem 

com marca apresenta diferenças significativas entre as atitudes face às marcas e as 

preferências demonstradas (p ≤ 0,05). Para a embalagem sem marca verificam-se diferenças 

significativas em itens como “desconhecida-conhecida” (p=0,000), “estranha-familiar” 

(p=0,000), “vulgar-especial” (p=0,031) e “insignificante-importante” (p=0,022). Posto isto, 

uma análise correlacional indica que a embalagem com marca na S2 apresenta correlações 

significativas mas de sentido negativo. Como tal, esta hipótese é parcialmente confirmada, 

uma vez que nem todas as relações se mostram significativas (p ≥ 0,05). “As atitudes e as 

percepções das marcas são frequentemente baseadas em experiências e ideias preconcebidas e 

não lhe adiantarão mais do que isso” (Clifton e Simmons 2010: 87). 

Vários são os autores que associam a preferência e a intenção de compra, no entanto 

não existe um consenso quanto ao seu posicionamento. Isto é, para Cobb-Walgren et al. 

(1995) as perceções dos consumidores atribuem valor às marcas, e é este valor que conduz à 

preferência e intenção de compra, levando à escolha entre as várias alternativas. Também Yoo 

et al. (2002) acreditam que o valor da marca cria a preferência do consumidor por uma marca 

em detrimento de outras concorrentes, aumentando o valor da empresa e, por isso, afetando os 

processos de decisão de compra. 

Duarte (2012) antecede a preferência ao valor da marca, acreditando que é esta que 

concebe o valor. Para este autor a preferência leva à intenção de compra seguindo-se a 

escolha entre várias alternativas e por fim, uma avaliação pós-compra. Mediante esta 

avaliação (através de experiências do consumidor com o uso da marca) será imputado valor à 

marca, que poderá potenciar uma preferência futura.  

Apesar de vários esforços por parte de diversos autores para entender a relação entre a 

preferência e a intenção de compra, não é possível afirmar que a primeira se converte 

diretamente na segunda, não obstante é aceite que ambas estão intrinsecamente relacionadas 

(Duarte 2012). 
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Mediante o exposto, neste trabalho científico, pretendeu-se perceber se os sujeitos do 

estudo demonstram que a preferência pela marca pode influenciar a sua intenção de compra. 

Como tal, através da H5 é possível apurar que – para as crianças dos 6 aos 10 anos na S1 e na 

S2 – esta relação entre preferência e intenção de compra existe. Embora na S1 a intenção de 

compra apresente valores mais expressivos para a boneca 1 (85,7%) do que na S2 (51,4%), 

em ambas as situações a embalagem com a marca da Barbie obtém percentagens mais 

elevadas de probabilidade de compra. Através da regressão linear é possível concluir que a 

preferência sobre a marca pode influenciar a intenção de compra pela mesma (p=0,000). 

Para os consumidores as marcas estão relacionadas com a simplificação da escolha, 

com uma promessa de um nível particular de qualidade, com a redução de riscos e com a 

confiança (Keller e Lehmann 2006). 

Ainda, na S1, a percentagem mais proeminente para a boneca 2 (sem marca e 

equivalente à da Barbie) pertence às crianças que afirmam que não compravam a boneca. Já 

na S2, a boneca 2 (boneca original da Barbie dentro da embalagem sem marca) obtém 

maiores valores na opção “comprava de certeza”. Embora a maioria recaia sempre na 

embalagem com marca Barbie (boneca 1), é possível ver, mais uma vez, que o produto 

original da Barbie angaria valores mais favoráveis do que a boneca equivalente, quando 

ambos estão na embalagem sem marca. Tal facto pode anunciar que o produto da marca 

Barbie é percebido como tendo qualidade, isto acontece porque as características intangíveis 

da marca e os elementos tangíveis do seu produto possuem uma relação de cumplicidade que 

não pode deixar de ser estabelecida (Ruão 2003). A verdadeira marca é a que cuja imagem 

está envolvida pelas características do produto (Ruão 2000). 

De igual modo, nos consumidores em idade adulta (H6), a probabilidade de compra da 

boneca 1 (marca) é superior à compra da boneca 2 (sem qualquer marca), nas duas situações. 

Do mesmo modo, a regressão linear permite concluir que a preferência sobre a marca pode 

influenciar significativamente a sua intenção de compra (p=0,000). A preferência exprime 

uma tendência do consumidor para adotar um determinado comportamento (Sheth 1968), 

podendo este ser o de compra. É possível aferir que a preferência sobre a marca (bonecas 1) 

tem um impacto relevante na intenção de compra, comprovando-se, da mesma maneira, esta 

hipótese. As marcas permitem uma distinção, facilitando o processo de seleção e de decisão 

de compra do consumidor (Brochad et al. 1999). 
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4.9. Resumo Conclusivo da Apresentação e Discussão de Resultados 

Por forma a reunir informação tratada neste capítulo, surge este ponto que vem 

resumir o crucial daquilo que foi abordado. 

Ambicionou-se, através de várias questões, entender a relação que os sujeitos detêm 

com a marca Barbie e compreender a perceção que têm da mesma. “O marketing, nos dias de 

hoje, é (…) mais do que nunca Percepção” (Souza e Almeida 2001: 50). Como tal, numa fase 

inicial de todos os questionários (primeiras 7 questões) pretendeu-se conhecer a relação dos 

sujeitos do estudo com a marca Barbie. É facilmente percetível que tanto as crianças como os 

adultos conhecem a marca.  

Analisados separadamente, os questionários dos adultos e das crianças vêm mostrar 

que a preferência pela boneca da marca Barbie em detrimento do produto (boneca equivalente 

à da Barbie, sem marca) é uma constante para estes sujeitos em estudo.  

Constata-se que as atitudes se relacionam parcialmente (devido a atitudes com valores 

menos significativos) com a preferência, uma vez que as que são maioritariamente favoráveis 

recaem na boneca apontada como a mais preferida (boneca 1), ou seja a da marca Barbie. 

Verifica-se que a preferência sobre a marca pode influenciar a intenção de compra dos 

sujeitos do estudo, já que a probabilidade de compra da boneca 1 (embalagem com marca 

Barbie) é maior do que a probabilidade de compra da boneca 2 (embalagem sem marca). De 

salientar que a boneca 1 foi a preferida em todas as situações quer nos adultos quer nas 

crianças. 

Não obstante, este resumo conclusivo pode ser alongado e aprofundado através das 

principais conclusões gerais extraídas desta pesquisa. 
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5. Conclusões 

Através da pesquisa de intervenientes influentes na temática marca e preferência, 

procurou-se melhorar a compreensão acerca do valor da marca e da sua relação com a 

preferência, bem como a ligação desta com as atitudes e intenções de compra.  

A marca revela-se importante na medida em que não é unicamente um sinal distintivo. 

Embora represente um nome, termo, símbolo, desenho, ou qualquer junção destes elementos, 

a fim de identificar bens ou serviços (Aaker 1991; Chernatony e Riley 1998; Helfer e Orsoni 

1996; Keller 1993), é ainda simplificadora da escolha dos clientes, promete qualidade, reduz 

riscos e origina confiança. Reflete, ainda, a experiência que os clientes têm com os produtos 

(Keller e Lehmann 2006).  

Uma marca adiciona valor ao produto; como tal, o valor da marca é relevante nas 

tomadas de decisão, no capital da marca e na obtenção de lucros a longo prazo (Ruão 2000). 

Forma-se através de associações na mente do consumidor e é através do conhecimento e da 

maneira como este receciona a marca que induz uma resposta diferencial sobre a mesma 

(Keller 1993; Kotler e Keller 2006). Noutra perspetiva, o valor da marca pode ser definido 

como um conjunto de ativos e passivos ligados à marca que lhe adicionam ou subtraem valor 

(Aaker 1991). Por outro lado, é a diferença na escolha do consumidor por um produto de 

marca, em detrimento de outro produto sem marca, sendo que ambos possuem as mesmas 

características (Yoo et al. 2000). Existem várias fontes de valor, no entanto, importa perceber 

que as associações à marca são a forma como o consumidor a perceciona e a guarda na 

memória (Aaker 1991). Destas fazem parte os atributos, os benefícios e as atitudes (Keller 

1993).  

A preferência por uma marca implica uma atitude favorável a essa em detrimento de 

outra, surgindo uma avaliação da comparação das atitudes do consumidor em relação a 

diversas marcas. A preferência requer uma comparação entre duas alternativas, conduzindo o 

consumidor a um determinado comportamento (Duarte 2012). A atitude é constituída por 

elementos cognitivos, afetivos e de conação, sendo que os afetivos ou preferência são 

determinantes na conceituação de atitude (Day 1972). Desta forma, percebe-se que a 

preferência, tal como a atitude, exprime a tendência do consumidor para adotar um 

determinado comportamento (Sheth 1968), o que se verificou também neste trabalho. 

As perceções dos indivíduos em relação às marcas que possuem valor geram a 

preferência e esta conduz à intenção de compra, procedendo-se a uma escolha entre várias 

alternativas (Cobb-Walgren et al. 1995). Por outro lado, acredita-se que a preferência é quem 
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gera o valor da marca e conduz à intenção de compra, seguindo-se a escolha entre várias 

alternativas, e, por fim, uma avaliação pós-compra. (Duarte 2012). Segundo Duarte (2012), o 

valor da marca acontece quando a marca é uma das preferidas pelo consumidor (Duarte 

2012). 

A fim de perceber as semelhanças com a literatura procedeu-se a uma investigação 

com validade interna. Após a interpretação e discussão detalhada dos resultados desta 

investigação, importa agora destacar as principais conclusões gerais extraídas da análise 

descritiva dos dados, bem como dos resultados do teste das hipóteses. 

Cada grupo independente foi formado por 35 sujeitos, quer isto dizer que 35 crianças 

participaram na S1 e 35 participaram na S2. O mesmo acontece nos sujeitos com idade adulta, 

ou seja, 35 para cada situação. Mediante o referido, é possível afirmar que 70 crianças e 70 

adultos, do género feminino, fizeram parte desta investigação. 

Inicialmente, através dos questionários pretendeu-se perceber os aspetos psico-

demográficos dos sujeitos em estudo, tais como idades, ano e turma das crianças e 

habilitações literárias dos adultos. Com as primeiras sete questões foi possível entender a 

relação dos sujeitos com a marca Barbie, percebendo a perceção que têm da mesma. Na 

atualidade, o marketing é mais do que nunca perceção. Esta tem feito a diferença num 

mercado cada vez mais saturado por uma quantidade interminável de marcas e, por isso, é um 

processo pelo qual os consumidores selecionam, organizam e interpretam estímulos que lhes 

fazem sentido. Estes estímulos podem ser mais percebidos quando se adequam às 

experiências passadas dos consumidores, às suas crenças atuais sobre uma marca e quando 

são confiáveis, entre outros (Souza e Almeida 2001). 

Depois de analisadas as primeiras questões, é facilmente percetível que tanto as 

crianças como os adultos conhecem a marca Barbie. É possível constatar que a boneca da 

marca Barbie tem valores mais favoráveis e uma relação mais próxima com os sujeitos do que 

a boneca equivalente da mesma. Estes resultados podem dever-se ao facto de que, 

 

ainda que os concorrentes possam reproduzir com facilidade um processo de fabricação ou 

um design, terão dificuldade em se equiparar às impressões duradouras formadas na mente 

das pessoas e organizações graças a anos de atividade de marketing e experiência com o 

produto (Kotler e Keller 2006: 269). 

 

Aferiu-se, ainda, através de algumas comparações, que as crianças que têm a boneca 

da marca Barbie (88,6% na S1 e 91,4% na S2) demonstram percentagens muito próximas à 

das solicitações que fazem da boneca da mesma marca (82,9% na S1 e 80,0% na S2). Tal 
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pedido, e o facto de estas desejarem, por vezes, um produto e uma marca específica deve-se à 

intenção de se manterem em conformidade com o seu grupo de amigos. Deste modo, fazem 

pedidos nos mais diversos locais e situações (Cardoso 1998). 

Nesta linha de entendimento, as percentagens destas solicitações das crianças em 

relação à boneca da marca Barbie podem, ainda, ter relação com as percentagens dos adultos 

que a ofereceram em maior número: 94,3% na S1 e 91,4% na S2. É devido às pressões das 

crianças que os adultos lhes concedem liberdade de escolha, como por exemplo, no tipo de 

brinquedo (Cardoso 1998).  

De salientar ainda que, como já referido, estas fazem parte de um mercado de 

influência. No entanto, importa referir que o grau de influência que estas exercem depende do 

quão interessadas ou envolvidas estão na compra do produto e/ou marca: “products for the 

children’s own use are likely to be perceived as the most personally relevant. Hence the child 

is expected to have the strongest influence on decisions for products which they are directly 

involved in consuming” (Martensen e Gronholdt 2008: 15). 

A adesão à solicitação das crianças é mais provável quando o produto e a marca são 

conhecidos dos adultos, isto é, a marca terá maior probabilidade de sucesso se for familiar e 

se as suas capacidades e inexistência de perigo forem confirmadas pelos adultos (Cardoso 

1998). 

Mediante o exposto, é possível perceber que a marca é conhecida dos adultos desta 

pesquisa, já que estes, em criança, também a solicitavam (51,4% na S1 e 68,6% na S2). 

Assim, verifica-se que grande percentagem das mulheres que ofereceram a boneca da marca 

Barbie o fez devido ao conhecimento que detém sobre a mesma, desde crianças. Esta relação 

favorável com a Barbie pode dever-se à própria marca, uma vez que “as marcas podem 

sinalizar determinado nível de qualidade e, dessa maneira, consumidores satisfeitos podem 

facilmente optar novamente pelo produto” (Kotler e Keller 2006: 269). 

Neste seguimento, surge o mercado futuro ou potencial, sendo que as crianças de hoje 

são os consumidores de amanhã, logo, um produto e/ou marca que proporcione uma boa 

experiência na infância poderá ser adquirido novamente no futuro (Ferreira 2013; Neves 

2011). Torna-se, assim, possível fazer uma ponte entre os adultos de agora e as crianças que 

eles foram no passado. Verificando-se a boa relação que tinham com a marca Barbie (através 

das percentagens de solicitações que faziam da mesma) e do facto de enquanto adultos a 

oferecerem. 
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Uma marca é constituída por elementos intangíveis resultantes da perceção dos 

consumidores (Ruão 2000). Como tal, depois de retiradas as principais conclusões sobre a 

perceção dos sujeitos do estudo sobre a marca Barbie, importa referir que a preferência pode 

advir da perceção favorável demonstrada: “quanto melhor for a percepção da marca e da 

relação do consumidor com esta, maior será a preferência pela marca” (Duarte 2005: 243). 

Comparando atributos de diversas alternativas e feita uma avaliação individual de cada uma 

destas, a preferência manifesta-se na que se mostrar mais favorável (Duarte 2012).  

Observados os dados analisados sobre a preferência pela marca em detrimento do 

produto, a pesquisa revelou que a embalagem da marca Barbie é significativamente a 

preferida, quer por parte das crianças, quer por parte dos adultos. Importa salientar que os 

motivos apontados para a preferência recaem em maior número – em todas as situaçoes – nas 

opções “porque é da marca Barbie” e “Boneca mais atraente”. A primeira conduz à conclusão 

de que uma marca diminui o risco que o consumidor corre ao adquirir o produto (Lindon et al. 

2000) e a segunda opção revela que, quando as marcas são fortes, o seu nome faz pensar em 

atributos positivos, isto é, por ser de marca (Barbie) desperta certos atributos na mente do 

consumidor. Quando os atributos não são despertados, está-se perante uma marca fraca 

(Kotler 2008). Na situação 2, também a preferência recai na embalagem com a marca da 

Barbie, apesar de a boneca no seu interior ser a equivalente. Esta torna-se mais atraente 

porque está ligada a uma marca e o nome de uma marca acrescenta valor a qualquer produto 

(Kotler e Keller 2006; Ruão 2003). 

É facilmente percetível que o motivo preço é pouco escolhido pois está a ser 

comparado com uma marca e este seria tido em conta quando, por exemplo, a comparação 

fosse feita em dois artigos sem marca (Kotler 2008). Os consumidores estão mais dispostos a 

pagar preços mais altos por produtos conhecidos do que por produtos desconhecidos (Kotler e 

Keller 2006). 

A preferência pode resultar da comparação das atitudes. Se uma marca é preferida 

indica que o consumidor apresenta uma atitude mais favorável a essa marca, quando 

comparada (Duarte 2012; Sheth 1968). As atitudes com valores mais expressivos e favoráveis 

recaem maioritariamente na embalagem com a marca Barbie. Os adultos veem a marca como 

conhecida, familiar, especial e bonita. Já a embalagem sem marca arrecada valores menos 

significantes, chegando a existir atitudes negativas, por exemplo, no conhecimento e 

familiaridade.  
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As crianças, na S1, veem a marca Barbie maioritariamente como conhecida, bonita e 

divertida, embora todos os adjetivos apresentados sejam significativamente positivos. A 

embalagem sem marca é encarada como pouco positiva, de pouca confiança e nada familiar. 

Na S2, as crianças consideram a embalagem com marca Barbie, conhecida, de confiança e 

divertida, entre outros valores expressivos. Em relação à embalagem sem marca, as atitudes 

para com a boneca traduzem-se maioritariamente no facto de ser bonita. Mais uma vez, é 

importante referir que se trata da boneca original da marca Barbie. Não obstante, as hipóteses 

referentes à relação da preferência com as atitudes confirmam-se parcialmente devido a um 

número indicativo de atitudes que não se mostram significativas. 

É possível concluir que a atitude mais favorável em relação à marca é o facto de esta 

ser conhecida. Uma marca conhecida pode significar que existem garantias bem definidas 

para o seu produto (Helfer e Orsoni 1996). Mediante o referido, é possível concluir que as 

atitudes face à marca estão, significativamente, relacionadas com a preferência. 

As atitudes definem-se como as avaliações globais que os consumidores fazem sobre 

as marcas, e que serão a base do seu relacionamento e comportamento de compra (Keller 

1993). Também a preferência e a intenção de compra estão intrinsecamente relacionadas 

(Duarte 2012). Neste trabalho científico, a preferência pela marca Barbie mostrou refletir-se 

na intenção de compra de produtos da mesma. Crianças e adultos apontaram em todas as 

situações que a maior probabilidade de compra recai na embalagem com a marca Barbie. A 

preferência pela marca consiste na aprendizagem das marcas e do seu potencial para a 

satisfação das necessidades e motivações dos consumidores (Sheth 1970). Por outro lado, a 

embalagem sem marca chega a conseguir valores pouco expressivos a nível de intenção de 

compra, sendo mais apontada pelos sujeitos como uma boneca que não comprariam. 

Visto que o nível de intenção de compra é claramente maior no caso da boneca 

suportada pela marca, é possível afirmar que as marcas servem de mapa orientador para o 

comportamento de compra (Clifton e Simmons 2010). 

Em síntese, tanto crianças como adultos apresentam conclusões significativamente 

semelhantes. Todos os sujeitos do estudo possuem uma boa perceção sobre a marca Barbie e 

mostram preferência pela mesma, seja tanto na S1 ou na S2, esteja o produto original da 

Barbie na embalagem correta ou o produto equivalente, respetivamente. Por outras palavras, a 

marca Barbie foi sempre a preferida independentemente do produto no interior da sua 

embalagem. O simples facto de estar impresso na embalagem a marca Barbie é, por si só, um 

fator que conduz à preferência. Esta preferência demonstrada também se relaciona com as 
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atitudes mais favoráveis dos sujeitos, sendo que estas recaíram parcialmente na marca Barbie. 

De igual modo, tanto nas crianças, como nos adultos, a preferência pela marca Barbie refletiu-

se numa maior probabilidade de intenção de compra pela mesma. Mediante o exposto, todas 

as hipóteses se confirmam. 

Tendo concluído que os consumidores mostram uma significativa preferência pela 

boneca que ostenta a marca Barbie em detrimento da boneca apresentada sem indicação da 

marca, depreende-se que a marca Barbie se demonstra, na presente pesquisa, uma marca forte 

e com valor, uma vez que o “brand equity (...) influences consumer preferences and purchase 

intentions, and ultimately brand choice” (Cobb-Walgren et al. 1995). O valor da marca é a 

diferença na escolha do consumidor entre um produto com marca e outro produto sem marca, 

quando ambos têm características iguais (Yoo e Donthu 2001). 

 

5.1. Limitações 

O estudo apresenta como limitação o facto de se mostrar apenas com validade interna 

e, consequentemente, os resultados só se verificarem viáveis para a amostra e objeto de estudo 

selecionados nesta pesquisa. Este tipo de validade refere-se “à capacidade para tirar 

conclusões relativas à relação causa-efeito dos dados da pesquisa” (Gil 2008: 82), ou seja os 

dados desta pesquisa não podem ser generalizados para outras populações ou situações. 

 

5.2. Desafios futuros 

Este estudo lança alguns desafios que podem contribuir para a sua complementaridade. 

Entre os desafios que podem vir a suscitar trabalhos futuros, vale a pena referir: aplicar o 

questionário a amostras mais extensas e representativas, de modo a poder confirmar ou refutar 

os resultados aqui apresentados; inserir o fator quantidade, para que se perceba se uma boneca 

da marca Barbie seria preferida em comparação a várias bonecas sem marca; entender se a 

uma boneca Barbie sem acessórios seria preferida em comparação a uma boneca sem marca 

mas com acessórios; determinar a preferência entre a boneca Barbie e outra boneca do top 4 

de bonecas mais vendidas, a fim de verificar se apesar do ligeiro declínio do número de 

vendas da Barbie (Corporate Mattel 2013) a preferência por esta se mantém; realizar a 

pesquisa com uma amostra de crianças do género masculino com um objeto de estudo do qual 

estas sejam público-alvo; aferir o estudo com amostras do litoral e do interior do país; e 

comparar o presente estudo realizado em Portugal com os resultados de estudos similares 

realizados noutros países.  
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Este trabalho tem a capacidade de ser replicável, pelo que pode proporcionar novos 

dados que, pela comparação com os obtidos e descritos no presente estudo, permitirão melhor 

conhecer as perceções face à marca Barbie. Desta forma, contribui-se significativamente para 

melhor conhecer como se estabelecem as preferências, atitudes e intenções de compra dos 

consumidores em relação às marcas e aos produtos. 
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7. Apêndices 
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Apêndice A – Situação 1: Bonecas nas Embalagens Corretas 
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Apêndice B – Questionário às Crianças do Situação 1 

 

Responde às perguntas e lembra-te que não estás a ser avaliada. Lê tudo 

com atenção. 

Obrigada por participares. 

 

 

Idade: 

Ano Escolar e Turma: 

 

Marca com uma cruz (x) a resposta que achas melhor. 

 

1. Alguma vez compraste uma boneca Barbie com o teu dinheiro? 

Sim  

Não 

Não, porque não tenho dinheiro 

  

2. Alguma vez compraste uma boneca parecida com a da Barbie com o teu dinheiro? 

Sim  

Não 

Não, porque não tenho dinheiro  

 

3. Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas Barbie? 

Sim  

Não 

 

4. Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas parecidas com as da Barbie? 

Sim  

Não 

 

5. Tens alguma boneca da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

6. Tens alguma boneca parecida com a Barbie? 

Sim  

Não 

 

7. Importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

Olha para as imagens que te foram dadas e responde às perguntas. 

 

8. Qual das bonecas preferes? 

 

Boneca 1 

Boneca 2 

 



 

142 

 

8.1 Quais são os motivos da tua preferência? (podes selecionar mais do que uma opção). 

 

A embalagem é mais bonita 

Porque é da Barbie 

O material da boneca parece ser melhor 

A boneca é mais bonita 

A embalagem não tem marca 

A boneca dura mais tempo 

A marca é-me familiar 

 

9. Marca com uma cruz (x) a resposta que achas melhor. Toma atenção à legenda dos 

sorrisos. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Qual das duas bonecas compravas (caso tenhas o teu próprio dinheiro) ou pedias aos 

teus pais para comprarem? 

 

 Não Comprava  Comprava  Comprava de certeza  

Boneca 1 
 

 

Boneca 2 
 

Boneca 1 

 

    
 

    

Conhecida      

Bonita      

Familiar      

Especial      

De confiança      

Divertida      

Importante      

Boneca 2 

      

Conhecida      

Bonita      

Familiar      

Especial      

De confiança      

Divertida      

Importante      

- Não concordo nada 

- Não concordo  

- Não concordo, nem discordo 

- Concordo 

- Concordo muito 

Legenda: 
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Apêndice C – Situação 2: Bonecas Trocadas de Embalagens 
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Apêndice D – Questionário às Crianças do Situação 2  

 

Responde às perguntas e lembra-te que não estás a ser avaliada. Lê tudo 

com atenção. 

Obrigada por participares. 

 

 

Idade: 

Ano Escolar e Turma: 

 

Marca com uma cruz (x) a resposta que achas melhor. 

 

1. Alguma vez compraste uma boneca Barbie com o teu dinheiro? 

Sim  

Não 

Não, porque não tenho dinheiro 

  

2. Alguma vez compraste uma boneca parecida com a da Barbie com o teu dinheiro? 

Sim  

Não 

Não, porque não tenho dinheiro  

 

3. Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas Barbie? 

Sim  

Não 

 

4. Já pediste aos teus pais para te comprarem bonecas parecidas com as da Barbie? 

Sim  

Não 

 

5. Tens alguma boneca da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

6. Tens alguma boneca parecida com a Barbie? 

Sim  

Não 

 

7. Importas-te que as tuas bonecas não sejam da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

Olha para as imagens que te foram dadas e responde às perguntas. 

 

8. Qual das bonecas preferes? 

 

Boneca 1 

Boneca 2 

 



 

145 

 

8.1 Quais são os motivos da tua preferência? (podes selecionar mais do que uma opção). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Qual? 

 

9. Marca com uma cruz (x) a resposta que achas melhor. Toma atenção à legenda dos 

sorrisos. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Qual das duas bonecas compravas (caso tenhas o teu próprio dinheiro) ou pedias aos 

teus pais para comprarem? 

 Não Comprava  Comprava  Comprava de certeza  

Boneca 1 
 

 

Boneca 2 
 

A embalagem é mais bonita 

Porque é da Barbie 

O material da boneca parece ser melhor 

A boneca é mais bonita 

A embalagem não tem marca 

A boneca dura mais tempo 

A marca é-me familiar 

Acho que a boneca é de outra marca 

Boneca 1 

 

    
 

    

Conhecida      

Bonita      

Familiar      

Especial      

De confiança      

Divertida      

Importante      

Boneca 2 

      

Conhecida      

Bonita      

Familiar      

Especial      

De confiança      

Divertida      

Importante      

- Não concordo nada 

- Não concordo  

- Não concordo, nem discordo 

- Concordo 

- Concordo muito 

Legenda: 
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Apêndice E – Questionário aos Adultos do Situação 1 

O presente questionário destina-se a recolher informação para um estudo sobre o valor 

da marca realizado no âmbito de uma Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e nunca de forma individual. 

Garante-se, igualmente, o anonimato da sua participação e a confidencialidade da informação aqui 

expressa. 

As suas respostas serão utilizadas unicamente para efeitos de investigação académica. 

Ao responder a este inquérito, tenha em consideração que apenas se pretende auscultar a sua opinião, 

pelo que não existem perguntas verdadeiras nem falsas. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

Idade: 

Habilitações:  

Ensino Básico         Ensino Secundário         Licenciatura         Mestrado       Doutoramento 

 

Marque com uma cruz (x) a resposta que considera mais adequada à sua situação. 

 

1. Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, uma boneca da 

marca Barbie para uso próprio? 

 

Sim     1.1. Que idade tinha? 

Não  

 

2. Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, alguma boneca 

equivalente à da marca Barbie para uso próprio? 

 

Sim 2.1. Que idade tinha? 

Não 

 

3. Alguma vez comprou uma boneca da marca Barbie para oferecer? 

Sim  

Não  

 

4. Alguma vez comprou uma boneca equivalente à da marca Barbie para oferecer? 

Sim 

Não  

 

5. Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

6. Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca equivalente à da 

marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

7. Em criança, importar-se-ia que a sua boneca não fosse da marca Barbie? 

Sim 

Não 
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Responda com base nas imagens que lhe foram fornecidas. 

 

8. Qual das opções prefere? 

Boneca 1 

Boneca 2 

 

8.1 Quais são os motivos da sua preferência? (pode selecionar mais do que uma opção). 

 

Embalagem mais atraente 

Possibilidade de um preço reduzido 

Porque é da marca Barbie 

Boneca aparenta melhor qualidade de material 
Boneca mais atraente 

Porque não tem qualquer marca 

Boneca com maior durabilidade 

Marca com mais familiaridade 

Marca com maior credibilidade 

 

9. Das seguintes opções assinale um grau (entre 1 e 5) para os adjetivos opostos abaixo 

enunciados: 

 

Boneca 1 

 1    2    3    4    5  

Desconhecida  Conhecida 

Repelente  Atrativa 

Estranha  Familiar 

Vulgar  Especial 

Não Credível  Credível 

Aborrecida  Divertida 

Insignificante  Valiosa 

Boneca 2 

 1    2    3    4    5  

Desconhecida  Conhecida 

Repelente  Atrativa 

Estranha  Familiar 

Vulgar  Especial 

Não Credível  Credível 

Aborrecida  Divertida 

Insignificante  Valiosa 

 

10. Das bonecas apresentadas, indique o nível de intenção de compra (assinale apenas 

uma resposta em cada linha) 

 

 Improvável Provável Muito Provável 

Boneca 1 
 

 

Boneca 2 
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Apêndice F – Questionário aos Adultos do Situação 2 

O presente questionário destina-se a recolher informação para um estudo sobre o valor 

da marca realizado no âmbito de uma Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e nunca de forma individual. 

Garante-se, igualmente, o anonimato da sua participação e a confidencialidade da informação aqui 

expressa. 

As suas respostas serão utilizadas unicamente para efeitos de investigação académica. 

Ao responder a este inquérito, tenha em consideração que apenas se pretende auscultar a sua opinião, 

pelo que não existem perguntas verdadeiras nem falsas. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

Idade: 

Habilitações:  

Ensino Básico         Ensino Secundário         Licenciatura         Mestrado       Doutoramento 

 

Marque com uma cruz (x) a resposta que considera mais adequada à sua situação. 

 

11. Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, uma boneca da 

marca Barbie para uso próprio? 

 

Sim     1.1. Que idade tinha? 

Não  

 

12. Em algum momento da sua vida comprou, com o seu próprio dinheiro, alguma boneca 

equivalente à da marca Barbie para uso próprio? 

 

Sim 2.1. Que idade tinha? 

Não 

 

13. Alguma vez comprou uma boneca da marca Barbie para oferecer? 

Sim  

Não  

 

14. Alguma vez comprou uma boneca equivalente à da marca Barbie para oferecer? 

Sim 

Não  

 

15. Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca da marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

16. Em criança, alguma vez pediu que lhe oferecessem uma boneca equivalente à da 

marca Barbie? 

Sim  

Não 

 

17. Em criança, importar-se-ia que a sua boneca não fosse da marca Barbie? 

Sim 

Não 



 

149 

 

Responda com base nas imagens que lhe foram fornecidas. 

 

18. Qual das opções prefere? 

Boneca 1 

Boneca 2 

 

8.1 Quais são os motivos da sua preferência? (pode selecionar mais do que uma opção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Das seguintes opções assinale um grau (entre 1 e 5) para os adjetivos opostos abaixo 

enunciados: 

 

Boneca 1 

 1    2    3    4    5  

Desconhecida  Conhecida 

Repelente  Atrativa 

Estranha  Familiar 

Vulgar  Especial 

Não Credível  Credível 

Aborrecida  Divertida 

Insignificante  Valiosa 

Boneca 2 

 1    2    3    4    5  

Desconhecida  Conhecida 

Repelente  Atrativa 

Estranha  Familiar 

Vulgar  Especial 

Não Credível  Credível 

Aborrecida  Divertida 

Insignificante  Valiosa 

 

20. Das bonecas apresentadas, indique o nível de intenção de compra (assinale apenas 

uma resposta em cada linha) 

 

 Improvável Provável Muito Provável 

Boneca 1 
 

 

Boneca 2 
 

 

Embalagem mais atraente 

Possibilidade de um preço reduzido 

Porque é da marca Barbie 

Boneca aparenta melhor qualidade de material 

Boneca mais atraente 

Porque não tem qualquer marca 

Boneca com maior durabilidade 

Marca com mais familiaridade 

Marca com maior credibilidade 

Associação da boneca a uma marca Qual? 
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Apêndice G – Pedido de Autorização ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

 

Autorização do Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

Sandy Peixoto Mendes 

Mestrado em Ciências da Comunicação –  

Relações Públicas e Publicidade 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Vila Real, 2014 

 

Assunto: Pedido de autorização para participação em estudo sobre o valor da marca e a 

sua relação com a preferência pela mesma em detrimento do produto. 

 

Exm
a
. Sr

a
. Diretora Elisabete Leite, 

 

Sou aluna do Mestrado em Ciências da Comunicação na vertente de Relações 

Públicas e Publicidade, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e estou a realizar a 

minha dissertação sobre o valor da marca e a sua relação com a preferência pela mesma em 

detrimento do produto. 

O estudo será realizado sob a orientação do Prof. Doutor Álvaro Cairrão e a co-

orientação da Prof
a
. Doutora Maria da Felicidade.  

Para esse efeito gostaria de contar com a participação dos alunos do Centro Escolar 

das Árvores (num dia compreendido entre a última semana de novembro e a primeira semana 

de dezembro) numa recolha de dados em forma de inquérito e observação de imagens, para 

auscultar a sua opinião relativamente ao tema. 

Declaro que os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e nunca de forma 

individual. Garante-se, igualmente, a preservação da identidade, o anonimato da participação 

e a confidencialidade da informação exposta.  

Os dados serão utilizados unicamente para efeitos de investigação académica. 

 

Grata pela atenção, 

com os melhores cumprimentos, 

Contacto: 

E-mail | Tel.  
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Apêndice H – Pedido de Autorização aos Encarregados de Educação 

 

Autorização do Encarregado de Educação 

Sandy Peixoto Mendes 

Mestrado em Ciências da Comunicação –  

Relações Públicas e Publicidade 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Vila Real, 2014 

Assunto: Pedido de autorização para participação em estudo sobre o valor da marca e a 

sua relação com a preferência pela mesma em detrimento do produto. 

 

Exmo. Sr.(a) Encarregado(a) de Educação, 

Sou aluna do Mestrado em Ciências da Comunicação na vertente de Relações 

Públicas e Publicidade, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e estou a realizar a 

minha dissertação sobre o valor da marca e a sua relação com a preferência pela mesma em 

detrimento do produto. 

Para esse efeito gostaria de contar com a participação do seu educando numa recolha 

de dados em forma de inquérito, em contexto de sala de aula, para auscultar a sua opinião 

relativamente ao tema. 

Declaro que os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e nunca de forma 

individual. Garante-se, igualmente, a preservação da identidade, o anonimato da participação 

e a confidencialidade da informação exposta.  

Os dados serão utilizados unicamente para efeitos de investigação académica. 

 

Obrigada pela sua atenção. 

Antecipadamente grata, com os melhores cumprimentos, 

Sandy Mendes 

 

Autorizo o(a) meu (minha) educando(a), _____________________________________ 

_________________________________________________a participar neste estudo. 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

    de de 20 
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Apêndice J – Layout do Local de Realização da Experiência com as Crianças 
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Apêndice K – Mapa do Local de Realização da Experiência com Adultos 
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8. Anexos 
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Anexo A – Colagem e Recorte das Imagens (Situação 1 e Situação 2) 
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Anexo B – Inquirição dos Sujeitos do estudo (Crianças e Adultos)  
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Anexo C – Lilli em 1955 versus Barbie em 1959 

 

 

 


