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Resumo 

 

O presente documento apresenta o estágio curricular no âmbito do mestrado em Ciências da 

Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O estágio teve lugar 

na empresa Chavesidis, Sociedade de Distribuição, S.A. (E.leclerc de Chaves). 

É objetivo deste artefacto a descrição, de forma detalhada, de todas as atividades realizadas ao 

longo do estágio, bem como o enquadramento da empresa a nível histórico e setorial. É também 

um objetivo deste relatório refletir sobre a tipologia que envolve o marketing infantil, a criança 

enquanto criança e a transição, influências familiares e externas, para o consumidor infantil, tal 

como a sujeição a algum tipo de regulamentação publicitária. 

Será também inserida uma análise crítica não só a este período em que se insere o estágio, como 

à própria modalidade de avaliação. Existe ainda um grupo de conclusões ou considerações a 

retirar do estágio que serão explanadas para finalização deste documento, salientando e 

salvaguardando a importância do mesmo, do ponto de vista da formação pessoal, académica e 

profissional. 

Palavras-Chave: Marketing Infantil, Infância, Consumo e Parentalidade 
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Abstract 

 

This document presents the curricular internship in the scope of the Master’s Degree in 

Communication Sciences at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD). The 

internship took place in the company Chavesidis, Sociedade de Distribuição, S.A. (E.leclerc of 

Chaves). 

It is an objective of this artifact to describe, in a detailed way, all the activities carried out along 

the internship, as well as the framework of the company in a historical and sector levels. It is 

also an objective of this report to reflect on the typology that involves child marketing, the child 

as a child and the transition, family and external influences, to a consumer, as well as the 

subjection to some type of advertising regulation. 

A critical analysis will be inserted not only for the internship period, but also for the evaluat ion 

modality itself. To finish there is a set of conclusions or considerations to be drawn, pointing 

and safeguarding the importance of the internship form the personal, academic and professiona l 

points of view. 

Keywords: Children Marketing, Childhood, Consumption and Parents 
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Introdução 

 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular realizado no segundo e último ano 

do Mestrado em Ciências da Comunicação, na UTAD. O estágio tem a duração de mil e cem 

horas, sendo que novecentas horas devem ser dedicadas à realização do estágio e duzentas horas 

à angariação de dados pertinentes para a conceção deste relatório. Teve início a doze de 

setembro de 2017 e término a seis de abril de 2018, contabilizando um total de mil cento e 

quatro horas na empresa Chavesidis, Sociedade de Distribuição, S.A. (comummente 

denominada por E.leclerc de Chaves). O estágio permitiu colocar em prática alguns dos 

conhecimentos adquiridos durante o plano curricular do mestrado, assim como adquirir hábitos 

de trabalho. 

A escolha deste local para a realização do estágio recai sobretudo no interesse em comunicação 

empresarial e na área retalhista e ainda que não tenha sido esse o papel desempenhado no 

estágio é possível perceber efetivamente como de modo geral funciona uma empresa de m´dia 

dimensão em Portugal. De qualquer forma o aluno estagiário e redator deste documento já tivera 

contacto com a empresa em anos anteriores, pelo que foi um fator decisivo na escolha em 

detrimento de outras no mesmo segmento de atuação. 

Ainda que a empresa não tenha a mesma presença em Portugal que possui em França (o seu 

país de origem) não deixa de ser uma empresa de renome, que devido à restruturação recente 

dispõe de novas e melhores condições comparativamente aos concorrentes na cidade de Chaves.  

O papel prático do estagiário na empresa passou essencialmente pela preparação de uma 

campanha de colecionáveis infantis a nível da loja em Chaves, e pelo delineamento de uma 

campanha de probabilidade nacional, pelo que o suporte teórico relacionado com o marketing 

infantil complementa totalmente a part prática, assim como a parte prática complementa o 

suporte teórico. 

No mesmo período foi proposto, não em papel de estagiário, mas de aluno da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro a redação de um artigo científico relevando e salientando a 

incorporação tecnológica no marketing orientado para crianças, produzindo o artigo 

“Incorporating Innovative ICT in Children Oriented Marketing – A Retail Sector Case Study”.  
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Para as Ciências da Comunicação numa correlação direta com o marketing evidencia que as 

pessoas têm a necessidade de receber informação, como uma necessidade básica, inerente, 

sendo que a necessidade de proporcionar, receber e trocar informação é uma experiência tão 

antiga quanto a própria humanidade (García 2010: 216). 

Aqui a publicidade assume-se como um dos elementos comunicacionais mais importantes, 

adaptável a grandes públicos. Existem vários métodos de publicitar um produto entre os quais 

o jornal, rádio ou televisão e ainda a internet, com vantagens e desvantagens variáveis segundo 

o objetivo (Marques 2012: 23). 

Segundo Theodore Levitt (1960: 51) o processo de marketing consiste, diferentemente do 

processo de vender, em satisfazer as necessidades do cliente por meio de um conjunto de 

ferramentas associadas a um produto, com a finalidade de que o consuma. 

A descoberta e consideração do público infantil como um consumidor deu aso a um novo tipo 

de marketing que dá conta que a constituição familiar contemporânea concede às crianças um 

papel mais incidente na hora de tomar decisões de consumo, isto provocado por situações como 

o divórcio, ou pela simples necessidade dos pais em dar um maior papel familiar aos filhos. 

O presente relatório estará dividido particularmente em duas partes sendo que como referido 

anteriormente a primeira servirá como o suporte teórico relativamente ao marketing infantil e a 

segunda parte como uma exposição prática realçando as diferentes atividades desempenhadas 

ao longo do estágio. 

Como não existem muitos estudos em Portugal com esta temática é esperado que este relatório 

seja uma mais-valia não só para o aluno estagiário, mas para todos aqueles que posteriormente 

tenham curiosidade e desejo em aprender mais sobre esta particularidade do marketing. 
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Parte I – Fundamentação Teórica 

Capítulo 1 – Criança e Infância 

 

De acordo com Ariès (1962: 15) a sociedades dos séculos XVI e XVII ficariam espantados com 

as exigências às quais nos submetemos relativamente ao papel civil. Tão cedo quando as 

crianças começam a falar ensinamos- lhes o nome, a idade e o nome dos pais. Ficamos 

extremamente orgulhosos se a criança quando questionada consegue responder corretamente a 

idade que tem. Aliás, é de manifesta importância que as crianças entendam este ponto, afinal o 

que poderia acontecer se a criança esquecesse a sua idade? 

Atualmente de uma visão mais protetora a infância é considerada uma fase de momentos bons 

sem qualquer preocupação, no entanto esta noção de infância é um conceito produzido pela 

sociedade moderna em que nos inserimos. A realidade por si só está a mostrar que as crianças 

mudaram e que o principal agente dessa mudança são os pais. 

 

You know a lot of us had strict parents, and so parents are saying they are not going to be strict with 

their kids. So some parents don’t make their children do chores because they hated having chores so 

much when they were kids (…) if you don’t set the parameters… when they get in the world and have 

to live by a certain set of rules and expectations (…) they can’t keep a job because they can’t understand 

they have to be there at 9 a.m (Hatchett 2004: 20-22). 

 

Ariès (1962) propôs que a evolução do conceito de criança seguiu uma ordem em que esta era 

inicialmente vista como um adulto em miniatura e que quando finalmente se concebeu – durante 

os séculos XIX e XX – que a sua existência era a de um ser diferente do adulto, a sociedade foi 

adquirindo maior interesse assumindo que a responsabilidade pelo seu crescimento é um papel 

dos adultos. 

Um dos fatores que diferencia o ser criança do ser adulto é o conhecimento, já que as crianças 

estão curiosas em descobrir aquilo que pensam que existe, enquanto os adultos são a principa l 

fonte de conhecimento (Postman 1994: 89). 

1.1 Desenvolvimento Infantil 
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Todos nós somos observadores atentos do desenvolvimento humano. O melhor exemplo dessa 

prática está nas reuniões familiares onde constatamos as mudanças nos parentes: (a) ele está tão 

grande desde a última vez que o vi; (b) está quase maior que eu; (c) está cheio de cabelos 

brancos; (d) a idade não passa por ele. Os cientistas que estudam o desenvolvimento humano 

fazem observações similares, ainda que o objetivo deles seja diferente, ou seja, conceber 

explicações com aplicabilidade no maior número de seres humanos no máximo de contextos 

possíveis (Boyd et al. 2015: 2). 

Expondo o ponto de vista de Berk (2012: 3) quando falamos de desenvolvimento infanti l 

surgem algumas questões que enquanto adultos podemos fazer recorrendo ao nosso passado 

infantil: 

a. Quais são as semelhanças e diferenças nas vivências infantis – em casa, na escola e na 

vizinhança – que se vive hoje, relativamente a gerações anteriores? 

b. De que forma existem parecenças entre a perceção mundana das crianças e dos adultos, 

e de que forma diferem? 

c. O que determina aquilo que todos os humanos têm em comum e aquilo que nos faz 

únicos? 

d. Porque é que alguns mantêm o mesmo estilo que os definia enquanto crianças quando 

são adultos e outros o alteram por completo? 

e. Como é que as mudanças culturais – divórcio, famílias monoparentais, novas 

tecnologias – afetam as caraterísticas infantis? 

Existe uma grande diversidade de interesses e preocupações para aqueles que estudam o 

desenvolvimento infantil, ainda assim todos possuem um objetivo comum que pode ser 

entendido como a identificações e descrição dos fatores que influenciam as mudanças nos 

jovens durante as primeiras duas décadas de vida (Berk 2012: 4). 

Quando tentamos definir este desenvolvimento temos de considerar diversos fatores: (a) 

existem dimensões definidas de desenvolvimento; (b) o desenvolvimento segue uma ordem; (c) 

o resultado de diferentes períodos de desenvolvimento gera uma forma de funcionamento mais 

eficiente; (d) existem interações entre crianças e o contexto em que se inserem que irá 

influenciar o desenvolvimento (Aldgate et al. 2006: 20). 

Todos os aspetos correspondentes à aprendizagem e desenvolvimento da criança estão 

interligados e são interdependentes, o que significa que ainda que o desenvolvimento se dê em 
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áreas diferentes – físico, cognitivo, emocional ou social – ocorre de forma simultânea e cada 

área é afetada pelo desenvolvimento das outras. É identificável que existem duas fontes 

responsáveis pelo desenvolvimento infantil: (a) forças ambientais; (b) capacidades internas. A 

sequência em que é dado é normalmente previsível, sabemos que andar vem antes de correr e 

que começamos por dizer algumas palavras e só depois frases completas (Neaum 2010: 41-42). 

Estes referidos agentes de desenvolvimento trazem consigo uma antiga discussão de qual dos 

dois fatores exerce uma maior influência na criança, onde de um lado se encontra a informação 

hereditária que foi transmitida pelos pais no momento de conceção e no lado contrário a 

complexidade física e social do mundo em que vivemos, que por sua vez influi na nossa 

bagagem biológica e experiências psicológicas (Berk 2012: 8). Não é de facto uma intenção 

perceber qual exerce maior influência, mas sim entender que ambos têm um papel decisivo no 

maior entendimento daquilo que é o ser humano, principalmente nesta fase que compreende a 

infância. 

Face ao que foi explanado até a está altura percebemos que o desenvolvimento deve ser 

encarado como um ciclo lógico, em que se não forem proporcionados alguns estímulos, a 

aprendizagem de outros poderá ser mais tardia – por exemplo se não existir uma situação 

favorável para a criança começar a arrastar o corpo no chão, então ela não explorará os objetos 

à sua volta nem encontrará um local para se manter numa posição estável onde seja propícia a 

fase de se manter de pé e dar os primeiros passos – nunca sendo uma limitação, mas sim um 

atraso no desenvolvimento (Neaum 2010: 42). 

1.2 Condicionamentos e Aprendizagem 

 

A aprendizagem é referente à mudança comportamental em resultado da experiência (Faria et 

al. 2017). Quando o ser humano entra neste mundo, tem à partida capacidades intrínsecas que 

lhe permitirão obter resultados de forma imediata. As crianças têm a capacidade de aprender 

por via de duas formas distintas – o condicionamento clássico e operacional – que serão 

explicadas neste capítulo (Berk 2012: 139). 

O condicionamento clássico mostra que a partir do momento em que o sistema nervoso da 

criança estabelece uma conexão entre dois estímulos, o estímulo resultante produzirá uma 

reação que ajuda o ser humano a reconhecer eventos que normalmente ocorrem de forma 

conjunta, antecipando-se ao que consequentemente acontecerá (Berk 2012: 140). 
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Este condicionamento pode ser explicado pela experiência feita pelo médico russo Ivan Pavlov 

– conhecida como “o cão de Pavlov” – que mostra que nascemos com reflexos que estão 

programados para serem ativados em certas ocasiões e que é possível criar reflexos vindos do 

nada. Aquilo que ele fez foi treinar os cães para que ficassem com água na boca sem que 

existisse qualquer comida por perto. Conseguiu alcançar este feito da seguinte forma: sempre 

que os cães eram alimentados, o médico tocava um sino. Com a repetição desta premissa por 

diversas vezes os cães começaram a associar as badaladas à comida e começaram a babar-se 

famintos ainda que o prato estivesse vazio (Pomerantz 2008: 298). 

O condicionamento operante implica a existência de um ato desempenhado pela criança e um 

estímulo que preceda esse comportamento altera a probabilidade de um acontecimento 

semelhante (Berk 2012: 141). 

A aprendizagem feita pela via do condicionamento operante, proposta por Skinner, mostra a 

necessidade de existir um reforço, sendo que a criança tende a desempenhar atos que 

consequentemente têm uma recompensa. A criança ainda assim pode aprender novos 

comportamentos por vida da observação – comportamentos agressivos vendo os pais a ter 

comportamentos agressivos ou na televisão – da mesma forma que um adulto aprende a 

desempenhar alguma função observando os outros a desempenhá-la ou sendo ensinado. Se a 

criança aprende ou não aquilo que é pretendido varia, portanto da recompensa ou punição que 

ela recebe, devendo, no entanto, ser realçado que essa aprendizagem pode ocorrer pela 

observação. (Boyd et al. 2015: 41-48). 

O ser humano é muito complexo e o mesmo ambiente é diferente para diferentes crianças. Este 

ambiente é até distinto para a mesma criança em diferentes fases do seu desenvolvimento, sendo 

que a única forma de conseguirmos sobreviver é por via da habituação (Boyd et al. 2015: 42). 

Após a perceção de que um estímulo repetitivo não é importante a resposta a ele diminui. 

Quando por exemplo ouvimos o tiquetaque repetitivo de um relógio, ainda que num registo 

ensurdecedor, após algumas repetições estaremos tão habituados que presenciaremos uma 

aparente descida do nível sonoro, ainda que na verdade continue o mesmo (O’Donohue e 

Ferguson 2001: 48). 

1.3 Desenvolvimento das Relações Interpessoais 
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Quando falamos das relações interpessoais devemos enfatizar a sua importância na idade 

infantil, onde estas relações contribuem não só para o desenvolvimento das habilidades 

intelectuais, mas também para a linguagem da criança. Na visão dos pais, existe a obrigação de 

“treinar” os filhos para que o comportamento seja aceitável na presença da sociedade, sendo 

que aquilo que é aceitável varia de família para família (Boyd et al. 2015: 2017). 

Cada família pode ser entendida como um sistema complexo feito por relações interligadas e 

interativas. Estas nunca são unidirecionais, quando os pais estão a interagir com os filhos, estão 

a interagir entre si. O clima que se vive – positivo ou negativo – influencia todo o 

desenvolvimento das crianças inseridas nessa família (Santrock 2010: 296-297). 

As crianças diferem também relativamente ao estatuto dentro de um grupo na questão da 

popularidade. É conhecido que as crianças mais amigáveis e com comportamentos mais 

altruístas são mais populares, aquilo que é desconhecido é a relação causal entre ambas. A 

criança será amigável porque é popular ou popular porque é amigável? De qualquer forma estes 

dois conceitos parecem andar de mãos dadas, sendo que a popularidade costuma estar associada 

à amigabilidade e disponibilidade da criança. Isto não significa que uma criança que não seja 

tão amistosa e disponível seja posta de parte, pode apenas não ser tão bem aceite pelos 

companheiros (Boyd et al. 2015: 238). 

Se observarmos dois bebés, com uma idade de cerca de seis meses, poderemos concluir que 

interagem muito pouco, podendo apenas “explorar-se” como se fossem objetos. Interações entre 

duas crianças de um ano e meio ou dois anos refletem mudanças monumentais, podendo falar, 

correr ou brincar. A diferença será ainda maior entre crianças de três e cinco anos. Em primeiro 

lugar a quantidade de interação sobre exponencialmente, passando a existir brincadeiras mais 

cooperativas que anteriormente (Boyd et al. 2015: 233). 

É necessário referir que apesar de toda esta interação nem tudo é um mar de rosas, a cooperação 

é acompanhada por um clima de competição e rivalidade, podendo ser relacionado – ainda que 

nem sempre – com o clima familiar em que a criança está inserida. Para uma criança é muito 

difícil existirem comportamentos altruístas durante esta idade, uma vez que não consegue ver 

a necessidade de ajuda ou assistência para com os companheiros. À medida que o egocentrismo 

diminui o altruísmo aumenta (Shaffer e Kipp 2013: 494). 

A maior alteração a nível relacional acontece quando chega a idade da escolarização, onde 

existe a manifestação da importância do companheirismo, assumindo que os amigos são alguém 
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em quem se pode confiar, que presta apoio emocional e que são leais (Boyd et al. 2015: 299-

300). 

1.4 Desenvolvimento da Linguagem 

 

É possível identificar um infinito número de frases possíveis para as mais diversas situações 

que aparecem no quotidiano. Também é evidente que a capacidade linguística não está no seu 

expoente máximo quando nascemos. A pesquisa a nível da linguagem é uma das áreas mais 

dinâmicas da psicologia do desenvolvimento (Burman 2016: 185). 

A linguagem engloba um imenso subsistema – ao qual pertencem por exemplo o som, o 

significado, a estrutura e a linguagem diária – e o desenvolvimento consiste em maximizar cada 

um destes aspetos e combiná-los num sistema de comunicação flexível. Por volta dos seis meses 

uma criança balbucia sons e perto dos dois anos já consegue formar frases de duas ou três 

palavras. A pergunta mais pertinente será o porquê de existirem estas mudanças, ou seja, será 

que as necessidades da criança serão melhor satisfeitas se ela falar, ou é apenas uma 

predisposição que ela possui? Tendo em conta estes parâmetros é necessário descobrir qual é a 

razão para esse desenvolvimento. Se estimarmos que a criança aprende a falar por influênc ia 

do meio, qual é a razão que a fará não falar mais cedo? (Berk 2012: 360-361) 

Para explicar isto teremos de recuar até à referida fase dos balbucios. Deveremos também ter 

em conta que um bebé não diz as palavras tal e como as conhecemos do dia para a noite. Ainda 

que exista a perceção que aquilo que eles balbuciam significa por exemplo pai ou mãe, a criança 

ainda não possui discernimento suficiente para associar palavras a significados, ou pelo menos 

aos mesmos significados que os adultos, podendo por isso dizer “mamama” e significar que 

tem fome (Shaffer e Kipp 2013: 343). 

A transição dos balbucios para as palavras ocorre devido a uma mudança no sistema 

neurológico, portanto a criança não aprenderá a falar até que o cérebro tenha crescido o 

suficiente, por volta do primeiro ano de idade. Os sons que a criança produz antes desta idade 

nada têm a ver com a linguagem que mais tarde é identificada, podendo ser denominada de fase 

pré-linguística (Berk 2012: 368-370). 

Algures entre os dezoito e os trinta meses de idade ocorre o início da linguagem onde começa 

a juntar duas palavras numa frase, percebendo que combinar palavras torna possível a criação 
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de novos significados, isto com um vocabulário que compreende entre duzentas e duzentas e 

cinquenta palavras. Daqui para a frente começa a progressão com a introdução de cada vez mais 

vocabulário até conseguir formar frases mais complexas (Berk 2012: 384). 

Tal como em todos os outros parâmetros, não existe uma regra relativamente à linguagem, 

podendo começar tanto por volta dos dezoito como aos catorze meses, sendo que a amplitude 

normal de aprendizagem das primeiras palavras deve ser entre os oito e os dezoito meses e a 

construção das primeiras frases entre os dezoito e os vinte e quatro meses (Santrock 2010: 266). 

O uso da linguagem e comunicação neste período é inevitavelmente uma forma importante para 

a criança aprender, gerir informação e encontrar sentido no mundo social à medida que constrói 

relações. Quando está a começar a falar, a linguagem assiste a criança na aprendiza gem das 

regras do ambiente que a rodeia, não só promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento 

como a redução da ansiedade e o aumento da eficácia (Aldgate et al. 2006: 199). 

1.5 Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget 

 

Na ânsia de explicar como uma criança se desenvolve, diversos autores tentaram explicar este 

efeito, onde Piaget e Vygotsky criaram teorias que dominam os estudos do desenvolvimento 

cognitivo. A teoria de Piaget – teoria do desenvolvimento cognitivo – defende que crianças não 

são adultos em miniatura e que são diferentes nas formas como veem e interpretam o mundo. 

Também assevera que os adultos não só sabem mais que as crianças, como o seu conhecimento 

está estruturado de formas completamente diferentes (Oakley 2004: 13). 

Esta teoria assenta em três princípios fundamentais – assimilação, acomodação e equilíbrio – 

explanadas em seguida. O processo de assimilação indica que as crianças desenvolvem 

estruturas mentais para as ajudar a perceber o mundo. No entanto, elas não absorvem qualquer 

informação que encontram, a assimilação é um processo ativo que faz com que a criança seja 

seletiva. A acomodação é a revisão de uma representação mental já existente devido a uma nova 

experiência, à medida que é dado o desenvolvimento da criança são quebradas algumas das 

representações iniciais que possuem, uma vez que não são capazes de explicar tudo o que 

acontece no mundo. O processo de equilíbrio como o nome indica equilibra os dos processos 

anteriores criando uma representação lógica entre ambos. Ainda assim estes processos estão em 

constante movimento, pois tal como referido à medida que são encontradas novas experiênc ias, 

são necessárias novas representações explicativas (Oakley 2004: 14-15). 
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Como refere Oakley (2004: 16-23) posteriormente Piaget descreve os diferentes períodos do 

desenvolvimento cognitivo, onde cada nova fase representa um maior desenvolvimento e um 

aumento da capacidade cognitiva. Está implícito também que o desenvolvimento tem de 

acontecer obrigatoriamente em sequência, não podendo ser em qualquer outra ordem que não 

a seguinte: 

1. Sensório-motor (zero aos dois anos): corresponde a um período em que existe 

progressão rápida, dominada por atividades sensoriais e motoras. O recém-nascido é 

dependente de reflexos preconcebidos, neste caso utilizados para se alimentar. À medida 

que cresce, as atividades referidas também se desenvolvem, por isso até ao final desta 

fase a criança deve ser capaz de imitar e integrar informação até certo ponto; 

2. Pré-operatório (dois aos sete anos): este período é caraterizado por um aumento gradual 

na linguagem. As limitações são sobretudo sentidas devido ao egocentrismo e animismo 

da criança. Este egocentrismo é referente a uma criança que apenas consegue ver o 

mundo a partir da sua perspetiva, existindo dificuldade em perspetivar qualquer outro 

panorama. O animismo é a tendência de atribuir sentimentos e intenções a objetos 

inanimados; 

3. Operatório concreto (sete aos doze anos): neste período a criança consegue utilizar 

raciocínios indutivos, recorrendo à experiência própria (se eu tiver duas maçãs e comer 

uma, com quantas maçãs fico?). Existe também o reconhecimento de que uma categoria 

inclui subclasses associadas (que todos os cães e gatos são animais) e é também durante 

este período que o egocentrismo começa a diminuir; 

4. Operatório formal (doze aos dezasseis anos): a dependência a objetos concretos é 

mínima e a esta altura a criança já consegue resolver problemas que não é capaz de ver. 

Esta fase é caraterizada pelo uso do raciocínio dedutivo e pela resolução de problemas 

sistemáticos. 

De um modo geral Piaget criou um desafio ao papel passivo da criança que se vivia até à altura, 

ainda assim como em todas as teorias, existem céticos que oferecem outras perspetivas. Uma 

das alternativas a Piaget é, portanto, a teoria desenvolvida por Vygotsky (Oakley 2004: 35). 

1.6 Perspetiva Sócio-interacionista de Vygotsky 
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Numa visão contrária a Piaget, Vygotsky mostra que o desenvolvimento é além de uma 

predisposição biológica, promovido pela interação social (socialização). A criança não 

percorrerá os passos que Piaget descreve, se não existir um ambiente propício que sirva como 

alavancagem a esse desenvolvimento. Para ele o desenvolvimento está associado à cultura. As 

crianças não irão desenvolver o mesmo tipo de mente em todo o mundo, mas sim utilizar o 

cérebro e as capacidades mentais para interpretar e descodificar o que as rodeia de forma 

consistente com os valores culturais (Shaffer e Kipp 2013: 231). 

De acordo com Oakley (2004: 38-41) A criança irá interagir com outros – amigos, pais ou 

professores – e essas interações irão produzir aprendizagem, em que a teoria realça três fatores 

de aprendizagem principais: 

a. Cultura: existe o entendimento que o espaço cultural e social em que a criança está 

inserida é crucial para o conhecimento, ou seja, aquilo que a criança irá aprender é 

determinado pela sociedade em que está inserida. A criança aprende por meio de 

interações com outros assim como pelos elementos da própria cultura; 

b. Linguagem: funciona como um elemento de importância vital no processo de 

aprendizagem. Vygotsky acreditava na relação causal entre o desenvolvimento da 

linguagem e o desenvolvimento cognitivo e que o ser humano representa o mundo pela 

linguagem, como uma ferramenta cultural; 

c. Zona de desenvolvimento proximal (ZDP): define a distância entre o nível de 

desenvolvimento atual e o nível potencial da criança. Existe um contraste entre o nível 

atual, que inclui processos já desenvolvidos e a ZDP que inclui funções que ainda não 

estão em prática. Na mente de Vygotsky uma professora ou um professor desempenha 

o papel de conduzir a criança ajudando-a a passar para o nível seguinte (figura 1). 

Figura 1 - Zona de desenvolvimento proximal 
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Fonte: Oakley 2004 

Tanto Piaget como Vygotsky eram vistos como construtivistas, uma corrente que afirma que o 

conhecimento e a aprendizagem são processos mentais que se desenvolvem pela sua interação 

com o ambiente que os rodeia e ambos acreditavam que o limite do crescimento cognitivo era 

estabelecido pelas influências sociais (Slavin 2005: 243). 

1.7. Direitos das Crianças e Princípios Empresariais 

 

Segundo o guia dos Direitos das Crianças e Princípios Empresariais, criado em conjunto pela 

UNICEF, The Global Compact e a Save the Children (2013: 2) em muitos países, a população 

infantil pode chegar a ser metade da população nacional. Nesse sentido é inevitável que em 

maior ou menor modo as empresas interajam e afetem a vida das crianças. 

Integrando o respeito e apoio pelos direitos das crianças nas suas estratégias e operações, as 

empresas podem fortalecer as suas iniciativas atuais de responsabilidade social corporativa e ao 

mesmo tempo os seus interesses comerciais. Ao longo do guia são realçadas duas ideias que 

acompanham todos os princípios (UNICEF et al. 2013: 5): (a) responsabilidade corporativa de 

respeitar: evitar qualquer violação dos direitos humanos de todas as pessoas (crianças 

incluídas). A responsabilidade corporativa engloba a atividade própria da empresa assim como 

as suas relações comerciais; (b) compromisso corporativo de promover: a empresa deve 

incentivar ações voluntárias que visem promover os direitos humanos através de investimentos 

sociais estratégicos e de filantropia assim como a cooperação com outras organizações 

O guia é constituído por dez princípios que todas as empresas deveriam seguir (UNICEF et al. 

2013: 11): 

1. Respeitar e promover os direitos das crianças; 

2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil em todas as atividades empresariais; 

3. Proporcionar um trabalho digno aos jovens trabalhadores, pais e cuidadores; 

4. Assegurar a proteção e segurança de todas as crianças em todas as atividades 

empresariais; 

5. Garantir que os produtos e serviços sejam seguros e que através deles se promovam os 

direitos das crianças; 

6. Utilizar estratégias de marketing e publicidade que respeitem os direitos das crianças; 

7. Respeitar e promover os direitos das crianças na relação com o meio ambiente; 
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8. Respeitar e promover os direitos das crianças nas disposições de segurança; 

9. Ajudar a proteger as crianças afetadas por situações de emergência; 

10. Reforçar os esforços da comunidade e do governo para proteger e satisfazer os direitos 

das crianças. 

Assumir responsabilidades na luta pelos direitos das crianças não é apenas uma questão moral. 

As empresas conseguem aumentar a sua reputação, um incremento na produtividade dos 

colaboradores, atrair investidores, um aumento de confiança, uma vantagem competitiva e 

assegurar o compromisso ativo dos stakeholders. Cada vez mais empresas percebem que ao 

lutar contra os problemas globais e sociais conseguem reforçar o valor da marca e ainda 

aumentar os lucros (Šramová 2014: 1523). 
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Capítulo 2 – Consumidor Infantil 

 

Segundo Underhill (1999: 133) apesar de serem os adultos, uma vez que têm poder de compra, 

a adquirir roupas calçado, acessórios e brinquedos para as crianças e numa esfera mais pessoal 

casas, carros e telemóveis, os filhos são muitas vezes abordados como decisor final. Em torno 

desta conceção existem outras associadas, nomeadamente com as ausências para trabalhar ou 

com o divórcio e a necessidade parental de superiorização. Os pais desde cedo permitem que 

as crianças tenham liberdade de influenciar e decidir, tentando recompensá-las pelos seus erros 

e a verdade é que isso não foi só aproveitado pelas crianças, como também pelas empresas. 

Para Ruano e Nueno (2002) a estratégia de comunicação das marcas passa por recorrer aos 

meios de comunicação impressos e interativos considerando que a partir dos três anos as 

crianças se convertem ao consumismo, entre os quatro e os oito contribuem com as suas 

preferências nas decisões familiares e que dos sete aos nove, assumem uma variedade de papeis, 

sendo que em algumas famílias podem ser mesmo estas crianças a tomar a decisão de compra. 

Isto vai ao encontro do novo modelo familiar, existindo uma democratização de decisões que 

dá voz à opinião das crianças, um consumidor informado, em parte devido à sua grande 

exposição aos meios de comunicação. 

As crianças são consideradas primeiramente como target para os produtos que lhes são 

destinados, no entanto, começam agora a ser alvos de tentativas de marketing por produtos que 

podem não usar agora, mas com certeza utilizarão no futuro (McNeal 2007: 358). Os hábitos 

de consumo das crianças tendem a ser idênticos aos de um adulto – assumindo o papel de 

incitador, decisor ou comprador dentro da família – no entanto podem ter a ilusão de que estão 

mais envolvidos nas decisões do que a realidade. Apesar de acharem que a decisão final está 

nas suas mãos, os seus pais podem já ter tomado a decisão e deixarem a criança escolher alguns 

pormenores (os pais podem tomar a decisão de comprar um carro, escolher o carro e deixar a 

criança decidir a cor, achando que está a ter um papel fulcral na decisão) (Marshall 2010: 135). 

Associado a estas práticas de consumo Viñes e Soler (2008: 79) assumem que existe um grupo 

de argumentos mais comuns que as crianças utilizam para conseguir aquilo que desejam juntos 

dos seus pais e familiares: (a) ninguém tem; (b) se não tiver, não poderei completar a coleção; 

(c) como compraste a “x”, agora tens de comprar a mim também; (d) são a de “x” personagem 

famoso. Com estes argumentos segundo McNeal (2007: 241-242) existe uma série de recursos 
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para acentuar o impacto do pedido: (a) por favor; (b) nunca me compras nada; (c) vou pedir à 

avó/ao avô; (d) vou odiar-te para sempre. As épocas festivas – Natal, Páscoa ou Carnaval – 

assim como o aniversário são as ocasiões onde as crianças efetuam mais pedidos (Agante 2000: 

145). 

Motivações diferentes são invocadas por filhos e mães quando se trata de preferências por 

marcas. Os filhos são influenciados por publicidades, mealheiros e pela internet. As mães por 

outro lado optam por marcas seguras e saudáveis. Na maioria das promoções colecionáve is 

estão incluídos para conseguir atrair mais crianças, no entanto presenciamos agora a 

necessidade de entender as crianças e providenciar conhecimento, deixando, mas não 

esquecendo o caráter vendedor (McNeal 2007). 

Por via de regra os pais consciencializam os seus filhos – mal estes começam a falar – para o 

valor do dinheiro, sendo que por volta dos quatro ou cinco anos, as crianças começam a receber 

dinheiro para comprarem produtos que até ao momento eram os seus pais a comprar. É depois 

deste processo que o consumismo começa (McNeal 2007: 263). 

O processo de decisão de compra das crianças é feito em função da etapa infantil em que se 

encontram, ou seja, antes dos três anos não existe este processo uma vez que são os pais a tomar 

este tipo de decisões, mas a partir daí a criança começa a tomar as suas próprias decisões de 

consumo. Em primeiro lugar deve existir uma necessidade (não necessariamente básica), 

seguida pela procura de informação (atualmente na internet), são comparadas as alternat ivas 

(crianças entre os sete e os oito anos, já têm em conta a opinião dos amigos), procede-se a 

decisão de compra ou não compra (em função das etapas anteriores) e finalmente no caso de 

compra poderá existir uma fidelização (Navarro e Morillas 2010: 120). 

2.1. Segmentação Infantil 

 

A globalização e consequente maior acesso à informação fez com que as crianças passassem 

não só a escolher os brinquedos como também o que vestir, calçar e até comer exercendo 

influência direta no consumo familiar. Nesta lógica as empresas procuram satisfazer o segmento 

infantil para que continue a exercer a influência referida. Obviamente a satisfação passa por 

adequar as estratégias ao público infantil que podemos considerar tudo menos homogéneo, 

existindo várias formulações de como deve ser fragmentado. 
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Acuff e Reihner (2008: 16) decompõem o mercado infantil em três grupos distintos com base 

em diversas teorias, inclusive a de Piaget já referida anteriormente: (a) crianças dos zero aos 

dois anos; (b) três aos sete anos; (c) dos oito aos doze anos. Na opinião de McNeal (1999: 37-

38) o consumo infantil começa quando a criança nasce, no entanto, esse comportamento é 

apenas ativado por volta dos dois anos de idade e perto dos dez anos já terá desenvolvido cerca 

de metade das competências e habilidades de consumo. 

Uma das aceções feita por Valkenburg e Cantor (2001: 63-69) classifica o mercado infantil em 

quatro grupos distintos (apêndice 1 e apêndice 2): 

a. Zero aos dois anos de idade: Preferência por gostos e cheiros. Preferem ouvir música e 

por isso muitos programas utilizam esse fator para chamar a atenção, sendo que as letras 

das músicas apenas as compreendem mais tarde. Como a perceção visua l madura 

lentamente gostam de cores chamativas e que criem contraste. Aos cerca de oito meses 

conseguem manter-se de pé num carrinho de compras o que possibilita a observação 

dos produtos nas estantes. Dos oito aos dois anos começam a pegar nos produtos e a 

pedi-los aos pais; 

b. Dois a cinco anos de idade: Fazem birras e negoceiam. Ainda não conseguem distinguir 

a fantasia da realidade e acreditam que os personagens que veem nas publicidades são 

reais, mas mais que isso, acreditam que todo o conteúdo publicitário é real não 

distinguindo a intenção persuasiva associada. Gostam dos objetos e animais que já 

conseguem etiquetar como o cão ou o gato. Focam detalhes chamativos, normalmente 

fora do comum; 

c. Cinco aos oito anos de idade: Ainda acreditam que aquilo que os atores desempenham 

nas séries corresponde à realidade e que as situações que acontecem são autênticas. 

Desenvolvem nesta idade uma forte atração para os programas de entretenimento; 

d. Oito aos doze anos de idade: Valorizam as tendências e as opiniões do seu grupo social 

– amigos e companheiros – desenvolvendo um ponto de vista crítico. Nesta idade a 

publicidade carece de realismo. Os seus heróis de infância converteram-se em 

desportistas, estrelas de cinemas e cantores. São muito críticos relativamente a produtos 

de fraca qualidade ou com erros de fabrico. Começam a colecionar objetos e cromos. 

Entre os nove e os dez anos começam a perder interesse pelos bonecos e brinquedos e 

a ter preferências por produtos de função mais social como o desporto e produtos 

musicais. Aos doze anos já são capazes de avaliar uma compra. 
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Estima-se que o segmento infantil seja o mercado mais lucrativo durante os próximos anos uma 

vez que podem constituir um mercado tripartido (McNeal 2007: 358): (a) as crianças são vistas 

como um grupo com desejos e com dinheiro para gastar naquilo que pode satisfazer essas 

opções consumistas. Produtores de doces, sobremesas, refrigerantes ou brinquedos tratam as 

crianças como o seu mercado atual; (b) são o mercado futuro para a maioria dos produtos e 

serviços; (c) constituem um mercado que faz com que os seus pais façam compras. 

2.2. Socialização do Consumidor 

 

Ser um consumidor é um papel de enorme importância na sociedade, uma vez que satisfazemos 

grande parte das nossas necessidades através do mercado (Solomon et al. 2006: 96). A 

socialização do consumidor descreve o processo onde as crianças aprendem o comportamento 

do consumidor e implica que aprendam de outras pessoas e experiências construída tendo em 

conta uma série de variáveis como a idade, o género, a família ou a escola (Lauer-Leite et al. 

2010: 148-150). 

A idade como agente de socialização pode ser enquadrada na teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget, onde Berti (1991, apud Lauer-Leite et al. 2010: 147) apresentou uma 

síntese do pensamento típico de cada fase agora numa visão de consumo: 

a. Dois aos sete anos: Antes dos quatro anos a criança não entende a utilidade do dinheiro, 

por isso ocorre entre os quatro e os cinco anos, quando começa a entender que o dinheiro 

serve para fazer aquisições. Segundo Piaget corresponde à segunda fase da teoria do 

desenvolvimento cognitivo. Surgem as primeiras ideias sobre produção, onde a pessoa 

que vende, é também aquela que cultiva, ou constrói, fazendo apenas o bem. Existe a 

incompreensão do facto de existirem vários tipos de dinheiro (desconhecimento dos 

preços e valores monetários) e obtê-lo é algo simples e não a remuneração por uma 

atividade; 

b. Sete aos doze anos: Esta fase ocorre a partir dos seis ou sete anos de idade, onde a 

criança percebe que existem moedas e notas que valem mais que as outras e que os 

objetos à venda têm valores diferentes, no entanto o troco ainda é algo confuso. Existe 

ainda outra fase associada a esta ocorrente entre os sete e os dez anos de idade, com a 

aquisição de habilidades matemáticas, entendendo finalmente o que é o troco, que existe 
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uma diferenciação nos papéis de produtor e de vendedor e que o banco não é uma fonte 

de dinheiro de onde todos podem retirá-lo indistintamente. 

c. Doze até ser adulta: Ocorre normalmente depois dos dez anos, mas corresponde ao 

último período descrito por Piaget onde a criança finalmente entende que o dinheiro 

pago aos trabalhadores é obtido pela venda de produtos ou prestação de serviços.  

Percebe também que o preço dos produtos é uma soma do valor de produção e de 

comercialização, tal como a mudança de preços depende do fator oferta-procura. 

A família assume muito provavelmente o papel mais importante na socialização das crianças, 

sendo que uma das funções dos progenitores deveria ser “treinar” os filhos para desenvolver 

boas práticas de consumo (McNeal 2007: 334). 

Segundo McNeal (2007: 324-332) podemos distinguir cinco fases de aprendizagem: (a) 

acompanham os pais e observam, dando conta da quantidade existente de produtos; (b) 

acompanham os pais e começam a pedir; (c) acompanham os pais e escolhem apenas com a 

autorização dos mesmos; (d) acompanham os pais e fazem compras de forma independente. 

Aqui o vendedor apresenta um papel-chave para a compra da criança ser satisfatória iniciando 

o seu desenvolvimento como cliente; (e) vão sozinhos de forma independente. Esta experiênc ia 

apaixonante e desafiadora começa por ser feita numa ida aos pequenos estabelecimentos, 

pedindo um refrigerante num café por exemplo, mas depressa se pode tornar numa ida a um 

supermercado. 

Um conjunto de fatores demográficos mencionados influenciam não só a socialização do 

consumidor, mas também a influência infantil no consumo familiar, sendo estes o género e a 

idade. Se analisarmos as diferenças mensuráveis entre o sexo feminino e masculino à nascença 

comprovaremos que são poucas, os rapazes são um pouco mais compridos e pesados (Papalia 

e Feldman 2013: 213). Por altura do nascimento o seu cérebro é cerca de 10% maior que o das 

meninas, que não representa uma diferença significativa entre os géneros na maturação de 

partes cerebrais específicas, como a visão ou a audição (Maccoby e Jacklin 1974: 18). A 

diferença principal surge por parte dos pais com a promoção da tipificação de géneros – 

comportamento que na cultura em que se inserem considera ser apropriado para cada género – 

encorajando atividades diferentes para rapazes e raparigas com o registo de pais que motivam 

as filhas a serem mais dependentes e emotivas que os filhos (Berns 2012: 131). 
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A escola por si só é um ambiente propício à socialização, não fosse o local onde a criança passa 

tanto ou mais tempo que em casa, surgindo assim como um agente posterior à socialização 

familiar onde a criança tem contacto ao mesmo tempo que observa os comportamentos de outras 

crianças e adultos (Saramago 2001: 11). 

2.3. Tipos de Mercado 

 

O dinheiro de crianças com idades compreendidas entre os quatro e os doze anos provem 

maioritariamente das mesadas (45%), seguido de tarefas domésticas (21%) e de ofertas dos pais 

(16%). Por fim temos o trabalho exterior e as prendas de outras pessoas (10% e 8% 

respetivamente). Na realidade as crianças poupam mais que os seus pais. Já na hora de gastar, 

gastam – como os pais lhes ensinaram – em objetos de grande valor. Pelo desconhecimento do 

potencial deste target, as empresas de computadores por exemplo, punham as crianças 

completamente de parte (McNeal 1999: 49). 

Quando falamos de mercados infantis podemos identificar três principais e um adiciona l 

dependendo do autor. Segundo McNeal (2007: 349) são identificáveis três: (a) mercado 

primário: a criança gere uma mesada, onde as categorias de produtos em que mais gastam são 

os brinquedos e as guloseimas; (b) mercado de influência: desde os dois anos de idade as 

crianças começam a mostrar a sua preferência no que diz respeito aos gastos familiares; (c) 

mercado futuro: as crianças são um grupo de consumidores futuros, que quando forem adultos 

comprarão as suas marcas preferidas, sendo necessário estabelecer um vínculo emocional com 

eles desde muito cedo; Viñes e Soler (2008: 35) consideram ainda um quarto mercado: (d) 

mercado de beneficiários: referente à idade escolar – seis aos dezoito anos – onde beneficiam 

do investimento público. 

Quando considerados em conjunto – primário, de influência e futuro – as crianças têm um valor 

de mercado potencial superior a qualquer outro grupo demográfico. Por esta razão são agora 

um target desejado pelos produtores e retalhistas, o que consequentemente vira as atenções de 

marketing para o foco infantil (McNeal 2000: 10). 

2.4. Motivos do Consumismo e Envolvimento Infantil 
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A maioria dos comportamentos humanos numa sociedade industrializada são comportamentos 

de consumo, evidenciando que nestas condições os pais desempenham um papel fundamenta l 

no desenvolvimento do consumidor infantil, esperando que os filhos vejam e aprendam os seus 

hábitos de consumo. No entanto, aparentemente os pais não estão consciencializados para os 

comportamentos de consumo que incutem nos seus filhos (McNeal 2007: 322). 

Observando o panorama Ocidental, existiu nos últimos trinta anos uma mudança tremenda na 

estrutura familiar tradicional. Esta alteração é produzida pela gravidez tardia, famílias 

monoparentais e pais de maior idade. Os pais têm menos filhos (síndrome chinesa) e tentam 

dar-lhes mais coisas, concedendo-lhes maior importância nas compras (McNeal 2007: 59). 

Em cada vez mais lares existe apenas um progenitor, esperando-se que a criança participe mais 

nas decisões de consumo assumindo o papel do progenitor ausente. Existe um adiamento em 

ter filhos até que as carreiras dos pais estejam estabilizadas. Assim, os pais conseguem prestar 

uma maior atenção aos filhos deixando-os participar nas compras. Como a maioria dos pais 

trabalham, consequentemente passam menos tempo em casa e mais tempo no trabalho. Aos 

pais acaba por trazer um sentimento de culpa, utilizando o dinheiro extra como substituição do 

tempo em que estão ausentes, causada não só pelo trabalho, mas também pelo aumento 

constante do número de divórcios (McNeal 2007). 
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Capítulo 3 – Marketing Infantil 

 

Ainda que atualmente a área do marketing desperte grande interesse por parte da maioria dos 

gestores, este conceito ainda é considerado estranho para um grande número de indivíduos 

(singulares ou coletivos). Estranho no sentido em que o marketing sugere apenas vender, 

promover e outras atividades relacionadas com vendas. Na verdade, inclui um grande e 

diversificado número de funções e tarefas numa dimensão muito mais alargada que apenas a 

promoção e venda de produtos (Al-Jeraisy 2008: 12). 

Enquanto muitos autores tentam encontrar definições extensas sobre o que é o marketing, 

Murray (2012: 3) define esta matéria apenas como “(…) getting and keeping customers”, e 

afirma que se aplica a qualquer segmento de idade. 

 A verdadeira diferença entre o marketing e esta variante infantil deve-se sobretudo ao facto da 

sua aplicabilidade num segmento que inclui crianças dos zero aos doze anos de idade. Seguindo 

esta linha de visão e tendo em conta que as crianças são um público com o qual se deve ter mais 

cuidado os profissionais do marketing e da publicidade devem conseguir ajustar-se a eles: 

 

To grow and thrive, children need not just food and material goods but also care and affection that 

promotes their health, cognitive development, and social and emotional well-being. When children’s 

needs in these areas are well met, all of us benefit. But when they are not, society suffers. So all of us 

have an interest in what happens to children when parents work and in how their needs are well met 

(Waldfogel 2006: 1). 

 

Clavert (2008: 214: 219) indica que as crianças por volta dos oito anos pensam que o propósito 

de existirem publicidades é para os ajudarem nas decisões de compra, estando completamente 

inconscientes da persuasão para a compra de um produto específico. Se na teoria parece ser 

fácil engana-las, na prática existe alguma dificuldade acrescida. Existe a necessidade de captar 

a atenção da criança para que deseje, reconheça, lembre e mais tarde compre o produto. Na 

verdade, tanta exposição a publicidade pode ter resultados negativos, incluindo conflitos entre 

pais e filhos, obesidade e atitudes materialistas. 

Os meios de comunicação, de uma forma geral estão a substituir os pais no que concerne à 

educação das crianças (Martins, Gonçalves, Santos, & Pereira 2012). A explicação para isto é 
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que os pais possuem algumas dificuldades em manusear estes novos equipamentos – 

computador, tablet ou smartphone – e as crianças por sua vez têm uma ideia enraizada de que 

tudo aquilo que está presente nos meios de comunicação é para ser consumido, necessitando de 

um maior acompanhamento por parte dos pais. Não deve existir uma punição exclusiva das 

empresas, pela escassez de relações pais-filhos. Não existe dúvida que a publicidade influenc ia 

diretamente a formação das crianças, mas não é um fator decisivo de socialização (Nascimento 

2015: 22). 

Calvert (2008: 205) explica que publicitar para crianças envolve a publicitação de brinquedos 

e comida, onde a maioria possui alto teor de gordura e açúcar e são baixos em valor nutriciona l. 

Técnicas de marketing mais recentes levaram à publicidade e às chamadas stealth marketing 

techniques a publicitação de produtos em filmes e videojogos. Estas estratégias fazem com que 

as crianças menores de oito anos, sejam alvos vulneráveis devido à falta de capacidades 

cognitivas que as façam entender o caráter persuasivo da televisão (figura 2) e das publicidades. 

Figura 2 - Investimento publicitário em Portugal (%) 

 

Fonte: 1 

Segundo o estudo Connected Kids Trend Watch (2017), referente a uma amostra de mil 

duzentos e trinta e um jovens entre oito e dezanove anos de idade no Reino Unido, foi concluído 

                                                 
1 Informação disponível em meiosepublicidade.pt/2017/01/investimento-no-digital-ultrapassa-pela-primeira-da-

imprensa-portugal/, consultado em 27 de dezembro de 2017 

73,91
77

8,01 8,829,14 7,28
4,89 3,273,65 3,26

0,4 0,37

2015 2016

Televisão Digital Imprensa Outdoors Rádio Cinema

http://www.meiosepublicidade.pt/2017/01/investimento-no-digital-ultrapassa-pela-primeira-da-imprensa-portugal/
http://www.meiosepublicidade.pt/2017/01/investimento-no-digital-ultrapassa-pela-primeira-da-imprensa-portugal/
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que no segmento referente aos 8-12 anos, 66% dessas crianças possuíam um smartphone. Nesse 

mesmo segmento, cerca de 60% possuía também um tablet. O mesmo estudo mostrava os 

equipamentos utilizados para assistir programas televisivos, com particular destaque para o 

abrandamento da televisão e para o constante crescimento do computador, tablet e smartphone. 

Estes novos equipamentos fazem com que a aposta em conteúdos publicitários digitais seja 

maior e menos arriscada (figura 3). 

Figura 3 - Investimento publicitário nos EUA (%) 

 

Fonte: 2 

Parece também existir consenso segundo Viñes e Soler (2008: 13) sobre a permeabilidade do 

target infantil para aquilo que é novo e para as mensagens dos meios de comunicação. O 

contacto com eles, uma vez que as suas rotinas são tão ou mais estritas que as de outros públicos, 

não é fácil, mas quando esse contacto é estabelecido existe um incremento na lembrança. Isto 

já que para as crianças existe uma satisfação geral em assistir ao mesmo anúncio várias vezes, 

mas mais que isso existe uma predisposição em experimentar coisas que ainda não conhecem. 

A televisão é atualmente para os anunciantes a forma mais importante de chegar às crianças. 

Em grande parte, graças à sua programação, é mais fácil segmentar as crianças e as suas 

famílias. As empresas têm a possibilidade de se unir a projetos comunicacionais em diversas 

                                                 
2 Informação disponível em emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Surpass-TV-Next-Year/1013671 , 

consultado em 27 de dezembro de 2017 
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plataformas – online, televisão ou revistas – devendo posteriormente assumir uma política 

interna de publicidade rigorosa e ter em conta não só os conteúdos da programação como os 

das publicidades. Um exemplo disso é que na programação do Disney Channel, sempre que 

existam anúncios com crianças a experimentar desportos considerados perigosos, estas devem 

aparecer adequadamente equipada (Jiménez 2010: 41). 

Até mesmo para os profissionais de marketing que atuam num setor em que os jovens não são 

um mercado primário, eles tentam de qualquer forma entrar nele. O objetivo é entrar nas mentes 

destes jovens o mais cedo possível, mesmo que no início isso não represente uma hipótese 

rentável (Kotler et al. 2017: 53). 

3.1. Estratégias e Técnicas de Marketing 

 

As ferramentas do marketing geral para o marketing infantil não mudam em nada. Continuam 

de facto os mesmos quatro “P’s” de McCarthy (1960): Preço, produto, promoção e 

posicionamento. Numa versão mais recente a importância destes quatro “P’s” pode ser definida 

do seguinte modo: 

 

In addition to developing the right Product, Place and Promotion, marketing managers must also decide 

the right Price. Price settings must consider the kind of competition in the target market and the cost of 

the whole marketing mix. A manager must also try to estimate customer reaction to possible prices. 

Besides this, the manager must know current practices as to markups, discounts, and other terms of 

sale. And if customers won’t accept the Price, all of the planning effort is wasted. All four Ps are needed 

in a marketing mix. In fact, they should all be tied together. But is any one more important than the 

others? Generally speaking, the answer is son – all contribute to one whole. When a marketing mix is 

being developed, all (final) decisions about the Ps should be made at the same time. That’s why the 

four Ps are arranged around the customers in a circle – to show that they all are equally important 

(Perreault e McCarthy 2002: 60). 

 

Entre as técnicas utilizadas pelos marketers estão algumas mais tradicionais, mas em anos 

recentes foram experimentadas outras novas (Calvert 2008: 207-211): 

a. Repetição: A ideia principal é a de que se o target estiver familiarizado com o produto 

as hipóteses de que o compre e use aumentam; 
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b. Personagens e brindes: Algumas campanhas de marketing utilizam personagens que 

permitem ao público associá-las a uma marca específica (Ronald McDonald ou 

Spongebob Squarepants). Os brindes por outro lado possuem a função principal de 

aumentar as vendas; 

c. Celebridades: O endeusamento das celebridades também ajuda a vender produtos, sendo 

esperado que as crianças que gostem destas celebridades em particular, comprem os 

produtos a elas associados; 

d. Posicionamento: Reconhecida como uma técnica de sucesso quando no filme E.T 

(1982), a personagem comeu os doces Reese’s Pieces aumentando em cerca de 66% a 

compra do produto; 

e. Marketing viral: Pode ser entendido como o buzz criado quando as pessoas falam de um 

produto, seja na realidade ou virtualmente; 

f. Software de monitorização: Com a combinação dos cookies de uma página online 

juntamente com os registos dos utilizadores nessas páginas, os marketers conseguem 

obter informação extensiva sobre as preferências dos utilizadores por produtos e 

serviços; 

Segundo Lindström e Seybold (2003: 26) as marcas e produtos para crianças devem estar 

associadas a categorias como as seguintes: (a) humor: proporcionar momentos agradáveis e 

divertidos (Gru o Maldisposto); (b) habilidade: incentivar as habilidades (Lego, Science4you); 

(c) fantasia: trabalhar com a imaginação, sem existência real (Harry Potter, Frozen); (d) 

estabilidade: demonstrar que é possível passar por processos sem mudar o núcleo (The Sims). 

De acordo com Calvert (2008) para encontrar uma estratégia de marketing devemos conhecer 

ambos os públicos – pais e filhos – e saber o que têm em conta na hora de comprar um produto, 

as crianças procuram uma satisfação imediata, são levadas pela emoção e reparam mais no 

aspeto visual, enquanto os pais procuram satisfazer os desejos dos filhos, valorizam os valores 

que os produtos possam proporcionar às suas crianças e precisam de informação racional. 

O processo de comunicação é deveras importante quando de fala de marketing infantil. Segundo 

Navarro e Morillas (2010: 132) devemos ter em conta que a marca deve transmit ir 

comprometimento e segurança aos pais e criar vínculos fortes e duradouros com os filhos, já a 

mensagem deve usar argumentos racionais se dirigida aos pais e um tom emocional se dirigida 

aos filhos. 



28 

Na verdade, os jovens adoram o que os adultos odeiam e a juventude em si não tem medo de 

experimentar coisas novas, testando produtos e serviços totalmente novos, que os segmentos 

superiores podem considerar à partida arriscados (Au-Yong-Oliveira, Gonçalves, Martins, & 

Branco 2018). 

3.2. Marketing nas Redes Sociais 

 

Nos últimos anos o mercado interativo tem sentido uma expansão significativa, principalmente 

no que diz respeito a ferramentas que permitem segmentar crianças e jovens, como é o caso das 

plataformas digitais (Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube) (Martins, Costa, Oliveira, 

Gonçalves, & Branco 2019). O marketing digital pode ser entendido como um conjunto de 

ações feitas em diversos meios digitais com o objetivo de promover empresas e produtos. Uma 

das mais recentes adições a este termo é precisamente a de comunicar nas redes sociais 

(Gonçalves, Martins, & Rocha 2016). 

Segundo Chester e Montgomery (2008: 2) os marketers estão ativamente focados no público 

jovem afirmando que são quem move as plataformas digitais. Michael Pond3 (2008) explica 

esta tendência dizendo que os jovens de hoje não conheceram uma época em que não fosse 

possível estar online e que a web lhes proporciona mais um elemento interativo que 

principalmente as crianças adoram. 

Além disto, a segmentação de jovens é uma das coisas mais empolgantes que os marketers 

podem fazer. As ações voltadas para este target necessitam de anúncios criativos, conteúdo 

digital e utilização de celebridades ou marcas inovadoras (Kotler et al. 2017: 54; Teixeira, 

Martins et al. 2018). 

Em primeiro lugar temos de entender que o MRS é algo que acontece em ambiente online e que 

é criado pelos utilizadores, sendo que esta criação é muito mais ocorrente e constante do que 

era antes. Este tipo de marketing é utilizável por qualquer empresa em qualquer mercado devido 

aos seus aspetos nucleares: (a) simples de aceder; (b) ferramentas de uso fácil; (c) intuitivo para 

a pessoa comum. Ao contrário do que acontece na televisão e no jornal o MRS desloca-se à 

velocidade com que as pessoas encontram, leem e partilham os conteúdos, ou seja, a 

                                                 
3 Informação disponível em mediapost.com/publications/article/84307/stickam-top-online-video-site-for-teens , 

consultado em 15 de fevereiro de 2018 

https://www.mediapost.com/publications/article/84307/stickam-top-online-video-site-for-teens
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possibilidade de chegar a um grande número de pessoas depende em muito do número de 

pessoas que consegue encontrar estes conteúdos (SEOP 2011: 4-5). 

Segundo a SEOP (2011: 6) o ser humano é deveras interessante na forma como constrói 

relações a partir da partilha – de algo que aconteceu na vida pessoal ou que viu na televisão – 

sendo uma componente essencial das redes sociais. No entanto este processo não é apenas a 

criação de conteúdos ou mensagens num formato diferente, para as empresas surge como uma 

oportunidade de criarem uma relação com o público-alvo. 

Evidentemente para que o mecanismo do MRS funcione não chega apenas a criação de uma 

conta no Facebook ou no Instagram. Tal como qualquer outro meio de comunicação este 

também requer um bom planeamento e sobretudo um plano estratégico de marketing, existindo 

posteriormente a necessidade de monitorização e o entendimento de que a cada parcela de 

tempo que a empresa está fora do ambiente online pode estar a perder seguidores e potenciais 

clientes (SEOP 2011: 8-9). 

Um erro comum, ainda que agora cada vez menos constante, é o de associar as contas das redes 

sociais a um respondedor automático, sendo que esta função deveria ser desempenhada por uma 

pessoa criando empatia e esclarecendo dúvidas que possam surgir às pessoas que contactam a 

página, de forma personalizada. Menos provável ainda de acontecer é achar que existe controlo 

sobre a informação. No preciso momento em que a informação é disponibilizada online deixa 

de existir um controlo absoluto sobre ela, onde cada utilizador pode editar, partilhar ou 

simplesmente ignorar a mensagem (SEOP 2011: 11-12). 

Figura 4 - Utilizadores mensais das principais redes sociais  
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Fonte: 4 

De acordo com Chester e Montgomery (2008: 4) na medida em que muitos destes jovens passa 

grande parte da sua vida pessoal e social nestes sites, o MRS combina uma grande variedade 

de técnicas digitais oscilando deste o perfil comportamental dos utilizadores até à promoção da 

marca. A rede social mais relevante para verificar esta tendência (figura 4) é o Facebook que 

no espaço de dez anos passou de sessenta milhões de utilizadores (2007) para dois mil milhões 

(2017). 

As redes sociais são consideradas ferramentas muito fortes para promover brand advocacy e 

marketing viral (Martins et al. 2016). As campanhas de marketing viral não são mais do que 

mensagens convincentes que exploram comportamentos comuns e utilizam as redes sociais para 

que possam ser passadas de utilizador para utilizador em larga escala, onde os únicos 

requerimentos para que obtenha sucesso são uma base de dados avultada, uma boa mensagem 

e também uma boa razão pela qual a mensagem deva ser partilhada (SEOP 2011: 22). Aqui as 

recomendações dos amigos virtuais são uma forma peculiar de promover uma marca e que 

segundo Mark Zuckerberg5 (2007) é o novo modus operandi: 

 

Social actions are powerful because they act as trusted referrals and reinforce the fact that people 

influence people. It’s no longer just about messages that are broadcasted out by companies, but 

increasingly about information that is shared between friends. So, we set out to use these social actions 

to build a new kind of ad system. 

 

O YouTube por exemplo incluiu o marketing viral como um dos serviços ao dispor dos 

publicitários com a introdução de um algoritmo capaz de verificar a popularidade dos vídeos 

permitindo alocar os anúncios especificamente nesses vídeos. As plataformas digitais estão a 

posicionar cada vez mais anúncios nas suas páginas, em espaços que façam os utilizado res 

sentir e pensar que eles sempre ali estiveram (Chester e Montgomery 2008: 9). 

A juventude define as tendências, especialmente quando se trata de música, cinema, desporto, 

culinária, moda ou tecnologia. Os mais velhos não costumam dispor de tempo e agilidade para 

                                                 
4 Informação disponível em techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-b illion-users/, consultado em 27 de dezembro  

de 2017 
5 Informação disponível em newsroom.fb.com/news/2007/11/facebook-unveils-facebook-ads/, consultado em 15 

de fevereiro de 2018 

https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/
https://newsroom.fb.com/news/2007/11/facebook-unveils-facebook-ads/
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a exploração e por isso acompanham as recomendações dos mais jovens, sendo que este 

segmento costuma ser o primeiro grupo a testar produtos novos, tornando-se os alvos principa is 

dos profissionais de marketing (Teixeira, Branco et al. 2018). 

Este universo das redes sociais – que engloba Facebook e Twitter – começou como uma 

tendência entre os jovens aplicando-se o mesmo a serviços como por exemplo o Spotify ou a 

Apple Music (Kotler et al. 2017: 56).  

3.3. Regulamentação Publicitária Infantil 

 

Em 2001, a Suécia levou à Comunidade Europeia o debate a favor de abolir por completo a 

publicidade direcionada a crianças. Ainda que não fosse ao encontro da posição dos restantes 

membros fez com que na Bélgica surgissem discussões sobre a necessidade do controlo 

publicitário. Este problema não era de facto novidade e em alguns países já existiam algumas 

medidas implementadas: (a) na Finlândia as crianças apenas podem representar um papel 

passivo nos anúncios de doces; (b) na Áustria existe um bloqueio a publicidades durante a 

programação infantil; (c) na Grécia o cancelamento da publicidade a brinquedos em horários 

entre as dezanove e as vinte e duas horas (Solomon et al. 2006: 514). 

Evidentemente todas estas polémicas são para o mundo publicitário bastante questionáveis e 

nesse sentido foram feitos dois estudos para comprovar se o alcance publicitário é maior em 

horários de programação infantil ou em horários de programação familiar (Solomon et al. 2006: 

514). 

O primeiro estudo tinha como intenção avaliar o efeito provocado pelo programa na efetividade 

da publicidade subsequente. Nesse sentido foram escolhidos dois programas, um considerado 

positivo (The Flinstones) e outro neutro (programa que ensina as crianças a reciclar) com uma 

amostra constituída por crianças entre os oito e os doze anos. Aquilo que foi revelado é que o 

programa positivo gerou um efeito mais positivo nas avaliações das publicidades do que o 

programa neutro (Solomon et al. 2006: 514). 

Resumidamente os programas que as crianças gostam, transcrevem um efeito positivo nas 

publicidades que seguem esses programas, enquanto os programas neutros têm um impacto 

menos bom. 
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O segundo estudo seguia a mesma lógica, com a inclusão de duas variáveis distintas. A primeira 

pretendia inquirir o gosto ou não do programa e a segunda era o target do programa diferindo 

entre crianças e famílias. Foram escolhidos três programas: (a) The Simpsons por ser um 

programa dirigido para crianças e que elas gostam; (b) Star Academy – programa de talentos 

musicais – também apreciado por crianças, mas enquadrado numa vertente familiar; (c) 

noticiário, o menos apreciado, de um modo geral, pelas crianças e destinado à família (Solomon 

et al. 2006: 515). 

Para a realização deste estudo foram entrevistados cerca de cento e vinte e seis crianças de 

idades compreendidas novamente entre oito e doze anos. Aquilo que este estudo apurou é que 

as crianças não são mais influenciadas por estarem presentes a publicidades durante programas 

direcionados para elas. Aquilo que realmente acontece é que esta influência é maior durante a 

emissão de programas como as notícias por exemplo (Solomon et al. 2006: 515). 

Isto permite-nos dizer que não é por banir a publicidade infantil nos períodos em que existe  

programação infantil que a exposição das crianças será menor, aquilo que se deveria mesmo 

considerar seria durante a emissão de programas de cariz familiar. 

Em 2014 foi deliberado no Brasil que o posicionamento das empresas teria necessariamente 

que focar os pais na venda dos produtos e não as crianças. Esta decisão foi tomada após o 

incremento excessivo de publicidades de refrigerantes e aperitivos. As publicidades 

consideradas abusivas são aquelas que apresentem cores excessivas, efeitos especiais, 

linguagem infantil ou por exemplo associações a personalidades relacionadas com o público 

infantil. Na Argentina existe uma lei – Ley de Medios – que regulamenta a atividade publicitár ia 

e na Noruega é proibida publicidade direcionada a crianças com idade inferior a doze anos, 

sendo que para o resto não pode exceder 15% da programação diária. Finalmente, na Inglaterra 

não podem ser utilizadas mascotes na publicidade de alimentos e é proibido o uso de efeitos 

especiais que possam levar a criança a pensar que o produto possui propriedades distintas da 

realidade (Nascimento 2015: 19-21). 

Segundo Dinis (2016) também em Portugal esta regulamentação surge como um tema 

recorrente, discutindo-se a restrição horária como é previsível a produtos com alto teor de 

açúcar quando estiverem a ser transmitidos programas infantis – mais precisamente trinta 

minutos antes e depois destes – seja na televisão ou na rádio como forma de prevenir 

comportamentos que conduzam à obesidade infantil. 
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Devido à estrutura das famílias atuais existe uma grande dificuldade em controlar a exposição 

das crianças à publicidade. Isto deve-se ao facto de ambos os pais estarem a trabalhar e as 

crianças terem como única companhia a televisão, o computador e o telemóvel. Para além disso 

os canais infantis oferecem às emissoras uma oportunidade única de aumentar o seu público e 

em torno deste aumento é movimentado um mercado de milhões (Sampaio 2000: 148). 
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Parte II – Descrição do Estágio 

Capítulo 4 – Chavesidis, Sociedade de Distribuição, S.A 

 

A insígnia E.leclerc é líder na grande distribuição em França, local de onde é originária. Em 

2012 (dados da página internet do E.leclerc) atingiu um volume de vendas internacional de 34,8 

mil milhões de euros. Sob a alçada da insígnia foram lançadas treze marcas comprometidas 

com tornar acessível ao consumidor todos os produtos e serviços. 

Figura 5 - Logótipo E.leclerc 

 

 

 

 

Fonte: E.leclerc 2013 

Existem em França cerca de noventa e seis mil trabalhadores distribuídos por quinhentas e 

sessenta e duas lojas, onde 70% (perto de trezentas e noventa) são hipermercados (superfíc ies 

entre os 2500m2 e os 6000m2). Pela Europa existem mais cento e vinte e três lojas – das quais 

mais de oitenta entre Itália e Polónia. Em Portugal ficamos por um número mais modesto, com 

vinte e uma superfícies E.leclerc distribuídas nas seguintes localizações: Amora; Barcelos; 

Bobadela; Braga; Caldas da Rainha; Chaves, Entroncamento; Express Chaves; Fafe; 

Famalicão; Feira; Figueira da Foz; Lamego; Lordelo; Lousada; Montijo; Portalegre; Santarém; 

São Domingos de Rana; Valongo; Viana do Castelo. 

Desde a sua criação, em 1949, que o denominado “movimento E.leclerc” assenta em 

empreendedores autónomos, proprietários do seu comércio. Esta independência constitui hoje 

cerca de quatrocentos e setenta e quatro aderentes em França. Contrariamente aos grupos 

entenda-se integrados, este movimento defende a autonomia e iniciativa individual de cada loja 

em consequência do referido inicialmente – tornar os bens e serviços acessíveis ao maior 

número de pessoas. 
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A fórmula do fundador Édouard Leclerc é em teoria simples “comprar o mais barato possível, 

para vender o mais barato possível”. Regra que segundo ele tem sido posta em prática com o 

abandono dos intermediários e recorrendo diretamente aos produtores. 

A prática desta política de preços baixos permite que a marca seja competitiva há mais de 

cinquenta anos. A acessibilidade aos produtos depende também da informação e por isso a 

comunicação da marca passa por dar aos consumidores uma melhor perspetiva sobre o universo 

do consumo tal como a sua evolução e inovação. 

O E.leclerc de Chaves iniciou funções ao público a 16 de outubro de 1996, no setor de atividade 

comercial com a nomenclatura de comércio a retalho em supermercados e hipermercados (CAE 

47111) que será explanada de seguida. 

Figura 6 - E.leclerc de Chaves 

Fonte: E.leclerc 2015 

A CAE-Rev.3, elaborada pelo INE tem entre outras, as funções de classificação, organização e 

comparabilidade estatística. O sistema de codificação utilizado na CAE-Rev.3 pode dividir-se 

em duas partes: uma codificação alfabética feita com uma letra de A a U e uma codificação 

numérica iniciada com a divisão (dois dígitos), grupo (três dígitos), classe (quatro dígitos) e 

finalmente subclasse (cinco dígitos). 

Correspondente ao comércio a retalho temos a letra G, a divisão é 47 (comércio a retalho, exceto 

de veículos automóveis e motociclos), o grupo é 471 (comércio a retalho em estabelecimentos 

não especializados), a classe 4711 (comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, 
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com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco) terminando na subclasse 

47111 (comércio a retalho em supermercados e hipermercados). 

Evidentemente existe um sistema respeitável em torno do CAE, no entanto apenas é importante 

distinguir aqui de que forma são classificadas as empresas para posteriormente fazer um 

enquadramento no setor de atividade. 

A empresa em questão alcançou a distinção PME Líder e PME Excelência em 2016 e 2017 pelo 

IAPMEI em parceira com onze bancos a atuar em Portugal. O primeiro estatuto (PME Líder) 

de acordo com o regulamento de estatutos PME Líder e PME Excelência de 2017 publicado 

pelo IAPMEI, detentor de ambas as marcas, é atribuído às PME que “demonstrem elevados 

níveis de desempenho e de solidez financeira” mediante dez condições especiais definidas pelo 

mesmo documento. 

Estas condições passam entre outras por obter um resultado líquido positivo em 2016, um 

volume de negócios superior ou igual a um milhão de euros e uma autonomia finance ira 

superior ou igual a 30% (traduzido pelo rácio de autonomia financeira que é igual aos capitais 

próprios da empresa a dividir pelo ativo líquido). 

O segundo estatuto (PME Excelência) é atribuído com base no universo do estatuto anterior 

onde as empresas que “apresentem melhores desempenhos será também anualmente 

distinguido com o estatuto de PME Excelência, criando condições acrescidas de visibilidade”. 

As condições de acesso a este estatuto passam por obter uma autonomia financeira em 2016 

superior ou igual a 37,5%, uma rendibilidade líquida do capital próprio superior ou igual a 

12,5% (este indicador mede a capacidade dos capitais próprios em gerar retorno financeiro) e 

um crescimento do volume de negócios superior ou igual a 0%. Estes estatutos citados dispõem 

de um conjunto de facilidades acrescidas com o objetivo de melhorar o perfil de risco e 

incentivar as empresas na concretização da sua ambição estratégica. 

4.1. Posicionamento da Empresa no Setor 

 

A distinção entre o comércio a retalho especializado e não especializado é feita pela 

denominação por exemplo de “frutaria” ou “peixaria” correspondentes ao comércio em sítios 

especializados que a título de curiosidade, equivalem respetivamente à CAE 47210 e CAE 

47230. Como o próprio nome indica, um estabelecimento não especializado vende vários 
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produtos alimentares – e não alimentares – não existindo uma especialização concreta. Aqui 

estão englobados não só supermercados e hipermercados, mas também mercearias e 

minimercados, com a correspondência de comércio a retalho em estabelecimentos não 

especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco (CAE 4711). 

Segundo o estudo QES do Banco de Portugal, o número de empresas incluídas no mesmo 

agregado (CAE 4711) que a Chavesidis, ao abrigo do CAE Rev.3 e classe de dimensão Médias 

Empresas, possuía no ano de 2015 cento e quinze empresas, número que aumentou em 2016 

para cento e vinte e seis. Esta variável é constituída no ano mais recente pela saída de dez e 

entrada de vinte e uma novas empresas. 

As cidades no topo de localização destes estabelecimentos são Lisboa (16%), Porto (15%) e 

Faro (10%). É identificável no mesmo estudo que as empresas com maturidade superior a dez 

anos (62%) têm uma representatividade nacional no que diz respeito ao volume de negócios de 

70% enquanto as empresas de maturidade até cinco anos (20%) e de seis a dez anos (18%) 

movimentam um volume de negócios de 12% e 18% respetivamente. 

No mesmo agregado referido anteriormente, no universo das cento e vinte e seis empresas 

identificadas no ano de 2016 explorando os indicadores de síntese, a empresa em questão situa -

se no décimo segundo lugar no indicador de volume de negócios, em terceiro lugar no indicador 

de vendas e serviços prestados ao exterior e no oitavo lugar no número de pessoas ao serviço. 

É interessante referir aqui que enquanto a média de colaboradores do agregado diminuiu, a 

Chavesidis conseguiu aumentar esse número. 

Relativamente ao distrito (Vila Real) conquistou um valor de negócios superior à média distrita l 

em 51%. Vila Real situa-se na segunda posição nos distritos com maior volume de negócios, 

ficando apenas atrás de Ponta Delgada e à frente de Viana do Castelo. É possível explicar que 

não seja Lisboa ou Porto a dominar este indicador, uma vez que tal como foi dito anteriormente 

este segmento não abrange apenas supermercados e hipermercados, mas sim lojas de menor 

dimensão, algo em número mais acentuado nos três distritos supracitados. Por conseguinte, 

estamos a falar de empresas independentes e não de grupos comerciais, por isso é expectável 

que tanto o Continente como o Pingo Doce entre outros, não estejam inseridos na estatística, 

onde de qualquer forma o número médio aumentaria em quase ou em todos os distritos. 

O balanço é o instrumento de contabilidade que reflete a situação económico-financeira da 

empresa, podendo estabelecer-se comparações relativamente aos competidores diretos e 
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indiretos. No mesmo parâmetro é observável o número de clientes da empresa numa 

determinada dará, neste caso 2015 e 2016. Como a empresa não facultou informações para a 

elaboração do desempenho da empresa nestes dados, estima-se que seja uma média calculada 

pelos criadores do documento QES com base em anos anteriores. De qualquer forma é 

impossível apurar o número de clientes que visitaram a superfície sendo certo que o mesmo 

cliente pode realizar várias compras, associando o software cada cliente a um pagamento não 

diferenciado as pessoas por número de pagamentos. 

Com base 100%, o número médio de visitantes, que consta no estudo QES, à Chavesidis é de 

aproximadamente 38,43% em 2015 e de cerca de 32,87% em 2016. Notamos claramente um 

decréscimo de quase 6% de visitantes de 2015 para 2016 relativamente à média do agregado, 

ainda que não seja possível apurar as causas desta descida. 

Aquilo que é possível concluir à primeira vista em relação à empresa Chavesidis, é que se 

superioriza em relação à média do agregado setorial em que está inserida, sobrevivendo por 

mais de dez anos (vinte e um anos à data de elaboração deste texto) o que são resultados 

excelentes. Ainda que se possa ressentir do sinistro ocorrido em 2017 com certeza que em 2018 

com a recente restruturação da loja, continuará a crescer como em anos anteriores. 

4.2. Integração do Estagiário 

 

A modalidade de estágio, na empresa Chavesidis, Sociedade de Distribuição, S.A. (E.leclerc de 

Chaves) teve início no dia doze de setembro de 2017 e término a seis de abril de 2018. O estágio 

decorria de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde com uma hora de almoço 

a separar este horário (12:30h – 13:30h). 

No dia onze do mesmo mês e ano referidos no parágrafo anterior, existiu uma reunião com o 

administrador da empresa – e também supervisor do estágio – no sentido de esclarecer e 

referenciar alguns pontos-chave a serem atingidos ao longo das mil e cem horas seguintes. 

Na medida em que a apresentação aos colaboradores e ao espaço físico era desnecessária uma 

vez que existe uma familiarização de longa data com a empresa, o primeiro dia foi passado a 

trabalhar na realização do projeto de uma campanha infantil. 
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Capítulo 5 – Descrição das Atividades Realizadas 

 

Neste quinto capítulo existe a procura em descrever, ainda que em grosso modo, as principa is 

atividades desenvolvidas. Entenda-se que as atividades não foram totalmente desenvolvidas de 

forma contínua, ou seja, a aquisição e tratamento de dados de todas elas foi feita ao longo do 

estágio, de forma descontínua. 

5.1. Caraterização Sociodemográfica do Concelho 

 

Uma das grandes tarefas realizada ao longo do estágio foi a de efetuar a caraterização  

sociodemográfica do concelho de Chaves comparativamente à situação portuguesa. Visando 

sempre entender a situação contemporânea infantil foram considerados os seguintes 

indicadores: (a) População por grandes grupos etários; (b) Índice de envelhecimento; (c) 

População infantil; (d) Número de divórcios por cada cem casamentos; (e) Número de famílias 

monoparentais do sexo feminino; (f) Poder de compra concelhio. Foi feita ainda uma 

ponderação sobre o poder de compra médio, este último feito pelo autor do presente documento 

com base no valor do poder de compra médio anual. 

É importante referir que o número de divórcios está também enquadrado a nível europeu, 

estabelecendo uma correlação entre a parte teórica e prática deste relatório como uma das 

principais razões para o aumento precoce do consumidor infantil. 

Existiu sempre a tentativa de perceber o valor real destes indicadores e aquilo que eles 

representam, tal como a necessidade da sua existência, sendo que antes da avaliação de qualquer 

um deles estará presente uma breve definição. Face à inexistência de dados anuais precisos na 

maioria dos indicadores não será possível estabelecer um viés no que concerne aos anos 

escolhidos, mas procurou-se encontrar datas que possam representar a melhor análise destes 

dados. 

Tabela 1 - População Portuguesa por grandes grupos etários (%) 

Ano 1971 1981 1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-14 28,5 25,3 19,7 16,2 15,2 15 14,9 14,7 14,5 14,2 14,1 

15-64 61,8 63,2 66,5 67,3 66,3 66,1 65,9 65,7 65,5 65,3 65 
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65+ 9,7 11,5 13,8 16,5 18,5 18,9 19,2 19,6 20,1 20,5 20,9 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Tabela 2 - População Flaviense por grandes grupos etários (%) 

Ano 1971 1981 1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-14 - - - 14,4 12,2 11,9 11,7 11,6 11,4 11,1 10,9 

15-64 - - - 65,6 64,1 63,8 63,7 63,6 63,3 63,1 62,9 

65+ - - - 20 23,7 24,2 24,6 24,9 25,3 25,8 26,3 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Quando se fala de grandes grupos etários consideramos três principais: (a) jovens (0-14); (b) 

adultos (15-64); (c) idosos (65 ou mais anos). De uma forma geral existe uma familiarização 

com a realidade portuguesa, sabemos que a cada ano que passa existem menos jovens e 

população ativa e mais idosos. Esta afirmação é inegável e as duas tabelas acima assim o 

comprovam. Observando a tabela da população portuguesa (tabela 1) vemos que no ano de 

1971 a população jovem constituía à volta de 28,5% da população total do país, o que 

comparativamente a 2016 diminui para metade, sendo agora cerca de 14,1%. Isto corrobora o 

panorama da estrutura familiar contemporânea onde os pais têm cada vez menos filhos ou 

esperam até que as suas carreiras profissionais estejam estabilizadas, fazendo com que estes 

pais tenham também maior idade que em anos anteriores. 

Como o segundo grupo etário compreende um maior segmento de idades é esperado que a 

população seja de um número maior do que nos segmentos adjacentes. Desde 1971 até perto de 

2001 este grupo aumentou em cerca de 5,5% passando de 61,8% para 67,3%. Aquilo que é de 

facto relevante é que não só esta tendência de crescimento inverteu completamente, como os 

dados relativos ao segmento de jovens continuou a acompanhar esta descida. Em 2010 

assistimos a uma descida dos 67,3% registados em 2001 para 66,3%, já em 2016 esta descida é 

ainda maior registando 65% e o grupo etário dos jovens 14,1% como já referido anteriormente.  

Escusado será dizer que se dois dos grupos desceram em número populacional então com quase 

total certeza um deles aumentará. O grupo dos idosos regista em todas as instâncias da tabela 

um aumento da percentagem de população idosa em Portugal, passando de 9,7% em 1971 para 

20,9% em 2016. 

Passando para os dados relativos ao mesmo indicador na população flaviense (tabela 2) a 

tendência de um modo geral mantem-se. Existem cada vez menos jovens, menos população 
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ativa e mais idosos. A real diferença aqui é em termos de valores, onde se confirma outra ideia 

– o interior possui um grande número de idosos. 

Os valores aqui estão situados em 10,9% de população jovem (menos 3,2% que a nível 

nacional), a população ativa mantem um número idêntico à média nacional e a população idosa 

regista 26,3% (mais 5,4% que a nível nacional). Na verdade, estes números seriam de esperar 

face, tal como foi dito, ao conhecimento geral que o interior regista números mais pesados no 

que diz respeito à população ativa. 

Tabela 3 - Índice de envelhecimento segundo os Censos em Portugal 

Ano 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

IE 27,3 34 44,9 68,1 102,2 127,8 

  Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Tabela 4 - Índice de envelhecimento segundo os Censos em Chaves  

Ano 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

IE 17,8 - 42,1 - 137,8 200,7 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

O índice de envelhecimento é, segundo Carrilho e Gonçalves (2004) “o fenómeno mais 

relevante do século XXI nas sociedades desenvolvidas devidas às suas implicações na esfera 

socioeconómica, para além das modificações que se refletem a nível individual e em novos 

estilos de vida.”. 

A nível nacional (tabela 3) existia em 1960 uma relação de cerca de vinte e sete idosos (sessenta 

e cinco ou mais anos) por cada cem jovens (quinze ou mais anos), que foi como se pode 

comprovar na tabela em cima crescendo a passos largos. O crescimento mais acentuado é sem 

dúvida entre os anos de 1991 e 2001, onde assistimos a uma passagem de perto de sessenta e 

oito idosos, para cento e dois em 2001. O último valor de que existe conhecimento é em 2011 

com um valor total de cerca de cento e vinte e oito idosos por cada cem jovens em Portugal. 

Apesar de não existirem dados mais recentes a tendência com base na tabela é que o próximo 

número seja mais um aumento do índice e evidentemente do número de idosos. 

Quando olhamos para a tendência em Chaves (tabela 4), a realidade assistida é ainda mais 

agrada. Como é possível comprovar pela tabela não existe referência aos anos de 1970 e 1991. 
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Em 1960 o IE era inferior ao número português (17,8% comparativamente a 27,3%) tendência 

que ainda era mantida em 1981 (42,1% em Chaves para 44,9% em Portugal). 

Como referido não existem dados à data de 1991, mas fazendo menção que até 2001, em vinte 

anos, passamos de quarenta e dois idosos para cerca de cento e trinta e oito, mais trinta e seis 

idosos que o número em Portugal. Este número é ainda mais pesado relativamente a dados de 

2011, onde existem em Chaves perto de duzentos e um idosos por cada cem jovens, ou seja, o 

dobro. Podemos dizer tal como foi asseverado em cima, que o próximo número será tamb ém 

um aumento do índice. 

Tabela 5 - População infantil em Portugal (%) 

Ano 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-4 5,3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 

5-9 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 

10-14 5,6 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Tabela 6 - População infantil em Chaves (%) 

Ano 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-4 4,1 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3 3 

5-9 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,8 3,6 3,4 

10-14 5,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Falando agora de uma forma mais aprofundada no que realmente diz respeito à população 

infantil, as duas tabelas em cima dizem respeito exclusivamente ao segmento infantil e ao 

estado conhecido como pré-adolescência, mas que é relevante uma vez que estamos na presença 

da transposição infantil (até cerca dos doze anos) para o estado seguinte. Como tinha sido 

descrito até ao momento este grupo regista um declínio face a datas anteriores, mas podemos 

agora identificar quais são os subgrupos com maior descida. 

Neste caso, começando pelo segmento final (dez aos catorze anos) é possível notar que não 

existe uma grande discrepância das percentagens quer a nível nacional (tabela 5) quer a nível 

do concelho de Chaves (tabela 6). Se existir uma comparação vemos evidentemente que Chaves 
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tem menos um ponto percentual relativamente ao número nacional, valor esse que é observável 

em todos os outros segmentos da tabela. 

De qualquer forma o segmento infantil mais avançado representa um número maior 

comparando com idades inferiores. O grupo dos zero aos quatro anos representa apenas 4,2% 

da população nacional enquanto o grupo seguinte (cinco aos nove) constitui 4,8% do mesmo 

parâmetro. Em Chaves a tendência não se altera sendo que o segmento dos zero aos quatro anos 

é 3% da população residente no concelho flaviense e o segmento seguinte é de apenas mais 

quatro pontos decimais (3,4%). 

Tabela 7 - Número de divórcios na UE28 por cada cem casamentos (%) 

Ano 1984 1995 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UE28 27,1 34 37,8 42,7 44,3 46,1 - - - - - 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Tabela 8 - Número de divórcios em Portugal por cada cem casamentos (%) 

Ano 1984 1995 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Portugal 10,1 18,5 32,3 64,8 68,9 74,2 73,7 70,4 69,9 72,2 69 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Tabela 9 - Número de divórcios em Chaves por cada cem casamentos (%) 

Ano 1984 1995 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Chaves 1,3 24,9 23,3 44,2 73,2 79,6 51,4 59,7 82,9 64 65,4 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

O divórcio de acordo com Torres (1996: 1) é um tema áspero e que possui arestas, 

representando o oposto à ideia positiva que é o enamoramento e a paixão. Significa o fim de 

uma promessa, de um projeto e de um ciclo de vida. As tabelas compreendem os valores 

relativos ao número de divórcios por cada cem casamentos relativamente aos vinte e oito 

estados-membros da União Europeia, a Portugal e a Chaves. 

Começando por olhar para a UE28 (tabela 7) os dados são apenas relativos a segmentos entre 

1984 e 2011. A percentagem de divórcios é muito mais elevada que o número nacional se 

referirmos as duas primeiras datas (1984 e 1995), onde os números europeus eram de 27,1 e 

34% enquanto os valores em Portugal (tabela 8) eram de 10,1% e 18,5%. 
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Estes números registaram uma clara inversão se referirmos o período entre 2009 e subsequentes. 

Esta subida face a 2001 (32,3%) para 64,8% em 2009 pode ser explicada pela aprovação em 

2008 da lei que permite o divórcio a pedido de um dos cônjuges, algo que até à data não era 

possível. 

O número europeu cresceu de facto ao longo dos anos, mas foi um crescimento sem nenhuma 

subida drástica, ao contrário daquilo que aconteceu em Portugal, tal como explicado. Em 2010 

o número voltou a subir (68,9%) e atingiu o seu pico em 2011 (74,2%). Na data de 2016 o 

número estava situado nos 69% de divórcios por cada cem casamentos celebrados. 

Relativamente aos dados de Chaves (tabela 9) em 1984 existia apenas 1,3% de divórcios, 

passando por subidas deveras acentuadas ao longo dos anos, 24,9% (1995), 44,2% (2009) para 

cerca de 73,2% em 2010 registando uma subida de vinte e nove pontos percentuais. Em 2014 

atinge o número máximo (82,9%) e atualmente (2016) desceu para os 65,4%. 

Tabela 10 - Famílias monoparentais do sexo feminino em Portugal (%) 

Ano 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Famílias 86,2 87,7 87,9 87,3 86,1 88,2 97,6 87,4 86,9 

Fonte: INE, PORDATA (2017) 

Por norma, quando existe o divórcio de uma família com filhos o tribunal define o exercício 

conjuntos das responsabilidades parentais, salvo quando é entendido que é uma atitude contrária 

aos interesses dos filhos. Deve ser realçada a separação entre a relação conjugal e a relação 

parental, assumindo que o fim da primeira não deve em circunstância alguma servir de pretexto 

para o fim da segunda, ou seja, os filhos devem ser poupados de todas as divergências que vão 

contra os seus interesses e não devem ser impedidos de manter relações afetivas com a mãe ou 

com o pai (Torres 2012). 

Segundo Baliana (2013: 21) o fenómeno de família monoparental feminina é bastante amplo. 

Em anos anteriores este tipo de família era formada por viúvas e os seus filhos ou por mães 

solteiras e os seus filhos, realçando uma circunstância onde a mulher era sempre a vítima e 

nunca uma opção da mesma. Aquilo que é a autora enfatiza é que é de facto forçoso reconhecer 

que o crescimento contínuo destas famílias não pode ser apenas causado pelas razões descritas.  

Com o passar dos anos e face às mudanças assistidas no que diz respeito à figura feminina na 

sociedade (principalmente autonomia financeira e conquista profissional) existe uma mudança 
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nos objetivos principais da mulher. Estas razões associadas ao desenvolvimento de novas 

técnicas de fertilização, dão à mulher a possibilidade de conceber e criar o seu filho sem a 

necessidade de qualquer vínculo conjugal. A monoparentalidade feminina passou a ser uma 

escolha e não uma condição imposta (Baliana 2013: 21-22). 

Relativamente aos dados acima (tabela 10), podemos notar que a guarda dos descendentes é 

normalmente concedida à mulher, pois citando Baliana (2013: 23) “trata-se de um papel natural 

de toda mulher, segundo a compreensão dos homens (…)”. Considera-se, portanto, que o 

cuidado e guarda dos filhos devem ser exercidos pela mãe, salvo exceções, daí a explicação 

para esta superioridade de famílias monoparentais do sexo feminino. Esta mudança ocidental 

na estrutura familiar, posteriormente poderá conduzir a uma maior participação nas compras 

por parte da criança, assumindo o papel do progenitor ausente. 

Tabela 11 - Poder de compra concelhio 2000 (%) 

2000 Portugal Lisboa Porto Vila Real Chaves 

IpC 100 305,19 238,77 84,22 68,99 

PPC 100 16,384 6,315 0,395 0,278 

Fonte: INE, I.P 2002 

Tabela 12 - Poder de compra concelhio 2015 (%) 

2015 Portugal Lisboa Porto Vila Real Chaves 

IpC 100 214,54 161,43 100,81 80,52 

PPC 100 10,466 3,350 0,491 0,313 

Fonte: INE, I.P 2017 

Tabela 13 - Poder de compra concelhio 2015 (%) 

2015 Chaves Amarante Fafe Guarda Vila Verde Tomar 

IpC 80,52 71,98 74,75 96,25 66,45 87,40 

PPC 0,313 0,379 0,357 0,374 0,305 0,323 

Fonte: INE, I.P 2017 

O Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio tem como objetivo segundo a publicação do INE 

em 2017 relativo ao EPCC em 2015 “caraterizar os concelhos portugueses relativamente ao 

poder de compra (…) a partir de um conjunto de variáveis e por recurso a um modelo de análise 

fatorial em componentes principais.”. 
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Segundo o mesmo estudo as variáveis são selecionadas a partir de um conjunto mais vasto 

sublinhando os seguintes aspetos: (a) nenhuma variável pode ser considerada uma 

representação fiel da realidade, ainda que associadas ao poder de compra, caso contrário não 

seria necessário nenhum estudo; (b) a seleção das variáveis foi feita na ótica do rendimento; (c) 

o fenómeno do autoconsumo pode não estar refletido nos indicadores construídos; (d) o modelo 

de dados EPCC é comum a todas as regiões do país refletindo por isso um enviesamento dos 

indicadores em contextos territoriais específicos. 

Neste modelo estão especificados três indicadores: (a) IpC, Indicador per Capita do poder de 

compra que procura traduzir o poder de compra nos diferentes concelhos com base no valor 

nacional; (b) PPC, Percentagem de Poder de Compra, que reflete a importância do poder de 

compra em cada concelho no total do país (100%); (c) FDR, Fator de Dinamismo Relativo, que 

pretende refletir o poder de compra com os fluxos populacionais causados pela atividade 

turística. Nesta análise que será feita apenas serão tidos em conta o IpC e o PPC pela sua 

relevância para este estudo. 

Nas duas primeiras tabelas (tabela 11 e tabela 12) foram inseridos quatro concelhos escolhidos 

pela sua pertinência, Lisboa e Porto por serem os concelhos com maior poder de compra, 

Chaves por ser a localidade onde está a ser realizada a presente análise e Vila Real por ser a 

capital de distrito. Foram posteriormente considerados mais cinco (tabela 13), Amarante, Fafe, 

Guarda, Vila Verde e Tomar, por terem uma delimitação populacional muito semelhante ao 

concelho flaviense (cerca de quarenta mil habitantes). Comparativamente ao ano de 2000 o 

poder de compra dos dois grandes concelhos foi reduzido, sendo que todos os outros têm uma  

representação nacional maior. 

Como foi referido, Lisboa possui um grande valor de PPC (cerca de 10,5%) onde o valor de 

IpC é de cerca de 215% numa base média nacional de 100%. De qualquer forma este valor 

perdeu forção face a dados de 2000, onde detinha uma representação de perto de 16% e um IpC 

de 305%. O Porto, ainda que a alguma distância, está situado no segundo lugar no EPCC. Em 

2000 o IpC no Porto era cerca de 239%, sendo que agora é de 161%, sobre o PPC podemos 

dizer que perdeu percentagem (6,3% no ano 2000) e possui mais recentemente um PPC à volta 

de 3,4%. 

Vila Real comparativamente ao concelho de Chaves mantem uma distância semelhante seja em 

2000 ou em 2015. No ano 2000 o IpC em Vila Real era cerca de 84% (perto de 69% em Chaves) 
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e em 2015 registava à volta de 101% (81% em Chaves), sendo que existe um crescimento do 

IpC de cerca de cinco pontos percentuais na diferença entre os dois concelhos. Se olharmos 

para o PPC de ambos vemos que em Vila Real existiu um ligeiro crescimento (0,4% para 0,5%), 

sendo que em Chaves o crescimento foi ainda menor (0,28% para 0,31%). Relativamente ao 

concelho flaviense o IpC como referido aumentou de cerca de 69% para 81%, o que ainda assim 

o coloca bastante abaixo da média nacional. 

Comparemos agora o segundo segmento de concelhos. Numa análise genérica todos os 

concelhos, no que diz respeito ao IpC, estão situados abaixo da base nacional de 100% e que o 

PPC de todos eles está situado sensivelmente entre os 0,3 e os 0,4 pontos percentuais. 

Numa análise mais profundada aquilo que é interessante perceber é que o concelho flaviense 

relativamente ao segmento a Norte de Portugal (entenda-se Amarante, Fafe e Vila Verde) tem 

um IpC superior, mas inferior às duas outras que estão situadas no Centro do território nacional 

(Guarda e Tomar). Comparativamente ao PPC, Chaves está situada no penúltimo lugar destes 

concelhos considerados, ultrapassando sensivelmente Vila Verde. 

Tabela 14 - Poder de compra médio em Portugal (euros) 

2015 Portugal Lisboa Porto Vila Real Chaves 

Anual 6437 13808,94 10391,25 6489,14 5183,07 

Mensal 536,41 1150,75 865,94 540,76 431,92 

Fonte: 6 

Infortunadamente não foram encontrados dados convertidos em valores monetários no que diz 

respeito ao poder de compra dos portugueses no ano de 2000. Já no ano de 2015 (tabela 14), 

ainda que exista a mesma dificuldade, sabemos pelo menos que o poder de compra médio de 

um português nesta data será de 6437€ (seis mil quatrocentos e trinta e sete euros) mensais. 

É com base neste valor que serão feitas todas as ponderações seguintes e ainda que não 

correspondam a um valor real dará para fazer uma interpretação minimamente lógica. Como já 

foi feita uma comparação prévia entre os concelhos com um número de habitantes semelhante 

ao concelho de Chaves, não existe agora a necessidade em fazer uma outra com este indicador.  

                                                 
6 Informação em marketeer.pt/2016/05/03/poder-de-compra-dos-portugueses-cresce-timidamente/, consultado em 

15 de fevereiro de 2018 

http://marketeer.pt/2016/05/03/poder-de-compra-dos-portugueses-cresce-timidamente/
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Aquilo que efetivamente acontece na tabela que é relevante identificar é o panorama nacional. 

É importante voltar a frisar que são apenas considerações que não serão identificáveis em dados 

reais, mas face à dificuldade em encontrar estes valores constituirão um contributo interessante 

e importante. Se considerarmos os valores na tabela, onde apenas a média nacional é um valor 

real, vemos que para os flavienses se situa perto de 1254€ (mil duzentos e cinquenta e quatro 

euros) abaixo desse valor, o que é de facto considerável, que contas feitas altera o valor médio 

mensal em quase 105€ (cento e cinco euros). 

Se compararmos relativamente à capital de distrito (Vila Real), o panorama é o mesmo, 

assistindo a uma diferença anual de 1300€ (mil e trezentos euros), ou se existir preferência, um 

valor médio de 109€ (cento e nove euros). Para finalizar esta ideia, é observável na tabela que 

uma pessoa em Chaves recebe menos de metade do que alguém em Lisboa, e pouco mais de 

metade do que alguém no Porto. 

Para conclusão deste tópico, contrapondo o ano de 2000, um ano aparentemente conturbado 

com a transição do escudo para o euro, para o de 2015, podemos hipoteticamente assumir que 

esta transição fez com o poder de compra dos portugueses aumentasse, mas voltemos a vincar 

aqui a palavra hipoteticamente. Seria expectável que as capitais de distrito identificadas 

possuíssem um poder de compra maior que os restantes, mas ainda assim perante o que foi 

identificado, com exceção de lisboa e Porto (que ultrapassam a média a passos largos) existe 

uma oscilação positiva e negativamente entre os 100%, o que mostra que mesmo sendo capitais 

de distrito não significa que o poder de compra seja maior que nos territórios adjacentes. 

A principal conclusão a retirar é que o poder de compra em Chaves está bastante abaixo da 

média nacional, o que cria evidentemente repercussões a nível da seleção de compras que cada 

família irá fazer. Deixamos de falar aqui de um consumismo desenfreado e passamos a falar de 

um consumismo mais calculado, onde é expectável que sejam efetuadas compras de primeira 

necessidade e não produtos de grande valor de mercado. 

5.2. Análise a Campanha Concorrente 

 

Esta atividade passou por fazer uma análise a uma campanha à escolha, de modo a perceber a 

modalização de uma ação infantil. O item escolhido para análise foi a campanha “Super 

Animais” criada em conjunto pelo Pingo Doce e o Fundo de Conservação do Jardim Zoológico.  
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De uma forma geral esta campanha lançada a 18 de abril de 2017 e término a 29 de maio de 

2017 tem como função principal segundo a responsável de Marketing do Jardim Zoológico “as 

vendas da caderneta são um importante contributo para os projetos em que o Zoo participa. Esta 

parceria com o Pingo Doce permite-nos, de uma forma divertida, sensibilizar as crianças”, 

através da coleção de cento e oito cartas e uma caderneta com o valor de 0,99€ (noventa e nove 

cêntimos). Deste valor 0,20€ (vinte cêntimos) eram então entregues ao Fundo de Conservação 

do Jardim Zoológico. 

Para além disto, existe a disponibilização de uma aplicação para iPhone e Android relativa à 

campanha de forma gratuita e sem qualquer registo. Esta aplicação tem como função nuclear 

ouvir os sons dos animais e também ver em 3D os “cinco animais grandiosos”. A promoção 

desta campanha foi feita não só em televisão como também no YouTube e Facebook. 

A modalidade da campanha é a “oferta” de um pacote de quatro cartas a cada 10€ (dez euros) 

de compras, com o valor máximo de quinze pacotes por transação e na apresentação do cartão 

cliente de mais um pacote extra independentemente de ter atingido ou não o limite inicial (o 

seja, um máximo de dezasseis pacotes). É relevante referir que esta atribuição de cartas é 

limitada ao stock existente e existem algumas limitações aquando da compra de produtos (por 

exemplo cartões-presente). Existe para além do álbum e das cartas um leitor de som que permite 

ouvir os sons dos animais existentes nas cartas com o nome de “Animal Fone” com o valor de 

4,99€ (quatro euros e noventa e nove cêntimos) a unidade. 

Em termos de valores gerados pela campanha, ainda que não exista uma publicação oficial, o 

Pingo Doce doou 86731€ (oitenta e seis mil setecentos e trinta e um euros) para o Fundo de 

Conservação, que contas feitas, equivale a um total de 433655 (quatrocentas e trinta e três mil 

seiscentas e cinquenta e cinco) cadernetas vendidas. Se aprofundarmos ainda mais a pesquisa, 

fora custos de produção vemos que angariou cerca de 429318,45€ (quatrocentos e vinte e nove 

mil trezentos e dezoito euros e quarenta e cinco cêntimos), o que perfaz pouco mais de 20% 

doado. Como dito no início não existiu a publicação de dados oficiais, o que impossibi lita 

qualquer cálculo relativamente à venda do leitor de áudio. 

Se considerarmos as hipóteses de completar a caderneta, uma pessoa (cheia de sorte, diga-se de 

passagem) necessitaria de vinte e sete packs de cartas para conseguir completar a caderneta, 

sendo que não saíssem cartas repetidas, o equivalente a 270€ (duzentos e setenta euros) em 

compras. A esta valor é associado ainda o custo de 4,99€ (quatro euros e noventa e nove 
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cêntimos) para o leitor de áudio e acrescido 0,99€ (noventa e nove cêntimos) para a aquisição 

da caderneta perfazendo 275,98€ (duzentos e setenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) 

em compras por parte de um indivíduo. 

Em contas mais reais, a probabilidade das quatro primeiras cartas não serem repetidas é de 

3,7%, sendo que a partir desse ponto, a hipótese passa a ser de 0,92% por carta. Ou seja, se 

acharmos que em apenas duas vezes é possível completar a caderneta, então é melhor repensar 

essa probabilidade. Como não existem dados referentes ao número de impressões de cada carta 

é mais difícil fazer suposições, mas vamos supor que as cartas referidas como os “cinco animais 

grandiosos” foram impressas 50% menos vez que as restantes, isto significa que de cento e oito 

cartas disponíveis existe uma hipótese de 0,46% de aparecerem. 

Na plataforma YouTube foram partilhados numa lista de reprodução seis vídeos alusivos a esta 

campanha de duração compreendida entre os quinze e os trinta segundos descritos nas tabelas 

que se seguem: 

Tabela 15 - Super Animais Pingo Doce 

Duração Trinta segundos 

Visualizações Cerca de 670 mil 

Descrição 

No início do vídeo vemos o interior de uma loja Pingo Doce, onde é possível observar maioritariamente 

produtos de marca própria, enfatizando também os seus produtos independentemente de ser o propósito ou 

não do vídeo. Vemos três gerações identificáveis, desde os filhos com os seus pais, aos netos com os seus 

avôs assim como a referência intensiva a animais aquáticos e terrestres nesta primeira fase. 

Quando efetivamente passa para a descrição geral da campanha publicitária vemos não só a descrição das 

modalidades (data final, forma de obter os colecionáveis, etc.), como também o uso de animais em formato 

animado (o que remete que a campanha esteja destinada a crianças). Por fim é observável uma grande 

quantidade de tons verdes reforçando a ideia de natureza, vegetação ou primavera e num sentido mais 

emotivo a ideia de esperança, vida, satisfação e segurança. 

Fonte: 7 

Tabela 16 - Álbum do Explorador 

Duração Quinze segundos 

Visualizações Cerca de 4500 

                                                 
7 Informação disponível em youtu.be/OOf9sUqyRvk, consultado em 22 de novembro de 2017 

https://youtu.be/OOf9sUqyRvk
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Descrição 

É possível ver a introdução do vídeo “Super Animais Pingo Doce”. Numa segunda fase do vídeo volta a ser 

referida a forma como podem ser adquiridas as cartas e a caderneta e é mencionado que 0,20€ (vinte 

cêntimos) revertem para o Fundo de Conservação do Jardim Zoológico. 

Fonte: 8 

Tabela 17 – Aplicação 

Duração Quinze segundos 

Visualizações Cerca de 3600 

Descrição 

É possível voltar a ver a introdução do vídeo “Super Animais Pingo Doce”. Numa segunda fase do vídeo é 

realçado o fator tecnológico associado a esta campanha com a possibilidade de ser feito um download gratuito 

de uma aplicação seja para iPhone ou para Android. 

Fonte: 9 

Tabela 18 - Personagem Rita 

Duração Vinte e oito segundos 

Visualizações Cerca de 12300 

Descrição 

Neste vídeo é utilizada uma personagem fictícia/animada com o nome Rita numa savana (podendo ser 

referência a animais que podemos ver no jardim zoológico). São observáveis tons de cor muito suaves 

(amarelo e azul) tornando o ambiente mais ameno e amigável. O vídeo em si é também de caráter animado e 

descreve as capacidades animais de forma superlativa (os mais rápidos, os mais estranhos, os mais ruidosos, 

etc.). Finalmente volta a descrever os colecionáveis e a caderneta. 

Fonte: 10 

Tabela 19 - Animal Fone 

Duração Vinte segundos 

Visualizações Cerca de 9300 

Descrição 

O vídeo é produzido num supermercado Pingo Doce, reiterando os produtos de marca própria, mas desta vez 

também o trabalho desempenhado pelos colaboradores. Podemos observar uma mãe e o seu filho, mostrando 

o papel maternal na constituição do consumidor infantil. É publicitado para além das cartas e da caderneta um 

                                                 
8 Informação disponível em youtu.be/pSHOjIpNF6A, consultado em 22 de novembro de 2017 
9 Informação disponível em youtu.be/Ll8WCK8IcoI, consultado em 22 de novembro de 2017 
10 Informação disponível em youtu.be/-AC3FBYN3bA, consultado em 22 de novembro de 2017 

https://youtu.be/pSHOjIpNF6A
https://youtu.be/Ll8WCK8IcoI
https://youtu.be/-AC3FBYN3bA
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objeto sonoro alargando aqui o segmento infantil (o uso de sons animais é muito comum para chamar a 

atenção de crianças em idades inferiores a dois anos) e a insistência no vocábulo “super” para mostrar que os 

animais são “super”, mas que a campanha em si também o é. 

Fonte: 11 

Tabela 20 - Super Animais Pingo Doce 

Duração Vinte e dois segundos 

Visualizações Cerca de 590 mil 

Descrição 

Voltamos a assistir a um vídeo com a personagem animada criada em especial para esta campanha, com a 

localização ainda na savana e o uso de tons suaves tal como no vídeo anteriormente descrito. Aquilo voltamos 

a assistir a um reforço do uso tecnológico (download da aplicação), a promoção do aparelho sonoro (animal 

fone) e também o fomento do divertimento em grupo com a mensagem “apanha já os super animais e diverte -

te com os teus amigos”. 

Fonte: 12 

As conclusões que podemos retirar deste tipo de comunicação é que os dois vídeos que tiveram 

um maior número de visualizações, para além de serem os mais apelativos visualmente foram 

também aqueles que foram lançados numa primeira fase da campanha, ou seja o primeiro vídeo 

identificado (tabela 15) foi lançado no dia 18 de abril (data de começo da campanha) e o último 

vídeo identificado (tabela 20), com o segundo maior número de visualizações, foi lançado no 

dia 28 de abril, quando a campanha tinha sensivelmente uma semana. Os vídeos com menores 

visualizações (tabela 16, tabela 17, tabela 18 e tabela 19), colocados no dia 10 de maio, foram 

lançados com a intenção de “relembrar” que a campanha ainda existia, porque na verdade não 

adicionam nada de novo à campanha, mostrando apenas os colecionáveis disponíveis para 

aquisição. 

Na página oficial de Facebook do Pingo Doce foram originados cerca de onze conteúdos 

relacionados não só com a campanha, mas também relacionados com o Fundo de Conservação 

do Jardim Zoológico. É possível encontrar também no Facebook dois grupos independentes do 

Pingo Doce para troca de cartas, para além de páginas no OLX e outras páginas de função 

similar. É efetivamente relevante neste contexto de grupos sociais que as pessoas que trocam 

os itens da mesma forma que aqueles que procuram não são de todo crianças, mas sim pessoas 

que podemos considerar como os pais ou até os avôs destas crianças. Estas interações são feitas 

                                                 
11 Informação disponível em youtu.be/BumJ3HXx30I, consultado em 22 de novembro de 2017 
12 Informação disponível em youtu.be/dd7Zkyz44CI, consultado em 22 de novembro de 2017 

https://youtu.be/BumJ3HXx30I
https://youtu.be/dd7Zkyz44CI
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sobretudo com o pretexto de “troco “a” carta por “b” carta” ou “tenho “a”, “b” e “c” cartas e 

faltam-me “x”, “y” e “z””. Existem algumas outras iniciativas para além da simples coleção de 

cartas, existindo pessoas que as colecionam para por exemplo a doação a crianças em hospitais.  

O equipamento “Animal Fone” tal como a aplicação Super Animais desenhados com o mesmo 

efeito, apenas com a alteração do modo de utilização, onde salvo erro, o leitor de som é utilizado 

passando a carta num leitor lateral e a aplicação utilizando a câmara do smartphone (muito 

semelhante aos códigos QR). O número de leitores áudio face ao alcance da campanha foi muito 

reduzido (tendo em conta as críticas dos consumidores da campanha), ou seja, estes leitores de 

áudio podem ter servido apenas como mais um chamariz para a campanha, mas nunca aquilo 

que é realmente pretendido ser vendido, uma vez que a existência da intenção de vender um 

produto por 4,99€ (quatro euros e noventa e nove cêntimos), dispensa a criação de uma 

aplicação totalmente grátis com o mesmo efeito. 

Encara-se assim o leitor como mais um colecionável, desta vez para um grupo bastante restrito, 

onde quem teve a oportunidade de o comprar fê-lo com o custo referido e aqueles que não 

conseguiram não perderam nada uma vez que podiam de qualquer forma utilizar a aplicação. 

A colaboração com o Fundo de Conservação do Jardim Zoológico é uma aposta bastante 

inteligente, ficando associado a uma boa prática futura, seja por parte dos clientes (atuais e 

futuros) como pelos responsáveis do Fundo. Evidentemente sem conhecer os traços finais da 

campanha, tudo aponta para que ambas as partes tenham ganho, sendo que o Pingo Doce 

certamente terá beneficiado muito mais que o Fundo de Conservação, seja em termos 

monetários como em branding e comunidades. 

Como foi dito, cada pessoa teria de gastar 275,98€ (duzentos e setenta e cinco euros e noventa 

e oito cêntimos) para adquirir todos os produtos da campanha, numa claramente tremenda maré 

de sorte. Sendo que o máximo a ser adquirido são dezasseis pacotes de cartas (quinze mais um 

por apresentação do cartão cliente) o cliente necessitaria de pelo menos duas visitas a um 

supermercado Pingo Doce uma vez que cada pessoa apenas poderia realizar 150€ (cento e 

cinquenta euros) em compras, para atingir o máximo de packs disponíveis por cliente. Se a 

hipótese de sair uma carta diferente após as quatro primeiras da coleção (3,7%) é de 0,92% e 

se considerarmos ainda as cartas raras (0,46%) de hipóteses de sair então torna-se difíc il 

completar a coleção por conta própria, surgindo assim como um grande aliado, os referidos 

grupos sociais. 
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Para além destes grupos, onde graças à campanha existe o fomento das relações sociais destas 

pessoas com o esmo objetivo torna-se bastante mais fácil completar a caderneta e satisfazer as 

“necessidades” dos filhos e até dos pais. Como seria de esperar existem pessoas que tentam 

fazer desta prática um negócio com a revenda de cartas repetidas, no entanto é um fator 

irrelevante para esta análise. 

Passando para a publicitação feita no YouTube e no Facebook, como já foi dito anteriormente, 

esta campanha é constituída pela divulgação de seis vídeos, onde aqueles que obtiveram mais 

apreço por parte do público foram aqueles lançados numa fase inicial (separados por cerca de 

dez dias) e os outros quatro com menos afluência de visitas, podem ser enquadrados mais como 

um “a campanha ainda está no ar” do que efetivamente serem vistos por um grande número de 

pessoas. No Facebook é possível identificar a partilha dos vídeos mencionados no parágrafo 

anterior, mas também alguns conteúdos relacionados com dar bilhetes de entrada para o jardim 

zoológico. Por parte das pessoas que comentaram estas publicações podemos perceber que nos 

supermercados Pingo Doce (mais próximos das suas residências) existe uma falha aquando da 

distribuição das cadernetas e dos leitores de áudio, o que podemos identificar como uma falha, 

ou como uma tentativa de gerar mais visitas por parte das pessoas que querem adquirir estes 

produtos. 

Voltando a referir o hipotético falhanço por parte da criação do leitor de áudio, cuja função 

paga é a mesma de uma aplicação grátis, parece surgir apenas como um produto para quem o 

queira adquirir e não como algo que adicione valor à campanha, que como explicado o público 

comentou como “criado em número reduzido”, mas que muito possivelmente levou a visitas 

assíduas aos supermercados por parte de quem desejava a sua aquisição. Apesar disto é de 

louvar o empenho no desenvolvimento tecnológico das crianças e jovens, algo aceitável na 

sociedade atual. 

No que concerne à matriz (apêndice 5), na ótica dos direitos humanos não existiu nenhum 

preenchimento possível, uma vez que parece respeitar todos os critérios. A segmentação da 

campanha é especialmente dirigida a crianças de idades superiores a dois anos, no entanto o 

leitor de áudio é algo bastante usual entre crianças num segmento inferior aos dois anos o que 

pode efetivamente ser uma forma de também os chamar para esta ação. As crianças podem 

comprar as cartas e influenciar os seus pais para esta compra, no entanto não parece passar 

apenas de um desejo. Evidentemente como foi dito a função decisora cabe exclusivamente à 

pessoa que possui o dinheiro para disponibilizar no valor de compras necessário. 
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Na secção dos valores esta campanha parece apelar a valores de estimulação, poder, 

socialização e realização, mas claramente pode apelar a outros tantos, estes escolhidos por 

estarem associados de perto a crianças nestas idades específicas. De igual modo é esperado por 

parte dos criadores deste projeto valores como respeito, compromisso, transparência e 

responsabilidade para que possa correr de acordo com o previsto já que nenhuma empresa 

espera e quer ser associada a uma campanha que tenha corrido de modo desastroso. Naquilo 

que diz respeito à estrutura familiar atual, tudo depende do contexto vivido pela criança e na 

tentativa de aproximação por parte de um progenitor mais ausente que o outro, onde obviamente 

isto é uma exceção e nunca uma regra. 

5.3. Inquérito Colaboradores Internos e Tratamento de Dados 

 

Foi realizado um inquérito aos colaboradores de modo a obter dados estatísticos para o projeto 

de uma campanha infantil. Foram inquiridos setenta e dois colaboradores com exceção dos que 

se encontram de baixa ou que trabalham na loja Express, estes últimos por questões de 

mobilidade. Dentro destes setenta e dois inquiridos um deles recusou-se a participar no 

inquérito pelo que foi da mesma forma contabilizado, mas excluído da estatística. 

A obtenção dos dados teve início no dia 13 de novembro de 2017 (segunda-feira) com término 

dois dias mais tarde (quarta-feira). É importante realçar que foram colocadas um número 

bastante reduzido de questões e estas de resposta rápida uma vez que as condições dos 

inquéritos não são as melhores (restruturação da loja), sendo que cada inquérito não ultrapassou 

o tempo de dois minutos. É importante referir que os dados foram obtidos de forma oral de 

forma a potencializar o diálogo entre o inquiridor e o inquirido. 

No que diz respeito aos inquéritos era pretendido que os colaboradores dessem o seu contributo 

não apenas para instigar a participação neste tipo de iniciativas, como também para conseguir 

informações pertinente para a realização do projeto. Podemos definir isto como um género de 

brainstorming, interessando também que o inquirido se coloque na posição de um potencial 

consumidor da campanha. Posto isto seguem-se as questões colocadas e subsequentes gráficos 

e análise das respostas: 

1. Existe a necessidade de uma campanha infantil no nosso hipermercado? 

2. De que forma a publicitaria se quisesse atingir o maior número de pessoas? 
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3. Se eventualmente se tornasse uma campanha de sucesso faria mais compras ou 

aumentaria o número de compras que faz nesta loja? 

4. Tem alguma ideia (tema ou forma) como deveria ser feita? 

 

 

 

Figura 7 - Importância de uma campanha com esta tipologia 

 

Fonte: Elaboração própria 

A primeira pergunta, tal como indicado (figura 7), era uma pergunta de resposta rápida que de 

forma alguma impedia a justificação se o inquirido considerasse pertinente. À vista disso os 

resultados foram os seguintes: 

 Setenta colaboradores responderam que sim, que é importante existir uma campanha 

deste género na loja. As pessoas que quiseram justificar a sua resposta fizeram-no 

dizendo que se conseguirmos ter uma boa campanha destinada ao segmento infantil 

involuntariamente iremos também segmentar os seus pais e fazer com que visitem e 

comprem mais vezes. Outros indicam que as crianças representam o consumidor do 

futuro e se eles vierem para a nossa loja o mais cedo possível então poderão constituir 

um consumidor futuro fidelizado. Também é de sublinhar a opinião de que é muito 
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importante existir uma campanha deste género porque as crianças querem e gostam que 

existam iniciativas voltadas para elas. 

 Um dos inquiridos respondeu que não, argumentado que o facto de surgir algo com esta 

tipologia não significa que iremos ter mais visitantes para adquirir o que quer que resulte 

desta campanha, mas que se no final for efetivamente uma boa iniciativa pode constituir 

uma mais-valia para a loja. 

 

Figura 8 - Forma de publicitação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para a segunda pergunta (figura 8) existe a possibilidade de ser escolhida mais de uma opção, 

o que resultará claramente numa amostra muito superior ao número total de inquiridos. Dentro 

da lista de hipóteses foram destacadas as três com maior alcance nacional, onde neste caso foi 

trocada a imprensa pela rádio uma vez que a imprensa não surge como uma alternativa tão 

atraente para publicitar a campanha como a rádio. 

Sendo assim foram escolhidas as seguintes opções: redes sociais (engloba outras plataformas 

digitais), televisão, rádio e uma opção “outras” que pode ser subdividida em outdoors, cinema 

e publicidade na loja. Este universo de respostas foi constituído sem valor orçamental, por isso 

as respostas “todos” ou “quantos mais melhor” foram consideradas válidas e traduzidas em um 

“ponto” para todas as opções. Os resultados foram os seguintes: 
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 Trinta e oito respostas em que as redes sociais seriam a melhor forma de publicitar esta 

campanha, já que a internet e as redes sociais são o que está em voga e as crianças 

possuem uma predisposição para encontrar tudo aquilo que quiserem nestas plataformas 

digitais. Na eventualidade de se constituir uma iniciativa deste género seria interessante 

não só publicitar na página de Facebook como também criar uma página específica da 

campanha para atrair um maior número de pessoas; 

 Quarenta e oito pessoas acreditam que a televisão ainda é a melhor maneira de atingir 

um maior número de pessoas, seja os pais como os filhos, isto porque uma grande 

maioria vê televisão assiduamente. De qualquer forma a escolha do meio televisivo deve 

sempre recair se estamos a falar de uma campanha apenas para uma loja, ou uma 

campanha a nível nacional, em que se for algo local perde algum sentido de 

oportunidade uma vez que a televisão local não possui o mesmo peso comparativamente 

a nível nacional e se for esse o caso talvez se deva pensar noutro tipo de meios e formas 

de comunicar. Também é interessante frisar que os canais destinados às crianças surgem 

como uma boa forma de publicitação deste tipo de campanhas, uma vez que muitos dos 

pais também assistem a estes canais com os seus filhos. 

 Doze inquiridos pensam que a rádio é um bom meio para propagandear a campanha 

uma vez que muitas pessoas ouvem rádio nas suas viagens de ida e volta a casa assim 

como no seu local de trabalho. Tal como na televisão é feita a distinção entre a rádio 

local e nacional, mas é mais aprazível o uso de uma rádio local que segundo os 

inquiridos tem um maior número de ouvintes comparativamente a televisões locais. 

 Por fim dez respondentes são da opinião que os meios de comunicação presentes na 

opção “outros” são também importantes para promover esta campanha. É tamb ém 

referível que esta não foi em caso algum a opção principal, mas sim uma opção de 

complemento às outras três, sendo também viável, mas que não atinge a mesma 

percentagem de pessoas que as outras três. 

Uma conclusão inicial será que a televisão consegue chegar a um maior número de pessoas e 

fará não só trabalho de chegar às crianças como aos seus pais. Num sentido adjacente funcionam 

as redes sociais, que também conseguirão com certeza chegar a um número considerável de 

pessoas, mas talvez não tão significativo que a televisão. 

A grande vantagem das redes sociais comparativamente à televisão é a capacidade interativa 

entre a empresa/organização e os clientes/consumidores, mantendo uma relação de proximidade 
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e a possibilidade de obter feedback imediato sobre a campanha a partir do número de gostos, 

comentários e seguidores. 

 

 

 

Figura 9 - Aumento do número de compras no hipermercado 

 

Fonte: Elaboração própria 

A pergunta três (figura 9) aborda, portanto, o ponto de vista do consumidor. Aqui seria 

pretendido que os inquiridos imaginassem que a campanha sem qualquer contrapartida de 

realização e produção fosse um sucesso e pensarem se isso aumentaria o número de compras 

que fariam na loja, partindo de uma premissa idêntica àquela que os rivais têm utilizado (a cada 

“x” euros de compras ganha “y” objeto). Entre os inquiridos o número de respostas foi a 

seguinte: 

 Sessenta e três responderam que sim, afirmando que se fosse uma boa campanha tanto 

para os seus filhos como para eles, certamente aumentariam o volume de compras no 

caso de existir um valor a atingir para obter algo, isto se o valor não fosse irreal. 

 Três pessoas disseram que não, asseverando que o facto de existir algo físico associado 

à campanha não significa que façam mais compras por causa disso, considerando ainda 
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que não acham que exista alguém que visite qualquer estabelecimento devido a um 

brinde, mas sim pela qualidade de atendimento, quantidade de produtos disponíveis e 

preços associados. 

 Cinco dos questionados responderam que uma campanha deste género talvez 

contribuísse para que efetuassem mais compras na loja, mas depende em grande parte 

do seu dinheiro disponível surgindo novamente a necessidade associada a um valor não 

irreal. 

A conclusão que se evidencia automaticamente é que se esta campanha for bem delineada então 

conseguiremos atrair um grande número de pessoas à nossa loja, no entanto não é uma verdade 

absoluta, uma vez que devemos considerar que apenas uma boa iniciativa não atrai mais 

consumidores, sendo que devem existir alguns valores já cimentados na empresa e considerados 

pelo público. 

Também é fundamental por em evidência que para a campanha conseguir alcançar um grande 

número de pessoas, se partirmos do princípio que terá de existir um valor necessário para obter 

alguma coisa, esse número não deve ser de forma alguma fantasioso, mas sim algo que possa 

estar ao alcance do maior número de pessoas possível. 

Figura 10 - Tema/Forma da campanha 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Finalmente a pergunta quatro (figura 10) e também a pergunta-chave deste pequeno inquér ito 

pretendia saber se no caso de ser o inquirido a desenvolver uma ação deste género qual seria o 

mote ou a circunstância em que seria criada. Como era uma questão livre em que todas as 

hipóteses eram consideradas válidas foi obtido um conjunto de respostas mais extenso em 

relação às perguntas anteriores. As respostas constituíram um universo bastante maior de ideias, 

que foram agrupadas em temas gerais de forma a reduzir o número de temas em grupos mais 

comprimidos. Os temas que foram referidos foram os seguintes: 

 Alimentação: dezassete pessoas responderam que alimentação deveria ser o tema ou 

tópico principal da campanha, com os argumentos de que atualmente as crianças não 

comem comida saudável. Outros argumentos vão até à mudança da loja dizendo que 

passamos a priorizar alimentos biológicos e mais saudáveis e que nesse sentido a 

campanha deveria recair nesse assunto. 

 Desporto: duas pessoas acham que uma campanha relacionada com desporto seria 

interessante dizendo que não existem muitas campanhas que fomentem a prática de 

desporto, sendo interessante existirem “cromos ou miniaturas de futebol”. 

 Social: oito inquiridos pensam que a campanha deveria incidir numa campanha social 

de prevenção para valores como o abandono escolar ou mostrar às crianças em que 

condições vivem outras crianças no mundo por exemplo. 

 Futuro: uma pessoa acha que seria envolvente fazer uma campanha voltada para o 

futuro, imaginando como será o mundo daqui a alguns anos. 

 Meio ambiente: oito respondentes acreditam que uma campanha voltada para o 

ambiente e para a natureza seria a melhor forma de delinear a campanha, algo 

relacionado com a importância das plantas, mas também como forma de prevenção, face 

ao que foi o período de incêndios que o nosso país viveu recentemente. 

 Jogos antigos: um dos inquiridos acredita que o tema dos “jogos antigos” seria agradável 

para mostrar às crianças como se brincava no passado. A verdade é que este é um tema 

recorrente nos pais e avós para contraria a vertente tecnológica e mesmo as empresas de 

brinquedos tentam penetrar este nicho de mercado. 

 Brinquedos: onze pessoas pensam que qualquer que seja a campanha ela deve ser 

voltada para uma componente relacionada com brinquedos consumada na forma de um 

produto físico e ao mesmo tempo animado. 
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 Animais: ainda que as pessoas estejam cientes que um dos rivais já efetuou campanhas 

voltadas para esta vertente dos animais, dez inquiridos ainda veem este tema como o 

mais atrativo para as crianças. Acham também que se este for o tema a ser trabalhado a 

campanha deve ser totalmente diferente das que já existem. 

 Festividades: uma pessoa responde que esta campanha deve ser algo relacionado com 

as alturas festivas do ano, não necessariamente posta em prática nestas alturas, mas algo 

relacionado com estas datas ou com as personalidades que são representativas destas 

épocas. 

 Educativa: três inquiridos pensam que qualquer que seja a campanha ela deve 

compreender sempre uma vertente educativa, onde as crianças possam aprender sempre 

alguma coisa com ela ao invés de ser algo completamente voltada para o consumo e 

para o bem da loja. 

 Super-heróis: segundo as três pessoas que responderam este tópico, as campanhas de 

publicidade anteriores relacionada com super-heróis foram um grande sucesso e sendo 

que as crianças também são grandes apreciadoras deste género, então seria interessante 

continuar esta vertente e consuma-la em algo que passe de personagens num folheto 

para uma iniciativa infantil. 

 Não respondeu/Qualquer uma: seis inquiridos não se sentiam à vontade ou com um 

sentido de opinião pertinente e então responderam que não sabiam ou que qualquer uma 

delas serviria desde que fosse cativante ou servisse como um chamariz para pais e filhos.  

A amostra em estudo representa um número de mais de 50% do total de colaboradores se 

considerarmos apenas o E.leclerc de Chaves e excetuando aqueles como referido, que se 

encontram de baixa. É evidente que poderia ter sido considerada uma amostra muito maior, mas 

o número de respostas apenas iria diferir de forma quantitativa. 

Este estudo deve ser considerado como um pré-teste, ou um brainstorming que possibilita o 

aparecimento de novas ideias para conseguir encontrar o tema certo para a campanha infanti l 

em questão e nunca como um estudo de mercado. Isto porque o artefacto foi completamente 

produzido sem qualquer noção monetária e orçamental necessária para o desenvolvimento de 

uma ação deste porte. 

A grande maioria dos inquiridos reconheceu como esperado a necessidade de existir uma 

campanha voltada para as crianças que se encontram ofuscadas pelas campanhas 

preferencialmente viradas para os seus pais, o que vai muito ao encontro do estudo teórico feito 
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previamente. Ainda assim a pessoa que argumentou contra a campanha conseguiu apresentar 

razões válidas e a ter em conta, uma vez que esta campanha apenas terá sucesso se for de facto 

uma mais-valia para a loja. 

Para além da publicitação em televisão podemos considerar também agora a promoção nas 

redes sociais nem que seja pelo simples facto de que “toda a gente tem Facebook”, o que permite 

atingir um grande número de pessoas. De qualquer forma se olharmos para a página de 

Facebook do E.leclerc de Chaves então à primeira vista esta campanha estaria destinada a um 

eventual fracasso uma vez que a sua presença online é quase nula. Se nos voltarmos para as 

redes sociais Twitter e ainda para o Instagram o panorama é o mesmo, sendo que assistimos a 

duas páginas sem grande presença e conteúdos atuais. Posto isto, antes de qualquer pensamento 

em publicitar uma iniciativa destas nas plataformas associadas ao E.leclerc seria primeiro 

necessário pensar numa reestruturação e num posicionamento mais assíduo pelo menos na rede 

social com um maior número de utilizadores (Facebook). 

Como referido anteriormente a possibilidade de obter feedback de uma forma quase imediata é 

um dos fatores que torna as redes sociais um meio tão atrativo, podendo em alguns segundos 

após publicar um conteúdo obter informações acerca do que os utilizadores pensam sobre esse 

assunto. 

É evidente ainda que não tenha sido muito considerada na pergunta dois, que a publicidade no 

ponto de venda, é uma das formas mais importantes para publicitar o que quer que seja. Como 

efetivamente a ideia seria chegar ao maior número de pessoas e não apenas aos clientes que 

frequentam e visitam aloja então este meio de comunicação foi relegado para segundo plano, 

mas a sua importância não foi de forma alguma esquecida. 

Muitos dos inquiridos acham que se uma campanha deste género fosse um sucesso muito 

provavelmente aumentariam o número de compras que fazem na loja, isto partindo novamente 

do princípio que os rivais impuseram nas suas campanhas e sem a prática de valores irreais. No 

caso de uma hipotética campanha infantil, então os temas relacionados com alimentação, 

brinquedos e animais seriam os mais atrativos, claro está na amostra inquirida. Apesar de não 

ser um número real, é uma amostra bastante satisfatória e que permite retirar estas conclusões 

iniciais. 

Comparativamente ao que já foi realizado pelo menos por um dos concorrentes, o tema dos 

animais exigiria um esforço muito maior para não repetir o que já foi feito. No que diz respeito 
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aos brinquedos, voltando a repetir que a ideia seria, algo mais físico e animado permite-nos 

trabalhar de facto com alguma audácia na criação de algo relacionado a este fator de forma mais 

fácil que o tema dos animais. 

Finalmente o tema alimentar surge aqui como um nicho ainda pouco explorado, pelo que até 

ao momento daquilo que existe conhecimento apenas existiu uma campanha infantil com este 

tema e sendo tão abrangente permite uma margem de manobra muito maior. Apesar de referidos 

apenas os temas com maior número de “pontos” não devemos descurar os restantes por não 

terem sido referidos tantas vezes como os três primeiros. 

5.4. Tipologia de Campanhas Comerciais Concorrentes 

 

Foi criado para a quarta atividade um tópico com função nuclear de encontrar as ideias já 

convertidas em campanhas infantis em Portugal pelas principais superfícies comerciais no 

mesmo ramo de atuação do E.leclerc. Foram consideradas todas as iniciativas infantis 

encontrada à data de redação. Para além disso estas campanhas são direcionadas a crianças seja 

no ponto de vista do utilizador ou como alvo final de campanhas solidárias 

Tabela 21 - Campanhas Lidl 

Lidl Shop Coleção Gangue dos Frescos  

Coleção Super Gangue dos Frescos  Simulação Supermercado KidZania 

Campanha Arredonda Stikeez 

Animais da Quinta Primeira Edição Desenho Imbatível 

Segunda Edição Desenho Imbatível  

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 22 - Campanhas Continente 

Publicidade “Marca de Confiança” Super Dicas – Dicas para Crianças 

Missão Continente Campanha de Peluches Angry Birds  

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 23 - Campanhas Pingo Doce 

Super Receitas para Super Crianças  Crianças na Cozinha: Regras e Dicas  

Comida para Crianças: Pratos Divertidos Receitas para Crianças: Festividades  



67 

Revista Sabe Bem – Especial Dia da Criança Campanha Resgate Sorrisos  

Super Animais Super Animais 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 24 - Campanhas Minipreço 

Folheto Especial Dia da Criança Peluches de Personagens Dreamworks  

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 25 - Campanhas Intermarché 

Programa Bebé + 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 26 - Campanhas Jumbo 

Campanha de Solidariedade Turma das Sementinhas 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 27 - Campanhas El Corte Inglés  

Acordo de Solidariedade 

Fonte: Elaboração própria 

É observável que na tipologia de campanhas referidas no início desta quarta atividade existe 

um número considerável de campanhas consumias por estas sete entidades, sendo que o Lidl e 

o Pingo Doce estão à partida em vantagem, pelo menos numérica. A ideia nesta atividade era 

apenas entender que temas e circunstâncias estão inseridas nestas campanhas por isso não 

existiu uma análise exaustiva às mesmas. Aqui temos apenas uma referência do quem e o quê 

sendo que a descrição textual das campanhas estará presente no final do relatório (apêndice 6). 

5.5. Campanha E.leclerc 

 

Para celebrar a finalização da renovação da loja E.leclerc de Chaves, optamos pela recriação de 

uma campanha conjunta com a Science4you, realizada numa data anterior na loja E.leclerc de 

Santarém. A campanha denominada de Dino Eggs consistia na coleção de doze miniaturas de 

dinossauro. A tipologia de venda incidia na compra de 20€ (vinte euros) ou mais em loja o que 
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possibilitava a aquisição do ovo por 1,25€ (um euro e vinte e cinco cêntimos). Em função 

preferencial era possível a compra do ovo pelo preço de 3,99€ (três euros e noventa e nove 

cêntimos). Foi perspetivado como data de realização o mesmo de março de 2018, sendo mais 

objetivo de dois de março a um de abril. 

Relativamente à forma de publicitação foram utilizados doze cartazes colocados ao longo da 

linha de caixas da loja, assim como uma monofolha distribuída pelo concelho de Chaves. A 

elaboração temática do cartaz ficou ao encargo da Science4you devido a uma sobrecarga laboral 

de preparação promocional para a finalização da remodelação da loja, facilitando assim o 

trabalho dos profissionais de publicidade do E.leclerc. Devido a impedimentos horários a 

impressão dos cartazes foi feita em Chaves. 

Figura 11 - Dino Eggs 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Science4you 2018 

Figura 12 - Cartaz promocional Dino Eggs 
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Fonte: Science4you 2018 

As primeiras impressões indicavam que a única falha não da campanha, mas essencialmente do 

produto, era o desconhecimento do brinquedo que estaria lá dentro. Ainda assim o principa l 

seria possibilitar a troca deste produto com os amigos e companheiros promovendo interações 

sociais. 

Tabela 28 - Venda diária Dino Eggs 

Dia Dia da Semana Unidades Dia Dia da Semana Unidades 

2-mar sexta-feira 65 18-mar domingo 4 

3-mar Sábado 36 19-mar segunda-feira 2 

4-mar domingo 28 20-mar terça-feira 15 

5-mar segunda-feira 9 21-mar quarta-feira 6 

6-mar terça-feira 16 22-mar quinta-feira 11 

7-mar quarta-feira 6 23-mar sexta-feira 16 

8-mar quinta-feira 10 24-mar sábado 19 

9-mar sexta-feira 12 25-mar domingo 12 

10-mar sábado 10 26-mar segunda-feira 7 

11-mar domingo 9 27-mar terça-feira 8 

12-mar segunda-feira 17 28-mar quarta-feira 17 
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13-mar terça-feira 11 29-mar quinta-feira 12 

14-mar quarta-feira 9 30-mar sexta-feira 12 

15-mar quinta-feira 12 31-mar sábado 22 

16-mar sexta-feira 11 1-abr domingo 24 

17-mar sábado 21 Total - 469 

Fonte: Elaboração própria 

Como é observável (tabela 28), o número de vendas no espaço da campanha (dois de março a 

um de abril) foi de quatrocentas e sessenta e nove unidades. Os maiores números registados no 

decorrer desta ação foram os três primeiros dias, uma vez que foi a data final de obras na loja 

E.leclerc de Chaves, sendo por isso expectável uma grande afluência de clientes. Fora essa data, 

o outro grande foco da campanha foram os dois últimos dias (fim de semana de páscoa) no qual 

também era esperado um grande número de clientes. Os sábados dão de facto o dia de eleição 

para a aquisição, sendo que excetuando o dia 10 de março, em todos os outros sábados foram 

registados pelo menos dezanove Dino Eggs. 

Como referido anteriormente o único a apontar por parte dos clientes e também dos 

colaboradores que se aprontaram a adquirir os colecionáveis era a impossibilidade de saber qual 

o colecionável, tornando a prática da campanha muito mais complicada, inclusive para os 

repositores que tentaram ao máximo diversificar os colecionáveis que eram colocados nas 

prateleiras. 

Sendo que cada cliente teria de fazer vinte euros em compras para obter um ovo por 1,25€ (um 

euro e vinte e cinco cêntimos), a coleção dos doze ovos, sempre com esta modalidade de 

aquisição ficaria por cerca de 255€ (duzentos e cinquenta e cinco euros) a cada cliente. 

Evidentemente que a dificuldade em saber qual era a miniatura aumentava exponencialmente 

esta dificuldade, duplicando ou triplicando este valor para aqueles que o quisessem adquirir. 

Para aqueles que pretendessem adquirir o ovo de forma individual, sem a realização dos 20€ 

(vinte euros) em compras então contabilizaria cerca de 47,88€ (quarenta e sete euros e oitenta 

e oito cêntimos). 
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Capítulo 6 – Apreciação Crítica 

 

Ao longo deste relatório existiu uma tentativa plena de descrever estes cerca de sete meses na 

Chavesidis. Ainda assim e pela primeira vez em todo este ano, surge um sentimento de 

incompetência para conseguir descrever o quão magnífico este período foi. É possível asseverar 

com total certeza que existiu mais conhecimento e interesse envolvidos nestes meses que em 

vinte e três anos de vida do estagiário. A primeira reunião e a primeira semana foram sem 

dúvida difíceis e muitas vezes foi pensado se estaria à altura de tamanho desafio, face aos termos 

e terminologias do setor totalmente desconhecidas até à data. Hoje é possível dizer que os 

desafios são feitos para ser superados e nunca para lhes virar as costas. 

Desde cedo existiu o interesse em manter o contacto assíduo com a equipa de orientação, por 

isso nunca foi descurada a sua interveniência e pertinência na melhoria não só do relatório final, 

como do trabalho ao longo do estágio. Desta forma, de um modo geral, a cada duas semanas 

(segunda-feira) existia uma reunião para planear os passos seguintes. A noção que depressa foi 

adquirida é que as segundas-feiras são o dia predileto para reuniões, sendo que da parte da tarde 

existia também uma reunião com o supervisor do estágio. Da parte do mestrando foi feito um 

planeamento semanal visando atingir metas e objetivos propostos de forma autónoma. 

Na primeira fase do estágio foi feita uma pesquisa teórica de enquadramento na área, que 

também pudesse ser concretizada numa fase final no segmento que corresponde à parte teórica 

do presente documento. Posto isto foi proposto a criação de uma matriz e uma pesquisa 

intensiva de estudos de caso na área da gestão comercial, para que fosse possível entender como 

é segmentado o público-alvo e quais são as técnicas utilizadas nesse sentido. Aqui começaram 

a surgir dificuldades, uma vez que não existia qualquer aprendizagem significativa na área, 

voltando ao início com o intuito de elaborar uma nova pesquisa teórica e interiorização de 

conceitos relacionados com a área comercial, gestão, marketing, publicidade e psicologia. A 

capacidade de interpretação e seleção de dados foi uma mais-valia na superação desta tarefa. 

Posteriormente e como está expresso no ponto 5.2 foi feita a análise a uma campanha 

publicitária infantil, relevando as modalidades da campanha, retorno financeiro, modo de 

publicitação e ponderações na hora de criar uma campanha nestes motes. Observável e 

admirável são também as semelhanças nos conhecimentos empregados ao longo do estágio 
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comparativamente ao que foi aprendido ao longo do plano curricular do mestrado em Ciências 

da Comunicação, proporcionando uma satisfação enorme. 

É garantido que é mais fácil argumentar sobre aquilo que a campanha pode ou não pode ser, do 

que materializar uma ideia. Na verdade, ter ideias é simples, agora que possibilitem a passagem 

à prática é bastante mais complicado. A situação de reestruturação em que a loja se encontrava, 

concedeu um espírito de adequar o estágio à loja, porque se o espaço físico estava a tornar-se o 

melhor da cidade, então o resultado do estágio teria de ser algo coincidente. Existe muito a 

agradecer a todos os colegas de trabalho e findado este percurso, é possível dizer que a escolha 

deste estágio seria sempre a mesma, fosse qual fosse a circunstância, por motivos que nem é 

possível enunciar. Um estágio nestes motes proporciona uma vontade tremenda de continuar a 

aprender. Não existe qualquer sentimento de arrependimento na escolha desta modalidade para 

conclusão de mestrado ao invés das restantes hipóteses. É presenteado este documento com o 

incentivo de que mais pessoas em fase final arrisquem num estágio. 

Se algo foi perdido ao não realizar uma dissertação foi ganho a dobrar em horários de trabalho, 

definição de metas e objetivos, trabalho prático e principalmente pró-atividade. Ainda que o 

modo de pesquisa não seja tão profundo a nível documental, não existirá restrição de pesquisa 

e como está presente ao longo do relatório o aprendido não foi apenas a nível de marketing e 

psicologia, mas sim algo transversal e transcendente a essas duas áreas. A autonomia e 

confiança que foram depositados num humilde estagiário e não num profissional do setor fez 

com que o mesmo desenvolvesse um sentido de responsabilidade e gosto ilimitado pelas tarefas 

que lhe foram entregues. No final, o redator deste documento foi responsável de uma campanha 

local e esteve incumbido de desenvolver uma possível ação nacional e não existe nada que 

consiga apagar esse sentimento de realização pessoal. 
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Conclusão 

 

O estágio realizado no E.leclerc de Chaves mostrou ser um tremendo desafio, que permitirá ao 

estagiário dispor de uma visão completamente nova daquilo que é o mundo empresarial. O 

futuro uma incógnita total, mas certamente que milhares de pessoas em diferentes fases das 

suas vidas se encontram em pé de igualdade. Desta forma a palavra-chave não só deste relatório, 

não só deste estágio, mas também deste mestrado é… arriscar. O risco é aquilo que nos faz 

crescer e a capacidade de arriscar o que nos distingue da maioria das pessoas. 

Isto para ficarmos cientes que o marketing mais do que segurança necessita de pessoas que 

arrisquem nas suas decisões, evidentemente até certo ponto, uma vez que tal como foi dito ao 

longo deste documento as crianças são um público que merece especial atenção e cuidado pelos 

profissionais de marketing. 

O presente relatório de estágio pretendeu fundamentar as influências do marketing nas crianças 

e os comportamentos que podem ser resultado dessa exposição. O marketing infantil aliado aos 

avanços tecnológicos é uma ferramenta que promete conquistar o mundo nos próximos anos. 

Vemos que a passagem das crianças de um adulto em miniatura para um público próprio fez 

com que as empresas vissem as crianças como uma aposta, que de pequenos apenas possuem o 

tamanho. São de facto um target que ainda que só sejam considerados consumidores em anos 

futuros, dispõem de argumentos capazes de os levar a adquirir aquilo que desejam. 

Do lado das empresas existe muito a ganhar com a nova postura infantil, uma vez que o valor 

dos tipos de mercados infantis é superior a qualquer outro grupo quando considerados em 

conjunto. Esta perspetiva é processada pela estrutura familiar contemporânea, contrapondo as 

alterações que se deram nos últimos trinta anos no ocidente, salientando a gravidez tardia, as 

famílias monoparentais e os pais de maior idade. O sentimento de culpa produzido pelo 

cumprimento do expediente e o consequente aumento do divórcio faz com que os pais utilizem 

o dinheiro extra de forma a compensar os filhos pelas suas ausências. 

Estes fatores fazem das crianças “(…) um target desejado pelos produtores e retalhistas, o que 

consequentemente vira as atenções de marketing para o foco infantil” comprovado também pela 

imprescindibilidade do grupo E.leclerc em criar uma campanha de colecionáveis infantis. Ainda 

assim o que têm a ganhar é tanto ou mais que o que têm a perder na luta travada entre a 
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publicidade e a sua regulamentação. Esta cada vez será mais controlada, de modo a impedir o 

avanço da publicitação de produtos que incitem à obesidade ou com caraterísticas deturpas. 

As alternativas provocadas pela incorporação tecnológica viabilizam a comunicação nas redes 

sociais, e os jovens são assumidos como o propulsor das plataformas digitais, uma vez que 

nunca conheceram uma outra época em que não fosse possível estar online necessitando as 

ações direcionadas a eles (…) de anúncios criativos, conteúdo digital e utilização de 

celebridades ou marcas inovadoras”. 

As crianças fazem parte de uma sociedade onde está inserida a espécie humana e ainda que 

possam ser segmentadas em diferentes mercados e passem de um papel passivo para um papel 

ativo no ato de consumo, ainda são crianças e como tal devem resistir a uma nova passagem 

para o papel de adulto como em décadas anteriores.  

Por último, o presente trabalho pode ser entendido como a coletânea das mais recentes 

interações publicitárias a nível das campanhas infantis em Portugal pelos grandes grupos 

retalhistas, com adição a nível prático de uma campanha elaborada e posta em prática na cidade 

de Chaves. Para tal é necessário entender aquilo que condiciona e incrementa o 

desenvolvimento infantil nos mais diversos níveis – físico, cognitivo, emocional ou social – e 

nunca esquecer que a praticabilidade dos direitos das crianças constitui para as empresas a 

possibilidade de “(…) reforçar o valor da marca e ainda aumentar os lucros”. 
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Apêndices 

Apêndice 1 - Segmentação Infantil 

 

Nascimento até aos três meses: 

 Cores brilhantes e padrões contrastantes; 

 Não conseguem entender relações causa-efeito; 

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos;  

 Gostam de música; 

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aprendem através dos reflexos; 

 Após o nascimento conseguem concentrar-se no que veem a cerca de vinte centímetros da cara e no fim 

deste período a uma distância bastante maior. 

Dos quatro aos sete meses: 

 Conseguem agarrar objetos e passa-los de mão para mão; 

 Cores brilhantes e padrões contrastantes; 

 Não conseguem entender relações causa-efeito; 

 Não existe preferência ou necessidade de detalhes realistas;  

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos;  

 Gostam de música e efeitos sonoros; 

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aumento do interesse naquilo que as rodeia. 

Dos oito aos onze meses: 

 Aumento da mobilidade: gatinhar, ficar de pé e primeiros passos; 

 Conseguem agarrar e abanar; 

 Cores brilhantes e padrões contrastantes; 

 Começam a entender a relação causa-efeito; 

 Não existe preferência ou necessidade de detalhes realistas;  

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos;  

 Gostam de música; 

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aumento do interesse naquilo que as rodeia; 

 Consegue agarrar em dois objetos, mas os consegue coordenar;  
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Dos doze aos dezoito meses: 

 Aumento da capacidade de andar; 

 Cores brilhantes e padrões contrastantes; 

 Entendem a relação causa-efeito; 

 Os detalhes reais não são uma necessidade, mas podem ser reconhecidos; 

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos;  

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aumento da curiosidade e gosto em conhecer o que as rodeia; 

 Uso de todos os sentidos para explorar o mundo; 

 Resolvem problemas através de tentativas e erros; 

 Natureza curiosa. 

Dos dezanove aos vinte e três meses: 

 Aumento da capacidade de andar; 

 Exploração de outras capacidades físicas como equilibrar-se, saltar e correr; 

 Maior capacidade no uso dos dedos e das mãos; 

 Cores brilhantes e padrões contrastantes; 

 Entendem a relação causa-efeito; 

 Um pouco realista, mas simples e não detalhado; 

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos;  

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aumento da curiosidade e gosto em conhecer o que as rodeia; 

 Uso de todos os sentidos para explorar o mundo; 

 Aumento da capacidade social. 

 Pensamento simbólico e representacional; 

Dois anos: 

 Aumento da capacidade de andar; 

 Conseguem equilibrar-se, saltar e correr bastante bem; 

 Maior capacidade e destreza do uso dos dedos e das mãos ; 

 Conseguem mover os dedos de forma independente; 

 Gostam de todas as cores, mas as cores escuras são menos apelativas;  

 Entendem a relação causa-efeito; 

 O objeto deve representar claramente aquilo que é intencionado, mas sem detalhes elaborados;  

 Acham os elementos multissensoriais muito apelativos; 

 Exploram os objetos através das mãos; 

 Aumento da curiosidade e gosto em conhecer o que as rodeia; 

 Uso de todos os sentidos para explorar o mundo; 
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 Aumento da capacidade social. 

 Pensamento simbólico e representacional; 

Três anos: 

 Boas capacidades motoras; 

 Gosto pelas cores mais realistas; 

 Valorizam os objetos com representação real, no entanto começam a utilizar a imaginação;  

 Progridem consideravelmente a nível das capacidades motoras;  

 Desenvolveram grande capacidade de discriminação visual; 

 Reconhecimento de carateres; 

 Conseguem executar movimentos mais complexos (andar em pontas dos pés, saltar, equilibrar-se num só 

pé). 

Dos quatro aos cinco anos: 

 Boas capacidades motoras; 

 Coordenação dos braços e do corpo; 

 Gosto pelas cores mais realistas; 

 Querem que as suas criações sejam mais realistas que em idades anteriores;  

 Desenvolvem gosto de estar na rua; 

 Dificuldade em distinguir realidade e ficção; 

 Gostam de experimentar posições de “poder” (pai ou mãe, doutor, polícia, leão ou super-herói); 

 Em termos cognitivos são muito egocêntricos; 

 Preferências individuais; 

 Adquirem destreza e coordenação para utilizar alguns objetos mais complexos (tesouras, computador, 

tablet, smartphone). 

Dos seis aos oito anos: 

 Boas capacidades motoras; 

 Coordenação dos braços e do corpo; 

 Gosto pelas cores únicas; 

 Querem produtos realistas e detalhados; 

 Continuam com o interesse em praticar atividades ao ar livre;  

 Têm comportamentos de risco, no entanto estão consciencializadas para as consequência s de frequentar 

áreas perigosas (estrada); 

 Utilizam o sentido lógico para resolver problemas; 

 Preferências individuais; 

 Conseguem recordar padrões; 

 Surge o interesse por personagens reais (desportistas, música, filmes). 
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Dos nove aos doze anos: 

 Boas capacidades motoras; 

 Coordenação dos braços e do corpo; 

  Gosto pelas cores únicas; 

 Querem produtos realistas e detalhados; 

 Preferem criar produtos únicos, que produtos já existentes (autenticidade);  

 Durante este período continuam a desenvolver as suas aptidões para as atividades que aprenderam durante 

a escola primária; 

 Procuram clarificar e expressar conceitos mais complexos (passagem do concreto para o abstrato);  

 Preferências individuais (até aos dez anos); 

 Querem fazer parte (a partir dos dez anos) e valorizam as atividades que podem ser desempenhadas com 

um grupo; 

 As suas decisões são baseadas naquilo que os media e as “companhias” sugerem mais do que em idades 

anteriores. 
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Apêndice 2 - Idades e Estados Infantis 

 

 Físico Cognitivo e Emocional Gostos e Interesses Relações Interpessoais 

0 a 3 meses Exploram os objetos através 

das mãos; 

Não conseguem entender 

relações causa-efeito; 

Aprendem através dos 

reflexos; Após o nascimento 

conseguem concentrar-se 

naquilo que veem a cerca de 

vinte centímetros da cara e no 

fim deste período a uma 

distância bastante maior; 

Cores brilhantes; Padrões 

contrastantes; Acham os 

elementos multissensoriais 

muito apelativos; Gostam de 

música e efeitos sonoros; 

Desamparados; Insociais; 

Sorriem para as caras (dois a 

três meses); 

4 a 7 meses Conseguem agarrar objetos e 

passa-los de mão para mão; 

Exploram os objetos através 

das mãos; 

Não conseguem entender 

relações causa-efeito; Aumento 

do interesse naquilo que as 

rodeia; 

Cores brilhantes; Padrões 

contrastantes; Não existe 

preferência ou necessidade de 

detalhes realistas; Acham os 

elementos multissensoriais 

muito apelativos; Gostam de 

música e efeitos sonoros; 

Reconhecem a mãe; 

Conseguem distinguir pessoas 

familiares de estranhos; 

Protestam a separação da mãe; 

8 a 11 meses Aumento da mobilidade 

(gatinhar, ficar de pé e 

primeiros passos); Conseguem 

agarrar e abanar; Exploram os 

objetos através das mãos; 

Começam a entender a relação 

causa-efeito; Aumento do 

interesse naquilo que as rodeia; 

Conseguem agarrar em dois 

objetos mas não os consegue 

coordenar; 

Cores brilhantes; Padrões 

contrastantes; Não existe 

preferência ou necessidade de 

detalhes realistas; Acham os 

elementos multissensoriais 

Protestam a separação da mãe; 

Respondem quando ouvem o 

nome; Acenam adeus; 

Entendem “não”; 
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muito apelativos; Gostam de 

música; 

12 a 18 meses Aumento da capacidade de 

andar; Uso de todos os 

sentidos para explorar o 

mundo; Exploram os objetos 

através das mãos; 

Entendem a relação causa-

efeito; Natureza curiosa; 

Resolvem problemas através 

de tentativas e erros; Aumento 

da curiosidade e gosto em 

conhecer o que os rodeia; 

Conseguem repetir algumas 

palavras; Comportamento 

dependente; Demonstram 

medo de estranhos; 

Cores brilhantes; Padrões 

contrastantes; Acham os 

elementos sensoriais muito 

apelativos; Detalhes reais não 

são uma necessidade mas 

podem ser reconhecidos; 

Revelam interesse na imagem 

refletida (espelho); 

Obedecem a um número 

restrito de ordens; 

19 a 23 meses Aumento da capacidade de 

andar; Exploração de outras 

capacidades físicas (saltar, 

correr); Maior capacidade no 

uso dos dedos e das mãos; 

Exploram os objetos através 

das mãos; Uso de todos os 

sentidos para explorar o 

mundo; 

Entendem a relação causa-

efeito; Pensamento simbólico e 

representacional; Aumento da 

curiosidade e gosto em 

conhecer aquilo que os rodeia; 

Possuem um vocabulário com 

cerca de duzentas palavras; 

Fazem birras temperamentais; 

Cores brilhantes; Padrões 

contrastantes; Acham os 

elementos multissensoriais 

muito apelativos; Um pouco 

realista e não detalhado; 

Aumento da capacidade social; 

Fazem o oposto do que é 

pedido; 

2 anos Aumento da capacidade de 

andar; Exploração de outras 

capacidades físicas (saltar, 

correr); Maior capacidade no 

uso dos dedos e das mãos; 

Entendem a relação causa-

efeito; Aumento da curiosidade 

e gosto em conhecer o que os 

rodeia; Pensamento simbólico 

Não existe preferência por 

nenhum tipo de cores, no 

entanto as escuras são menos 

apelativas; Representação real, 

sem muitos detalhes; 

Aumento da capacidade social; 

Gostam de brincar com outras 

crianças; Dão ordens; 
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Exploram os objetos através 

das mãos; Uso de todos os 

sentidos para explorar o 

mundo; 

e representacional; Começam a 

formar pequenas frases; 

Elementos multissensoriais 

muito apelativos; 

3 anos Boas capacidades motoras; 

Progressão das capacidades 

motoras; Conseguem executar 

movimentos mais complexos 

(andar em pontas de pés, 

saltar); 

Imaginação; Grande 

capacidade de descriminação 

visual; Reconhecimento de 

carateres; Começam a formar 

pequenas frases; Medo do 

escuro; 

Cores realistas; Gostam de 

partilhar; Interesse no corpo 

humano; 

Aumento da capacidade social; 

Gostam de brincar com outras 

crianças; Dão ordens; 

4 a 5 anos Boas capacidades motoras; 

Coordenação dos braços e do 

corpo; 

Dificuldade em distinguir 

realidade e ficção; 

Egocêntricos; Destreza e 

coordenação para utilizar 

alguns objetos mais complexos 

(tesouras, computador); 

Desenvolvem sentido de 

responsabilidade, culpa e 

orgulho; Possuem um 

vocabulário de cerca de duas 

mil palavras; Classificação; 

Cores realistas; Gosto pelo ar 

livre; Gosto em experimentar 

posições de “poder”; 

Preferências individuais; 

Brincam com outras crianças; 

Competitividade; 

6 a 8 anos Boas capacidades motoras; 

Coordenação dos braços e do 

corpo; 

Comportamentos de risco mas 

consciencializados 

(passadeiras); Conseguem 

recordar padrões; Uso do 

sentido lógico; 

Cores únicas; Detalhe; 

Atividades ao ar livre; 

Interesse em personagens 

reais; 

Preferências individuais; 
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9 a 12 anos Boas capacidades motoras; 

Coordenação dos braços e do 

corpo; 

Preferências individuais (até 

aos dez anos); Procura em 

clarificar e expressar conceitos 

mais complexos; 

Desenvolvimento das aptidões 

linguísticas (escola); 

Classificação hierárquica; 

Cores únicas; Realismo e 

detalhe; Autenticidade; 

Querem fazer parte de um 

grupo; Valorizam as atividades 

em grupo (a partir dos dez 

anos); 

 

Apêndice 3 - Matriz Inicial 

 

Criança 

Conceitos 

Sexo Idades  

F M 0-2 2-6 6-12 Pais 

1 Direitos Humanos Não Não Sim Sim Sim  

2 Visão Comercial Sim Sim Sim Sim Sim  

3 Consumidor Iniciador Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Influenciador Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Decisor Sim Sim Não Sim Sim Sim 

4 Mercado Primário Sim Sim Não Sim Sim  

Influência Sim Sim Não Sim Sim  

Futuro Sim Sim Sim Sim Sim  

5 Tipo de Comunicação Digital   Não Não Sim  

Televisão   Não Não Sim  

No local   Não Não Sim  
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6 Macrotendências Infantis Tecnologia Sim Sim Não Sim Sim  

Autossuficiência Sim Sim Não Sim Sim  

Participação Sim Sim Não Sim Sim  

7 Influência Estrutura Familiar Contemporânea Sim Sim Sim Sim Sim  

8. Concorrência Não Não Não Sim Sim Sim 

 

1. Na visão dos Direitos Humanos Infantis é efetivamente errado fazer a distinção entre o sexo da criança, uma vez que a criança é sempre uma criança 

independentemente do seu sexo, enquadrando-se na composição ética e igualitária destes direitos. Obviamente a distinção por idades é algo que não é relevante 

nesta ótica uma vez que não é referente ao trabalho infantil. 

2. Na conceção comercial é lógico fazer a distinção entre os sexos uma vez que existem produtos destinados a “meninas” e “menino s”, onde pela mesma lógica de 

pensamento a segmentação por idades permite-nos novamente distinguir aquilo que é adequado e destinado a cada um dos segmentos. 

3. Independentemente do sexo da criança o seu papel enquanto consumidora passa por um dos identificados e no que concerne às ida des é relevante recorrer à 

psicologia mostrando que enquanto criança não consegue expres sar-se normalmente pelo meio da fala é difícil ser considerada qualquer tipo de consumidor estando 

esse papel destinado aos seus pais. 

4. Da mesma forma que enquanto consumidor o tipo de mercado da criança de um modo geral não se altera pelo sexo, já pela ida de segue a mesma tendência. 

Obviamente existem empresas onde o segmento inicial (zero aos dois anos) é um segmento atrativo, talvez mais pelos produtos que os  seus pais necessitam de 

comprar e não pelo que pode ser oferecido diretamente à criança, por isso ela é apenas constituída como um mercado futuro. Novamente quando passa para o 

segmento seguinte com o desenvolvimento cognitivo da criança é possível adequar-lhe outros produtos que não apenas brinquedos. Quando falamos de mercado  

de influência estamos também a referir-nos à influência que criança exerce no seio familiar, não só aos pais, como também aos restantes familiares . 

5. O tipo de comunicação mais comum atualmente é claramente a comunicação digital e televisiva, recorrendo a imagens e sons para  conseguir chegar ao público 

infantil. Não podemos esperar que crianças que não possuam literacia suficiente consigam ler as mensagens  publicitárias, mas podem sempre fazer a sua 

interpretação quando as ouvem. Se a criança não souber ler, e muito menos falar pouco ou nada lhe dirá a mensagem publicitária, exceto o referido (sons e imagens), 

e as únicas elações possíveis serão o gostar ou não gostar. 
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6. A nível tecnológico é inegável que as crianças têm uma compreensão apurada destes conceitos e conseguem absorver conceitos tecnológicos de forma natural. Com 

o seu sentido de exploração conseguem de facto encontrar a informação que procuram sem ajuda  adulta. A sua participação no mundo consumista é o de consumir 

aquilo que querem, valorizando produtos não apenas pelo objetivo comercial. 

7. A formação de uma nova composição familiar contrariando o viés tradicional muda o comportamento do consumidor infantil seja e le qual for. Esta nova estrutura 

baseada em famílias fragmentadas e em pais focados no comprometimento profissional em vez do familiar dá um papel mais preponderante às crianças enquanto 

consumidores. 

8. O mercado não é detido apenas por uma entidade comercial. Naquilo que diz respeito a campanhas comerciais podemos  observar que não existe distinção observável 

a olho nu dos géneros e que por norma as suas práticas estão compreendidas a segmentos a partir dos três anos. De qualquer forma não é possível obter a aprovação 

dos pais sem obter a das crianças, mas é possível obter a aprovação das crianças sem obter a dos pais. Em outros casos, os próprios pais revelam maior entusiasmo 

na campanha do que os próprios filhos. 

 

Apêndice 4 - Matriz Final 

Criança 

Conceitos 

Sexo Idades 

F M 0-2 2-6 6-12 Pais Avós 

Direitos Humanos        

Segmentação        

Consumidor Iniciador        

Influenciador        

Decisor        

Mercado Primário        

Influência        

Futuro        

Tipo de Comunicação Digital        

Televisão        
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No local        

Macrotendências Infantis Tecnologia        

Autossuficiência        

Participação        

Valores Sociais Estimulação        

Poder        

Hedonismo        

Realização        

Valores Societários Respeito        

Compromisso        

Transparência        

Responsabilidade        

Dimensão Comercial Comunidades        

Marca        

        

Utilização de Atividades Anexadas à Campanha        

Influência Estrutura Familiar Contemporânea        

 

Apêndice 5 - Matriz Final Preenchida 

Criança 

Conceitos 

Sexo Idades 

F M 0-2 2-6 6-12 Pais Avós 

Direitos Humanos        

Segmentação   Não 

desperta 

Esta 

campanha 

Este segmento 

maioritariamente 

  



92 

grande 

interesse 

neste 

segmento 

uma vez 

que 

estamos a 

falar de 

objetos 

de 

tamanho 

reduzido. 

parece ter sido 

desenhada 

para o 

segmento 

seguinte, mas 

o tema 

apreciado 

pelas crianças 

pode ser 

alargado ao 

presente 

segmento. 

a partir dos oito 

anos interessa-se 

pelas coleções. 

Consumidor Iniciador      São os pais 

a iniciar o 

ato 

consumista 

uma vez 

que é 

necessário 

comprar 

produtos 

para obter 

as cartas. 

São os 

avôs a 

iniciar o 

ato 

consumista 

uma vez 

que é 

necessário 

comprar 

produtos 

para obter 

as cartas. 
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Influenciador A influência é 

independente do 

género da criança. 

A influência é 

independente do 

género da criança. 

Não 

existe 

influência 

uma vez 

que a 

criança 

não 

consegue 

falar. 

Pode existir 

influência se 

surgir uma 

necessidade 

por parte da 

pessoa que 

compra. 

Pode existir 

influência se 

surgir uma 

necessidade por 

parte da pessoa 

que compra. 

Improvável 

que os pais 

façam 

compras 

devido a 

pedidos 

dos filhos. 

Improvável 

que os 

avôs façam 

compras 

devido a 

pedidos 

dos filhos. 

Decisor      A função 

decisiva 

está 

destinada à 

pessoa que 

possui 

meio de 

pagar os 

produtos. 

A função 

decisiva 

está 

destinada à 

pessoa que 

possui 

meio de 

pagar os 

produtos. 

Mercado Primário   Partindo 

do 

princípio 

que esta 

campanha 

é 

destinada 

às 

Partindo do 

princípio que 

esta 

campanha é 

destinada às 

crianças então 

este é um 

Partindo do 

princípio que 

esta campanha é 

destinada às 

crianças então 

este é um 

mercado 

primário. 
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crianças 

então este 

é um 

mercado 

primário. 

mercado 

primário. 

Influência A influência não 

depende do género 

da criança. 

A influência não 

depende do género 

da criança. 

Não 

existe 

influência 

uma vez 

que a 

criança 

não 

consegue 

falar. 

Pode existir 

influência se 

surgir uma 

necessidade 

por parte da 

pessoa que 

compra. 

Pode existir 

influência se 

surgir uma 

necessidade por 

parte da pessoa 

que compra. 

Improvável 

que os pais 

façam 

compras 

devido a 

pedidos 

dos filhos. 

Improvável 

que os 

avôs façam 

compras 

devido a 

pedidos 

dos filhos. 

Futuro Esta campanha pode contribuir para criar um consumidor futuro, mas não é um fator decisivo, uma vez que o 

consumidor se constrói com várias comunicações ao longo do tempo e não apenas com uma campanha. 

Tipo de Comunicação Digital Comunicação realizada principalmente no Facebook e no YouTube. 

Televisão Publicidade maioritariamente em canais infantis (Canal Panda, Panda Biggs). 

No local Utilização de cartazes no espaço físico dos supermercados Pingo Doce. 

Macrotendências 

Infantis 

Tecnologia Aptidões 

tecnológicas 

independentemente 

do género. 

Aptidões 

tecnológicas 

independentemente 

do género. 

 Aptidões 

tecnológicas 

apuradas. 

Aptidões 

tecnológicas 

apuradas. 

  

Autossuficiência Face às aptidões 

tecnológicas das 

crianças onde elas 

Face às aptidões 

tecnológicas das 

crianças onde elas 

 Face às 

aptidões 

tecnológicas 

Face às aptidões 

tecnológicas das 

crianças onde 

Os 

números 

registados 

Os 

números 

registados 
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conseguem 

encontrar o que 

quiserem, o grande 

número de 

visualizações pode 

ser resultado disso. 

conseguem 

encontrar o que 

quiserem, o grande 

número de 

visualizações pode 

ser resultado disso. 

das crianças 

onde elas 

conseguem 

encontrar o 

que quiserem, 

o grande 

número de 

visualizações 

pode ser 

resultado 

disso. 

elas conseguem 

encontrar o que 

quiserem, o 

grande número 

de visualizações 

pode ser 

resultado disso. 

no 

YouTube 

podem ser 

originários 

pelas 

entradas 

dos pais. 

no 

YouTube 

podem ser 

originários 

pelas 

entradas 

dos avôs. 

Participação Esta participação 

esta relacionada 

com consumir 

aquilo que desejam 

e não apenas pelo 

objetivo comercial 

do produto. Neste 

caso específico 

apenas poderão 

“consumir” as 

cartas se existir 

forma de as obter. 

Esta participação 

esta relacionada 

com consumir 

aquilo que desejam 

e não apenas pelo 

objetivo comercial 

do produto. Neste 

caso específico 

apenas poderão 

“consumir” as 

cartas se existir 

forma de as obter. 

 Esta 

participação 

esta 

relacionada 

com consumir 

aquilo que 

desejam e não 

apenas pelo 

objetivo 

comercial do 

produto. 

Neste caso 

específico 

apenas 

poderão 

Esta 

participação esta 

relacionada com 

consumir aquilo 

que desejam e 

não apenas pelo 

objetivo 

comercial do 

produto. Neste 

caso específico 

apenas poderão 

“consumir” as 

cartas se existir 

forma de as 

obter. 
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“consumir” as 

cartas se 

existir forma 

de as obter. 

Valores Sociais Estimulação Esta campanha 

visa a estimulação 

das crianças pela 

via das coleções, 

prática muito 

aprazível neste 

segmento infantil. 

Esta campanha 

visa a estimulação 

das crianças pela 

via das coleções, 

prática muito 

aprazível neste 

segmento infantil. 

 Esta 

campanha 

visa a 

estimulação 

das crianças 

pela via das 

coleções, 

prática muito 

aprazível 

neste 

segmento 

infantil. 

Esta campanha 

visa a 

estimulação das 

crianças pela via 

das coleções, 

prática muito 

aprazível neste 

segmento 

infantil. 

  

Poder As crianças 

gostam de sentir 

uma posição de 

“poder” algo que 

pode 

eventualmente ser 

atingido por 

completar a 

coleção primeiro 

que os amigos. 

As crianças 

gostam de sentir 

uma posição de 

“poder” algo que 

pode 

eventualmente ser 

atingido por 

completar a 

coleção primeiro 

que os amigos. 

 As crianças 

gostam de 

sentir uma 

posição de 

“poder” algo 

que pode 

eventualmente 

ser atingido 

por completar 

a coleção 

As crianças 

gostam de sentir 

uma posição de 

“poder” algo que 

pode 

eventualmente 

ser atingido por 

completar a 

coleção primeiro 

que os amigos. 
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primeiro que 

os amigos. 

Socialização Interação entre os 

elementos sociais 

para uma maior 

realização 

conjunta. 

Interação entre os 

elementos sociais 

para uma maior 

realização 

conjunta. 

 Interação 

entre os 

elementos 

sociais para 

uma maior 

realização 

conjunta. 

Interação entre 

os elementos 

sociais para uma 

maior realização 

conjunta. 

O interesse 

dos pais é 

relevante 

explicando 

a grande 

interação 

em grupos 

sociais 

para 

completar 

cadernetas. 

O interesse 

dos avôs é 

relevante 

explicando 

a grande 

interação 

em grupos 

sociais 

para 

completar 

cadernetas. 

Realização A realização está 

associada ao valor 

anterior, com uma 

espécie de alegria 

interna por 

conseguir 

efetivamente como 

foi referido 

completar a 

coleção. 

A realização está 

associada ao valor 

anterior, com uma 

espécie de alegria 

interna por 

conseguir 

efetivamente como 

foi referido 

completar a 

coleção. 

 A realização 

está associada 

ao valor 

anterior, com 

uma espécie 

de alegria 

interna por 

conseguir 

efetivamente 

como foi 

referido 

completar a 

coleção. 

A realização está 

associada ao 

valor anterior, 

com uma 

espécie de 

alegria interna 

por conseguir 

efetivamente 

como foi 

referido 

completar a 

coleção. 
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Valores Societários Respeito Como um dos valores mais importantes em qualquer função profissional ou pessoal, os colaboradores e a própria 

campanha devem respeitar todos os intervenientes. 

Compromisso É esperado por parte do Pingo Doce que consiga satisfazer o maior número de clientes com esta campanha 

nomeadamente por facultar cadernetas e cartas a quem as pretender receber. 

Transparência É expectável uma total transparência em relação às modalidades da campanha não escondendo nem concedendo 

vantagens a terceiros. 

Responsabilidade A responsabilidade neste caso específico está relacionada com a gestão ética que a organização deverá ter com as partes 

interessadas (clientes – pais/avôs e crianças), minimizando os impactos negativos da campanha. 

Utilização de Atividades Anexadas à 

Campanha 

A associação ao Fundo de Conservação é uma mais -valia para esta campanha, em primeiro lugar porque fica associada 

a uma boa prática e posteriormente por facultar em alturas da campanha bilhetes grátis para a entrada no zo o. 

Influência Estrutura Familiar 

Contemporânea 

O facto de existir um maior número de famílias monoparentais e a tentativa de desculpar a ausência por parte de um 

dos progenitores pode levar à procura destas cartas se efetivamente o filho/a estiver interes sado nelas. 
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Apêndice 6 - Campanhas Infantis em Portugal 

 

Lidl 

1. Lidl Shop: com o mote “brincar também é aprender”, disponibiliza quarenta miniaturas nas lojas Lid l 

para coleção dos clientes. É pretendido consciencializar os pais e educadores para a importância das 

brincadeiras das crianças e em família, enquanto fator de desenvolvimento, estimulando a autonomia, 

desenvolvimento, linguagem e pensamento; 

2. Coleção Gangue dos Frescos; 

3. Coleção Super Gangue dos Frescos: a cada compra de dez euros, o cliente recebe uma saqueta com quatro 

cartas e um selo que pode colecionar. A partir do momento em que reúne seis selos pode adquirir um 

peluche por 9,99€ (nove euros e noventa e nove cêntimos) ou com doze selos por 2,99€ (dois euros e 

noventa e nove cêntimos). Existem oito peluches colecionáveis e um álbum que pode ser adquirido por 

1,99€ (um euro e noventa e nove cêntimos) onde se coloca as cartas colecionáveis (cento e quarenta e 

quatro diferentes). Existe ainda uma página na internet com oito jogos interativos alusivos a estes 

peluches; 

4. Simulação supermercado real na KidZania; 

5. Campanha arredonda para ajudar as crianças do Hospital Dona Estefânia;  

6. Stikeez: por cada dez euros em compras os clientes ganham um Stikeez para personalizar os objetos 

favoritos. Para além da oferta destes colecionáveis também existe um estojo para os transportar (0,99€), 

um jogo de tabuleiro (1,99€) e uma aplicação para Iphone ou Android. 

7. Animais da Quinta: campanha constituída por oito peluches, trinta e seis cartas didáticas autocolantes, 

um álbum arquivador e um jogo de tabuleiro – a ideia principal é ensinar às crianças como funcionam as 

quintas, que tipos de atividades existem e de onde provêm os alimentos uma vez que segundo os criadores  

da campanha as crianças desconhecem a origem dos produtos e perderam contacto com a natureza. É 

pretendido que as crianças se sintam motivadas a terem contacto com o ecossistema, fomentando uma 

relação de proximidade entre os clientes e os seus filhos, partilhando com eles valores para uma vida e 

futuro mais felizes; 

8. Primeira Edição Desenho Imbatível; 

9. Segunda Edição Desenho Imbatível: destinada a crianças do 1º ciclo de todas as escolas do país, com a 

criação de um desenho original e criativo alusivo aos alimentos da roda dos alimentos. Os prémios que 

fazem parte da campanha são: bilhete de família para a KidZania, um vale de compras Lidl no valor de 

cem euros, um quadro magnético branco para a escola do vencedor e os quinze primeiros ilustrarão 

produtos à venda nas lojas Lidl. 

Continente 

1. Publicidade “Marca de Confiança”: analogia entre a confiança da criança na mãe e por sua vez a confiança 

da mãe no Continente; 
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2. Super Dicas – Dicas para Crianças: no separador “Kasa” na webpage do Continente  existem dicas DIY 

para crianças como por exemplo a criação de bandeiras, gelados, pompons, balões personalizados e 

chapéus de goma; 

3. Missão Continente – alimentação e geração saudável: caderno educativo com premissas  educativas 

importantes a um estilo de vida saudável; 

4. Campanha de Peluches Angry Birds: existe nesta campanha a necessidade de informação  por parte do 

cliente na adesão à campanha no caso de não possuir um cartão cliente. A  campanha em si possui duas 

modalidades de aquisição diferentes, por vinte selos o cliente paga 2,99€ (dois euros e noventa e nove 

cêntimos) ou por dez selos paga 7,99€ (sete euros  e noventa e nove cêntimos). Existe como foi referido  

peluches, selos, discos voadores e um álbum este último com o custo de 1,99€ (um euro e noventa e nove 

cêntimos). Os dois primeiros selos já vêm impressos na caderneta sendo gratuitos. 

Pingo Doce 

1. Super Receitas para Super Crianças: Receitas para crianças;  

2. Crianças na Cozinha: Regras e Dicas: Esta campanha indica que as crianças são ótimas  ajudantes na 

cozinha e que os pais as deveriam deixar “entrar” na cozinha;  

3. Comida para Crianças: Pratos divertidos; 

4. Receitas Para Crianças: Festividades – Halloween; 

5. Revista Sabe Bem – Especial dia da Criança: Conselhos para que as crianças cresçam melhor e a ideia de 

um combate urgente à doença da obesidade, após esta secção na revista existe a promoção de brinquedos 

e livros. O custo da revista é de 0,50€ (cinquenta cêntimos); 

6. Campanha Resgate Sorrisos: Campanha de sensibilização e angariação de fundos;  

7. Super Animais; 

8. Super Animais 2. 

Minipreço 

1. Folheto Especial do Dia da Criança; 

2. Peluches de personagens Dreamworks: Existem cromos e uma caderneta onde a modalidade de aquisição 

dos peluches é a seguinte: Por cada dez euros em compras cada cliente obtém um selo onde a cada sete 

selos mais 4,99€ (quatro euros e noventa e nove cêntimos) ou quinze selos mais 1,99€ (um euro e noventa 

e nove cêntimos). Quem possuir cartão cliente necessita de menos um selo em ambos os casos.  

Intermarché 

1. Programa Bebé +: Para famílias com crianças de igual ou menores de três anos. Os subscritores do cartão 

do programa obtêm dez por cento de descontos diários em marcas específicas. 

Jumbo 

1. Campanha de Solidariedade em parceria com a FENACERCI; 

2. Campanha de Solidariedade para a Proteção dos Direitos das Crianças  em conjunto com a APAV; 



101 

3. Turma das Sementinhas: campanha feita em parceria com a Science4you. A cada dez euros  de compras 

o cliente recebe um selo e uma carta. A carta pode ser utilizada para completar uma caderneta enquanto 

os selos após serem reunidos cinco selos pode ser adquirido um kit de sementes pelo preço de 1,99€ (um 

euro e quarenta e nove cêntimos). De qualquer forma cada semente estará à venda pelo preço de 2,99€ 

(dois euros e noventa e nove cêntimos). Evidentemente na apresentação do cartão cliente os selos e cartas 

referidos passam a ser a dobrar. Existe ainda uma aplicação totalmente grátis para Iphone ou Android. 

El Corte Inglés 

1. Acordo de solidariedade em conjunto com a UNICEF: Objetivo principal de apoiar as  crianças mais  

desfavorecidas através de diversas campanhas. A primeira destas campanhas  teve início no mais recente 

“regresso às aulas”, onde na aquisição de material escolar o  cliente era incentivado a doar um, dois ou 

três euros, ao qual o El Corte Inglés acrescentaria um contributo de igual valor. 


