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Seminário de Investigação 

Introdução 

 

 A presente dissertação tem como tema o product placement
1
 em filmes, tendo sido 

construída a seguinte pergunta de partida - “Qual é o impacto do product placement no 

consumidor de filmes?”. Com este trabalho pretende-se então: 

 Avaliar o impacto desta técnica nos consumidores de filmes; 

 Explorar a percepção do product placement, a nível consciente e a nível 

inconsciente, pelos espectadores de filmes; 

 Identificar marcas que recorram a esta técnica; 

 Analisar o uso desta técnica em um filme; 

 Conhecer a legislação aplicável em Portugal. 

 

Para a elaboração da componente prática do meu trabalho, realizei um questionário 

online sobre os hábitos de visualização de filmes e product placement a 332 indivíduos, e 

entrevistas a 10 pessoas previamente seleccionadas que, após terem sido expostas à 

visualização de um filme que continha product placement, foram acompanhadas através de 

questionários regulares, de modo a aferir se existe alguma mudança de comportamento ou 

influência devido ao uso do product placement. 

A razão que me levou a escolher este tema para o meu trabalho de seminário foi, 

sobretudo, a curiosidade que sempre tive em saber se os espectadores dos filmes reparam nas 

marcas que aparecem ao longo dos mesmos. Antes de começar a prestar mais atenção, e a 

saber mais sobre o tema, nunca dei conta de atentar nestas marcas, já que, geralmente, 

estava mais interessada nas personagens e na história do filme. Agora, sempre que vejo um 

filme, presto atenção à quantidade de marcas que surgem, umas de modo mais subtil e outras 

bem explícitas; por isso, gostava de saber se realmente a técnica de product placement é 

percebida e tida em conta pelos espectadores de filmes, pois, para que possa surtir efeito, isto 

é, para que as pessoas pensem em comprar o produto que está a ser publicitado, têm de se 

aperceber da sua presença. Para além da escolha do tema estar relacionada com o meu gosto 

por cinema, e sendo uma realidade com a qual tenho contacto, deve-se também ao facto de 

esta ser uma área na qual esta técnica é bastante usada, sendo poucos os filmes que não 

contém publicidade. 

O product placement tem sido mais estudado a nível do seu uso em telenovelas, 

existindo já alguns trabalhos de investigação nesta área. Uma vez que o seu estudo não tem 

incidido tanto a nível da sua utilização em filmes, resolvi focar a minha investigação apenas no 

uso desta técnica em filmes. 

 

                                                           
1 Product placement, é um conceito utilizado para referir a integração de um produto ou de uma marca num filme, série 

televisiva, jogos de computador, obras literárias, programas de rádio ou outro veículo cultural (Dias, 2007). 
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Dadas as dúvidas que surgem em torno da eficácia da publicidade tradicional, devido a 

aspectos como a saturação publicitária, a possibilidade de zapping
2
 ou o elevado número de 

canais – originando uma grande dispersão das audiências – o product placement surge assim 

como uma grande oportunidade para os anunciantes. 

Assim sendo, torna-se um tema bastante interessante e oportuno para ser estudado, 

uma vez que ainda não existem muitos estudos académicos que tivessem aferido o seu 

impacto nos consumidores.  

Actualmente, começa-se a assistir a diversas tendências de product placement, como 

por exemplo o webbisode. Esta é uma nova forma avançada e inovadora da utilização desta 

técnica, tratando-se de uma novela digital que possibilita ao espectador o seguimento, através 

da internet ou podcasting
3
, de um personagem ou de um produto relacionado com uma 

determinada marca. Após o filme, são apresentados os produtos que apareceram no mesmo, 

existindo uma hiperligação que nos possibilita conhecer os detalhes do produto e até mesmo 

comprá-lo. Existem também, pequenos filmes que podem ser acedidos através do telemóvel, 

que possibilitam o aproximamento entre as marcas e os espectadores/clientes. Outra tendência 

a assinalar é o uso do product placement na rádio. Cada vez mais se ouve nas emissões de 

rádio o locutor a dizer que está a usar ou consumir determinada marca ou produto (Santos, 

2009). 

A empresa US Association of National Advertisers apresentou na conferência de 2005, 

os resultados de um estudo realizado, demonstrando que 63% dos seus membros estavam a 

integrar actividades de product placement no seu plano de comunicação. Empresas que têm 

elevados gastos em publicidade, como a Procter & Gamble e General Motors, afirmam que o 

investimento em publicidade clássica em televisão, estava a baixar em deterimento da 

comunicação não tradicional. Nos E.U.A, em 2005, a utilização de product placement em 

televisão, aumentou 30%, segundo Nielsen Media Research (cf. Santos, 2009). 

Segundo uma notícia do Diário Económico (22 de Agosto de 2006), foi realizado um 

estudo pela empresa norte-americana PQ Media, concluindo-se que o product placement vai 

triplicar a nível mundial até 2010. As áreas onde este aumento se vai notar são: o desporto, 

“reality shows” e séries de televisão. Os E.U.A possuem o maior mercado de “product 

placement”, com 1,16 milhões de euros em 2005. Nos lugares seguintes, encontramos o Brasil 

e a Austrália, com 220,9 milhões e 80 milhões e euros respectivamente. O filme “Die Another 

Day”, realizado em 2002, ganhou 54 milhões de euros, através de empresas que utilizaram a 

técnica de product placement no filme. Segundo o relatório, em 2010, a China irá liderar no 

                                                           
2
 Zapping, é um termo usado para referir a mudança de canal, realizada pelo espectador de televisão, através do 

comando remoto, especialmente durante inserções publicitárias. Luís Novais - Vector 21, 

http://www.vector21.com/?id_categoria=55&id_item=863 

3
 Podcasting é uma espécie de rádio via internet cuja emissão não é passada ao vivo. Cada pessoa pode fazer o 

download de um episódio no seu computador ou subscrever um conjunto deles e receber automaticamente no seu 

computador. Neste sentido já não são apenas os Media que podem publicar conteúdos, todas as pessoas com um 

microfone e um computador podem agora publicar o que quiserem (Thillmann, 2010). 
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âmbito do product placement, enquanto a Europa fica mais atrás devido à legislação cada vez 

mais restritiva.
 4
 

Através dos dados apresentados, observamos que a tendência do product placement, 

é de crescimento e expansão, embora em alguns casos, a legislação desenvolvida, possa vir a 

ser um entrave. 

A investigação realizada no presente estudo permitiu perceber que existe um certo 

conjunto de marcas que os indivíduos recordam mais que outras - Coca-Cola”, “Nike”, “Apple”, 

“Mercedes”, “Sony”, “Starbucks” e “Pepsi” e que quem associa mais marcas a filmes são os 

inquiridos mais novos e os que possuem um curso superior, apesar de serem muito poucos os 

inquiridos que memorizam as marcas que vêem. Foi possível também perceber a opinião das 

pessoas sobre o recurso ao product placement, sendo esta positiva, dado que a maioria dos 

inquiridos concorda ou concorda em parte com o uso desta técnica. Finalmente, e talvez o 

resultado mais interessante após a realização da presente investigação, percebemos que o 

product placement pode ter um efeito sobre os espectadores. 

Após uma breve revisão de literatura e a explicação teórica dos conceitos inerentes ao 

tema, serão apresentados os resultados obtidos na vertente prática através dos questionários 

online e da exposição dos indivíduos ao filme escolhido, cujo objectivo é avaliar o impacto do 

product placement nos consumidores, aferindo se existe algum tipo de mudança de 

comportamento ou atitude das pessoas após serem expostas a um filme que recorra a esta 

técnica. Por último serão apresentadas as conclusões a que o investigador pôde chegar e as 

recomendações para um trabalho futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Carla Castro - “Product placement vai triplicar até 2010”, Espaço OMD, http://www.espaco-

omd.com.pt/noticias_detalhe.asp?id=9301 
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1. Revisão de Literatura 

  

Efeitos do product placement sobre os espectadores – estudos empíricos 

 

 

José Dias (2007) apresenta na sua tese de mestrado uma recolha de diversos autores 

que abordaram o product placement. Podemos então referir McCarty (2003), que defende que 

a área relativa ao efeito sobre os espectadores, é a área mais activa da investigação 

académica, no âmbito do product placement, nomeadamente a memória, isto é, a recordação e 

o reconhecimento, a avaliação das marcas e a intenção de compra. Foram também 

encontradas diferenças entre tipos de product placement proeminentes, visuais, audiovisuais, 

subtis e verbalizados, por Gupta e Lord (1998), e considerados importantes certos factores 

como, a imagem do patrocinador, o tipo de programa e a congruência entre o programa e o 

produto, segundo D´Austous e Séguin (1998). 

Outro aspecto estudado, foi a capacidade dos espectadores reconhecerem a presença 

de marcas nos filmes, por Babin e Carder (1996), chegando à conclusão, de que estes têm a 

capacidade de reconhecer correctamente as marcas e distingui-las das que não surgem nos 

filmes, embora não tenham conseguido identificar efeitos ao nível da atitude face às marcas. 

Gupta e Lord (1998), analisaram o efeito de vários tipos de product placement segundo 

duas dimensões. A primeira, estava relacionada com o modo de apresentação, quer fosse 

visual, áudio ou ambos, a segunda, tinha em conta se a sua presença era proeminente ou 

subtil, concluindo que as presenças proeminentes obtinham maior taxa de recordação que as 

presenças subtis.  

Brennan et al. (1999) debruçaram-se sobre a relação da „recordação‟ do product 

placement com o seu tipo, isto é, tendo em conta apenas a sua presença no cenário de uma 

cena ou uma maior integração com a história, e duração da exposição. Os investigadores 

concluiram assim, que o envolvimento com o decorrer da acção, levava a uma maior 

recordação, sendo mais importante que o tempo de exposição das marcas.  

Law e Braun (2003), abordaram a memória explícita, tendo em conta a utilização de 

tarefas de recordação e reconhecimento, e a memória implícita, tendo relacionado o efeito da 

exposição à marca, com a intenção de utilização de um produto. Os autores, chegaram à 

conclusão de que o mais importante, estava ligado ao nível da memória explícita de recordação 

e reconhecimento, embora tivesse importância reduzida na escolha da marca (cf. Dias, 2007). 

Russell (2002), investigou o papel da presença de marcas (modo visual e verbal) e o 

nível de integração na história, chegando à conclusão de que o product placement 

incongruente apresentava taxas de memorização mais elevadas, já o congruente correspondia 

a uma atitude de intenção de compra mais positiva.  

Os estudos realizados por Law e Braun (2000) e Russell (2002), mostram-nos que a 

memória pode ser independente da avaliação das marcas, colocando os resultados dos 

estudos que apenas se baseavam na avaliação da memória explícita, através da taxa de 

recordação e reconhecimento, em questão, uma vez que o efeito da colocação da marca num 
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programa de televisão, é de tal modo subtil, que é processado muitas vezes a nível 

inconsciente, e essa informação pode assim ser guardada na memória de longo prazo, fazendo 

com que o espectador tenha consciência do estímulo.  

 

Pedro Silva (2002) estudou o product placement durante a realização do seu trabalho 

de seminário no ISCSP, cujo título é “O product placement – Da análise de uma realidade da 

comunicação publicitária internacional à sua aplicação em Portugal”. O autor teve como 

objectivo investigar a realidade portuguesa no que se refere ao product placement, analisando 

a sua aplicabilidade em Portugal, as expectativas de evolução, e as respectivas consequências 

para o mercado nacional. Através dos dados recolhidos, chegou à conclusão de que em 

Portugal, a aplicabilidade do product placement, aparece como uma actividade medianamente 

importante, mas é ainda vista como uma forma alternativa de comunicação. Relativamente aos 

consumidores e à sua perspectiva, a maioria entende a presença das marcas como algo 

normal, pois no mundo “real” também estamos expostos a marcas e produtos (Silva, 2002). 

Outra conclusão a que chegou está ligada ao facto do product placement surgir cada vez mais, 

como uma forma importante de financiamento dos custos de produção, assumindo-se como 

uma forma relevante na promoção do produto (Silva, 2002). 

José Dias (2007) desenvolveu também uma investigação sobre o product placement 

durante a realização da sua tese de mestrado no ISCTE, cujo título é: “ Os vilões e os heróis: 

impacto na atitude do consumidor face ao product placement”. Este tinha como principal 

objectivo saber “ qual o impacto da utilização de personagens positivas e negativas na atitude 

do consumidor face ao product placement no interior de uma telenovela” (Dias, 2007:24). 

Através dos resultados obtidos, o autor concluiu que - “os espectadores desenvolveram 

diferentes atitudes em relação às diversas personagens, tendo sido possível o posterior 

agrupamento em personagens positivas e negativas.” Descobriu também, que a “atitude do 

consumidor em relação à personagem, é a identificação entre o consumidor e a personagem, 

que importa na predição da atitude do consumidor em relação ao estímulo comunicacional” 

(Dias, 2007:67). Dias (2007) identificou ainda, duas novas variáveis, a lealdade para com a 

marca, e a atitude em relação ao product placement no geral, sendo estas importantes pelo 

seu efeito moderador no impacto da identificação entre o consumidor e a própria personagem, 

sobre a atitude do consumidor em relação ao estímulo comunicacional. 

Cristina Santos (2009) desenvolveu a sua tese de mestrado em 2009 no ISEG, cujo 

tema é “Branded entertainment e intenção de compra: estudo exploratório do impacto do 

product placement, do meio de entretenimento e da marca na propensão para a compra.” Os 

objectivos do seu estudo seriam: “avaliar o impacto do Branded Enternainment na propensão 

para a compra do produto/marca, por parte dos espectadores, conhecer formas que permitam 

a optimização desta técnica de comunicação e avaliar em que medida o impacto desta técnica 

de comunicação na propensão para a compra poderá ser influenciada por outras variáveis 

moderadoras” (Santos, 2009:11). Face a estes objectivos, o trabalho de Santos (2009) foi 

desenvolvido tendo por base um estudo exploratório de natureza quantitativa, com recurso a 
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questionários, usando uma amostragem não probabilística por conveniência. Através dos 

resultados obtidos, a autora concluiu que as três variáveis independentes que fazem parte de 

Branded Entertainment (modo de apresentação, integração com a História e utilização da 

marca pelo protagonista) são importantes na intenção de compra. Outra conclusão a que 

chegou, prende-se com o facto desta técnica de comunicação ter um impacto muito reduzido 

ou mesmo inexistente, em marcas pouco conhecidas por parte dos espectadores. 

2. Conceitos 

 

O conceito de Product Placement refere-se à integração de um produto ou de uma 

marca num filme, série televisiva, jogos de computador, obras literárias, programas de rádio ou 

outro veículo cultural. Aquando da utilização desta ferramenta de comunicação em meios de 

entretenimento, como filmes e séries de televisão, dá-se o nome de Branded Entertainment 

(Santos,2009). Balasubramanian define product placement como a “inserção de marcas no 

interior de filmes ou programas de televisão enquanto mensagens pagas, efectuada de modo 

planeado e não obstrutivo” (cf. Santos, 2009:13). Define-o ainda, como uma forma de 

patrocínio ou um tipo de publicidade híbrida (ibidem). Segundo o autor, esta técnica é 

caracterizada como um tipo de comunicação híbrida, entre a publicidade e as relações 

públicas, assegurando a combinação dos pontos fortes da publicidade (controlo sobre a 

mensagem) e das relações públicas (credibilidade), evitando também as desvantagens destas 

duas técnicas, como a falta de credibilidade da fonte de informação, no que diz respeito à 

publicidade, e a reduzida capacidade de influência sobre o conteúdo no que concerne às 

relações públicas (cf. Dias, 2007). 

Apesar do elemento central do product placement ser unânime, nas definições dos 

vários autores, podemos encontrar algumas diferenças em algumas designações (Dias, 2007). 

Assim sendo, temos a designação “brand placement” que autores como Delorme, Reid e 

Karrh preferem, por se tratar da utilização de marcas comerciais e não de produtos genéricos, 

ajustando-se melhor ao tipo de comunicação em causa. Já Hackley e Tiwsakul, escolhem o 

termo “entertainment marketing”, no qual enfatizam a presença da marca como parte do 

entretenimento e não de promoção explícita (cf. Dias, 2007). 

Os objectivos desta técnica, para as empresas que a integram no seu plano de 

comunicação, são variados, como melhorar a sua imagem, confirmar ou modificar o seu 

posicionamento, aumentar a consciência de marca, lançar um novo produto, aumentar as 

vendas, entre outros (Santos, 2009). 

Nos últimos anos, o product placement demonstrou um incremento significativo, 

sobretudo, devido ao crescente cepticismo em relação à eficácia da publicidade televisiva 

tradicional. Segundo Kotler, este fenómeno tem origem na saturação de estímulos publicitários, 

devido ao elevado número de anúncios; proliferação de canais de televisão; disponibilidade dos 

mecanismos de zapping e reduzido visionamento de televisão por alguns grupos alvo (cf.Dias, 

2007). A estes factores, podemos juntar ainda a menor credibilidade inerente à publicidade, 

vista pelo consumidor esclarecido, como informação parcial, que tende a resistir às tentativas 
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de imposição de ideias ou produtos (Dias, 2007). Esta técnica surge então como uma 

ferramenta bastante importante na estratégia de comunicação das marcas. 

Apesar dos recentes desenvolvimentos e do maior destaque no mundo do marketing, o 

product placement não é uma técnica nova de comunicação. Na realidade, este está presente 

no cinema e televisão desde os tempos de Lumière até aos nossos dias. Inicialmente, a 

presença das marcas era utilizada apenas em negócios pontuais, mas com o passar do tempo, 

os produtores cinematográficos aperceberam-se de que esta técnica seria uma grande 

oportunidade comercial (Dias, 2007). 

Actualmente, assistimos na generalidade dos filmes e programas de televisão 

produzidos nos Estados Unidos, a um vasto conjunto de marcas incorporado. Podemos então, 

identificar alguns filmes que são conhecidos como marcos na popularidade desta técnica de 

comunicação. Como por exemplo, o filme “It happened one night” (1934), no qual o actor Clark 

Gable despe a camisa, aparecendo em tronco nu, dando origem a uma descida dramática nas 

vendas de camisolas interiores no mercado norte-americano. “Mildred Pierce” (1945) é outro 

exemplo, pois neste filme vê-se pela primeira vez uma estrela de Hollywood – Joan Crawford – 

a consumir várias vezes, whisky Jack Daniels. Por último, temos o filme “ET – O extraterreste” 

de 1982 e o “Risky Business” de 1983. No “ET”, é de realçar a marca Reese´s Pieces que 

obteve um crescimento de 65% na sua quota de mercado, e no “Risky Business” temos os 

óculos Ray Ban utilizados por Tom Cruise, que triplicaram as suas vendas (Dias, 2007). 

Através destes exemplos, conseguimos ajustar a definição de product placement em 

filmes, segundo Lehu. Para este, consiste na colocação de produtos ou marcas numa ou várias 

cenas de um filme, assente num pagamento. Esta técnica de comunicação, tem assim, um 

princípio diferente da publicidade tradicional, uma vez que impacta a audiência num contexto 

de publicidade não oficial. “Esta colocação pode ser visual, auditiva ou ainda uma mistura das 

duas, com o intuito de maximizar o impacto” (Lehu, 2007:4,5). 

As empresas que querem utilizar esta técnica, podem faze-lo através do seu logótipo, o 

nome da sua marca, um produto ou a sua embalagem. Estas formas, podem estar tão 

integradas no guião que a sua presença se torna indispensável. 

Lehu (2007:6), defende que o product placement não é utilizado como comunicação 

subliminar, uma vez que, o objectivo desta abordagem, é assegurar que a marca ou produto 

seja visto da forma mais clara possível. Contudo, em contrapartida, apesar de ser uma técnica 

visível, na maioria dos casos, não é conscientemente percebida pela audiência. Assim sendo, 

pode falar-se em persuasão subliminar, uma vez que pode ter impacto na memória implícita.  

Inerente ao conceito de product placement temos então o realismo. Segundo alguns 

autores, a motivação para a inclusão de produtos de marca em filmes, é a intenção de 

proporcionar aos espectadores completa concentração na história, aumentando o realismo das 

cenas apresentadas, de modo a se assemelhar à vida real (cf.Dias, 2007). Assim sendo, para 

ser bem aceite pela audiência, a ficção necessita de estabelecer uma relação com a realidade. 

Esses pontos de referência, em associação com o herói, podem ser conseguidos através de 

manipulação, citação, consumo ou ainda visualização do produto (Santos, 2009). 
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Segundo Lehu, no futuro, “Branded Entertainment será a principal ferramenta de uma 

estratégia de comunicação sofisticada, na medida em que a marca se torna extremamente 

próxima do seu target utilizando linhas de comunicação bastante diferentes das anteriormente 

utilizadas.” Zyman chega mesmo a afirmar que “ a prática de marketing e de publicidade como 

era feita no passado está irremediavelmente ultrapassada” (cf.Santos, 2009:14). 

 

2.1. Persuasão 

 

Segundo McGuire (1985), a persuasão pode ser definida “como a mudança de crenças, 

atitudes ou comportamentos de um alvo por meio da utilização de informações ou argumentos. 

A persuasão é difundida na interacção social e assume muitas formas diferentes” (cf. 

Delamatar, et. al., 2005:240).  

As mensagens persuasivas nem sempre atingem o seu objectivo. Quando um alvo 

recebe uma mensagem, pode ter diversas reacções. Delamater et. al., (2005), identificam 5 

tipos de reacções possíveis à comunicação persuasiva. Em primeiro lugar, em vez de aceitar o 

argumento de uma mensagem, o alvo pode rejeitar a mensagem ou mesmo recusar-se a 

escutar o seu conteúdo. Uma segunda possibilidade é o alvo depreciar a fonte. É também 

possível o alvo escutar a mensagem, mas não construir nenhum julgamento acerca da questão 

em causa. Os autores destacam ainda, a possibilidade dos indivíduos poderem distorcer a 

mensagem, não percebendo o conteúdo da mesma. Por último, é referido a contrapersuasão, 

isto é, a possibilidade do alvo reagir contra-argumentando. Esta última reacção não é possível 

em mensagens transmitidas por meios de comunicação de massas. 

No que concerne à identidade da fonte que emite a mensagem persuasiva, esta tem 

um papel bastante importante, uma vez que fornece ao alvo, informações adjacentes ao 

conteúdo da mensagem. O facto de existirem fontes com maior credibilidade que outras, faz 

com que o alvo possa prestar atenção à identidade da fonte, avaliando se acredita na 

mensagem ou não. Deste modo, a credibilidade do comunicador, assenta em diversos 

elementos, como: o conhecimento que este possui, a fidedignidade, e a sua atractividade física 

(ibidem). Relativamente à mensagem, é necessário destacar que as comunicações 

persuasivas diferem em termos do seu conteúdo. Podemos encontrar algumas, com 

argumentos factuais e racionais, e outras com apelos emocionais, motivando a acção. Outros 

aspectos em que estas diferem são: os seus detalhes e complexidade, e a sua força de 

equilíbrio e apresentação (ibidem).  

Por último, as características do alvo também têm influência na persuasão. Segundo 

Delamatar et.al., (2005:251), “uma característica importante no alvo que afecta a persuasão é o 

grau de envolvimento com a questão específica, afectando o modo como o alvo processa a 

mensagem. Quando está altamente envolvido, ele quer esmiuçar a mensagem e reflectir sobre 

o seu conteúdo.”  

 Petty e Cacioppo propuseram um modelo de probabilidade de elaboração, tendo como 

finalidade, explicar o processo através do qual, as mensagens produzem uma mudança na 
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atitude das pessoas. Segundo o modelo, existem duas rotas através das quais uma mensagem 

consegue alterar as atitudes de um alvo – rota central e periférica (cf. Delamatar, et. al., 2005). 

Quando um alvo examina os argumentos de uma mensagem persuasiva, interpretando-os e 

avaliando-os, acabando por integra-los numa posição coerente, a persuasão é realizada pela 

rota central. A este processo, os autores designam por elaboração. Na elaboração, só quando 

os argumentos são fortes e coerentes, é que é possível ocorrer mudança de atitude (ibidem). 

Por outro lado, quando em vez do alvo elaborar o conteúdo da mensagem, este presta atenção 

aos sinais extrínsecos da própria mensagem, dá-se a persuasão por meio da rota periférica. 

Entre estes sinais, podemos encontrar aspectos como as características da própria fonte – 

perícia, fidedignidade e capacidade de agradar; e as características superficiais da mensagem 

– resposta de outros interlocutores (ibidem). Os autores defendem ainda, que as atitudes que 

passam pela via da rota central, têm tendência a serem mais fortemente mantidas, do que 

aquelas estabelecidas pela rota periférica. 

Á luz deste modelo, Russell refere, que é possível compreender o funcionamento das 

várias formas de product placement, incluindo a presença subtil de uma marca num programa, 

até à sua exposição explícita num guião. Quando é activada a via central, isto é, quando a 

marca assume uma posição determinante na cena em que está colocada, e onde são referidas 

as suas características e benefícios, o espectador recorre a considerações cognitivas e de 

avaliação (cf. Dias, 2007). 

Já quando falamos de via periférica, a marca está inserida de modo subtil e natural 

dentro de uma determinada cena, assumindo um papel acessório. Deste modo, segundo o 

autor, nos casos em que a marca tem um papel importante durante o episódio, ou quando a 

sua presença possa parecer suspeita para a audiência, este pode se aperceber de que a 

presença da marca, pretende influenciar as suas atitudes e opiniões e assim tentar reagir à 

tentativa de persuasão (ibidem). 

Uma das formas que pode influenciar o impacto da persuasão, é o facto de as pessoas 

terem a noção dos objectivos da comunicação, e assim estarem mais atentos a qualquer tipo 

de tentativa de persuasão. Quando isto acontece, no caso do product placement, esta técnica 

perde uma das suas principais vantagens sobre a publicidade, a sua credibilidade (Dias, 2007). 
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2.2. Tipos de product placement 

 

Segundo Lehu (2007:7), existem quatro tipos de product placement, o clássico, 

corporativo, evocativo e encoberto.  

 

 Product Placement Clássico 

      Este tipo de product placement existe desde o início da utilização desta técnica. Tem 

como objectivo principal fazer com que um produto ou marca apareça num filme. É um tipo de 

product placement bastante fácil de pôr em prática e o seu custo é reduzido. 

Como exemplo desta técnica temos a utilização de óculos de sol da marca “Ray-Ban” 

durante o filme “Sahara”. 

 

 Product Placement Corporativo 

Nesta técnica é dada prioridade à marca em detrimento do produto. O seu risco está 

relacionado com o facto do target não conhecer a marca antes de ter visto o filme, podendo 

assim passar despercebida, sem que a audiência se aperceba da sua presença. 

Apesar deste risco tem como vantagem ser mais durável que o produto e pode também 

ser usado o mesmo product placement noutra ocasião. 

Um dos exemplos, é a existência de cartazes da marca “Pepsi” sem produtos 

associados, no filme “Minority Report”. 

 Product Placement Evocativo 

Este já é um tipo de product placement mais discreto uma vez que a marca não 

aparece no ecrã, deste modo requer uma maior integração com a storyline. Neste tipo de 

abordagem nem todos os produtos ou marcas podem ser utilizados, é importante que o 

produto seja original, com um design distinto, de modo a evocar o seu nome na mente do 

traget.Se a audiência não estiver familiarizada com a marca, esta pode correr o risco de 

não ser identificado pela audiência. 

Foi utilizada no filme “Forest Gump” com a expressão “fruit company”, enquanto era 

visível o logótipo da “Apple” numa carta que o actor Tom Hanks segurava. 

 

 Product Placement Encoberto 

Esta técnica é bastante discreta, quase imperceptível, estando bastante integrada com 

a cena, de modo a transmitir naturalidade, maximizando assim o seu impacto. Corre 

também o risco de passar despercebido. 

No filme “Great Expectations”, a actriz Gwyneth Paltrow aparece vestida pela “Donna 

Karan”. 
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2.3. Meios de product placement 

 

Lehu identifica também os meios onde o product placement pode ser aplicado (cf. 

Santos, 2009). 

Temos assim o cinema, no qual o product placement funciona como fonte de 

financiamento do projecto, uma vez que a produção cinematográfica envolve uma grande verba 

de custos.  

Na televisão, as séries televisivas, estão a atrair cada vez mais um maior número de 

espectadores, devido ao facto, destas durarem apenas aproximadamente 42 minutos, por 

oposição aos filmes de 120 minutos. O consumidor moderno prefere assim as séries, uma vez 

que devido à sua vida apressada e preenchida, não tem tempo para ver televisão. Outro factor, 

que influência o uso de product placement em séries, prende-se com a familiaridade que as 

séries possibilitam entre a audiência e o personagem, uma vez que, de episódio para episódio 

normalmente existem os mesmos personagens. 

Relativamente aos livros, o seu uso também está a aumentar, principalmente em 

romances. Na música também é comum as marcas serem emprestadas a alguns cantores, 

sendo também utilizada em videoclips, sobretudo no Rap. 

Por último, temos os videojogos, nos quais o uso de product placement tem várias 

vantagens, como por exemplo, fornecer maior realidade ao jogo, uma vez que um dos 

objectivos do jogador é controlar o ambiente do próprio jogo. Dentro deste meio, as 

possibilidades de utilização desta técnica multiplicam-se, uma vez que os ambientes vão 

mudando de nível para nível. 

Um dos factores que seduz as empresas mais hesitantes em relação à utilização do 

product placement, está ligado à possibilidade de verificação e de flexibilidade antes do jogo 

ser produzido massivamente. 
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2.4. Algumas considerações dos especialistas sobre o product placement 

 

Apesar de parecer uma boa alternativa à publicidade tradicional, o product placement 

não tem só vantagens mas também algumas desvantagens. 

Com base em Lehu (2007) e em Silva (2002), realizei uma tabela que identifica 

diversas vantagens e desvantagens do product placement. 

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens do product placement 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens Desvantagens 

O product placement pode ser utilizado tanto por empresas 

de grandes dimensões, como por empresas com menos 

recursos; 

Caso o filme onde determinada marca está integrada seja 

um fiasco, pode tornar o product placement também um 

fiasco; 

Aumento da motivação do público interno; Conflito com a integridade artística do conteúdo; 

Relação Custo/Eficácia; Dificuldade na segmentação dos receptores; 

Compatibilidade com a evolução tecnológica; Dificuldade na avaliação dos resultados; 

Contorno do efeito zapping; Excessiva exposição do produto; 

Aplicável a uma grande diversidade de produtos; Exibição ostensiva do produto; 

Diversidade de meios; Limitação na utilização de alguns géneros de produtos; 

Favorece a fidelidade à marca; Limitações legais; 

Favorece o reconhecimento e familiaridade da marca; 
Menor controlo do anunciante sobre a forma como o produto 

é apresentado; 

Favorece a recordação da marca; 
Morosidade na apresentação de um conteúdo de 

entretenimento; 

Financiamento dos custos de produção; 
Possibilidade do filme ou série não alcançar todos os 

mercados desejados; 

Incremento do realismo e da credibilidade da representação; 
Existência de demasiadas marcas ou produtos integrados no 

filme, levando à rejeição por parte dos espectadores. 

Patrocínio implícito dos actores/personagens;  

No cinema, a marca está integrada num contexto diferente da 

publicidade, permitindo que a audiência a capte de uma 

forma positiva; 

 

Produtos podem assumir o papel de personagem;  

Promoção cruzada do produto;  

Público voluntariamente a assistir ao produto.  
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2.5. Factores Críticos de sucesso do product placement 

 

Segundo Lehu, existem 8 factores críticos de sucesso que possibilitam a optimização do 

product placement (cf. Santos, 2009): 

 Coerência com o produto/marca - É necessário que o product placement seja 

compatível com as características do produto ou marca, uma vez que cada um tem as 

suas. (identidade, posicionamento, imagem, target); 

 

 Vector poderoso da imagem positiva – Uma das possibilidades do product 

placement, é este poder perdurar no tempo devido à sua utilização por uma 

personagem, e assim funcionar como vector de imagem. Para isso, é necessário 

integrar a marca no ambiente da cena de modo a convidá-la à participação e criar 

assim uma associação positiva; 

 

 Identificação com a personagem – Sendo a marca propriedade também do 

consumidor, esta cria desejos e aspirações e identifica expectativas e necessidades. O 

processo de identificação, leva a que a audiência, deseje ter e consumir os mesmos 

produtos que a personagem; 

 

 Prolongar o efeito de product placement – A forma ideal para prolongar o efeito do 

product placement, é a existência de um site na internet, onde o filme possa ser visto e 

a utilização de um fórum, permitindo assim medir o seu impacto; 

 

 Adaptação ao target – Através do exemplo do aparecimento da marca Mont Blanc 

numa ópera de Puccini, percebemos que o product placement permite a customização 

da audiência a atingir; 

 

 Destaque no ecrã – A melhor área do ecrã para a utilização desta técnica, é a parte 

central do mesmo, onde a acção normalmente se desenrola, e onde se focaliza a 

atenção do público. Concluímos assim, que o impacto do product placement não é o 

mesmo em todas as áreas do ecrã; 

 

 Integração com a História – Este é um factor bastante importante para que a técnica 

tenha sucesso, uma vez que é essencial para despertar a atenção do público. Apesar 

de ser importante a sua integração na história, esta deve ser feita de modo subtil e 

natural, uma vez que, os consumidores ao se apercebem da intenção de persuasão, 

tendem a reagir negativamente; 

 

 Ética – Sectores como o tabaco, farmacêuticas, álcool e armas, são sectores sensíveis 

na utilização do product placement. 
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2.6. Product placement em filmes 

Filmes de 2010 com maior número de marcas incluídas:
5
 

 

Valentine´s Day: 

Este filme é constituído por um elenco de várias estrelas do cinema e pretende 

transmitir diferentes histórias amorosas de diferentes personagens que acabam por ter uma 

ligação entre si. É um filme que gira em torno do amor e do dia dos namorados.
6
 

62 marcas incluídas:. 

 1-800-Flowers  evite.com  Porsche 

 Adidas  Facebook  PUMA 

 American Airlines  FedEx  Quiksilver 

 American Express  Ford  Range Rover 

 Apple  Ford Mustang  Retin-A 

 Scope (mouthwash) 

 BlackBerry  Gatorade  Sharpie 

 Blazer  Hollywood Forever 
Cemetary 

 Sony 

 Cadillac  Indiana University  Southwest Airlines 

 Cadillac Escalade  International Creative 
Management 

 Stanford University 

 Cartier  Los Angeles Dodgers  The BLVD (Los 
Angeles) 

 Chanel  Mapquest  The Lawrence 
Foundation 

 Chevrolet  Marc Jacobs  Toyota 

 Chicago Cubs  Moët & Chandon  Tufts University 

 Christian Louboutin  Nike  U.S. Army 

 Craigslist  Nokia  USPS 

 Discovery Channel  Northwestern 
University 

 Versace 

 ESPN  Polaroid  Victoria's Secret 
 York  Yale  Volkswagen Beetle 

   Walt Disney Concert 
Hall 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Brand Channel - http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp? 

6
 Sapo Cinema - http://cinema.sapo.pt/filme/valentines-day 

http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=420
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2413
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=393
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=39
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2347
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=258
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2122
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=88
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1768
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=461
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=250
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=351
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=44
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=308
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2415
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2414
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=856
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=585
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1608
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2411
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2407
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2407
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=38
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=42
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2416
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1922
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2412
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2412
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=370
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=177
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1791
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2417
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2417
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=886
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2161
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2406
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2406
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=229
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2303
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=334
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1685
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=607
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2128
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=133
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1618
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2349
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=62
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=238
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1999
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=505
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=505
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=811
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=338
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=341
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=322
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1472
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1470
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=517
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2408
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2408
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Iron Man 2 

O filme “Iron Man 2” é já o segundo filme sobre esta incrível personagem, e portanto 

nesta história o mundo já sabe que o inventor bilionário Tom Stark é o Super Herói Homem de 

Ferro. Desta vez este herói é pressionado pelo governo e pela imprensa a revelar a sua 

tecnologia, para a partilhar com os militares. Com medo que a informação caia nas mãos 

erradas, o super herói não quer revelar os seus segredos. Com novos aliados Tom confronta 

novas e poderosas forças.
7
 

 

54 marcas incluídas: 

 Apple                                                                 Time  CNN 

  JBL                                                           Ty Nant  Cohiba 

 Kodak   U.S. Air Force   Crocs 

  LG  U.S. Army   C-SPAN 

 Lincoln (tools)   U.S. Marine Corps    Dell 

 Lincoln Electric  U.S. Navy   Dick's Sporting 
Goods 

  Los Angeles Times   Vanity Fair  Dom Perignon, 

 Louis Vuitton   Wired   Dr. Pepper 

  Martini & Rossi  YouTube   Everlast, 

  Montecristo    Ferrari 

 MSNBC   Arai  Forbes 

  Oracle   Audi   Fortune 

  Pirelli   Boy Scouts   Google 

 PRO (martial arts 
equipment) 

  Bridgestone   Hotel de Paris 

 Rolling Stone   Chevrolet  Johnnie Walker 

 Rolls Royce  Claridge   Sparco 

  Sama,  Initium,                                                                Starbucks 

  Snap-on  Jaeger-LeCoultre  Texaco 
    The Coffee Bean 

and Tea Leaf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Sapo Cinema - http://cinema.sapo.pt/filme/iron-man-2 

http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=44
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1180
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=101
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1698
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2446
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2435
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=284
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2116
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2436
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=205
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1618
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=837
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2399
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=283
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1333
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2447
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2437
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2437
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=121
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1916
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=448
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=213
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1273
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=90
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1231
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1903
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=571
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2442
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=311
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1933
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2431
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=83
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2443
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=33
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=654
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1136
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2432
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=672
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2444
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2444
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2433
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2438
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=529
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=229
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=960
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=609
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2434
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=300
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1721
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2440
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=414
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=312
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2196
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1384
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2445
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2445
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Kick-Ass 

Este é um filme sobre um jovem rapaz de Nova Iorque que resolve tentar tornar-se num 

super herói e acaba por perceber que afinal não é assim tão fácil ser um. Mesmo assim Dave 

acaba por se tornar um fenómeno, embora não seja o único super herói que anda por ai. 

Desenrola-se um duelo entre as forças do bem e do mal e o nosso herói tem de fazer justiça ao 

seu nome.
8
 

44 marcas incluídas: 

 Amp Energy Drink   Hi-C  Spalding 

 Apple   Honey Puffs   Steyr 

  Aquafina   Hungry Man   SunChips 

  Atomic Comics  Kleenex   Timberland 

 Beretta   Land-O-Lakes   Twizzlers 

  Bratz!   Mountain Dew    USA Today 

  Budweiser  MySpace   Welch's 

 CBS  New York Post   YouTube 

  ChryslerPT    Range Rover  Zippo 

  Clover Milk   Rolls Royce  Dark Horse 

Comics 

  Count Chocula    Samsung   Dunkin' Donuts 

  Glock   Sierra Mist   Ford 

  GMC   Skype  Ford Mustang 

 Heckler & Koch   Sony   Gap 

 Cruiser   
 

 

Top marcas/filmes:
9
 

Ford – apareceu em 138 filmes; 

Apple – apareceu em 106 filmes; 

Coca-Cola – apareceu em 93 filmes; 

Mercedes – apareceu em 75 filmes; 

Chevrolet – apareceu em 74 filmes. 

 

 

                                                           
8
 Sapo Cinema - http://cinema.sapo.pt/filme/kick-ass/detalhes#sinopse 

9
 Brand Channel - http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp? 

http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=285
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2423
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=237
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=44
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2424
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1149
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=17
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2425
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1838
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2419
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=499
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=216
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1145
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2426
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1806
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2420
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=154
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=52
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=199
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1674
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2008
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=109
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=386
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1903
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=351
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=716
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2421
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=609
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2422
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2422
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=976
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=451
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=127
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1163
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2007
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=250
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=29
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2427
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=308
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=266
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=38
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=852
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2.7. Legislação 

 

A nível de product placement, a legislação praticada é bastante diferente consoante o 

país em questão. No Reino Unido, por exemplo, a sua prática foi proíbida, já nos E.U.A é 

recorrente o uso desta técnica. Embora nuns países não exista regulação e noutros existam 

algumas barreiras, é essencial a existência de pelo menos um código de conduta. 

A organização “The writers guild of America”, que representa os argumentistas em 

Hollywood apelou em 2006, à “elaboração de um código de conduta que exija a divulgação da 

lista completa dos produtos que vão aparecer no ecrã no início do do programa.” Segundo a 

organização, os espectadores devem ter conhecimento da presença das marcas publicitadas.
10

  

Ao analisar o código da publicidade de Portugal, não encontrei nenhuma lei nem 

nenhuma definição convencional de product placement, apesar desta técnica ser usada no 

nosso país. A Comissão Especial responsável pela infracção do Código da Publicidade, afirma 

que o product placement, deve ser admitido nas mesmas condições que os patrocínios.
11

  

Apesar de em Portugal não existir ainda legislação específica quanto à utilização desta 

técnica, dentro de dois anos entrarão em vigor regras que irão proibir o uso de product 

palcement em programas infantis, e que obrigam a que se apresente um aviso aos 

espectadores - indicando que esta técnica vai ser utilizada, nomeadamente antes e após os 

programas. Actualmente o que existe é um compromisso de auto-regulação.
12

 

Recentemente, as três estações de televisão generalistas, resolveram chegar a um 

acordo relativamente à exibição de produtos com marca nos programas. Foi então criado um 

acordo de auto-regulação, transpondo para a legislação portuguesa a directiva europeia de 

“televisão sem fronteiras”. Esta directiva, deixa que cada país membro, tome uma decisão 

sobre a proibição, ou não, e a regulação, de certos formatos de publicidade, como o product 

placement.
13

  

Mais tarde, serão definidos o valores máximos para o financiamento de programas 

através de product placement, valores estes que serão impostos pelo mercado.
13

 

 

 

 

                                                           
10

Carla Castro - “Product placement vai triplicar até 2010”, Espaço OMD, http://www.espaco-

omd.com.pt/noticias_detalhe.asp?id=9301. 

11
Bird & Bird – “Study on the evolution of new advertising techniques – Portugal”, European Commission, 

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/bird_bird/pub_pt.pdf. 

12
Canal Up – “Estudo do ISCTE mostra que product placement é bem aceite pelos portugueses”, 

http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=1672. 

13
Ana Marcela - “Televisões adoptam modelo de auto-regulação para product placement”, Meios e Publicidade, 

http://www.meiosepublicidade.pt/2009/02/06/televisoes-adoptam-modelo-de-auto-regulacao-para-product-placement/ 
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3. Pesquisa 

3.1. Metodologia de Investigação 

 

Para a realização da componente prática do meu trabalho apliquei um questionário 

online a 332 pessoas sobre os hábitos de visualização de filmes e product placement, entre os 

dias 28 de Dezembro de 2009 e 18 de Fevereiro de 2010. Os questionários foram feitos pela 

internet através de um programa próprio para o efeito - questionpro, pois possibilita a 

construção de uma amostra maior, em pouco tempo. Este objectivo é conseguido através da 

utilização da técnica “bola de neve”, isto é, ao enviar os questionários para a minha lista de 

contactos peço para esses contactos reenviarem aos seus amigos, esses a outros, e assim 

sucessivamente, permitindo-me ampliar a cobertura de investigação, num espaço curto de 

tempo, sendo assim possível obter respostas de forma rápida para o investigador e cómoda 

para os inquiridos. Esta técnica apenas é possível, uma vez que não existem critérios 

previamente definidos para a construção da amostra. Dado que esta parte quantitativa do meu 

trabalho tem um carácter instrumental, servindo para me dar algumas linhas de orientação para 

a minha investigação, a técnica “bola de neve” é a mais indicada. Deste modo a divulgação foi 

feita através da rede de contactos do investigador e redes sociais como o Facebook e o Hi5. 

Os resultados do questionário foram tratados através de um programa de análise estatística – 

SPSS.  

Paralelamente desenvolvi uma experiência, que consistiu em expor os indivíduos à 

visualização de um filme que continha a técnica de product placement, com várias marcas. O 

filme que eu escolhi para apresentar foi o “Dia dos Namorados”, tendo sido escolhido pelo facto 

de este ser um filme actual apenas existente no cinema e não em DVD ou na televisão, o que 

possibilita uma maior probabilidade de que os indivíduos expostos a esta experiência ainda não 

tenham visto o filme, tornando a experiência mais eficaz e colocando em pé de igualdade todos 

os indivíduos. Para escolher o filme tive também em consideração as marcas que apareciam 

no seu interior, dado que estas deveriam dizer respeito preferencialmente, a produtos 

financeiramente acessíveis para o alvo em estudo (para que o efeito potencial do product 

placement na compra das referidas marcas, possa realmente ser estudado). O filme escolhido 

é então bastante rico em marcas, contando com a presença de marcas como 1-800-Flowers, 

adidas, American Airlines, American Express, Apple, BlackBerry, Blazer, Cadillac, Cadillac 

Escalade, Cartier, Chanel, Chevrolet, Chicago Cubs, Christian Louboutin, Craigslist, Discovery 

Channel, ESPN, evite.com, Facebook, FedEx, Ford, Ford Mustang, Gatorade, Hollywood 

Forever Cemetary, Indiana University, International Creative Management, Los Angeles 

Dodgers, Mapquest, Marc Jacobs, Moët & Chandon, Nike, Nokia, Northwestern University, 

Polaroid, Porsche, PUMA, Quiksilver, Range Rover, Retin-A, Scope (mouthwash), Sharpie, 

Sony, Southwest Airlines, Stanford University, The BLVD (Los Angeles), The Lawrence 

Foundation, Toyota, Tufts University, US Army, USPS, Versace, Victoria's Secret, Volkswagen 

Beetle, Walt Disney Concert Hall, Yale, York.  

http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=420
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=39
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2122
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=461
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=44
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=856
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2411
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=42
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=177
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=886
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=229
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1685
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2128
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2349
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1999
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1999
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=338
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2413
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2347
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=88
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=250
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=308
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=585
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2407
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2407
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2416
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2412
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1791
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1791
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2161
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2303
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=607
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=133
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=62
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=505
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=341
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=393
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=258
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1768
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=351
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2415
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2414
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1608
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=38
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1922
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=370
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2417
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2406
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2406
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=334
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2410
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2402
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=238
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=811
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=322
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=517
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=517
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=2408
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1470
http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2010&bn_id=1472
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Para serem analisadas foram escolhidas quatro marcas tendo em conta a sua 

acessibilidade e notoriedade no mercado português e estrangeiro, pretendendo-se descobrir se 

a familiaridade para com as marcas é relevante no impacto do product placement – Apple, 

Adidas, Nokia e Benetton. A Benetton não surge no filme, serve apenas para servir como 

marca de “distracção” e perceber se os indivíduos se apercebem realmente quais as marcas 

que surgem e não surgem durante um filme. 

Os 10 indivíduos de sexo masculino e feminino, escolhidos para a participação nesta 

experiência realizaram um pré-inquérito antes da visualização do filme, no dia 30 de Abril de 

2010, para conhecer a sua opinião sobre as marcas seleccionadas, marcas no geral e 

publicidade, de modo a perceber a reacção das pessoas antes e depois da visualização do 

filme.  

  No dia 14 de Maio de 2010, foram assim convidados a ver o filme num ambiente 

familiar, não lhes sendo dito nem o objectivo nem o tema do estudo, para não induzir a reacção 

aos estímulos. Após a visualização do filme, foram realizadas entrevistas a todos os 

participantes sobre o que foi visto, incluindo perguntas sobre as marcas escolhidas que 

apareceram no filme, e a que não apareceu. 

Passado cerca de duas semanas, a 30 de Maio de 2010, foi aplicado um terceiro 

questionário às mesmas pessoas, com o intuito de descobrir se algo mudou nas suas 

declarações e atitudes, relativamente às marcas em questão. Um quarto questionário foi 

aplicado no dia 30 de Junho com o mesmo intuito. Este espaçamento de tempo mais longo 

deve-se ao facto do investigador ter como objectivo não saturar os inquiridos sempre com o 

mesmo tipo de questões, e dar-lhes uma maior margem para que estes tenham a possibilidade 

de visualizar mais filmes, mais anúncios, e terem tempo para que a sua atitude e opinião em 

relação a uma marca possa ser modificada ou não.    

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho é assim de natureza empírica, 

com base num estudo exploratório quali-quantitativo, recorrendo a questionários e entrevistas. 

A parte quantitativa do meu trabalho foi realizada através de questionários online, que foram 

bastante úteis para obter dados mensuráveis, permitindo-me quantificar determinado número 

de respostas, com base na amostra seleccionada. 

A nível qualitativo, o uso de entrevistas, permitiu-me estudar a opinião e as acções dos 

entrevistados, de um modo mais aprofundado. 

 

Entrevista qualitativa 

 

A entrevista é uma técnica bastante utilizada na investigação social. 

 Segundo Erlandson, “ …as entrevistas adoptam, as mais das vezes, a forma de um 

diálogo ou uma interacção (…). Permitem ao investigador e ao entrevistado mover-se no tempo 

em análise (…). As entrevistas podem adoptar uma variedade de formas, desde as muito 

centradas às que são muito abertas (…) O investigador e o entrevistado dialogam de uma 

forma que é um misto de conversa e perguntas deliberadas” (cf. Moreira, 2007:203).  
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 Existem vários tipos de entrevistas, desde a mais informal à estruturada. Para o meu 

estudo, realizei entrevistas de carácter semi-estruturado. Foram assim colocadas aos 

entrevistados, diversas perguntas ordenadas e redigidas por igual para todos os elementos, 

mas de resposta livre. Este tipo de entrevista foi escolhido, de modo a possibilitar a resposta 

livre a todos os indivíduos, podendo estes se expressar livremente, sem limite de espaço, ou 

opções de resposta estandardizadas. O facto de não existirem opções de resposta faz com que 

o entrevistado seja menos influenciado ou guiado para determinadas respostas, podendo 

exprimir a sua opinião, sem estar limitado a determinado conjunto de opções. 

 

Inquérito por Questionário 

 

Como refere Moreira (2007:233), “O questionário consiste num conjunto de perguntas 

estandardizadas (de formulação idêntica literalmente e seguindo-se sempre a mesma ordem 

ao entrevistar-se cada inquirido)”. Segundo o autor, a realização de um questionário assenta no 

pressuposto de que o comportamento verbal das pessoas pode ser utilizado como fonte fiável 

para a exploração da realidade social, embora esta não seja uma verdade absoluta e muitos 

investigadores terem já manifestado uma opinião contrária. Isto deve-se sobretudo, ao que se 

pode designar por “desejabilidade social das respostas”, e ao facto de muitas vezes os 

inquiridos apesar de responderem aos questionários, ainda não terem uma opinião formada 

sobre o tema em questão. Outro factor que leva a desconfiar da viabilidade do uso desta 

técnica, está relacionado com o facto da pergunta estandardizada registar mais a opinião do 

que a sua intensidade e convencimento.  

 

O inquérito por questionário assenta assim em premissas como:  

 Os inquiridos compreendem as perguntas como são formuladas; 

 A situação de pesquisa não influencia as respostas dadas; 

 As respostas dos diferentes inquiridos podem ser comparadas entre si. 

 

A realização dos questionários, foi bastante útil para averiguar os hábitos de 

visualização de filmes, e aferir algumas opiniões sobre o uso de product placement em filmes. 

 

Amostra para os questionários online 

 

 A amostra utilizada é do tipo não probabilístico, seleccionada por conveniência, uma 

vez que esta é escolhida de modo casual. Visto o questionário ser online, este é enviado a uma 

generalidade de indivíduos sobre os quais não tenho informações prévias. O facto de os 

questionários serem online permite-me criar uma amostra grande num espaço curto de tempo, 

e torna-se um meio cómodo tanto para o investigador como para os inquiridos, facilitando a 

resposta. A amostra adquire assim, um carácter não probabilístico, não sendo representativa 

do universo, dado que o tamanho da mesma é definido por mim. 
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 Devido a estas circunstâncias, os resultados do estudo não podem então ser 

generalizados, dado que não existe garantia, de que todos os elementos do universo sejam 

contemplados na amostra. 

 
 

Amostra para as entrevistas  

 

Os entrevistados foram 10 indivíduos, 5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, com habilitações ao nível da frequência do 

ensino superior, pertencentes à classe social média e média alta. A razão pela qual defini estes 

parâmetros prende-se com o facto de pretender aferir o impacto do product placement em 

jovens, uma vez que estes vão mais ao cinema, com instrução a nível académico para que 

fossem questionadas pessoas com um nível de conhecimento elevado, de modo a possibilitar 

uma maior atenção aquando do visionamento do filme, permitindo uma maior facilidade na 

compreensão das questões. Estes entrevistados pertencem a uma classe social 

suficientemente elevada dada a necessidade de ter em conta indivíduos com posse de compra 

de modo a poderem adquirir os produtos que aparecem nos filmes, permitindo uma análise 

mais correcta da propensão para a compra. Os entrevistados têm formação em diferentes 

áreas de estudo, permitindo diversificação de perfis: 

  

 Bruno B. – 26 anos, Energias Renováveis – Lisboa, classe social média; 

 André S. – 22 anos, Bioquimica - Lisboa, classe social média alta; 

 Pedro S. – 24 anos, Cardiopneumologia – Lisboa, classe social média alta; 

 Pedro S. – 18 anos, Hotelaria – Lisboa, classe social média alta; 

 André P. – 21 anos, Gestão – Lisboa, classe social média; 

 Mónica T. – 24 anos, Psicologia – Lisboa, classe social média alta; 

 Carolina B.– 21 anos, Nutrição – Lisboa, classe social média; 

 Sara S. – 20 anos, Direito – Lisboa, classe social média alta; 

 Rita R. – 18 anos, Nutrição – Lisboa, classe social média; 

 Laura S. – 23 anos, Enfermagem – Lisboa, classe social média. 
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3.1.2. Caracterização da amostra: 

 

A amostra para a investigação prática do presente trabalho é constituída por 332 

indivíduos, 135 do sexo masculino e 195 do sexo feminino, o que equivale a 41% e 59% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Base – 330 indivíduos 

 

 

No que diz respeito à composição etária da amostra, 74% dos inquiridos tem até 24 

anos, 13% tanto entre os indivíduos com 25 e os 44 anos como os que têm 45 e mais anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base – 331 indivíduos 

 

 

Gráfico 1 – Caracterização da amostra, por sexos  

 

Gráfico 2 – Caracterização da amostra, por idades  
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Relativamente às habilitações literárias dos indivíduos, 74% possui um curso superior  

e aproximadamente 26% dos inquiridos tem habilitações até ao ensino secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 331 indivíduos 

 

Notamos que quanto à ocupação dos inquiridos, aproximadamente 63% são 

estudantes, 32% são trabalhadores e 5% são inactivos não estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base – 331 indivíduos 

 

No que concerne ao distrito de residência, o maior número de inquiridos reside em 

Lisboa - 71%, seguido de Setúbal com 7,3%. 

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra, por habilitações  

Gráfico 4 – Caracterização da amostra, por ocupação  
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Base 328 indivíduos 

 

3.2. Resultados 

Neste subcapítulo serão apresentados os principais resultados retirados da análise dos 

questionários online aplicados, sendo descritos por temas consoante a construção das 

perguntas do questionário. Torna-se necessário destacar o facto da amostra utilizada não ser 

representativa da população dado a presente pesquisa ter como objectivo uma análise 

qualitativa acerca das opiniões e percepções dos indivíduos face ao product placement. 

 

3.2.1. Hábitos de visualização de filmes 

Na primeira pergunta do questionário, “vê filmes?”, todos os inquiridos (100%) 

responderam afirmativamente. 

Em relação à periodicidade de visualização de filmes na televisão, “com que 

frequência vê filmes na televisão?”, a clara maioria (60%) afirma ver filmes na televisão uma 

a três vezes por semana, aproximadamente 20% vê uma vez por mês e apenas cerce de 14% 

vê todos ou quase todos os dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Caracterização da amostra, por distrito de residência  
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Base – 332 indivíduos 

 

Após a investigação do cruzamento desta variável com as várias variáveis de 

caracterização, podemos constatar que esta estabelece uma relação com as variáveis 

habilitações literárias e ocupação. No que diz respeito às habilitações literárias foi possível 

observar que os inquiridos que vêm mais filmes regularmente na televisão são os que 

possuem habilitações a nível do ensino superior. Apesar de tanto até ao secundário como o 

ensino superior apresentar a maioria de respostas na opção “1 a 3 vezes por semana”, dado a 

média geral das respostas a esta pergunta ser de 2.2, os inquiridos com um curso superior 

apresentam uma média mais elevada nesta opção de resposta (2.3).
14

 Relativamente à 

ocupação, mais uma vez a média de respostas dos inquiridos com diferentes tipos de 

ocupação está maioritariamente concentrada na opção “1 a 3 vezes por semana”, embora os 

estudantes apresentem uma média superior (2.2), concluindo-se que são os que vêm mais 

filmes na televisão. 

É notório que em relação à idade, os inquiridos da amostra que vêm mais regularmente 

filmes na televisão são os que têm entre os 25 e os 44 anos. Apesar de todos os escalões 

apresentarem uma média de respostas próxima na 2ª opção da escala de respostas – “1 a 3 

vezes por semana”, os indivíduos entre os 25 e os 44 anos apresentam uma média 

ligeiramente mais elevada (2.4).  

 

 
 

                                                           
14

 Escala: 1 – todos ou quase todos os dias; 2 – 1 a 3 vezes por semana; 3 – 1 vez por mês; 4 – Com menos 

frequência; 5 – Não vê. 

 

Gráfico 6 – Frequência de visualização de filmes na televisão 
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Na pergunta “com que frequência vê filmes no cinema”, a maioria dos inquiridos 

afirma ver filmes uma vez por mês (49%), 14,8% uma a três vezes por semana, 32,2% com 

menos frequência, 0,3% dos indivíduos responderam “todos ou quase todos os dias” e 3,3% 

afirma não ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base – 332 indivíduos 

 

A visualização de filmes no cinema varia consoante as habilitações dos inquiridos, 

deste modo podemos afirmar que os indivíduos com um curso superior vêm mais filmes no 

cinema que os indivíduos com formação até ao ensino secundário, dado que embora ambos 

estejam próximos da média geral (3.2), apontando para a opção “uma vez por mês”, os 

indivíduos com um curso superior apresentam uma média mais baixa nesta resposta (3.1), 

estando mais próximos da opção “1 a 3 vezes por semana”
15

 

Apenas uma breve nota sobre a relação desta variável com a idade: apesar de estas 

não estabelecerem uma relação, torna-se importante realçar que em todos os escalões etários 

cerca de metade dos indivíduos vai ao cinema, em média, uma vez por mês.  

 

Na abordagem à questão, “tipo(os) de filmes vê com maior frequência?”, podemos 

aferir que o tipo de filme mais visto é a comédia, dado que cerca de 61% dos inquiridos 

seleccionou esta resposta, seguido de acção, com cerca de 50% de respostas, os filmes 

românticos apresentam o valor de 31%, o drama 30%, thriller cerca de 26%, terror 13%, 

documentário com aproximadamente 12% e por último 6% dos inquiridos afirmam ver outro tipo 

de filmes. 

                                                           
15

 Escala: 1 – todos ou quase todos os dias; 2 – 1 a 3 vezes por semana; 3 – 1 vez por mês; 4 – Com menos 

frequência; 5 – Não vê 

Gráfico 7 – Frequência de visualização de filmes no cinema 
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Base – 331 indivíduos 

 

Com base no cruzamento desta variável com as variáveis de caracterização depreendi 

que no que diz respeito ao sexo, o género de filmes vais visto pelas mulheres é a comédia 

(62%) e o menos visto é o documentário (10%); quanto aos homens o género mais visto é a 

acção (67%) e o menos visto é o romântico (11%). Os tipos de filme que apresentam maiores 

discrepâncias são a acção (visto por 67% de indivíduos do sexo masculino e por 38% do sexo 

feminino), e o género romântico (visto por apenas 11% de homens e 45% das mulheres). No 

que diz respeito às idades é possível apreciar pequenas diferenças consoante o escalão etário 

a que os inquiridos pertencem. Até aos 24 anos o tipo de filme mais visto é a comédia (65%) e 

o menos visto é o documentário (9%), dos 25 aos 44 anos o mais visto é acção (79%) e o 

menos visto o romântico e o terror (7% cada) e entre os indivíduos com 45 e mais anos o 

género mais visto é a acção (61%) e o menos visto o terror (0%).  

   

3.2.2. Recordação de marcas inseridas em filmes 

 

O conhecimento das respostas à questão “quais destes filmes viu?”, permitiu-me 

conferir que o filme mais visto foi o “Ressaca” (com 59% de respostas), seguido do “Marley e 

Eu” (52%), a “Proposta” (45%), o “X-Men” (43%), os “Transformers” (42%) e em último surge 

“Os Guardiões” com apenas 22% de respostas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Géneros de filmes vistos com maior frequência 
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Gráfico 9 - Filmes vistos pelos inquiridos 

 

Base – 273 indivíduos 

 

 

Torna-se visível, através da relação com o sexo, que existem algumas diferenças 

quanto à visualização de certos filmes, como por exemplo o filme “Transformers” que no caso 

desta amostra foi mais visto por homens (62%) do que por mulheres (27%), assim como o filme 

“X-men” com 61% de homens e 30% de mulheres. Os restantes filmes não apresentam 

discrepâncias em relação ao sexo dos inquiridos. Quanto à idade, os filmes mais vistos pelos 

inquiridos até aos 24 anos foram “Ressaca” (67%) e “Marley e Eu” (56%), dos 25 aos 44 anos 

os filmes mais vistos foram os “Transformers”, “A Proposta” e “X-Men” (47% cada) e entre os 

inquiridos com 45 e mais anos temos como filmes mais vistos a “A proposta” (70%) e “Marley e 

Eu” (43%). 

 

Com base nos resultados da questão, “se viu algum dos filmes acima 

apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca inserida? (identifique a marca e o 

filme) ”, conclui que 55% dos inquiridos não responderam e dos que responderam 77% 

afirmam não se lembrar de ver qualquer marca e 23% lembra-se. Assim do total da amostra 

apenas 11% dos inquiridos respondeu a esta pergunta, referindo alguma marca ou produto de 

que se lembra. 

Os filmes mais mencionados na respectiva pergunta foram os “Transformers” – 

mencionado por 17 indivíduos, o que perfaz 5% do total da amostra (332 inquiridos) e 

“Hangover” - mencionado por 7 indivíduos, sendo equivalente a 2%. 
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Gráfico 10 – Marcas que se lembram de ver nos filmes apresentados 

 

Base – 332 indivíduos 

 

Ao esquadrinhar as respostas à pergunta, “se viu algum dos filmes acima 

apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca inserida? (identifique a marca e o 

filme)”, fazendo o cruzamento entre os filmes referidos e as respectivas marcas, de modo a 

saber que marcas as pessoas associam aos filmes da lista facultada, podemos concluir que 

foram associadas as seguintes marcas aos filmes: 

 

Ilustração 1 - Marcas associadas aos filmes facultados
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A realização do cruzamento dos filmes facultados na pergunta - “se viu algum dos 

filmes acima apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca inserida? (identifique a 

marca e o filme)” com os produtos que as pessoas referiram ao responder, confere-nos a 

possibilidade de saber quais os produtos que as pessoas associam aos filmes facultados, isto 

é, as pessoas sabem o produto e o filme mas não a marca em concreto. Apenas foram 

mencionados produtos em três filmes, “Hangover”, “Transformers” e “Watchmen”. No que diz 

respeito ao filme “Hangover” um inquirido refere que estavam presentes marcas de hotéis, aos 

“Transformers” cinco indivíduos associaram a carros e um a hotéis, ao “Watchmen”, um 

indivíduo associou a marcas de carros. 

 

Através do cruzamento dos filmes que as pessoas referiram nas respostas à pergunta - 

“se viu algum dos filmes acima apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca 

inserida? (identifique a marca e o filme)” com o sexo e idade, podemos saber através das  

respostas facultados quais dos sexos se lembra mais de ver marcas ou produtos em 

determinados filmes: 

 

Ilustração 2 - Inquiridos que se lembram de ver marcas nos filmes facultados 
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Podemos concluir assim, que do total de respostas a esta pergunta, 17 pertencem a 

mulheres, e 15 a indivíduos do sexo masculino, sendo que três inquiridos não preencheram a 

pergunta referente à identificação do sexo. Dos vários escalões etários, o que respondeu mais 

a esta questão foi o escalão até aos 24 anos. 

 

Quando questionadas acerca da memória de visualização de marcas em filmes, 

“lembra-se de ver marcas nos filmes que vê?”, 320 inquiridos preencheram esta questão, 

sendo que 50% destes respondeu que se lembra e outros 50% responderam que não se 

lembram. Sobre o seu cruzamento com as variáveis de caracterização podemos concluir que 

não existe nenhuma associação com nenhuma variável. No entanto, é de realçar que no que 

diz respeito aos vários escalões etários a que os inquiridos pertencem, o único escalão que 

apresenta um maior número de respostas negativas do que positivas é o escalão dos 45 e 

mais anos (62%), sendo também o que apresenta maior discrepância entre o número de 

pessoas que afirmam ou não lembrar-se de ver marcas em filmes, dado que existem 38% de 

respostas afirmativas contra 62% de respostas negativas. Nos restantes escalões as 

percentagens de respostas afirmativas e negativas estão mais equilibradas. 

 

No que concerne à questão, “pode dar-me exemplos de marcas que tenha visto 

recentemente em filmes?”, torna-se interessante referir alguns dos filmes que as pessoas 

mencionam como tendo publicidade no seu interior. Nas suas respostas os inquiridos 

mencionaram 44 filmes diferentes, sendo que os mais mencionados foram o “James Bond”, 

referido 9 vezes, o “Sexo e a Cidade” – 6 vezes e o “Nas nuvens” – 5 vezes. 

Tendo em conta o número de vezes que as marcas são referidas nas duas perguntas 

do questionário onde era pedido que os indivíduos associassem marcas a filmes (numa era 

facultada uma lista de filmes, noutra era a associação era livre), tanto quando são associadas 

directamente a um filme, ou quando os inquiridos as referem sem saber onde apareceram, 

observamos que são mencionadas um total de 88 marcas diferentes, sendo que as mais 

mencionadas são a “Coca-Cola” (51 vezes), seguida da “Nike” (21 vezes), “Apple” (19 vezes), 

“Mercedes” (14 vezes), “Sony” e “Starbucks” (13 vezes cada) e por último a “Pepsi” (12 vezes).  

 

Gráfico 11 – Número de vezes que as marcas foram referidas 

Base – 332 indivíduos  
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Com a consequente análise do gráfico acima apresentado, podemos concluir que, em 

88 marcas diferentes, estas 7 marcas são referidas quase tantas vezes quanto o conjunto 

das restantes marcas juntas. 

A partir destas duas questões foi possível determinar que do total de homens, 49% 

referiram marcas e do total de mulheres obtemos também 49% de respostas.  

É notório através da associação de marcas a filmes consoante os vários escalões 

etários, que os mais novos associam mais marcas aos filmes, dado que existe uma maior 

percentagem de associação entre os inquiridos pertencentes ao escalão até aos 24 anos 

(46%), seguida pelos indivíduos entre os 25 e os 44 anos (38%) e os dos 45 e mais anos 

apenas apresentam uma percentagem de 14% de respostas. Já quando cruzamos as marcas 

associadas a filmes com as habilitações literárias dos inquiridos, aferimos que entre os 

indivíduos com um curso superior, 43% associou marcas a filmes, e entre os indivíduos com 

habilitações até ao secundário, 30% fez essa associação. 

Quando temos em conta, apenas as marcas que são referidas sem serem associadas 

a um filme, isto é, quando o inquirido refere a marca mas não sabe em que filme aparece, em 

49 marcas, as mais referidas são a “Coca-Cola” (42 vezes), a “Nike” (19 vezes), a “Apple” (14 

vezes), a “Mercedes” (10 vezes), a “Sony” (9 vezes) e o “Macdonald´s” (8 vezes). 

Com base na análise a esta pergunta podemos aferir que 77 dos inquiridos referiram 

apenas a marca sem associar a nenhum filme. Existem ainda 8 inquiridos que referem apenas 

o produto, sem identificar qual a sua marca ou o filme onde aparece. São referidos produtos 

como carros, cerveja, rações, roupa, doces, cereais e casinos. 

 

Respeitantemente ao cruzamento da pergunta, “pode dar-me exemplos de marcas 

que tenha visto recentemente em filmes?” (filmes não facultados), com os produtos que as 

pessoas referiram, os “Transformers” voltam a ser associados uma vez a hotéis, e o “Sexo e a 

Cidade”, uma vez a marcas de roupa, e duas a marcas de sapatos. 

Ao examinar esta questão, podemos aferir que marcas as pessoas associam a 

determinados filme, não tendo sido facultada nenhuma lista base de filmes, deste modo através 

dos resultados obtidos podemos ver quais os filmes com mais marcas associadas. Destacam-

se assim filmes como o “James Bond”, o “Sexo e a Cidade” e o “Nas Nuvens”. 
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Ilustração 3 - Marcas e filmes referidos 

 

 

 

3.2.3. Opinião acerca do uso do product placement em filmes 

 

Na abordagem à opinião dos inquiridos acerca do uso do product placement, era 

questionado se “concorda com a utilização de publicidade a marcas dentro de filmes?”, a 

maioria dos inquiridos concordam (37%) e concordam em parte (34%), seguindo-se os 

indivíduos que discordam em parte (12%), os que discordam (9%) e 8% não sabem ou não 

respondem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base – 331 indivíduos 

•Aston Martin (3 vezes)

•BMW (3)

•Sony Ericson (2)

•Ford (1)

•Martini(1)

•Omega (1)

•Rolex (1)

James Bond

7 marcas

•American airlines (3)

•Coca-Cola (1)

•Hertz (1)

•Starbucks (1)

•Bang Olusfsen (1)

•Hilton (1)

Nas Nuvens

6 marcas

•Starbucks (2)

•Louis Vuitton (2)

•Apple (1)

•Gucci (1)

•Chanel (1)

•Prada (1)

•Manolos (1)

Sexo e a Cidade

7 marcas

Gráfico 12 – Concorda com a utilização de publicidade?  
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Ao efectuar o cruzamento com as variáveis de caracterização foi possível aferir que 

existe uma relação desta variável com a variável idade. A média geral das respostas a esta 

questão é de 3.2 – “concordo em parte”, sendo que são os indivíduos até aos 24 anos, que 

apresentam em média um maior número de respostas na opção “concordo em parte” da escala 

de respostas (média 3.1).
16

 Relativamente à opção “concordo” apesar dos vários escalões 

apresentarem percentagens muito próximas, são os indivíduos entre os 25 e os 44 anos quem 

apresentam um maior número de respostas (41%). Os indivíduos que mais discordam têm 45 e 

mais anos (23%). 

Apesar de as habilitações não estabelecerem uma relação estatística com esta variável 

torna-se importante realçar que são os indivíduos com um curso superior quem concordam 

mais com a utilização de publicidade em filmes, apresentando uma média de respostas mais 

elevada na 3º opção de resposta – “concordo em parte” (3.2). A nível de ocupação, são os 

estudantes quem apresentam uma média mais alta na opção “concordo em parte” (3.3). 

 

Na questão, “o que sente quando vê uma marca integrada num filme?”, para a 

grande maioria dos indivíduos (75%) é-lhes indiferente, 2% dos inquiridos afirmam que os 

incomoda, 9% diz que os incomoda um pouco, a 7% agrada-lhes um pouco, e por último 6% 

afirmam que lhes agrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 330 indivíduos 

 

Recorrendo ao cruzamento com as variáveis de caracterização foi possível depreender 

que existe uma relação com a variável habilitações. Os estudantes (3.1) com habilitações até 

                                                           
16

 Escala: 1 – discordo; 2 – discordo em parte; 3 – concordo em parte; 4 – concordo; 

Gráfico 13 – Sentimento em relação ao product placement em filmes 
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ao ensino secundário (3.2) e com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos (3.2), são os 

que apresentam uma média mais elevada na opção correspondente à média geral de 

respostas “é indiferente” (3.0), sendo os que são mais indiferentes ao aparecimento de marcas 

em filmes.
17

 

Embora a maioria dos escalões etários apresentem as percentagens mais elevadas na 

resposta “é indiferente”, e baixos valores na opção “incomoda-me”, é aos indivíduos mais 

velhos a quem mais incomoda a presença de marcas em filmes (7% entre indivíduos com 45 e 

mais anos) ao invés dos indivíduos entre o escalão dos 25 aos 44 anos que apresentam o 

maior valor em comparação com os outros escalões na opção “agrada-me” (12%).  

 

Quanto à pergunta, “se tivesse a possibilidade de excluir os produtos com marcas 

identificadas que aparecem nos filmes, fazia-o?”, a maioria dos inquiridos respondem 

negativamente (80%) e cerca de 20% afirmam que o faziam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base – 328 indivíduos 

 

Analisando o cruzamento desta variável com as de caracterização foi possível 

confrontar que em relação à média geral de respostas (1.8), são os indivíduos do escalão 

etário até aos 24 anos (1.8), estudantes (1.8) e com um curso superior (1.8) quem apresentam 

uma média maior de respostas negativas.
18

 

 
Quando questionados se, “em filmes, prefere ver marcas reais ou fictícias?”, é de 

destacar que a maioria dos inquiridos prefere marcas reais – cerca de 50%, e apenas 13% 

preferem marcas fictícias. Existe também uma percentagem elevada de indivíduos para os 

                                                           
17 

Escala: 1 – incomoda-me; 2 – incomoda-me um pouco; 3 – é indiferente; 4 – agrada-me um pouco; 5 – agrada-me. 

18
 Escala: 1 – sim; 2 – não. 

 

Gráfico 14 – Excluía publicidade em filmes? 
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quais lhes é indiferente serem marcas reais ou fictícias - 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 330 indivíduos 

 

 

Com a consequente análise desta variável com as restantes de caracterização foi 

apurado que apenas a ocupação estabelece uma relação com variável em causa. São os 

estudantes que apresentam uma média mais elevada na opção de respostas “fictícias” (1.9), 

indo de encontro à média geral de respostas (1.9), sendo que para a maioria dos trabalhados 

lhes é indiferente (1.7). No que concerne às restantes variáveis de caracterização torna-se 

ainda necessário referir que as mulheres (1.9) preferem ligeiramente mais marcas fictícias que 

os homens (1.8), assim como os indivíduos com habilitações até ao ensino secundário (2.0) 

em relação aos que possuem um curso superior (1.8).
19
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 Escala: 1 – reais; 2 – fictícias; 3 – é indiferente. 

Gráfico 15 – Preferência por marcas reais ou fictícias em filmes 
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Na pergunta, “na sua opinião, uma marca real em filmes torna-os mais realistas?”, 

64% dos inquiridos afirmam que sim, e 36% responde negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base - 329 indivíduos 

 

No que respeita ao cruzamento de variáveis neste caso, encontramos duas variáveis 

que estabelecem uma relação com esta questão, a idade e a ocupação. Através da análise dos 

resultados foi possível apreciar que a média geral de respostas é de 1.4 sendo que entre os 

vários escalões etários, os indivíduos que mais acham que uma marca real em filmes os torna 

mais realistas têm até 24 anos (1.4) e os que mais discordam possuem 45 ou mais anos (1.5). 

Quanto à ocupação, os indivíduos que respondem mais negativamente a esta questão fugindo 

à média de respostas, são os inactivos não estudantes (1.9), sendo que os trabalhadores e 

estudantes apresentam percentagens mais elevadas e muito próximas de resposta afirmativa. 

É ainda de realçar, que embora estejam incluídos apenas seis indivíduos reformados na 

amostra, todos responderam negativamente a esta questão.  

Por último a nível de géneros, são as mulheres quem mais concordam com a questão 

(1.4)
20
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 Escala – 1-sim; 2- não 

Gráfico 16 – Marca real em filmes 
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3.2.4. Análise dos questionários e entrevistas após visualização do filme  

 

Neste subcapítulo serão apresentados os principais resultados a que se pôde chegar 

através da realização da experiência desenvolvida pelo investigador que consistia em expor 10 

indivíduos, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, à visualização de um filme que continha 

a técnica de product placement – “Dia dos namorados”. Antes da exposição foi realizado um 

pré-inquérito aos indivíduos acerca de três marcas que iriam aparecer no filme (“Apple”, 

“Adidas” e “Nokia”) e uma que não aparecia (“Benetton”). Após a visualização do filme os 

inquiridos foram expostos a uma entrevista e durante as semanas seguintes foram sendo 

aplicados vários inquéritos para averiguar se existia algum tipo de modificação de 

comportamento ou opinião em relação às marcas. Através dos questionários foi possível aferir 

também o efeito do product placement a nível de memorização e de atenção dadas às marcas 

que aparecem em filmes. 

Esta análise terá apenas em conta as três marcas – “Adidas”, “Nokia” e “Apple”, dado 

que a marca “Benneton” servia apenas para desviar as atenções e não tornar óbvio o objectivo 

do estudo. 

 

Entrevistas 

 

Através das entrevistas realizadas após a visualização do filme, foi possível constatar 

que todos os indivíduos do sexo masculino (cinco) reparam na existência de marcas no 

filme, e apenas três das cinco raparigas afirmaram ter visto marcas. No total foram 

identificadas 24 marcas, contra 62 existentes no filme. As marcas mais referidas foram a 

“Blackberry” (referida sete vezes), “Nokia”, “Volkswagen Beetle” e “Honda” (referidas três vezes 

cada). 

No que concerne às perguntas de associação entre personagens e marcas/produtos, 

ao florista os homens associaram a marca “Adidas”, “FedEx” e “Ford” e como produtos foram 

referidos o sabonete, marcas clássicas e roupa casual. Já as mulheres referiram apenas a 

marca “Siena Bouquet”, marcas de skate, e como produto, perfumes. Ao jornalista os homens 

associaram roupa formal e a marca “Axe” e as mulheres marcas de roupa, canal de televisão, 

roupa formal e óculos. Por último ao médico, os homens estabeleceram uma relação com as 

marcas “Blackberry” e “Porshe”, produtos caros, produtos hospitalares, roupa formal e perfume. 

Já as mulheres associaram a roupa formal, telemóveis e after shave “Nivea”. 

Através destas duas questões podemos concluir que foram os homens que referiram 

tanto mais marcas existentes no filme, como aquando da associação de marcas a 

personagens. Tanto existem marcas associadas às personagens consoante os produtos que 

estes usavam no filme, como marcas e produtos relacionadas com a personalidade da 

personagem. Encontramos ainda um facto curioso na associação da marca “Nivea” à 

personagem do médico, devido ao anúncio que o actor fez a essa marca.  
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De acordo com a maioria dos indivíduos, as marcas no filme não aparecem nem 

melhor nem pior do que habitualmente, sendo que aparecem “naturalmente”, nos “padrões 

habituais” e “todas com boa aparência”, com a excepção de um indivíduo do sexo masculino 

que afirma que “a marca Blackberry apareceu mais vezes e achei um pouco exagerada a 

focagem para o produto” e uma rapariga para a qual “a Siena Bouquet aparece em todo o 

filme, parecendo mais prestigiada.” 

Relativamente ao desejo de ter algum produto que foi visto no filme, três raparigas 

referem flores, “Volkswagen Beetle” e sapatos “Louboutin” sendo que apenas no caso do carro 

e dos sapatos as inquiridas já gostavam do produto antes de ver o filme, não lhes ocorrendo a 

ideia no momento de visualização do filme. Já no caso das flores, podemos constatar um maior 

efeito do product placement, dado a rapariga afirmar que apesar de já ter pensado em comprar 

flores, o filme chamou-lhe mais a atenção e que tendo em conta a sua disponibilidade 

financeira o único produto que compraria seriam as flores. Temos então um caso em que se 

demonstra o possível efeito de product placement e a efectiva propensão para a compra. No 

que concerne às respostas dos inquiridos do sexo masculino, os produtos que estes 

gostariam de ter que viram no filme são o “Porshe”, “Cadillac”, “Blackberry” e “Volkswagen 

Beetle”, mas em nenhum dos casos a ideia surgiu após a visualização do filme, dado que todos 

afirmaram já gostar do produto. Existe aqui um caso interessante a ser analisado dado que o 

inquirido que afirmou que gostava de ter o “Blackberry” que viu no filme, afirma que “já gostava 

do produto, mas visto que já há imensa gente a obtê-lo e pela forma exagerada que foi a sua 

publicidade no filme, já me faz pensar duas vezes.” Mais tarde soube que esse rapaz acabou 

por comprar um modelo de telemóvel parecido mas de marca “Nokia”, sendo importante realçar 

o facto de que quando foi feita a questão sobre a visualização de publicidade sobre a marca 

“Nokia” nos restantes inquéritos este afirmou apenas ter visto publicidade em filmes, podendo 

de facto a visualização do filme ter influenciado a sua decisão de não comprar um “Blackberry” 

mas sim um “Nokia”. Temos aqui então um exemplo em que o product placement pode ter o 

efeito contrário, tal como a publicidade tradicional, pode dar origem à saturação.   

 Finalmente no que diz respeito às questões sobre as marcas escolhidas (“Apple”, 

“Nokia”, “Adidas” e “Benetton”) foi possível tirar as seguintes conclusões: 

Apple – três raparigas e dois rapazes recordam-se de ter visto a marca no filme. 

Quanto à opinião em relação à marca foram associadas características como: “qualidade”, 

“bom design”, “moderna”, “original” e “apelativa”. No que diz respeito à ideia com que ficaram 

da marca ao vê-la no filme três dos inquiridos afirmaram ter ficado com a mesma ideia, uma 

das raparigas ficou com a ideia “de que o filme é actual e está a par das novas tendências e 

boas tecnologias” e outra associa a “uma marca de selecção para pessoas com uma profissão 

de escritório da qual precisam de um computador fiel, de qualidade, bonito, prático e que ocupa 

pouco espaço numa secretária.” Torna-se importante destacar que metade dos entrevistados 

não repararam na presença da marca e entre os que reparam apenas duas pessoas afirmam 

ter modificado a sua ideia perante a marca. No entanto, temos aqui mais um exemplo do 

possível efeito do product placement, dado ter sido transmitida a mensagem pretendida pela 
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marca, devido ao facto da sua presença no filme estar associada a personagens inseridas no 

mundo do trabalho.  

Nenhum dos elementos sentiu uma alteração na sua simpatia para com a marca e 

apenas um admite ter voltado a ter desejo de possuir um produto da marca. 

Adidas – três rapazes lembram-se de ver a marca no filme e nenhuma rapariga se 

lembra. No que diz respeito à opinião em relação à marca foram mencionadas as seguintes 

características: “marca e roupa desportiva”, “boa para quem pratica desporto”, “única e 

exclusiva” e “qualidade de produtos”. A ideia com que dois inquiridos ficaram da marca ao vê-la 

no filme foi a mesma, não sentindo nenhuma alteração na sua simpatia para com a marca ou 

desejo, mas outro rapaz afirma que viu a marca de uma maneira mais casual devido ao facto 

dos ténis que a personagem usava não serem de desporto. Este facto fez com que este 

entrevistado se lembrasse que em tempos, tinha pensando comprar um par de ténis da marca, 

libertando um desejo passado. No caso da marca “Adidas” encontramos então apenas uma 

influência do uso de product placement, talvez devido ao número reduzido de entrevistados 

que repararam na presença da marca. 

Nokia – duas raparigas e três rapazes repararam na presença desta marca no filme 

tendo associado à marca as seguintes palavras: “qualidade e design”, “bons telemóveis”, 

“inovação e tecnologia”, “fiável” e de “confiança”. Quanto à ideia com que ficaram, três dos 

entrevistados ficaram com a mesma ideia, uma rapariga afirmou que gostou do modelo 

apresentado e um rapaz ficou com a ideia que esta marca é usada no mundo inteiro. Em 

relação à alteração da simpatia ou desejo de ter a marca, apenas a rapariga que gostou do 

modelo voltou a afirmar que gostou muito da ideia do novo modelo. 

No caso desta marca temos então duas possíveis influências do product placement, 

dado que através do filme a marca pôde dar a conhecer um novo modelo de telemóveis, 

chamando a atenção do espectador e dar a ideia de que é usada em todo o mundo, 

transmitindo credibilidade e notoriedade. 

 

Relativamente à análise acerca da evolução da opinião em relação às marcas e da 

sua memorização a análise será feita tendo em conta as questões gerais acerca da 

visualização de filmes e marcas, e as questões relativas a cada marca escolhida (“Apple”, 

“Adidas” e “Nokia”), separadas pelo género dos inquiridos. 

Neste sentido, das questões gerais feitas aos inquiridos para introduzir o tema, importa 

focar a nossa atenção, na visualização de filmes e de marcas no seu interior. No que diz 

respeito às cinco raparigas inquiridas, apenas três viram filmes durante o tempo de realização 

dos questionários. Dessas três apenas uma se lembra de ver marcas nos filmes que viu. Os 

filmes referidos foram o “Dia dos Namorados”, com as marcas “Apple”, “Adidas” e “Blackberry” 

e “Sexo e a Cidade 2” – “Pringles”, “Apple”, “Christian louboutin”, “Gucci”, “Versage” e 

Dolce&Gabbana”. O contexto em que as marcas apareceram no filme foi descrito com 

facilidade.  
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Entre os cinco rapazes inquiridos, quatro viram filmes e desses, três identificaram 

marcas e outro diz não existirem marcas nos filmes que viu por serem filmes independentes. 

Foram identificados filmes como o “Conflito de Titãs”, “Kick-Ass” – “Lacoste” e “Kodac”, 

“Homem de ferro” – “Ferrari” e “Apple” e “Shutter Island” – “Lucky Strike” e “Rolls Royce”. A 

descrição do ambiente e contexto em que as marcas surgiram não foi feita para todos os 

filmes, apenas para o “Shutter Island” e “Homem de Ferro”. 

Torna-se interessante referir que apesar dos inquiridos terem visto o filme “O dia dos 

namorados” uma semana antes do segundo questionário, apenas um se lembrou que tinha 

visto esse filme e que este continha marcas no seu interior. 

 

No que diz respeito às perguntas relativas às marcas escolhidas a serem analisadas foi 

possível obter os seguintes resultados: 

 

Apple 

Ao analisar a opinião das raparigas inquiridas acerca da marca, aferimos que todas 

têm uma opinião positiva, associando boas características à marca. Ao analisar a evolução de 

respostas das inquiridas nos vários questionários aplicados, percebemos que quase todas 

afirmam que a sua opinião sobre a marca, a sua simpatia e o desejo de comprar se mantém, 

sendo que apenas uma afirma que estes pontos evoluíram positivamente, tendo aumentado o 

seu desejo de comprar a marca e a sua simpatia. Relativamente à observação de alterações 

nas respostas aos questionários apenas assistimos a um caso. 

Quanto à rapariga que afirma que a sua simpatia e desejo evoluíram esta já possuí um 

produto da marca e afirma que costuma ver publicidade à mesma, podendo estar estes factos 

na base da evolução positiva em relação à marca. 

Já quando analisamos o caso da rapariga que mudou o seu desejo e simpatia para 

com a marca aquando da altura em que o último questionário foi aplicado, é importante referir 

que esta afirma não ver publicidade à marca, e que costuma ver filmes. Neste caso, já é mais 

provável que o product placement tenha contribuído para esta evolução. 

No que concerne à relação entre actores e marcas, apenas uma rapariga relacionou os 

mesmos actores à “Apple” nos seus três questionários – Anthony Hopkinss. As restantes 

mencionaram actores, apresentadores ou cantores como – Pedro Granger, Robert Pattinson, 

Charlize Thèron, Keira Knightley, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, George Clooney (2 

vezes) Jennifer Anniston, Beyoncé, Kate Winslet. Não sendo referido nenhum dos actores que 

participaram no filme “Dia dos namorados”. 

É notório que em relação à opinião dos rapazes acerca da “Apple”, todos têm uma boa 

imagem da marca, associando-lhe características positivas. Aquando da análise da evolução 

das respostas aos vários questionários não se identificam modificações de inquérito para 

inquérito e apenas um elemento afirma que o seu desejo pela marca tem aumentado, os 

restantes dizem que a sua simpatia, opinião e desejo se mantêm. É interessante referir que 

apenas dois inquiridos afirmam que têm visto publicidade à marca, e ambos dizem tê-la visto 
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em filmes, talvez por esta ser uma marca que aparece constantemente em filmes, 

demonstrando a influência do recurso ao product placement. 

Na associação de actores a marcas apenas um inquirido relacionou o mesmo actor à 

“Apple” nos seus três questionários - Nicole Kidman. Os restantes referiram actores como 

Angelina Jolie, Cláudia Vieira, Shean Connory, Matt Damon, George Clooney e Brad Pitt. Mais 

uma vez nenhum destes actores apareceu no filme apresentado aos inquiridos. Deste modo 

conseguimos perceber que os espectadores não estabelecem uma relação entre os 

produtos/marcas e os actores que as utilizam, ou pelo menos estes não lhes ficam na memória. 

Adidas 

Em relação à opinião das raparigas sobre esta marca, três afirmam gostar dela e duas 

dizem que não se identificam com a marca e que não é o seu género. Assim nas suas 

respostas aos questionários três afirmam que o desejo e simpatia pela marca se mantém, uma 

afirma que tem diminuído e outra que tem aumentado. Apesar disto em nenhum caso se 

observam alterações entre os três questionários de cada inquirido. Apenas uma das cinco 

raparigas afirma ter visto publicidade à marca em questão. 

Na relação entre a marca e actores, apesar de não serem referidos sempre actores, já 

existe uma maior permanência e concordância entre as celebridades mencionadas. Neste 

sentido temos o exemplo do Michael Jordan que foi referido em 5 questionários por duas 

raparigas, o Justin Timberlake referido nos 3 questionários de uma das inquiridas, assim como 

o Roger Federer referidos também nos 3 questionários de outra rapariga. Foi ainda 

mencionado o actor Van Diesel. Neste caso podemos depreender que as celebridades 

escolhidas vão de encontro à personalidade e funcionalidade da marca – marca desportiva, 

jovem e simples. 

No que concerne aos rapazes as suas opiniões já são consensuais entre si, 

partilhando sentimentos positivos em relação à marca “Adidas”. Em relação ao desejo e opinião 

sobre a marca, apenas um indivíduo afirma que em ambos os casos é menor, os outros 

afirmam que mantêm a mesma opinião. É possível observar uma modificação do 2º 

questionário para o 3º de um dos inquiridos, que apesar de não estar relacionada com o 

product placement não deixa de ser importante referi-la. Segundo este rapaz, a sua opinião 

sobre a marca modificou-se devido à sua associação à selecção francesa, sendo algo que o 

desagrada. 

Para os inquiridos se esta marca fosse um actor seria: Jorge Cloney, Angelina Jolie, 

Cristiano Ronaldo, Van Diesel, Steven Siagle, Ben Stiller, Arnold Schwarzenegger e Will Smith. 

Nokia 

Tanto os rapazes como as raparigas detêm uma opinião bastante positiva sobre esta 

marca. Quanto à evolução das opiniões das raparigas nos vários inquéritos não se observam 

alterações, excepto numa inquirida, que nos questionários após a visualização do filme afirma 

ter ficado muito impressionada com um modelo de telemóvel da “Nokia” que tinha visto mas 

não sabia onde e que andava a ponderar comprá-lo. O modelo descrito pela inquirida 

http://www.imdb.com/name/nm0000216/
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corresponde ao modelo que a marca coloca no filme “Dia dos namorados” através da técnica 

de product placement, e esta não tem visto publicidade da marca. 

Apenas uma rapariga associa o mesmo actor a esta marca nos seus três questionários 

– George Clonney. As restantes mencionaram celebridades como, Daniela Ruah, Pedro 

Granger, Jude Law, Tom Cruise, Jennifer Garner, Jake Gyllenhaal, Johnny Depp, Reese 

Witherspoon. 

Entre os rapazes, não existe qualquer tipo de modificação ou evolução entre os seus 

três questionários, e para todos a sua opinião em relação à marca ou desejo de a obter 

manteve-se. Dos cinco inquiridos, três afirmam ter visto publicidade sobre a marca, dois em 

revistas e outro em filmes. 

Foram mencionados actores como o Silvester Stalone, Daniel Craig, Tom Cruise, 

George Clooney, Sean Connery e por último Keanu Reaves. Quanto a este último actor, surge-

nos a primeira ligação entre marca e actor que poderá advir do recurso ao product placement, 

dado que o rapaz que mencionou Keanu Reaves afirma que referiu o actor porque se lembrou 

de uma cena do filme “Matrix” em que este deixa cair um telemóvel da marca “Nokia”. 

 Por último nos vários questionários era perguntado aos indivíduos se as marcas 

“Apple”, “Adidas” e “Nokia”, tinham aparecido recentemente em algum filme que 

tivessem visto. Face a esta questão das cinco raparigas inquiridas, duas afirmam que não, 

uma diz que apareceram mas não se lembra do filme e uma refere dois filmes onde apareceu a 

“Apple” - “Dia dos namorados”, “Sexo e a Cidade” e “Marley e Eu”. As restantes marcas não 

foram referidas. Quanto às respostas dos inquiridos do sexo masculino, três referem que não, 

um refere que as marca “Adidas” e “Apple” apareceram no “Dia dos namorados” e outro refere 

que a “Apple” apareceu no “Dia dos namorados” e “Marley e Eu”. A “Nokia” nunca foi referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://celebrifi.com/Actors/Jake-Gyllenhaal
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4. Discussão de resultados 

 

Através da investigação desenvolvida foi possível retirar diversas conclusões acerca do 

tema apresentado. Dado a escolha do tema ter recaído sobre o product placement em filmes, 

tornou-se essencial aferir acerca dos hábitos de visualização de filmes dos inquiridos. Neste 

sentido foi possível perceber que entre a amostra seleccionada para a realização dos 

questionários online, os indivíduos vêm mais filmes na televisão (uma a três vezes por semana) 

do que no cinema (uma vez por mês). Tanto quem assiste mais filmes na televisão como no 

cinema, tem habilitações a nível do ensino superior.  

Um dos principais objectivos deste estudo seria analisar a percepção do product 

placement pelos espectadores de filmes, tornando-se fundamental aferir acerca da recordação 

de marcas em filmes. Neste sentido foi possível concluir que são os mais novos e os inquiridos 

com um curso superior quem associam mais marcas a filmes. Ao nível do género masculino e 

feminino, não foram encontradas diferenças significativas. Um acontecimento curioso de referir 

prende-se com o facto de quando questionados acerca da memória de visualização de marcas 

em filmes, metade dos inquiridos afirmou lembrar-se, mas relativamente à questão “Se viu 

algum dos filmes acima apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca inserida?”, 

obtivemos uma baixa percentagem de respostas, sendo que em 150 respostas apenas 35 

pessoas afirmam lembrar-se. Podendo concluir que apesar de metade dos inquiridos da 

amostra repararem em marcas nos filmes, são muito poucos os que realmente as memorizam, 

ou lhes prestam mais atenção. Os filmes mais mencionados aquando da relação entre filmes 

facultados e marcas foram o “Transformers” e “Hangover”, apesar de não terem sido os mais 

vistos. Penso que o que levou as pessoas a associarem mais marcas ao filme “Transformers” 

se prende com facto deste ser o filme que contem mais marcas no seu interior (47) em relação 

aos outros filmes facultados. 

Outra conclusão a que se pôde chegar está relacionada com a associação de produtos 

a filmes, ou seja, quando as pessoas apenas referiram um produto que viram em determinado 

filme porque não conseguiam dizer qual era a marca, todos esses produto estavam 

relacionados com o “tema” ou “história” do filme, como por exemplo, ao filme “Transformers” 

foram associados “carros”, sendo natural visto que as personagens do filme são carros robots, 

ao “Hangover”, filme relacionado com uma noite de férias de despedida de solteiro, foi 

associado a hotéis. Os filmes mais referidos sem ser os da lista foram o “James Bond”, “Sexo e 

a Cidade” e “Nas Nuvens”. O filme “James Bond” é normal que seja associado a marcas e que 

as pessoas tenham mais facilidade de as identificar dado este ser tão conhecido pelos carros 

magníficos que apresentam, tecnologia e bebidas. O filme “Sexo e a Cidade” é um dos filmes 

com mais marcas incluídas sendo bastante conhecido pela numerosa publicidade a acessórios 

de vestuário. Quanto ao filme “Nas Nuvens” penso que também foi bastante referido devido ao 

facto de ter estreado há pouco tempo na altura da aplicação do questionário, estando “fresco” 

na memória dos inquiridos. 
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Foi também possível aferir quais as marcas que surgem nos filmes que as pessoas 

mais memorizam, percebendo que existe um conjunto de marcas que é referido pela maioria 

das pessoas – “Coca-Cola”, “Nike”, “Apple”, “Mercedes”, “Sony”, “Starbucks” e “Pepsi”. O que 

leva a que estas marcas sejam mais referidas deve-se ao facto de serem marcas com 

notoriedade, internacionalmente conhecidas e estarem entre as 12 marcas que mais aparecem 

em filmes (com excepção da “Starbucks”), sendo natural que sejam as marcas que as pessoas 

têm mais na memória, por estarem habituadas a contactar com elas na maioria dos filmes que 

vêem. 

A opinião que as pessoas têm sobre o uso do product placement foi também abordada 

e através da investigação foi possível depreender que a maioria dos inquiridos concorda com o 

uso desta técnica, ou concorda em parte. São os mais novos (24 aos 44 anos), os estudantes e 

quem possuí habilitações a nível do ensino superior, quem mais concorda com o seu uso, por 

oposição aos indivíduos com mais de 45 anos que por sua vez são mais discordantes. Apesar 

de uns concordarem mais que outros, quando se pergunta o que sentem quando vêm uma 

marca num filme, para a maioria é-lhes indiferente, com excepção dos indivíduos mais velhos, 

com 45 e mais anos, dado que sendo os que mais discordam com o seu uso são também os 

que se sentem mais incomodados. Com estes resultados, é natural que quando os indivíduos 

foram sujeitos à questão acerca da possibilidade de excluir as marcas dos filmes, uma 

esmagadora maioria (80%) afirma que não o faria, com prevalência em inquiridos até aos 24 

anos, estudantes, e inquiridos com curso superior. Por fim, com a informação acerca da 

preferência de marcas reais ou fictícias em filmes, foi possível perceber novamente o que as 

pessoas achavam do product placement, sendo que mais uma vez, os inquiridos se mostraram 

receptivos a esta técnica, ao preferir em maioria marcas reais, ou mesmo sendo-lhes 

indiferente. Mais uma vez, são os indivíduos mais velhos, inactivos não estudantes, com 

habilitações até ao secundário quem mais prefere marcas fictícias e acha que uma marca real 

num filme não o torna mais realista. 

Com esta análise podemos concluir que quem está mais receptivo ao product 

placement são os inquiridos mais novos, estudantes, com habilitações elevadas, por oposição 

a inquiridos mais velhos, inactivos não estudantes. Penso que este acontecimento se deve a 

um maior grau de instrução e escolaridade, assim como um maior conhecimento, dado os 

indivíduos mais receptivos ao product placement serem estudantes, tendo um maior contacto 

com a realidade económica, e um maior conhecimento do actual funcionamento da economia. 

Deste modo, este grupo de indivíduos está mais habituado a viver em torno de várias marcas, 

e envolto pela constante publicidade, começando a ser normal lidar com estas situações, tendo 

a noção da necessidade da presença de marcas em filmes, muitas vezes condição essencial 

para a sua criação, dado a necessidade de obtenção de ajuda monetária. Outro factor 

preponderante para este à vontade com esta técnica e preferência por marcas reais, em 

oposição aos inactivos não estudantes, deve-se a uma maior capacidade económica. O facto 

dos “inactivos” terem que se deparar com a presença das mais variadas marcas, com a 

visualização de actores com diversos produtos, muitas vezes de luxo, pode fazer com estes se 
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sintam frustrados por não poderem possuir determinados produtos, preferindo não terem que 

estar sujeitos a estes aliciamentos. 

Através da exposição dos indivíduos à visualização do filme e o seu acompanhamento 

permitiu avaliar o impacto do product placement num filme específico. Entre as principais 

conclusões a que se pôde chegar é que a maioria dos indivíduos expostos ao filme repararm 

em marcas, sendo que em dez entrevistados, oito mencionaram marcas. Apesar disso, apenas 

foram visualizadas 24 marcas em 62 que o filme integrava, fazendo com que existam várias 

marcas que os indivíduos nem sequer repararam, fazendo com que o seu investimento se 

tornasse totalmente em vão. As marcas mais mencionadas são aquelas que são mais 

conhecidas e que os inquiridos estão habituados a ver, conhecendo-as bem. Podemos afirmar 

assim que a familiaridade para com as marcas se torna relevante no impacto do product 

placement, nem que seja a nível da sua observação ou atenção dispendida, condição essencial 

para que esta técnica possa impactar os espectadores. Entre as três marcas escolhidas a 

serem analisadas, a mais vistas foram a “Nokia” e a “Apple”. Penso que este facto se deve à 

sua permanência mais óbvia e constante durante o filme. 

Outra conclusão a que se pôde chegar, prende-se com o facto de esta técnica ter um 

impacto mais imediato do que a longo prazo, pelo menos a nível consciente entre os 

indivíduos. Esta minha afirmação justifica-se através do facto de a maioria dos inquiridos 

passado algum tempo, neste caso uma semana, não se lembrarem que viram marcas em 

filmes. No que concerne à opinião e simpatia, após a visualização de marcas em filmes, 

observam-se poucas alterações. Quanto à possível associação entre actores e os 

produtos/marcas que estes usam nos filmes, neste caso não se verificou a formação de 

qualquer relação por parte dos espectadores. 

Por último, as conclusões mais importantes a que conseguimos chegar através desta 

investigação reflectem-se na análise de casos concretos de efeito do product placement. Um 

dos casos identificados foi o da rapariga que ao ver o filme, sente desejo em comprar flores, 

devido às várias cenas apresentadas da marca “Siena Bouquet”, causando um efectivo efeito 

de propensão para a compra. Outro efeito prende-se com a transmissão de uma imagem, de 

uma mensagem feita pela “Apple”, fazendo com que uma rapariga ficasse com a ideia de que 

esta marca seria para pessoas com profissão de escritório, que necessitam daquele tipo de 

produtos. A presença da marca “Adidas” também conseguiu libertar um velho desejo de um 

dos rapazes e transmitir outras vertentes de utilização do produto – marca mais casual, tal 

como seria feito através da publicidade tradicional. A “Nokia” chamou a atenção com o seu 

novo modelo, permitindo-lhe publicitar e dar a conhecer um novo produto e dar a ideia que é 

usada em todo o mundo, tal como um dos entrevistados afirmou. Por último, embora com um 

efeito negativo, mas não deixando de ser um possível efeito do product placement, temos o 

caso da “Blackberry”, que fez com que um dos rapazes mudasse de opinião acerca da marca e 

alterasse efectivamente a sua compra, devido à saturação causada pela sua presença 

exagerada no filme. 
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O facto de termos observado cinco possíveis efeitos do product placement entre dez 

espectadores permite-nos aferir que a utilização do product placement pode efectivamente ter 

efeitos sobre os espectadores, sejam positivos ou negativos, com diferentes níveis de 

impactação, apesar de enfrentarem como principal obstáculo, a falta de atenção à sua 

presença por parte dos indivíduos.  

Através da presente discussão de resultados, podemos concluir que todos os 

objectivos de investigação delineados para a realização deste trabalho foram alcançados. 
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Conclusão 

 

Com a realização da parte teórica do presente trabalho, foi possível compreender as 

possibilidades de utilização do product placement, os conceitos inerentes ao tema, os seus 

meios de aplicação, os seus diferentes tipos, as vantagens e desvantagens, a legislação 

aplicável em Portugal e os seus efeitos. Através da realização do estado da arte, percebi que já 

foram feitos diversos estudos sobre o product placement, desde a percepção por parte dos 

consumidores ao seu impacto e propensão para a compra. 

A investigação prática permitiu apreender que o product placement em filmes, pode ter 

um efeito sobre os espectadores sendo útil aos anunciantes, não só aumentando o seu desejo 

pela marca ou levando à compra efectiva dos produtos, como também dando a conhecer novos 

produtos, aumentando a notoriedade da marca e transmitindo mensagens e imagens sobre 

determinada marca, tal como a publicidade tradicional, embora tenha a vantagem, que também 

se pode tornar em desvantagem, de os espectadores não darem conta que estão a ser sujeitos 

a publicidade, tornando tudo mais natural. Apesar de se falar de saturação e da má imagem 

que as pessoas criaram da publicidade, com este estudo foi possível perceber que os 

indivíduos estão receptivos a esta técnica e que mesmo tendo a possibilidade de excluir as 

marcas dos filmes, a grande maioria não o faria, abrindo portas aos anunciantes.  

O aprofundamento do estudo desta técnica pode levar a que o seu efeito seja cada vez 

mais optimizado, tentado não saturar os espectadores para que não se obtenha efeitos 

adversos. Apesar da possível fuga ao zapping e da saturação é preciso ter cuidado para não 

cair nos mesmo erros e tentações da publicidade tradicional, esta técnica apenas será útil se 

aperfeiçoar e corrigir os defeitos da publicidade a que estamos acostumados a assistir, 

tornando algo vantajoso para o público e não intrusivo ou abusivo. Para além de ser proveitoso 

aos produtores de filmes, para que estes sejam economicamente viáveis, e aos anunciantes, a 

presença de marcas em filmes também pode ser algo vantajoso para os consumidores. 

Permitindo-lhes contactar com publicidade de uma forma mais “soft” e simples, perceber em 

que situações determinados produtos devem ser usados, conhecer novos produtos de uma 

forma mais original e natural, e visualizar filmes cada vez mais realistas e que representam 

cada vez melhor o mundo onde vivemos, através da presença de marcas reais, marcas com 

que lidamos diariamente, produtos que necessitamos, tal como a personagem x ou y precisa e 

utiliza em determinado filme, em vez de marcas fictícias. 

Com este estudo consegui cumprir os objectivos delineados, tendo a investigação sido 

bastante enriquecida através da experiência realizada. Penso que este estudo poderia ter sido 

aperfeiçoado através de um acompanhamento mais prolongado dos indivíduos expostos ao 

filme de modo a realizar uma análise mais aprofundada da propensão para a compra, fazendo 

entrevistas ainda mais minuciosas. 

Na minha opinião a forma como a marca está integrada no filme e também o número 

de marcas incluídas no mesmo, diferencia o grau de influência desta técnica. Gostaria que em 

trabalhos posteriores, realizados por futuros investigadores, se analisasse a influência do 
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product placement em filmes, cujas marcas estão enraizadas e integradas no próprio guião do 

filme, como por exemplo a marca “Red Bull” no filme “Yes”, pois penso que o efeito da técnica 

será bastante maior, visto que todos os espectadores reparam na sua presença e não apenas 

alguns. Em trabalhos futuros também será útil ter uma amostra equilibrada nas várias variáveis 

de caracterização, de modo a possibilitar uma comparação mais correcta e fidedigna entre 

indivíduos com diferentes características. 
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Anexos: 

Questionário on-line: 

No âmbito do meu trabalho de seminário no curso de Ciências da Comunicação, no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, cujo tema é o “product placement” estou a fazer um questionário 

sobre hábitos de visualização de filmes e inserção de publicidade nos mesmos. Apelo desde já à sua 

colaboração, sendo essa bastante útil para desenvolver o meu estudo. 

Os questionários são anónimos e as respostas confidenciais, sendo apenas usadas para fins 

académicos. 

 

1. Com que frequência vê filmes?  

1.1.  Não vê (o seu questionário acaba aqui) 

Na televisão: 

1.2. Todos ou quase todos os dias 

1.3. 1 a 3 vezes por semana 

1.4. 1 vez por mês 

1.5. Com menos frequência 

No cinema: 

1.6. Todos ou quase todos os dias 

1.7. 1 a 3 vezes por semana 

1.8. 1 vez por mês 

1.9. Com menos frequência 

 

 

2. Que tipo(os) de filmes vê com maior frequência? (escolha até duas respostas) 

2.1. Comédia 

2.2. Acção 

2.3. Terror 

2.4. Thriller 

2.5. Romântico 

2.6. Drama  

2.7. Documentário 

2.8. Outro 

 

3. Quais destes filmes viu?  

3.1. The hangover/ Ressaca 

3.2. Transformers: Revenge of the Fallen/ Transformers - Retaliação 

3.3. X-Men origins – Wolverine/ X-Men origens - Wolverine 

3.4. Marley and Me/ Marley e eu 

3.5. The proposal/A proposta 

3.6. Watchmen/ Os Guardiões 
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4. Se viu algum dos filmes acima apresentados, lembra-se de ter visto alguma marca inserida? 

(identifique a marca e o filme) 

 

5. Lembra-se de ver marcas nos filmes que vê? (sem ser nos da lista) 

 

6. Pode dar-me exemplos de marcas que tenha visto recentemente em filmes? (refira por favor a 

marca e, se se lembrar, o(s) filme(s) em que a viu) 

 

7. Concorda com a utilização de publicidade a marcas dentro de filmes? 

7.1. Discordo 

7.2. Discordo em parte 

7.3. Concordo em parte 

7.4. Concordo 

7.5. Não sabe, não responde 

 

8. O que sente quando vê uma marca integrada num filme? 

8.1. Incomoda-me 

8.2. Incomoda-me um pouco 

8.3. É indiferente 

8.4. Agrada-me um pouco 

8.5. Agrada-me 

9. Se tivesse a possibilidade de excluir os produtos com marcas identificadas que aparecem nos 

filmes, fazia-o? 

9.1. Sim  

9.2. Não  

10.  Em filmes, prefere ver marcas reais ou ficticias? 

10.1. Reais 

10.2. Ficticias 

10.3. É indiferente 

11. Na sua opinião, uma marca real em filmes torna-os mais realistas? 

11.1. Sim  

11.2. Não  

Sexo/ Idade/ Região/Habilitações literárias 
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Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

Entrevistas 

Entrevista 1 

1.  Gostou do filme?   

Sim 

2.  De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

7 

3.  O que achou da história do filme? Comente… 

Gostei gosto sempre deste tipo de comédias românticas.   

4.  Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim, são óptimos actores. 

5.  Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Sim. Apple nos computadores e Nokia nos telemóveis. 

6.  Em que situações surgiram? Quem as usava?  

7.    A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Não sei. Flores?  

7.1.  E ao jornalista (negro)? 

  

7.2.   E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

  

  

8.   Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

 Não, apareceram no sei contexto normal. 

9.   Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

Sim. Tive um Iphone e adorei a experiência. 
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10.   Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

 Não.  

  

11.  Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

12.   Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
Sim. 
 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca? 

 
Muito boa. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
De que o filme é actual e está a par das novas tendências e boas tecnologias. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
Já tinha uma grande empatia com a marca, mas reforça sempre.  
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 

 
Já tive produtos desta marca e dá-me vontade de voltar a ter. 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não me recordo. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Não me identifico com a marca. 
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E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique.. 

 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 
 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Gosto, qualidade e muito colorida, alegre. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
  
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Sim. Telemóvel no aeroporto. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Gosto, boa tecnologia. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
Gostei do modelo do telemóvel com teclado igual ao dos Blackberry's. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
Já gostava da marca, gostei muito do modelo. 
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

Não é a minha marca de eleição 

 

 
Entrevista 2  

1.Gostou do filme?  

Sim 

  

2.   De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

7 

  

3.   O que achou da história do filme? Comente…  

Estranha mas o que se passa realmente em muitos os casos na vida real. 

Gostei particularmente da parte em que nos mostra que o médico tinha a sua família e a par disso tudo 
tinha outra vida com a sua amante, porque mostra-nos que o amor não tem fronteiras. 

  

4.    Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

Gostei, então quando o filme chegou a parte de revelar que o jogador e o senhor do avião eram gays..via-
se mesmo que eram feitos um para o outro. 

  

5.   Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Algumas: Ford, Blackberry, Porsche (são as que me recordo de momento) 

  

6.     Em que situações surgiram? Quem as usava? 

Blackberry: O casal que se julgavam namorados mas ela descobriu mais tarde que ele afinal não se tinha 
separado e tinha uma filha. 

Porsche: O tal que tinha uma filha andava de porsche. O filme mostra-nos o seu carro quando também 
nos mostra que afinal tinha uma família, ou seja, a chegar a uma das suas casas. 

Ford: O rapaz que pediu em casamento e que levou um não andava numa Ford a fazer distribuição de 
flores. 
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7.    A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Sabonete  

  

7.1.    E ao jornalista (negro)? 

Axe 

7.2.       E ao médico (que era casado e tinha uma amante)?  

Perfume 

  

8.   Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

A marca Blackberry apareceu mais vezes e achei um pouco exagerada a focagem para o produto. 

Gostei do porsche e da sua focagem: relativamente rápida, discreta e deu para ter ver o carro por inteiro. 
Adorei a cor. 

9.     Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

Não 

 

10.    Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

Sim. 

O Blackberry, porque trabalho e dá jeito para nos manter-mos em contacto com as pessoas/clientes sem 
termos de estar no escritório,etc.. 

  

11.   Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

 
Já gostava do produto, mas visto a já imensa gente o obter e pela forma exagerada que foi a sua 
publicidade no filme, já me faz pensar 2 vezes. 

  

12.      Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

Sim, o porsche e era aquela cor e tudo. 
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Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

  

1.      Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 Não. 

2.      O que acha habitualmente desta marca? 

Originalidade e apelativa. 

3.      E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 

4.      Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com 
esta marca? 

5.      E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não. 

 

O que acha habitualmente desta marca?  

Única, pois o maior clube do mundo obtém esse marca, logo torna-a única e exclusiva. 

E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

  

E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não. 

O que acha habitualmente desta marca?  

E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
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Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca? 

E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

  

Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 Fiquei com a sensação que um dos telemóveis que nos mostraram um deles era Nokia. 

 

O que acha habitualmente desta marca?  

É líder de mercado, e a sua qualidade mostra-nos o porquê. 

 E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Que é usada no mundo inteiro. 

 Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com 
esta marca?  

  

 E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

Entrevista 3   
 
 

1. Gostou do filme?  

 
Sim, mas não é o meu género de filmes. 

 
 

 
2. De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 
7 

 
 
 

3. O que achou da história do filme? Comente… 

A história é engraçada porque envolve outras histórias interessantes. 
 
 
 
 

4. Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

Nada de especial. São actores conhecidos, alguns bons actores, mas outros nem por isso. 
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5. Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Sim. Adidas, Americana air, American Express, Ford, Range-Rover, Nokia, Black Berry Porsche, 
Cadillac, Apple, FedEx. 

 
 

 
6. Em que situações surgiram? Quem as usava? 

Usado por algumas das personagens. 
 

 
 

7. A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi 
embora)? 

FedEx, Ford. 
 

 
 

 
7.1.  E ao jornalista (negro)? 

 
 

 
7.2. E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

BlackBerry, Porsche. 
 
 

8. Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou 
menos apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que 
habitualmente é, na sua opinião? Explique. 

Não, apareceram naturalmente. 
 
 

 
9. Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 
Nokia, telemóvel. Gosto da marca, não me dá problemas. 
 

 
 

10. Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

Porsche ou Cadillac. São carros de grande potência, que todos gostamos de ter. 
 
 

 
11. Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

Sempre gostei. 
 

 
 

12. Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu 
no filme? Qual? 

Não houve nenhum que compra-se agora. 

 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não me lembro do contexto. 
 

 
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

Confio na marca. 
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3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

A ideia que tinha da marca não mudou ao vê-la no filme. 
 

 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

Não. 
 

 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Não. Apesar de gostar da marca, não compro devido às incompatibilidades com os outros computadores. 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Sim. No desportista. 
 
 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Gosto da marca. Uso a marca em ténis. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não mudou. 
 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

Não. 
 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Não. Não senti nenhum desejo por ver a marca no filme. Gosto da marca em alguns ténis. 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não me lembro da marca. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme? 

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  
 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Sim. Apareceu no telemóvel de uma rapariga. 
 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Gosto da marca. Marca de confiança. 
 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não mudou. 
 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

Não 
 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Não. Apenas gosto da marca 

 

Entrevista 4  
 
 

13. Gostou do filme?  

Gostei. 
 

 
 
 

14. De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

Daria 7. 
 
 
 
 

15. O que achou da história do filme? Comente… 

Achei que a história do filme reflecte em certas partes a realidade, a ilusão que o amor, que a 
necessidade de ser amada, nos dão e como apesar de tudo de mau que pode acontecer e 
destruir relações, determinadas pessoas conseguem ultrapassar isso e fixarem-se nos pontos 
positivos que aquilo nos deu. 
 
 
 
 

16. Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

Gostei, achei que houve uma boa escolha pois apesar de o filme ser bom não é algo de muito 
profundo, e a escolha por este elenco contribuiu bastante para uma maior captação do público. 
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17. Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Blackberry, sapatos Loubountin, VW carocha,  
 
 
 
 

18. Em que situações surgiram? Quem as usava? 

Blackberry penso que usava a Jennifer Gardner e a Jessica Alba, nas várias situações em que 
falavam ao telemóvel, os sapatos reparei quando filmaram a Jessica Alba e a sua cadela no 
check in do hotel, e o carro foi a rapariga que fazia de babá. 
 
 

19. A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi 
embora)? 

Associo marcas de skates, de momento não me lembro de nenhum novo em específico.  
 

7.3.  E ao jornalista (negro)? 

Ele fez uma publicidade de óculos que também não me lembro do nome ao certo. 
 
 
 

7.4. E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Ele fez o anúncio a um after shave da nívea, se não me engano e a um perfume também. 
 
 

 
 

20. Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou 
menos apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que 
habitualmente é, na sua opinião? Explique. 

Não, todas as marcas que reparei pareceram-me dentro dos padrões habituais que eu esperava 
das mesmas. 
 
 
 

21. Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

Não uso nenhuma das marcas que reparei, apesar de gostar de as experimentar um dia. 
 

 
 
 

22. Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

Adoraria ter uns sapatos da marca que anunciei, porque alem de serem de um estilista com 
imenso prestigio, têm sempre um design e uma enorme capacidade de deixar uma mulher sexy e 
bem estruturada. 
 
 
 
 

23. Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

Já gostava deste produto à bastante tempo. 
 
 
 
 

Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 

Qual?  

Neste momento, qualquer compra que efectuasse desses produtos seria puro luxo pois tenho outros 

que satisfazem exactamente as mesmas necessidades que esses produtos iriam satisfazer. E de 

momento, não teria capacidade financeira para comprar qualquer um 
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Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  
 

1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Lembro-me, apareceu através dos iphones. 
 

 
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

Acho que é uma marca que tem crescido bastante nos últimos tempos, tem um design moderno 
e fantástico. 
 
 
 
 
 
 

3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Eu já conhecia a marca, precisamente porque uso o iphone e por isso fiquei já com a ideia que 
tinha pois o filme não cria nenhuma situação fora do comum para eu poder formar outra opinião. 
 

 
 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

Não, mantive a mesma simpatia pela marca. 
 
 

 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Eu já tinha o desejo de ter esta marca, e por isso mesmo adquiria. Continuo a gostar bastante dela e a 
tentar descobrir sempre uma inovação para o iphone. 
 
 
 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  
 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não me recordo de ter aparecido esta marca, no máximo onde penso que poderá ter aparecido foi na t-
shirt oferecida pela Taylor Swift ao seu namorado. 
 
 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Gosto bastante desta marca, tem um dos meus modelos favoritos de ténis.  
 
 
 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Fiquei com a mesma pois não me lembro de a ter visto. 
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Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

Continuei com a mesma opinião. 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Sempre que quero comprar ténis fico com desejo de comprar uns adidas pois, tal como disse, são a 
minha marca favorita para ténis. 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 
 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

Não me recordo de ter visto esta marca. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Gosto, apesar de não ser das marcas que gosto mais em termos de roupa, ou a que pense assim que 
queria comprar alguma roupa. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não me lembro de a ter visto. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

Continuei com a mesma opinião. 
 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

A vontade de a ter é a mesma, não é muito grande, visto que existem outras marcas que tenho à frente 
em termos de favoritismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

não me lembro de ter aparecido mas calculo que tenha sito numa das imensas vezes que apareceu um 
telemóvel. 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Gosto bastante desta marca em termos de tecnologia, telemóveis. 
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E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Esta marca costuma ser uma grande patrocinadora de filmes, ou melhor, aparece de forma muito comum 
nos filmes apesar de nos últimos tempos estar a ser ultrapassada pelas marcas que têm os telemóveis 
com a novas tecnologias, como por exemplo, o iphone ou Blackberry. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

Continuei com a mesma simpatia que já sentia por esta marca. 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Sempre gostei da nokia e acho que sempre irei gostar, apesar de ser uma marca que está a ser bastante 

ultrapassada e não está a conseguir acompanhar as novas evoluções é uma marca com uma tecnologia 

simples o que permite o acesso a todas as idades e a todas as capacidades. 

 

Entrevista 5  

 
24. Gostou do filme?  

 
 
Gostei. 
 
 
 

25. De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 
7. 
 
 
 

26. O que achou da história do filme? Comente… 

 
 
São pequenas histórias que mostram como diferentes casais reagem ao dia dos namorados. Iria, 
claro, acabar com um final feliz, sempre com uma solução. Várias histórias de amor... um filme 
típico. 
 
 
 

27. Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 
Sim gostei, num só filme juntaram muitos actores conhecidos e bons actores. 
 
 
 
 

28. Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

 
 
MGM – telefone de casa, computador MAC – Kara Monahan, Siena Bouquet – roupa do florista, 
HP – computador do escritório, volkswagen – carro azul descapotável. Red cat – publicidade 
numa estrada onde 2 carros bateram, carrinha da florista, com o carro do rapaz loiro que mais 
tarde se soube que era gay. SoutWest – companhia aérea (penso eu), puma – equipamento dos 
miúdos que jogam futebol, sony – camera de filmar do canal onde o “negro” trabalha. Scope – 
produto verde na casa de banho do loiro. 
 
 

29. Em que situações surgiram? Quem as usava? 
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30. A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi 
embora)? 

 
 
Marcas de qualidade inferior, menos conhecidas, até porque o florista anda quase sempre ou 
sempre com a roupa da sua loja – siena bouquet. 
 
 

 
7.5.  E ao jornalista (negro)? 

 
 
 
Roupa formal, marcas, todas as que apresentam colecções de fatos. 
 

 
7.6. E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

 
 
Roupa parecida com o anterior (negro) 
 
não reparei se havia marcas à mostra nas roupas que usavam. 

 
 
 
 

31. Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou 
menos apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que 
habitualmente é, na sua opinião? Explique. 

 
 
Uma apareceu em todo o filme, as roupas do nome da florista – siena bouquet, as outras iam 
aparecendo, ou nas estradas ou em computadores, escritórios, carros 
 
 
 
 

32. Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 
 
Uso, carro, volkswagem. É uma marca óptima de qualidade de carros. Gosto muito, também dos 
modelos. 
 
 
 
 

33. Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

Pode-se considerar o carro volkswagen descapotável um produto. Gostava de ter. Sempre gostei 
daquele carro. 
 

 
 
 

34. Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

 
 
Já. Há imenso tempo. 
 
 

 
35. Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu 

no filme? Qual? 

 

Não comprava nenhum, a não ser o carro. E neste momento não preciso de um carro. Por isso não 

comprava. 
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Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Sim. Num computador MAC no escritório da relações públicas do loiro, acho que era a Kara 
Monahan. 
 
 
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

 
Uma marca com um design muito próprio de excelente qualidade 
 
 
 
 
 

3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
A mesma que já tinha. Uma marca de selecção para pessoas com uma profissão de escritório da 
qual precisam de um computador fiel, de qualidade, bonito, prático e que ocupa pouco espaço 
numa secretaria. 
 

 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
Não. 
 
 

 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 

Não, também não. Gosto e admiro os produtos da Apple, mas os produtos não me atraiem. Nao preciso 
neste momento destes produtos 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Adidas? Não, acho que não, talvez nos ténis pretos do florista quando foi para o aeroporto. Não? 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
 
Uma marca desportiva simples. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
Não me fascina. Mantive a mesma opinião. 
 
 
 



 

73 
 

Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
Não  
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 

Também não. Não preciso de equipamento desportivo neste momento. 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
 
Apareceu? Não me lembro.... Talvez numa camisola do miúdo loirinho? 
 
 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Colorida, qualidade... mais formal mas com roupa casual. 
 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
Não vi. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
Não. 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 

Não. 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
 
Acho que sim... Num telemóvel serie E55 ou parecido E 91. Não me lembro quando o vi. Alguém estava a 
ligar para esse número e apareceu o telemóvel (não tenho mesmo a certeza) 
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O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Tecnologia, inovação, qualidade, design. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
Se a vi como estou a pensar, não mudei de ideias. Em particular gosto muito do telemóvel que apareceu, 
mas parece me pouco pratico, porque as teclas são muito pequenas. Já estive com um nas mãos. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
Não. 
 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Também não. Já tenho um telemóvel nokia que gosto muito. 

 

Entrevista 6  

1.    Gostou do filme?  

 Não. 

2.     De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 1. 

 

3.       O que achou da história do filme? Comente…  

Separadamente todas más, mas em conjunto conseguiram ter alguma piada.  

4.       Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Exageradamente o recurso a actores conhecidos sem justificação aparente do desafio de representação. 

5.     Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Sim, Blackberry, Honda, Cartier  

6.        Em que situações surgiram? Quem as usava? 

Agente do homossexual falou em Blackberry, Honda foi a melhor amiga, cartier quando o que fugiu do 
pedido de casamento estava a passear o cão.  
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7.        A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Adidas dos ténis  

7.1.     E ao jornalista (negro)? 

Nada. 

  

7.2.      E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Porshe. 

  

8.      Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

 Não.  

9.       Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 

10.   Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

O porshe. Porquê? Vamos ser sérios… 

   

11.     Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

 
Já gostava do produto. 

12.    Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

 Não posso pagar por um porshe. 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Sim. Num computador do agente do homossexual. 
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

 
Boa marca. 
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3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
A mesma. 
 
 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
Não. 
 
 
 
 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 

            Não  
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Sim, ténis no aeroporto do florista. 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Boa para quem pratica desporto. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
A mesma. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
 

Não.  
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 

Não.  
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não tenho a certeza, talvez o miúdo do carocha. 
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O que acha habitualmente desta marca?  

 
Boa, mas não consumo. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não. 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Muito boa, fiável.  
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

 

Entrevista 7 

1.    Gostou do filme?  

Sim. 

2.     De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 7 
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3.      O que achou da história do filme? Comente… 

 Gostei do facto de envolver várias histórias diferentes. 

4.  Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim além de serem actores conhecidos são bons actores. 

5.         Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Não. 

6.     Em que situações surgiram? Quem as usava? 

 

7.         A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Perfumes. 

7.1.      E ao jornalista (negro)? 

Marcas de roupa. 

  

7.2.      E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

  

Telemóveis. 

  

8.   Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

  

9.   Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 

10.       Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

  

   

11.        Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 
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12.     Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não.  
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

 
Tem qualidade. 
 
 
 
 
 

3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
 
 
 
 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Não. 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Não é algo que costume comprar.  
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
Não vi. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Gosto, mas hoje em dia também não é habitual que compre algo. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não. 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Gosto tanto da qualidade como do design. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não vi. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
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Entrevista 8 

1.       Gostou do filme?  

Sim. 

2.      De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 7. 

  

3.       O que achou da história do filme? Comente… 

 Uma história de amor, lentinha e com humor.                           

 

 Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim são jovens e talentosos. 

5.       Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Não.  

6.     Em que situações surgiram? Quem as usava? 

 

7.      A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Não sei. 

7.1.      E ao jornalista (negro)? 

Canal de televisão. 

  

7.2.   E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Hospital. 

  

8.      Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

  

9.     Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 
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10.   Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

 Flores são bonitas. 

   

11.    Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

Já pensava nisso mas chamou mais a atenção. 
 

12.    Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

Sim flores. 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não.  
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

 
Bom design. 
 
 
 
 
 

3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
Nenhuma não vi. 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
 

 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Não. 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Roupa desportiva. 
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E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
 

 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Roupa gira e confortável. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não. 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Bons telemóveis.  
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não vi. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

 

Entrevista 8 

1.    Gostou do filme?  

Sim. 

2.     De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 7 

  

3.     O que achou da história do filme? Comente… 

 Gostei do facto de envolver várias histórias diferentes.                            

 

 Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim além de serem actores conhecidos são bons actores. 

5.      Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Não  

6.       Em que situações surgiram? Quem as usava? 

 

7.        A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

         Perfumes. 

7.1.     E ao jornalista (negro)? 

Marcas de roupa 

  

7.2.    E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Telemóveis  
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8.   Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

  

9.   Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 

10.    Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

  

11.    Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

 
 

12.    Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não.  
 
O que acha habitualmente desta marca? 

 
Tem qualidade. 
 
 

 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
 

 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Não.  
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O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Não é algo que costume comprar . 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
Não vi. 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
 

 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Gosto, mas hoje em dia também não é habitual que compre algo. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não  
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Gosto tanto da qualidade como do design. 
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E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não vi. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

 

Entrevista 9 

1.      Gostou do filme?  

Vê se bem mas não é o meu tipo de filmes.                              

     De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 4 

  

3.     O que achou da história do filme? Comente… 

 São várias as histórias. Um dia na vida de várias pessoas. No fundo transmite uma boa mensagem mas 
nada de original.                           

 

 Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim achei os actores apropriados ao género de filme. 

5.    Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Não  

6.  Em que situações surgiram? Quem as usava? 

 

7.        A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Roupa casual. 

 

7.1.    E ao jornalista (negro)? 

Roupa mais formal.  
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7.2.    E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Roupa mais formal. 

  

8.        Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na sua 
opinião? Explique. 

  

9.    Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

 

10.     Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

 O carro da babysitter, VW carocha descapotável. Porque gosto. 

   

11.       Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

Já gostava. 
 

12.    Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

Não. 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
       Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não.  
 
O que acha habitualmente desta marca? 

 
Qualidade de produtos e bom design. 
 
 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Agora que mencionas. Apareceu nos ténis do florista na cena do aeroporto em que ele se descalça. 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Não tenho grande opinião, mas a qualidade dos produtos acho que é constante. Material para 
desportistas. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
Vi de uma maneira mais casual talvez. Os ténis não eram de desporto. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
 

Nada de mais, mas lembrou-me que em tempo pensei em comprar um par de ténis da marca. 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 

 
Libertou-me um desejo passado. 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Roupa colorida.  
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  
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Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Bons telemóveis , resistência e software. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Não vi 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
 
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 

 

Entrevista 10 

1.   Gostou do filme?  

Não. 

     De 0 (nada) a 10 (muito) qual a sua apreciação do filme? 

 3 

  

3.   O que achou da história do filme? Comente… 

Típico filme de romance/comédia à Hollywood com final previsível. 

 

 Gostou do elenco de actores que participou no filme? Porquê? 

 Sim apesar de não gostar do tipo de filmes acho que os actores foram bem escolhidos para o tipo de 
personagens que interpretaram. 

5.    Reparou na existência de marcas ao longo do filme? Quais? 

Sim. Nokia, Blackberry, Honda e WV Carocha 

6.    Em que situações surgiram? Quem as usava? 

No caso dos telemóveis as pessoas usaram para comunicar (quase todas as personagens). No caso dos 
carros, nas cenas. 
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7.      A que tipos de produtos/marcas associa à personagem do florista (o que a noiva foi embora)? 

Produtos mais comerciais, com marcas mais clássicas 

7.1.     E ao jornalista (negro)? 

7.2.   E ao médico (que era casado e tinha uma amante)? 

Produtos de marca mais caros, devido à sua profissão e a casa que apresentaram no filme. 

 

8. Alguma marca que apareceu no filme pareceu melhor ou pior (por exemplo, mais ou menos 
apelativa, mais ou menos prestigiada, mais ou menos agradável) do que habitualmente é, na 
sua opinião? Explique. 

nao das que apareceram não houve nehuma que tivesse conotação negativa. Aparentavam todas boa 
aparência. 

  

9. Usa habitualmente alguma dessas marcas? Que tal é a experiência? 

Sim nokia, muito boa sem qualquer problema, é bastante fiável. 

 

10.   Gostaria de ter algum produto que viu no filme? Qual? Porquê? 

 Não das que vi já tenho as que me interessam. 

   

11.   Já gostava desse produto antes, ou essa ideia surgiu-lhe agora? 

 
 

12.   Tendo em conta a sua disponibilidade financeira, compraria algum produto que viu no filme? 
Qual? 

 

 

Uma das marcas que apareceu no filme foi a Apple.  

 
1. Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  

 
 
Não.  
 
 
 



 

92 
 

2. O que acha habitualmente desta marca? 

 
Boa marca e conhecida com grande sucesso a nível mundial. 
 
 
 
 
 

3. E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 

4. Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para 
com esta marca?  

 
 
 

5. E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 
 
 
 
 
 
Uma das marcas que apareceu no filme foi a Adidas.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

Não. 
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

Boa marca desportiva. Já usei e gostei. 
 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  
 

 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Benetton 

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Não.  
 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
Marca à qual associo às mulheres. Logo não utilizava. Apesar disso, marca com certo “estatuto”. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  
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E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

 
 
 
 
Outra marca que apareceu no filme foi a Nokia.  

 
Recorda-se de ela ter aparecido? Em que contexto foi?  
 

 
Sim, quando no aeroporto ao porem os objectos na parte da segurança – cestos. 
 
O que acha habitualmente desta marca?  

 
 
Gosto. Muito fiável e é por isso que utilizo. 
 
 
E com que ideia ficou da marca, ao vê-la no filme?  

Na mesma. 
 
 
Após a visualização do filme, sentiu alguma alteração na sua simpatia ou admiração para com esta 
marca?  

 
Não.  
 
E para com o desejo de ter esta marca? Explique... 

Já tenho.
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OUTPUTS 

 

Variáveis de Caracterização 

 

 

Sexo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 135 40,7 40,9 40,9 

Feminino 195 58,7 59,1 100,0 

Total 330 99,4 100,0  

Missing System 2 ,6   

Total 332 100,0   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito_onde_reside 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lisboa 233 70,2 71,0 71,0 

Porto 19 5,7 5,8 76,8 

Beja 2 ,6 ,6 77,4 

Braga 11 3,3 3,4 80,8 

Bragança 2 ,6 ,6 81,4 

Castelo Branco 1 ,3 ,3 81,7 

Coimbra 2 ,6 ,6 82,3 

Faro 14 4,2 4,3 86,6 

Leiria 8 2,4 2,4 89,0 

Santarém 6 1,8 1,8 90,9 

Setúbal 24 7,2 7,3 98,2 

Viseu 1 ,3 ,3 98,5 

Brasil 1 ,3 ,3 98,8 

Açores 1 ,3 ,3 99,1 

Canadá 1 ,3 ,3 99,4 

Espanha 1 ,3 ,3 99,7 

Londres 1 ,3 ,3 100,0 

Total 328 98,8 100,0  

Missing System 4 1,2   

Total 332 100,0   
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ocupação2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Trabalhadores 105 31,6 31,7 31,7 

Inactivos não 

estudantes 

16 4,8 4,8 36,6 

Estudantes 208 62,7 62,8 99,4 

Outro 2 ,6 ,6 100,0 

Total 331 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 332 100,0   

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

habilitações2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid não sabe ler nem escrever 1 ,3 ,3 ,3 

Até ao Ensino Secundário 86 25,9 26,0 26,3 

Curso Superior 244 73,5 73,7 100,0 

Total 331 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 332 100,0   

IDADE2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid até 24 245 73,8 74,0 74,0 

25 - 44 42 12,7 12,7 86,7 

45 e + 44 13,3 13,3 100,0 

Total 331 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 332 100,0   
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Frequência de perguntas de resposta única 

 

  

Com_que_frequência_vê_filmes_na_televisão 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Todos ou quase todos 

os dias 

45 13,6 13,6 13,6 

1 a 3 vezes por 

semana 

199 59,9 59,9 73,5 

1 vez por mês 66 19,9 19,9 93,4 

Com menos frequência 19 5,7 5,7 99,1 

Não vê 3 ,9 ,9 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Com_que_frequência_vê_filmes_no_cinema 

  Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Todos ou quase todos 

os dias 

1 ,3 ,3 ,3 

1 a 3 vezes por 

semana 

49 14,8 14,8 15,1 

1 vez por mês 164 49,4 49,4 64,5 

Com menos 

frequência 

107 32,2 32,2 96,7 

Não vê 11 3,3 3,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Lembra_se_de_ver_marcas_nos_filmes_que_vê 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 160 48,2 50,0 50,0 

Não 160 48,2 50,0 100,0 

Total 320 96,4 100,0  

Missing System 12 3,6   

Total 332 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorda_com_a_utilização_de_publicidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Discordo 31 9,3 9,4 9,4 

Discordo em parte 41 12,3 12,4 21,8 

Concordo em parte 111 33,4 33,5 55,3 

Concordo 121 36,4 36,6 91,8 

Não sabe, não responde 27 8,1 8,2 100,0 

Total 331 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 332 100,0   

O_que_sente_quando_vê_uma_marca_integrada_num_filme 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Incomoda-me 7 2,1 2,1 2,1 

Incomoda-me um 

pouco 

30 9,0 9,1 11,2 

É indiferente 249 75,0 75,5 86,7 

Agrada-me um pouco 23 6,9 7,0 93,6 

Agrada-me 21 6,3 6,4 100,0 

Total 330 99,4 100,0  

Missing System 2 ,6   

Total 332 100,0   
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marcas_reais_ou_ficticias 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Reais 165 49,7 50,0 50,0 

Ficticias 43 13,0 13,0 63,0 

É indiferente 122 36,7 37,0 100,0 

Total 330 99,4 100,0  

Missing System 2 ,6   

Total 332 100,0   

Transformers_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 115 34,6 100,0 100,0 

Missing System 217 65,4   

Total 332 100,0   

X_Men_Origens_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 116 34,9 100,0 100,0 

Missing System 216 65,1   

Total 332 100,0   

Ressaca_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 161 48,5 100,0 100,0 

Missing System 171 51,5   

Total 332 100,0   Marley_e_eu_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 143 43,1 100,0 100,0 

Missing System 189 56,9   

Total 332 100,0   
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A_proposta_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 124 37,3 100,0 100,0 

Missing System 208 62,7   

Total 332 100,0   

Comédia_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 203 61,1 100,0 100,0 

Missing System 129 38,9   

Total 332 100,0   

Os_Guardiões_Quais_destes_filmes_viu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 59 17,8 100,0 100,0 

Missing System 273 82,2   

Total 332 100,0   

Acção_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 164 49,4 100,0 100,0 

Missing System 168 50,6   

Total 332 100,0   

Thriller_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 85 25,6 100,0 100,0 

Missing System 247 74,4   

Total 332 100,0   
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Documentário_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 40 12,0 100,0 100,0 

Missing System 292 88,0   

Total 332 100,0   

 

 

Terror_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 43 13,0 100,0 100,0 

Missing System 289 87,0   

Total 332 100,0   

Drama_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 98 29,5 100,0 100,0 

Missing System 234 70,5   

Total 332 100,0   

Romântico_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 102 30,7 100,0 100,0 

Missing System 230 69,3   

Total 332 100,0   

Outro_Que_tipo_de_filmes_vê_com_maior_frequência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 19 5,7 100,0 100,0 

Missing System 313 94,3   

Total 332 100,0   
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Se_tivesse_a_possibilidade_de_excluir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 65 19,6 19,8 19,8 

Não 263 79,2 80,2 100,0 

Total 328 98,8 100,0  

Missing System 4 1,2   

Total 332 100,0   

 

 

uma_marca_real_em_filmes 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 209 63,0 63,5 63,5 

Não 120 36,1 36,5 100,0 

Total 329 99,1 100,0  

Missing System 3 ,9   

Total 332 100,0   

 

 

Vê_filmes 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 332 100,0 100,0 100,0 
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Frequência perguntas de resposta múltipla 

 

$quais_destes_filmes_viu Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

um
a
 Ressaca_Quais_destes_film

es_viu 

161 22,4% 59,0% 

Transformers_Quais_destes

_filmes_viu 

115 16,0% 42,1% 

X_Men_Origens_Quais_dest

es_filmes_viu 

116 16,2% 42,5% 

Marley_e_eu_Quais_destes_

filmes_viu 

143 19,9% 52,4% 

A_proposta_Quais_destes_fil

mes_viu 

124 17,3% 45,4% 

Os_Guardiões_Quais_destes

_filmes_viu 

59 8,2% 21,6% 

Total 718 100,0% 263,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

$que_tipo_de_filmes_ve Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

um
a
 Acção_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

164 21,8% 49,5% 

Terror_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

43 5,7% 13,0% 

Thriller_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

85 11,3% 25,7% 

Comédia_Que_tipo_de_filme

s_vê_com_maior_frequência 

203 26,9% 61,3% 

Drama_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

98 13,0% 29,6% 

Romântico_Que_tipo_de_fil

mes_vê_com_maior_frequên

cia 

102 13,5% 30,8% 

Documentário_Que_tipo_de_

filmes_vê_com_maior_frequê

ncia 

40 5,3% 12,1% 

Outro_Que_tipo_de_filmes_v

ê_com_maior_frequência 

19 2,5% 5,7% 

Total 754 100,0% 227,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Cruzamento resposta única  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_no_cinema 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 1 0 0 0 1 

% within ocupação2 1,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 

1 a 3 vezes por semana Count 20 1 26 1 48 

% within ocupação2 19,0% 6,3% 12,5% 50,0% 14,5% 

1 vez por mês Count 48 8 108 0 164 

% within ocupação2 45,7% 50,0% 51,9% ,0% 49,5% 

Com menos frequência Count 30 6 70 1 107 

% within ocupação2 28,6% 37,5% 33,7% 50,0% 32,3% 

Não vê Count 6 1 4 0 11 

% within ocupação2 5,7% 6,3% 1,9% ,0% 3,3% 

Total Count 105 16 208 2 331 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

Com_que_frequência_vê_fi

lmes_no_cinema 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 0 1 0 1 

% within IDADE2 ,0% 2,4% ,0% ,3% 

1 a 3 vezes por semana Count 34 6 8 48 

% within IDADE2 13,9% 14,3% 18,2% 14,5% 

1 vez por mês Count 126 20 18 164 

% within IDADE2 51,4% 47,6% 40,9% 49,5% 

Com menos frequência Count 78 13 16 107 

% within IDADE2 31,8% 31,0% 36,4% 32,3% 

Não vê Count 7 2 2 11 

% within IDADE2 2,9% 4,8% 4,5% 3,3% 

Total Count 245 42 44 331 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

12,6

62
a
 

12 ,394 

Likelihood 

Ratio 

13,0

80 

12 ,363 

Linear-by-

Linear 

Association 

,261 1 ,609 

N of Valid 

Cases 

331 
  

a. 11 cells (55,0%) have 

expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,01. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,112
a
 8 ,333 

Likelihood Ratio 6,319 8 ,612 

Linear-by-Linear Association ,042 1 ,838 

N of Valid Cases 331   

a. 5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 

 

 

 

Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_no_cinema 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 0 1 0 1 

% within habilitações2 ,0% 1,2% ,0% ,3% 

1 a 3 vezes por semana Count 1 5 43 49 

% within habilitações2 100,0% 5,8% 17,6% 14,8% 

1 vez por mês Count 0 45 119 164 



 

106 
 

% within habilitações2 ,0% 52,3% 48,8% 49,5% 

Com menos frequência Count 0 31 76 107 

% within habilitações2 ,0% 36,0% 31,1% 32,3% 

Não vê Count 0 4 6 10 

% within habilitações2 ,0% 4,7% 2,5% 3,0% 

Total Count 1 86 244 331 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,254
a
 8 ,039 

Likelihood Ratio 15,404 8 ,052 

Linear-by-Linear Association 2,604 1 ,107 

N of Valid Cases 331   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,00. 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_no_cinema 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 1 0 1 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

1 a 3 vezes por semana Count 18 31 49 

% within Sexo 13,3% 15,9% 14,8% 

1 vez por mês Count 76 87 163 

% within Sexo 56,3% 44,6% 49,4% 

Com menos frequência Count 34 73 107 

% within Sexo 25,2% 37,4% 32,4% 

Não vê Count 6 4 10 

% within Sexo 4,4% 2,1% 3,0% 

Total Count 135 195 330 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

9,201

a
 

4 ,056 

Likelihood 

Ratio 

9,600 4 ,048 

Linear-by-

Linear 

Association 

,586 1 ,444 

N of Valid 

Cases 

330 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is ,41. 



 

108 
 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Valu

e df 

Asymp

. Sig. 

(2-

sided) 

Pearson 

Chi-Square 

14,5

84
a
 

8 ,068 

Likelihood 

Ratio 

15,3

75 

8 ,052 

Linear-by-

Linear 

Association 

,206 1 ,650 

N of Valid 

Cases 

331 
  

a. 5 cells (33,3%) have 

expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,25. 

 

 

 

 

Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_na_televisão 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 34 1 10 45 

% within IDADE2 13,9% 2,4% 22,7% 13,6% 

1 a 3 vezes por semana Count 148 30 21 199 

% within IDADE2 60,4% 71,4% 47,7% 60,1% 

1 vez por mês Count 51 6 9 66 

% within IDADE2 20,8% 14,3% 20,5% 19,9% 

Com menos frequência Count 11 4 4 19 

% within IDADE2 4,5% 9,5% 9,1% 5,7% 

Não vê Count 1 1 0 2 

% within IDADE2 ,4% 2,4% ,0% ,6% 

Total Count 245 42 44 331 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_na_televisão 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 0 16 29 45 

% within habilitações2 ,0% 18,6% 11,9% 13,6% 

1 a 3 vezes por semana Count 0 56 142 198 

% within habilitações2 ,0% 65,1% 58,2% 59,8% 

1 vez por mês Count 0 11 55 66 

% within habilitações2 ,0% 12,8% 22,5% 19,9% 

Com menos frequência Count 1 3 15 19 

% within habilitações2 100,0% 3,5% 6,1% 5,7% 

Não vê Count 0 0 3 3 

% within habilitações2 ,0% ,0% 1,2% ,9% 

Total Count 1 86 244 331 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

Com_que_frequência_vê_fil

mes_na_televisão 

Todos ou quase todos os 

dias 

Count 17 5 22 1 45 

% within ocupação2 16,2% 31,3% 10,6% 50,0% 13,6% 

1 a 3 vezes por semana Count 63 3 132 0 198 

% within ocupação2 60,0% 18,8% 63,5% ,0% 59,8% 

1 vez por mês Count 15 8 43 0 66 

% within ocupação2 14,3% 50,0% 20,7% ,0% 19,9% 

Com menos frequência Count 8 0 10 1 19 

% within ocupação2 7,6% ,0% 4,8% 50,0% 5,7% 

Não vê Count 2 0 1 0 3 

% within ocupação2 1,9% ,0% ,5% ,0% ,9% 

Total Count 105 16 208 2 331 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Com_que_frequência_v

ê_filmes_na_televisão 

Todos ou quase todos 

os dias 

Count 23 21 44 

% within Sexo 17,0% 10,8% 13,3% 

1 a 3 vezes por semana Count 80 118 198 

% within Sexo 59,3% 60,5% 60,0% 

1 vez por mês Count 22 44 66 

% within Sexo 16,3% 22,6% 20,0% 

Com menos frequência Count 9 10 19 

% within Sexo 6,7% 5,1% 5,8% 

Não vê Count 1 2 3 

% within Sexo ,7% 1,0% ,9% 

Total Count 135 195 330 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

23,96

7
a
 

8 ,002 

Likelihood Ratio 14,27

4 

8 ,075 

Linear-by-Linear 

Association 

4,237 1 ,040 

N of Valid Cases 331   

a. 8 cells (53,3%) have expected count 

less than 5. The minimum expected count 

is ,01. 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Concorda_com_a_utilização

_de_publicidade 

Discordo Count 15 16 31 

% within Sexo 11,2% 8,2% 9,4% 

Discordo em parte Count 20 21 41 

% within Sexo 14,9% 10,8% 12,5% 

Concordo em parte Count 40 70 110 

% within Sexo 29,9% 35,9% 33,4% 

Concordo Count 48 73 121 

% within Sexo 35,8% 37,4% 36,8% 

Não sabe, não responde Count 11 15 26 

% within Sexo 8,2% 7,7% 7,9% 

Total Count 134 195 329 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

4,337

a
 

4 ,362 

Likelihood 

Ratio 

4,327 4 ,364 

Linear-by-

Linear 

Association 

1,406 1 ,236 

N of Valid 

Cases 

330 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is 1,23. 
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Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

Concorda_com_a_utilização

_de_publicidade 

Discordo Count 17 4 10 31 

% within IDADE2 6,9% 9,8% 22,7% 9,4% 

Discordo em parte Count 30 6 5 41 

% within IDADE2 12,2% 14,6% 11,4% 12,4% 

Concordo em parte Count 91 9 11 111 

% within IDADE2 37,1% 22,0% 25,0% 33,6% 

Concordo Count 87 17 16 120 

% within IDADE2 35,5% 41,5% 36,4% 36,4% 

Não sabe, não responde Count 20 5 2 27 

% within IDADE2 8,2% 12,2% 4,5% 8,2% 

Total Count 245 41 44 330 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

2,80

6
a
 

4 ,591 

Likelihood 

Ratio 

2,78

8 

4 ,594 

Linear-by-

Linear 

Association 

,797 1 ,372 

N of Valid 

Cases 

329 
  

a. 0 cells (,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 10,59. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

15,508

a
 

8 ,050 

Likelihood Ratio 13,589 8 ,093 

Linear-by-Linear 

Association 

3,204 1 ,073 

N of Valid Cases 330   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less 

than 5. The minimum expected count is 3,35. 

Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

Concorda_com_a_utilização

_de_publicidade 

Discordo Count 0 7 24 31 

% within habilitações2 ,0% 8,1% 9,9% 9,4% 

Discordo em parte Count 0 14 27 41 

% within habilitações2 ,0% 16,3% 11,1% 12,4% 

Concordo em parte Count 1 34 76 111 

% within habilitações2 100,0% 39,5% 31,3% 33,6% 

Concordo Count 0 23 97 120 

% within habilitações2 ,0% 26,7% 39,9% 36,4% 

Não sabe, não responde Count 0 8 19 27 

% within habilitações2 ,0% 9,3% 7,8% 8,2% 

Total Count 1 86 243 330 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   Trabalhadore

s 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

Concorda_com_a_utiliz

ação_de_publicidade 

Discordo Count 12 3 15 1 31 

% within 

ocupação2 

11,4% 18,8% 7,2% 50,0% 9,4% 

Discordo em parte Count 13 4 24 0 41 

% within 

ocupação2 

12,4% 25,0% 11,6% ,0% 12,4% 

Concordo em parte Count 28 4 78 1 111 

% within 

ocupação2 

26,7% 25,0% 37,7% 50,0% 33,6% 

Concordo Count 44 5 71 0 120 

% within 

ocupação2 

41,9% 31,3% 34,3% ,0% 36,4% 

Não sabe, não 

responde 

Count 8 0 19 0 27 

% within 

ocupação2 

7,6% ,0% 9,2% ,0% 8,2% 

Total Count 105 16 207 2 330 

% within 

ocupação2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

8,039
a
 8 ,430 

Likelihood Ratio 8,325 8 ,402 

Linear-by-Linear 

Association 

,824 1 ,364 

N of Valid 

Cases 

330 
  

a. 5 cells (33,3%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,654
a
 12 ,208 

Likelihood Ratio 15,620 12 ,209 

Linear-by-Linear Association ,082 1 ,774 

N of Valid Cases 330   

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,16. 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Lembra_se_de_ver_marcas_

nos_filmes_que_vê 

Sim Count 66 93 159 

% within Sexo 49,6% 50,3% 50,0% 

Não Count 67 92 159 

% within Sexo 50,4% 49,7% 50,0% 

Total Count 133 185 318 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,013
a
 1 ,909   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,013 1 ,909   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,910   

N of Valid Cases 318     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,50. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,013
a
 1 ,909   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,013 1 ,909   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,910   

N of Valid Cases 318     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,50. 

b. Computed only 

for a 2x2 table 

Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

Lembra_se_de_ver_ma

rcas_nos_filmes_que_v

ê 

Sim Count 118 25 16 159 

% within 

IDADE2 

50,2% 59,5% 38,1% 49,8% 

Não Count 117 17 26 160 

% within 

IDADE2 

49,8% 40,5% 61,9% 50,2% 

Total Count 235 42 42 319 

% within 

IDADE2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

Lembra_se_de_ver_marcas_

nos_filmes_que_vê 

Sim Count 1 38 120 159 

% within habilitações2 100,0% 46,3% 50,8% 49,8% 

Não Count 0 44 116 160 

% within habilitações2 ,0% 53,7% 49,2% 50,2% 

Total Count 1 82 236 319 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,906
a
 2 ,142 

Likelihood Ratio 3,938 2 ,140 

Linear-by-Linear Association ,838 1 ,360 

N of Valid Cases 319   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 20,93. 
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

Lembra_se_de_ver_marcas_

nos_filmes_que_vê 

Sim Count 52 6 101 1 160 

% within ocupação2 50,5% 37,5% 50,8% 100,0% 50,2% 

Não Count 51 10 98 0 159 

% within ocupação2 49,5% 62,5% 49,2% ,0% 49,8% 

Total Count 103 16 199 1 319 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,052
a
 3 ,562 

Likelihood Ratio 2,449 3 ,485 

Linear-by-Linear Association ,049 1 ,824 

N of Valid Cases 319   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,504
a
 2 ,471 

Likelihood Ratio 1,890 2 ,389 

Linear-by-Linear Association ,218 1 ,641 

N of Valid Cases 319   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,384
a
 2 ,825 

Likelihood Ratio ,385 2 ,825 

Linear-by-Linear Association ,360 1 ,549 

N of Valid Cases 329   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 17,64. 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

marcas_reais_ou_ficticias Reais Count 70 95 165 

% within Sexo 51,9% 49,0% 50,2% 

Ficticias Count 18 25 43 

% within Sexo 13,3% 12,9% 13,1% 

É indiferente Count 47 74 121 

% within Sexo 34,8% 38,1% 36,8% 

Total Count 135 194 329 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

marcas_reais_ou_ficticias Reais Count 119 23 22 164 

% within IDADE2 49,0% 54,8% 50,0% 49,8% 

Ficticias Count 31 5 7 43 

% within IDADE2 12,8% 11,9% 15,9% 13,1% 

É indiferente Count 93 14 15 122 

% within IDADE2 38,3% 33,3% 34,1% 37,1% 

Total Count 243 42 44 329 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,932
a
 4 ,920 

Likelihood Ratio ,918 4 ,922 

Linear-by-Linear Association ,288 1 ,592 

N of Valid Cases 329   
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Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

marcas_reais_ou_ficticias Reais Count 1 35 128 164 

% within habilitações2 100,0% 41,2% 52,7% 49,8% 

Ficticias Count 0 11 32 43 

% within habilitações2 ,0% 12,9% 13,2% 13,1% 

É indiferente Count 0 39 83 122 

% within habilitações2 ,0% 45,9% 34,2% 37,1% 

Total Count 1 85 243 329 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,017
a
 4 ,286 

Likelihood Ratio 5,367 4 ,252 

Linear-by-Linear Association 3,042 1 ,081 

N of Valid Cases 329   
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

marcas_reais_ou_ficticias Reais Count 61 2 100 1 164 

% within ocupação2 58,1% 12,5% 48,5% 50,0% 49,8% 

Ficticias Count 14 2 27 0 43 

% within ocupação2 13,3% 12,5% 13,1% ,0% 13,1% 

É indiferente Count 30 12 79 1 122 

% within ocupação2 28,6% 75,0% 38,3% 50,0% 37,1% 

Total Count 105 16 206 2 329 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

O_que_sente_quando_vê_u

ma_marca_integrada_num_fi

lme 

Incomoda-me Count 5 2 7 

% within Sexo 3,7% 1,0% 2,1% 

Incomoda-me um pouco Count 11 19 30 

% within Sexo 8,1% 9,8% 9,1% 

É indiferente Count 99 149 248 

% within Sexo 73,3% 76,8% 75,4% 

Agrada-me um pouco Count 11 12 23 

% within Sexo 8,1% 6,2% 7,0% 

Agrada-me Count 9 12 21 

% within Sexo 6,7% 6,2% 6,4% 

Total Count 135 194 329 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,685
a
 6 ,023 

Likelihood Ratio 15,550 6 ,016 

Linear-by-Linear Association 2,242 1 ,134 

N of Valid Cases 329   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,26. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,504
a
 4 ,477 

Likelihood Ratio 3,473 4 ,482 

Linear-by-Linear 

Association 

,010 1 ,922 

N of Valid Cases 329   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,87. 

Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

O_que_sente_quando_vê_u

ma_marca_integrada_num_fi

lme 

Incomoda-me Count 4 0 3 7 

% within IDADE2 1,6% ,0% 6,8% 2,1% 

Incomoda-me um pouco Count 18 6 6 30 

% within IDADE2 7,4% 14,3% 13,6% 9,1% 

É indiferente Count 188 28 32 248 

% within IDADE2 77,4% 66,7% 72,7% 75,4% 

Agrada-me um pouco Count 19 3 1 23 

% within IDADE2 7,8% 7,1% 2,3% 7,0% 

Agrada-me Count 14 5 2 21 

% within IDADE2 5,8% 11,9% 4,5% 6,4% 

Total Count 243 42 44 329 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Crosstab 
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   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

O_que_sente_quando_vê_u

ma_marca_integrada_num_fi

lme 

Incomoda-me Count 0 0 7 7 

% within habilitações2 ,0% ,0% 2,9% 2,1% 

Incomoda-me um pouco Count 0 4 26 30 

% within habilitações2 ,0% 4,7% 10,7% 9,1% 

É indiferente Count 0 68 180 248 

% within habilitações2 ,0% 80,0% 74,1% 75,4% 

Agrada-me um pouco Count 1 6 16 23 

% within habilitações2 100,0% 7,1% 6,6% 7,0% 

Agrada-me Count 0 7 14 21 

% within habilitações2 ,0% 8,2% 5,8% 6,4% 

Total Count 1 85 243 329 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

O_que_sente_quando_vê_u

ma_marca_integrada_num_fi

lme 

Incomoda-me Count 3 1 3 0 7 

% within ocupação2 2,9% 6,3% 1,5% ,0% 2,1% 

Incomoda-me um pouco Count 11 1 17 1 30 

% within ocupação2 10,5% 6,3% 8,3% 50,0% 9,1% 

É indiferente Count 79 12 157 0 248 

% within ocupação2 75,2% 75,0% 76,2% ,0% 75,4% 

Agrada-me um pouco Count 4 1 17 1 23 

% within ocupação2 3,8% 6,3% 8,3% 50,0% 7,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,321
a
 8 ,101 

Likelihood Ratio 12,419 8 ,133 

Linear-by-Linear Association 2,815 1 ,093 

N of Valid Cases 329   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,89. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,199
a
 8 ,014 

Likelihood Ratio 13,281 8 ,103 

Linear-by-Linear Association 4,705 1 ,030 

N of Valid Cases 329   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
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Agrada-me Count 8 1 12 0 21 

% within ocupação2 7,6% 6,3% 5,8% ,0% 6,4% 

Total Count 105 16 206 2 329 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,512
a
 12 ,215 

Likelihood Ratio 12,082 12 ,439 

Linear-by-Linear Association ,483 1 ,487 

N of Valid Cases 329   

a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Se_tivesse_a_possibilidade_

de_excluir 

Sim Count 26 38 64 

% within Sexo 19,3% 19,8% 19,6% 

Não Count 109 154 263 

% within Sexo 80,7% 80,2% 80,4% 

Total Count 135 192 327 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,014
a
 1 ,905   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,014 1 ,905   

Fisher's Exact Test    1,000 ,511 

Linear-by-Linear Association ,014 1 ,905   

N of Valid Cases 327     
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Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

Se_tivesse_a_possibilidade_

de_excluir 

Sim Count 43 9 13 65 

% within IDADE2 17,8% 21,4% 29,5% 19,9% 

Não Count 198 33 31 262 

% within IDADE2 82,2% 78,6% 70,5% 80,1% 

Total Count 241 42 44 327 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,272
a
 2 ,195 

Likelihood Ratio 3,038 2 ,219 

Linear-by-Linear Association 3,157 1 ,076 

N of Valid Cases 327   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,35. 
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Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

Se_tivesse_a_possibilidade_

de_excluir 

Sim Count 0 22 43 65 

% within habilitações2 ,0% 26,2% 17,8% 19,9% 

Não Count 1 62 199 262 

% within habilitações2 100,0% 73,8% 82,2% 80,1% 

Total Count 1 84 242 327 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,026
a
 2 ,220 

Likelihood Ratio 3,097 2 ,213 

Linear-by-Linear Association 2,304 1 ,129 

N of Valid Cases 327   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,903
a
 3 ,407 

Likelihood Ratio 2,530 3 ,470 

Linear-by-Linear Association ,265 1 ,606 

N of Valid Cases 327   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

 

 

Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

Se_tivesse_a_possibilidade_

de_excluir 

Sim Count 22 5 37 1 65 

% within ocupação2 21,0% 31,3% 18,1% 50,0% 19,9% 

Não Count 83 11 167 1 262 

% within ocupação2 79,0% 68,8% 81,9% 50,0% 80,1% 

Total Count 105 16 204 2 327 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

uma_marca_real_em_film

es 

Sim Count 90 118 208 

% within Sexo 66,7% 61,1% 63,4% 

Não Count 45 75 120 

% within Sexo 33,3% 38,9% 36,6% 

Total Count 135 193 328 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,046
a
 1 ,306   

Continuity Correction
b
 ,821 1 ,365   

Likelihood Ratio 1,051 1 ,305   

Fisher's Exact Test    ,352 ,183 

Linear-by-Linear Association 1,043 1 ,307   

N of Valid Cases 328     
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Crosstab 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

uma_marca_real_em_filmes Sim Count 155 32 22 209 

% within IDADE2 64,0% 76,2% 50,0% 63,7% 

Não Count 87 10 22 119 

% within IDADE2 36,0% 23,8% 50,0% 36,3% 

Total Count 242 42 44 328 

% within IDADE2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,419
a
 2 ,040 

Likelihood Ratio 6,471 2 ,039 

Linear-by-Linear Association 1,210 1 ,271 

N of Valid Cases 328   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15,24. 
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Crosstab 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

uma_marca_real_em_filmes Sim Count 1 50 157 208 

% within habilitações2 100,0% 59,5% 64,6% 63,4% 

Não Count 0 34 86 120 

% within habilitações2 ,0% 40,5% 35,4% 36,6% 

Total Count 1 84 243 328 

% within habilitações2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,274
a
 2 ,529 

Likelihood Ratio 1,602 2 ,449 

Linear-by-Linear Association ,422 1 ,516 

N of Valid Cases 328   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,37. 
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Crosstab 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

uma_marca_real_em_filmes Sim Count 71 2 134 1 208 

% within ocupação2 67,6% 12,5% 65,4% 50,0% 63,4% 

Não Count 34 14 71 1 120 

% within ocupação2 32,4% 87,5% 34,6% 50,0% 36,6% 

Total Count 105 16 205 2 328 

% within ocupação2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,169
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 19,223 3 ,000 

Linear-by-Linear Association ,014 1 ,907 

N of Valid Cases 328   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,73. 
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$quais_destes_filmes_viu2*habilitações2 Crosstabulation 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

$quais_destes_filmes_viu2
a
 Ressaca_Quais_destes_film

es_viu 

Count 1 38 122 161 

% within habilitações2 100,0% 52,8% 61,0%  

Transformers_Quais_destes

_filmes_viu 

Count 1 27 87 115 

% within habilitações2 100,0% 37,5% 43,5%  

X_Men_Origens_Quais_dest

es_filmes_viu 

Count 0 29 87 116 

% within habilitações2 ,0% 40,3% 43,5%  

Marley_e_eu_Quais_destes_

filmes_viu 

Count 1 34 108 143 

% within habilitações2 100,0% 47,2% 54,0%  

A_proposta_Quais_destes_fil

mes_viu 

Count 1 29 94 124 

% within habilitações2 100,0% 40,3% 47,0%  

Os_Guardiões_Quais_deste

s_filmes_viu 

Count 0 11 48 59 

% within habilitações2 ,0% 15,3% 24,0%  

Total Count 1 72 200 273 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$quais_destes_filmes_viu2*ocupação2 Crosstabulation 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

$quais_destes_filmes_viu2
a
 Ressaca_Quais_destes_film

es_viu 

Count 30 8 120 2 160 

% within ocupação2 38,0% 61,5% 67,4% 100,0%  

Transformers_Quais_destes

_filmes_viu 

Count 28 6 80 1 115 

% within ocupação2 35,4% 46,2% 44,9% 50,0%  

X_Men_Origens_Quais_dest

es_filmes_viu 

Count 35 7 74 0 116 

% within ocupação2 44,3% 53,8% 41,6% ,0%  

Marley_e_eu_Quais_destes_

filmes_viu 

Count 39 7 95 1 142 

% within ocupação2 49,4% 53,8% 53,4% 50,0%  

A_proposta_Quais_destes_fil

mes_viu 

Count 39 8 74 2 123 

% within ocupação2 49,4% 61,5% 41,6% 100,0%  

Os_Guardiões_Quais_deste

s_filmes_viu 

Count 25 2 32 0 59 

% within ocupação2 31,6% 15,4% 18,0% ,0%  

Total Count 79 13 178 2 272 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$quais_destes_filmes_viu2*Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

$quais_destes_filmes_viu2
a
 Ressaca_Quais_destes_film

es_viu 

Count 76 84 160 

% within Sexo 66,7% 53,5%  

Transformers_Quais_destes

_filmes_viu 

Count 71 42 113 

% within Sexo 62,3% 26,8%  

X_Men_Origens_Quais_dest

es_filmes_viu 

Count 69 47 116 

% within Sexo 60,5% 29,9%  

Marley_e_eu_Quais_destes_

filmes_viu 

Count 56 86 142 

% within Sexo 49,1% 54,8%  

A_proposta_Quais_destes_fil

mes_viu 

Count 45 78 123 

% within Sexo 39,5% 49,7%  

Os_Guardiões_Quais_deste

s_filmes_viu 

Count 33 26 59 

% within Sexo 28,9% 16,6%  

Total Count 114 157 271 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$quais_destes_filmes_viu2*IDADE2 Crosstabulation 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

$quais_destes_filmes_viu2
a
 Ressaca_Quais_destes_film

es_viu 

Count 140 14 6 160 

% within IDADE2 67,3% 41,2% 20,0%  

Transformers_Quais_destes

_filmes_viu 

Count 92 16 6 114 

% within IDADE2 44,2% 47,1% 20,0%  

X_Men_Origens_Quais_dest

es_filmes_viu 

Count 92 16 7 115 

% within IDADE2 44,2% 47,1% 23,3%  

Marley_e_eu_Quais_destes_

filmes_viu 

Count 117 12 13 142 

% within IDADE2 56,3% 35,3% 43,3%  

A_proposta_Quais_destes_fil

mes_viu 

Count 86 16 21 123 

% within IDADE2 41,3% 47,1% 70,0%  

Os_Guardiões_Quais_deste

s_filmes_viu 

Count 41 10 7 58 

% within IDADE2 19,7% 29,4% 23,3%  

Total Count 208 34 30 272 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$que_tipo_de_filme_vê_com_maior_frequência*habilitações2 Crosstabulation 

   habilitações2 

Total 

   não sabe ler 

nem escrever 

Até ao Ensino 

Secundário Curso Superior 

que tipo de filme vê com 

maior frequênci
a
 

Comédia_Que_tipo_de_filme

s_vê_com_maior_frequência 

Count 1 57 145 203 

% within habilitações2 100,0% 66,3% 59,7%  

Acção_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 0 38 125 163 

% within habilitações2 ,0% 44,2% 51,4%  

Terror_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 0 17 26 43 

% within habilitações2 ,0% 19,8% 10,7%  

Thriller_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 0 10 75 85 

% within habilitações2 ,0% 11,6% 30,9%  

Romântico_Que_tipo_de_fil

mes_vê_com_maior_frequên

cia 

Count 0 26 75 101 

% within habilitações2 ,0% 30,2% 30,9%  

Drama_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 0 19 79 98 

% within habilitações2 ,0% 22,1% 32,5%  

Documentário_Que_tipo_de_

filmes_vê_com_maior_frequ

ência 

Count 0 7 33 40 

% within habilitações2 ,0% 8,1% 13,6%  

Outro_Que_tipo_de_filmes_v

ê_com_maior_frequência 

Count 1 6 12 19 

% within habilitações2 100,0% 7,0% 4,9%  
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$que_tipo_de_filme_vê_com_maior_frequência*ocupação2 Crosstabulation 

   ocupação2 

Total 

   

Trabalhadores 

Inactivos não 

estudantes Estudantes Outro 

que tipo de filme vê com 

maior frequênci
a
 

Comédia_Que_tipo_de_filme

s_vê_com_maior_frequência 

Count 57 11 133 1 202 

% within ocupação2 54,8% 68,8% 63,9% 50,0%  

Acção_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 68 7 88 1 164 

% within ocupação2 65,4% 43,8% 42,3% 50,0%  

Terror_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 9 0 34 0 43 

% within ocupação2 8,7% ,0% 16,3% ,0%  

Thriller_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 30 0 55 0 85 

% within ocupação2 28,8% ,0% 26,4% ,0%  

Romântico_Que_tipo_de_fil

mes_vê_com_maior_frequên

cia 

Count 32 7 62 0 101 

% within ocupação2 30,8% 43,8% 29,8% ,0%  

Drama_Que_tipo_de_filmes_ Count 29 5 64 0 98 

Total Count 1 86 243 330 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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vê_com_maior_frequência % within ocupação2 27,9% 31,3% 30,8% ,0%  

Documentário_Que_tipo_de_

filmes_vê_com_maior_frequ

ência 

Count 20 3 16 1 40 

% within ocupação2 19,2% 18,8% 7,7% 50,0%  

Outro_Que_tipo_de_filmes_v

ê_com_maior_frequência 

Count 5 0 13 1 19 

% within ocupação2 4,8% ,0% 6,3% 50,0%  

Total Count 104 16 208 2 330 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

$que_tipo_de_filme_vê_com_maior_frequência*Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

que tipo de filme vê com 

maior frequênci
a
 

Comédia_Que_tipo_de_filme

s_vê_com_maior_frequência 

Count 82 120 202 

% within Sexo 60,7% 61,9%  

Acção_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 90 73 163 

% within Sexo 66,7% 37,6%  

Terror_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 19 24 43 

% within Sexo 14,1% 12,4%  

Thriller_Que_tipo_de_filmes_ Count 46 39 85 
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vê_com_maior_frequência % within Sexo 34,1% 20,1%  

Romântico_Que_tipo_de_fil

mes_vê_com_maior_frequên

cia 

Count 15 87 102 

% within Sexo 11,1% 44,8%  

Drama_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 27 71 98 

% within Sexo 20,0% 36,6%  

Documentário_Que_tipo_de_

filmes_vê_com_maior_frequ

ência 

Count 21 19 40 

% within Sexo 15,6% 9,8%  

Outro_Que_tipo_de_filmes_v

ê_com_maior_frequência 

Count 10 9 19 

% within Sexo 7,4% 4,6%  

Total Count 135 194 329 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

$que_tipo_de_filme_vê_com_maior_frequência*IDADE2 Crosstabulation 

   IDADE2 

Total    até 24 25 - 44 45 e + 

que tipo de filme vê com 

maior frequênci
a
 

Comédia_Que_tipo_de_filme

s_vê_com_maior_frequência 

Count 158 20 24 202 

% within IDADE2 64,5% 47,6% 55,8%  

Acção_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 104 33 26 163 

% within IDADE2 42,4% 78,6% 60,5%  

Terror_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 39 3 0 42 

% within IDADE2 15,9% 7,1% ,0%  

Thriller_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 61 13 10 84 

% within IDADE2 24,9% 31,0% 23,3%  

Romântico_Que_tipo_de_fil

mes_vê_com_maior_frequên

cia 

Count 75 3 23 101 

% within IDADE2 30,6% 7,1% 53,5%  

Drama_Que_tipo_de_filmes_

vê_com_maior_frequência 

Count 72 13 12 97 

% within IDADE2 29,4% 31,0% 27,9%  

Documentário_Que_tipo_de_

filmes_vê_com_maior_frequ

ência 

Count 21 6 12 39 

% within IDADE2 8,6% 14,3% 27,9%  

Outro_Que_tipo_de_filmes_v Count 16 2 1 19 
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ê_com_maior_frequência % within IDADE2 6,5% 4,8% 2,3%  

Total Count 245 42 43 330 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Frequência perguntas abertas 

 

Filme1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  306 92,2 92,2 92,2 

A proposta 1 ,3 ,3 92,5 

Hangover 5 1,5 1,5 94,0 

Marley e eu 2 ,6 ,6 94,6 

Ressaca 1 ,3 ,3 94,9 

Transformers 14 4,2 4,2 99,1 

Watchmen 1 ,3 ,3 99,4 

X-men 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Filme2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Hangover 2 ,6 ,6 99,1 

Transformers 3 ,9 ,9 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

A proposta 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 
 

 

Filme_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  279 84,0 84,0 84,0 

A bela e o paparazzo 1 ,3 ,3 84,3 

A estrada 2 ,6 ,6 84,9 

A estranha perfeita 1 ,3 ,3 85,2 

Avatar 3 ,9 ,9 86,1 

Badboys 1 ,3 ,3 86,4 

Cercados 1 ,3 ,3 86,7 

Eu robot 2 ,6 ,6 87,3 

Evolução 1 ,3 ,3 87,7 

Extreminador 1 ,3 ,3 88,0 

Fireball 1 ,3 ,3 88,3 

Godzilla 1 ,3 ,3 88,6 

Good bye lenin 1 ,3 ,3 88,9 

Hercules 1 ,3 ,3 89,2 

Homem demolidor 1 ,3 ,3 89,5 

James bond 7 2,1 2,1 91,6 

Matrix 1 ,3 ,3 91,9 

Nas nuvens 4 1,2 1,2 93,1 

Naúfrago 1 ,3 ,3 93,4 

O diabo veste prada 2 ,6 ,6 94,0 
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O último suspeito 1 ,3 ,3 94,3 

Páginas da liberdade 1 ,3 ,3 94,6 

Resident evil 1 ,3 ,3 94,9 

Sexo e a cidade 4 1,2 1,2 96,1 

spiderman 1 1 ,3 ,3 96,4 

Terapia para casais 1 ,3 ,3 96,7 

The gods must be crazy 2 ,6 ,6 97,3 

The wizard 1 ,3 ,3 97,6 

Transformers 3 ,9 ,9 98,5 

Transporter 2 e 3 1 ,3 ,3 98,8 

Twilight 1 ,3 ,3 99,1 

Um sogro do pior 1 ,3 ,3 99,4 

Yes 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 
 

 

Filme2_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  318 95,8 95,8 95,8 

A bela e o paparazzo 1 ,3 ,3 96,1 

A ilha 1 ,3 ,3 96,4 

Confessions of a shopaholic 1 ,3 ,3 96,7 

Eu robot 1 ,3 ,3 97,0 

Eu sou a lenda 1 ,3 ,3 97,3 

Evolução 1 ,3 ,3 97,6 

Hangover 1 ,3 ,3 97,9 

James bond 1 ,3 ,3 98,2 

Juizo final 1 ,3 ,3 98,5 

Nas nuvens 1 ,3 ,3 98,8 

Pulp fiction 1 ,3 ,3 99,1 

Sexo e a cidade 2 ,6 ,6 99,7 

Transporter 1 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme3_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  326 98,2 98,2 98,2 

Die hard 4 1 ,3 ,3 98,5 

Eu robot 1 ,3 ,3 98,8 

Inteligencia artificial 1 ,3 ,3 99,1 

James bond 1 ,3 ,3 99,4 

Lua nova 1 ,3 ,3 99,7 

Transformers 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme4_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

A rainha 1 ,3 ,3 99,1 

Homem demolidor 1 ,3 ,3 99,4 

Matrix 1 ,3 ,3 99,7 

Red line 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Filme1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  306 92,2 92,2 92,2 

A proposta 1 ,3 ,3 92,5 

Hangover 5 1,5 1,5 94,0 

Marley e eu 2 ,6 ,6 94,6 

Ressaca 1 ,3 ,3 94,9 

Transformers 14 4,2 4,2 99,1 

Watchmen 1 ,3 ,3 99,4 

X-men 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Hangover 2 ,6 ,6 99,1 

Transformers 3 ,9 ,9 100,0 
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Filme2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Hangover 2 ,6 ,6 99,1 

Transformers 3 ,9 ,9 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

A proposta 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Filme_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  279 84,0 84,0 84,0 

A bela e o paparazzo 1 ,3 ,3 84,3 

A estrada 2 ,6 ,6 84,9 

A estranha perfeita 1 ,3 ,3 85,2 

Avatar 3 ,9 ,9 86,1 

Badboys 1 ,3 ,3 86,4 

Cercados 1 ,3 ,3 86,7 

Eu robot 2 ,6 ,6 87,3 

Evolução 1 ,3 ,3 87,7 

Extreminador 1 ,3 ,3 88,0 

Fireball 1 ,3 ,3 88,3 

Godzilla 1 ,3 ,3 88,6 

Good bye lenin 1 ,3 ,3 88,9 

Hercules 1 ,3 ,3 89,2 

Homem demolidor 1 ,3 ,3 89,5 

James bond 7 2,1 2,1 91,6 
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Matrix 1 ,3 ,3 91,9 

Nas nuvens 4 1,2 1,2 93,1 

Naúfrago 1 ,3 ,3 93,4 

O diabo veste prada 2 ,6 ,6 94,0 

O último suspeito 1 ,3 ,3 94,3 

Páginas da liberdade 1 ,3 ,3 94,6 

Resident evil 1 ,3 ,3 94,9 

Sexo e a cidade 4 1,2 1,2 96,1 

spiderman 1 1 ,3 ,3 96,4 

Terapia para casais 1 ,3 ,3 96,7 

The gods must be crazy 2 ,6 ,6 97,3 

The wizard 1 ,3 ,3 97,6 

Transformers 3 ,9 ,9 98,5 

Transporter 2 e 3 1 ,3 ,3 98,8 

Twilight 1 ,3 ,3 99,1 

Um sogro do pior 1 ,3 ,3 99,4 

Yes 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Filme2_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  318 95,8 95,8 95,8 

A bela e o paparazzo 1 ,3 ,3 96,1 

A ilha 1 ,3 ,3 96,4 

Confessions of a shopaholic 1 ,3 ,3 96,7 

Eu robot 1 ,3 ,3 97,0 

Eu sou a lenda 1 ,3 ,3 97,3 

Evolução 1 ,3 ,3 97,6 

Hangover 1 ,3 ,3 97,9 

James bond 1 ,3 ,3 98,2 

Juizo final 1 ,3 ,3 98,5 

Nas nuvens 1 ,3 ,3 98,8 

Pulp fiction 1 ,3 ,3 99,1 

Sexo e a cidade 2 ,6 ,6 99,7 

Transporter 1 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Filme3_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  326 98,2 98,2 98,2 

Die hard 4 1 ,3 ,3 98,5 

Eu robot 1 ,3 ,3 98,8 

Inteligencia artificial 1 ,3 ,3 99,1 

James bond 1 ,3 ,3 99,4 

Lua nova 1 ,3 ,3 99,7 

Transformers 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Filme4_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

A rainha 1 ,3 ,3 99,1 

Homem demolidor 1 ,3 ,3 99,4 

Matrix 1 ,3 ,3 99,7 
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Red line 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  310 93,4 93,4 93,4 

Apple 1 ,3 ,3 93,7 

Audi r8 1 ,3 ,3 94,0 

Caesar palace 1 ,3 ,3 94,3 

Chevrolet camaro 4 1,2 1,2 95,5 

coca-cola 1 ,3 ,3 95,8 

Ford mustang 1 ,3 ,3 96,1 

Marvel 2 ,6 ,6 96,7 

Mercedes 2 ,6 ,6 97,3 

Oracle 1 ,3 ,3 97,6 

Pepsi 2 ,6 ,6 98,2 

Ray ban 1 ,3 ,3 98,5 

Sony 1 ,3 ,3 98,8 
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Starbucks 2 ,6 ,6 99,4 

Toyota 1 ,3 ,3 99,7 

Transformers 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Kellogg´s 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca3º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Purina 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Marca4º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Dell 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  329 99,1 99,1 99,1 

Chevrolet camaro 1 ,3 ,3 99,4 

Hasbro 1 ,3 ,3 99,7 

Mercedes 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  331 99,7 99,7 99,7 

coca-cola 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca3_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Apple 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Nike 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_marca2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

coca-cola 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  279 84,0 84,0 84,0 

All star 1 ,3 ,3 84,3 

American airlines 1 ,3 ,3 84,6 

Apple 3 ,9 ,9 85,5 

Aston martin 2 ,6 ,6 86,1 

Audi 2 ,6 ,6 86,7 

BMW 2 ,6 ,6 87,3 

Carlsberg 1 ,3 ,3 87,7 

Channel 1 ,3 ,3 88,0 
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coca-cola 6 1,8 1,8 89,8 

Ford 1 ,3 ,3 90,1 

Ford mustang 1 ,3 ,3 90,4 

Gucci 1 ,3 ,3 90,7 

Heineken 1 ,3 ,3 91,0 

Hertz 1 ,3 ,3 91,3 

HP 1 ,3 ,3 91,6 

Kingston 1 ,3 ,3 91,9 

Linic 1 ,3 ,3 92,2 

Martini 1 ,3 ,3 92,5 

Nike 2 ,6 ,6 93,1 

Nintendo 1 ,3 ,3 93,4 

Omega 1 ,3 ,3 93,7 

Pepsi 2 ,6 ,6 94,3 

Pizza hut 1 ,3 ,3 94,6 

Red bull 3 ,9 ,9 95,5 

Resort eden 1 ,3 ,3 95,8 

Sony ericson 1 ,3 ,3 96,1 

Stanford university 1 ,3 ,3 96,4 

Starbucks 5 1,5 1,5 97,9 
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Vaio 1 ,3 ,3 98,2 

Visa 1 ,3 ,3 98,5 

Vodafone 2 ,6 ,6 99,1 

Volvo 1 ,3 ,3 99,4 

Wilson 1 ,3 ,3 99,7 

X-box 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca_p8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  321 96,7 96,7 96,7 

American airlines 2 ,6 ,6 97,3 

Bang olusfsen 1 ,3 ,3 97,6 

BMW 2 ,6 ,6 98,2 

Channel 1 ,3 ,3 98,5 

Fedex 1 ,3 ,3 98,8 

Ikea 1 ,3 ,3 99,1 

Louis vuitton 1 ,3 ,3 99,4 
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Prada 1 ,3 ,3 99,7 

Rolex 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca_p8_3º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Aston martin 1 ,3 ,3 98,8 

Gucci 2 ,6 ,6 99,4 

Louis vuitton 1 ,3 ,3 99,7 

UPS 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca_p8_4º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  329 99,1 99,1 99,1 

Channel 1 ,3 ,3 99,4 
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Prada 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca_p8_5º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Tiffany´s 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  320 96,4 96,4 96,4 

Audi r8 1 ,3 ,3 96,7 

Bentley 1 ,3 ,3 97,0 

BMW 1 ,3 ,3 97,3 

Channel 1 ,3 ,3 97,6 

Converse 1 ,3 ,3 97,9 
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Ford 1 ,3 ,3 98,2 

head & shoulders 1 ,3 ,3 98,5 

Hilton 1 ,3 ,3 98,8 

Louis vuitton 1 ,3 ,3 99,1 

Macdonalds 1 ,3 ,3 99,4 

Sony ericson 1 ,3 ,3 99,7 

X-box 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  329 99,1 99,1 99,1 

Burguer king 1 ,3 ,3 99,4 

Louis vuitton 1 ,3 ,3 99,7 

Manolos 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_pg8_3º 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  330 99,4 99,4 99,4 

coca-cola 1 ,3 ,3 99,7 

Gucci 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_pg8_4º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Prada 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca2_pg8_5º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Tiffany´s 1 ,3 ,3 100,0 
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Marca2_pg8_5º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Tiffany´s 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca3_pg8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  326 98,2 98,2 98,2 

Aston martin 1 ,3 ,3 98,5 

Audi 1 ,3 ,3 98,8 

Burguer king 1 ,3 ,3 99,1 

Converse 1 ,3 ,3 99,4 

Nokia 1 ,3 ,3 99,7 

X-box 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Marca4_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

Ferrari 1 ,3 ,3 99,1 

Landrover 1 ,3 ,3 99,4 

Nokia 1 ,3 ,3 99,7 

Pizza hut 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca4_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Lamborgini 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Marca4_pg8_3º 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Mercedes 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_3º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  305 91,9 91,9 91,9 

Apple 2 ,6 ,6 92,5 

coca-cola 5 1,5 1,5 94,0 

DG 1 ,3 ,3 94,3 

Ford 1 ,3 ,3 94,6 

Gap 1 ,3 ,3 94,9 

Kellogg´s 1 ,3 ,3 95,2 

Macdonalds 1 ,3 ,3 95,5 

Mercedes 1 ,3 ,3 95,8 

Nike 2 ,6 ,6 96,4 

Nikon 1 ,3 ,3 96,7 
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Nokia 2 ,6 ,6 97,3 

Pepsi 2 ,6 ,6 97,9 

Pespi 1 ,3 ,3 98,2 

Prada 1 ,3 ,3 98,5 

Red bull 1 ,3 ,3 98,8 

Samsung 1 ,3 ,3 99,1 

Smart 1 ,3 ,3 99,4 

Sony 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_4º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  318 95,8 95,8 95,8 

Lancia 1 ,3 ,3 96,1 

LG 1 ,3 ,3 96,4 

Macdonalds 1 ,3 ,3 96,7 

Mercedes 3 ,9 ,9 97,6 

Nokia 1 ,3 ,3 97,9 
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Pepsi 1 ,3 ,3 98,2 

Philips 1 ,3 ,3 98,5 

Pizza-hut 1 ,3 ,3 98,8 

Rolex 1 ,3 ,3 99,1 

Sony 2 ,6 ,6 99,7 

Volvo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_5º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  326 98,2 98,2 98,2 

Aston martin 1 ,3 ,3 98,5 

Cheetos 1 ,3 ,3 98,8 

Ferrari 1 ,3 ,3 99,1 

Porshe 1 ,3 ,3 99,4 

Red bull 1 ,3 ,3 99,7 

Toshiba 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_marca_pg8_6º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Mercedes 2 ,6 ,6 99,1 

Nike 1 ,3 ,3 99,4 

Rolex 1 ,3 ,3 99,7 

Starbucks 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_p8_7º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

Nike 1 ,3 ,3 99,1 

Opel 1 ,3 ,3 99,4 

Puma 1 ,3 ,3 99,7 

Sony 1 ,3 ,3 100,0 
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Só_marca_p8_7º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

Nike 1 ,3 ,3 99,1 

Opel 1 ,3 ,3 99,4 

Puma 1 ,3 ,3 99,7 

Sony 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_8º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Adidas 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_marca_pg8_9º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Reebok 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Produto 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

marcas de carros 4 1,2 1,2 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Produto2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  330 99,4 99,4 99,4 

Hóteis 1 ,3 ,3 99,7 
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marcas de carros 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

casinos 1 ,3 ,3 99,1 

marcas de carros 1 ,3 ,3 99,4 

marcas de cerveja 1 ,3 ,3 99,7 

marcas de rações 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Produto2_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  330 99,4 99,4 99,4 

Hóteis 1 ,3 ,3 99,7 

marcas de sapatos 1 ,3 ,3 100,0 
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Produto2_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  330 99,4 99,4 99,4 

Hóteis 1 ,3 ,3 99,7 

marcas de sapatos 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Produto_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

marcas de roupa 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 
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detergentes 1 ,3 ,3 98,8 

marcas de carros 2 ,6 ,6 99,4 

marcas de roupa 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

doces 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto_pg8_3º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

cereais 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_marca 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Nike 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

coca-cola 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg.8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  255 76,8 76,8 76,8 

Adidas 1 ,3 ,3 77,1 
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All stars 1 ,3 ,3 77,4 

Apple 7 2,1 2,1 79,5 

BMW 1 ,3 ,3 79,8 

coca cola 1 ,3 ,3 80,1 

coca-cola 28 8,4 8,4 88,6 

Fedex 1 ,3 ,3 88,9 

Fiat 1 ,3 ,3 89,2 

Gucci 1 ,3 ,3 89,5 

Jimmy shoes 1 ,3 ,3 89,8 

Mac 3 ,9 ,9 90,7 

Macdonalds 5 1,5 1,5 92,2 

Malboro 1 ,3 ,3 92,5 

Mercedes 2 ,6 ,6 93,1 

Nike 8 2,4 2,4 95,5 

Nokia 3 ,9 ,9 96,4 

Pepsi 1 ,3 ,3 96,7 

Samsung 2 ,6 ,6 97,3 

Sneaker 1 ,3 ,3 97,6 

Sony 2 ,6 ,6 98,2 

Starbucks 3 ,9 ,9 99,1 



 

183 
 

Universal 1 ,3 ,3 99,4 

Vans 1 ,3 ,3 99,7 

Volvo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  286 86,1 86,1 86,1 

Adidas 4 1,2 1,2 87,3 

Apple 2 ,6 ,6 88,0 

Audi 3 ,9 ,9 88,9 

BMW 2 ,6 ,6 89,5 

Budweiser 1 ,3 ,3 89,8 

Canon 1 ,3 ,3 90,1 

coca-cola 7 2,1 2,1 92,2 

DHL 1 ,3 ,3 92,5 

Ferrari 1 ,3 ,3 92,8 

Ford 1 ,3 ,3 93,1 
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Kit kat 1 ,3 ,3 93,4 

Macdonalds 1 ,3 ,3 93,7 

Mercedes 2 ,6 ,6 94,3 

Nike 6 1,8 1,8 96,1 

Nokia 1 ,3 ,3 96,4 

Pepsi 3 ,9 ,9 97,3 

Samsung 3 ,9 ,9 98,2 

Smart 1 ,3 ,3 98,5 

Sony 2 ,6 ,6 99,1 

Starbucks 2 ,6 ,6 99,7 

Volvo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_4º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  318 95,8 95,8 95,8 

Lancia 1 ,3 ,3 96,1 

LG 1 ,3 ,3 96,4 
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Macdonalds 1 ,3 ,3 96,7 

Mercedes 3 ,9 ,9 97,6 

Nokia 1 ,3 ,3 97,9 

Pepsi 1 ,3 ,3 98,2 

Philips 1 ,3 ,3 98,5 

Pizza-hut 1 ,3 ,3 98,8 

Rolex 1 ,3 ,3 99,1 

Sony 2 ,6 ,6 99,7 

Volvo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_5º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  326 98,2 98,2 98,2 

Aston martin 1 ,3 ,3 98,5 

Cheetos 1 ,3 ,3 98,8 

Ferrari 1 ,3 ,3 99,1 

Porshe 1 ,3 ,3 99,4 



 

186 
 

Red bull 1 ,3 ,3 99,7 

Toshiba 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_6º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

Mercedes 2 ,6 ,6 99,1 

Nike 1 ,3 ,3 99,4 

Rolex 1 ,3 ,3 99,7 

Starbucks 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_p8_7º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

Nike 1 ,3 ,3 99,1 
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Opel 1 ,3 ,3 99,4 

Puma 1 ,3 ,3 99,7 

Sony 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_marca_pg8_8º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Adidas 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

Só_marca_pg8_9º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

Reebok 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_produto 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  328 98,8 98,8 98,8 

casinos 1 ,3 ,3 99,1 

marcas de carros 1 ,3 ,3 99,4 

marcas de cerveja 1 ,3 ,3 99,7 

marcas de rações 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto_pg8_1º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  327 98,5 98,5 98,5 

detergentes 1 ,3 ,3 98,8 

marcas de carros 2 ,6 ,6 99,4 

marcas de roupa 2 ,6 ,6 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Só_produto_pg8_2º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

doces 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  

 

 

Só_produto_pg8_3º 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  331 99,7 99,7 99,7 

cereais 1 ,3 ,3 100,0 

Total 332 100,0 100,0  
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Cruzamento perguntas abertas 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca1º  Count 124 184 308 

% within Marca1º 40,3% 59,7% 100,0% 

% within Sexo 91,9% 94,4% 93,3% 

% of Total 37,6% 55,8% 93,3% 

Apple Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Audi r8 Count 1 0 1 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Caesar palace Count 1 0 1 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 
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% of Total ,3% ,0% ,3% 

Chevrolet camaro Count 2 2 4 

% within Marca1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% 1,0% 1,2% 

% of Total ,6% ,6% 1,2% 

coca-cola Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Ford mustang Count 1 0 1 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Marvel Count 2 0 2 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

Mercedes Count 1 1 2 

% within Marca1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 



 

192 
 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Oracle Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Pepsi Count 2 0 2 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

Ray ban Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Sony Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Starbucks Count 0 2 2 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% 1,0% ,6% 
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% of Total ,0% ,6% ,6% 

Toyota Count 0 1 1 

% within Marca1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Transformers Count 1 0 1 

% within Marca1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca1º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca2º  Count 135 194 329 

% within Marca2º 41,0% 59,0% 100,0% 
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% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

Kellogg´s Count 0 1 1 

% within Marca2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca3º  Count 135 194 329 

% within Marca3º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 
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Purina Count 0 1 1 

% within Marca3º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca3º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca4º  Count 135 194 329 

% within Marca4º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

Dell Count 0 1 1 

% within Marca4º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 
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% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca4º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca2_1º  Count 133 194 327 

% within Marca2_1º 40,7% 59,3% 100,0% 

% within Sexo 98,5% 99,5% 99,1% 

% of Total 40,3% 58,8% 99,1% 

Chevrolet camaro Count 1 0 1 

% within Marca2_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Hasbro Count 1 0 1 

% within Marca2_1º 100,0% ,0% 100,0% 
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% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Mercedes Count 0 1 1 

% within Marca2_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_1º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca2_2º  Count 135 194 329 

% within Marca2_2º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

coca-cola Count 0 1 1 
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% within Marca2_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_2º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca3_1º  Count 135 194 329 

% within Marca3_1º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

Apple Count 0 1 1 

% within Marca3_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 
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% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca3_1º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca_pg8_1º  Count 104 174 278 

% within Marca_pg8_1º 37,4% 62,6% 100,0% 

% within Sexo 77,0% 89,2% 84,2% 

% of Total 31,5% 52,7% 84,2% 

All star Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

American airlines Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 
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% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Apple Count 2 1 3 

% within Marca_pg8_1º 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,5% ,9% 

% of Total ,6% ,3% ,9% 

Aston martin Count 1 1 2 

% within Marca_pg8_1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Audi Count 2 0 2 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

BMW Count 2 0 2 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

Carlsberg Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 
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% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Channel Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

coca-cola Count 3 3 6 

% within Marca_pg8_1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo 2,2% 1,5% 1,8% 

% of Total ,9% ,9% 1,8% 

Ford Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Ford mustang Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Gucci Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 



 

202 
 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Hertz Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

HP Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Kingston Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Linic Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Martini Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 



 

203 
 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Nike Count 1 1 2 

% within Marca_pg8_1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Nintendo Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Omega Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Pepsi Count 2 0 2 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

Pizza hut Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 
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% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Red bull Count 2 1 3 

% within Marca_pg8_1º 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,5% ,9% 

% of Total ,6% ,3% ,9% 

Resort eden Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Sony ericson Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Stanford university Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Starbucks Count 2 3 5 

% within Marca_pg8_1º 40,0% 60,0% 100,0% 
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% within Sexo 1,5% 1,5% 1,5% 

% of Total ,6% ,9% 1,5% 

Vaio Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Visa Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Vodafone Count 1 1 2 

% within Marca_pg8_1º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Volvo Count 0 1 1 

% within Marca_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Wilson Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 
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% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

X-box Count 1 0 1 

% within Marca_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_pg8_1º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca_p8_2º  Count 131 189 320 

% within Marca_p8_2º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 97,0% 96,9% 97,0% 

% of Total 39,7% 57,3% 97,0% 

American airlines Count 1 1 2 
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% within Marca_p8_2º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Bang olusfsen Count 0 1 1 

% within Marca_p8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

BMW Count 2 0 2 

% within Marca_p8_2º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

% of Total ,6% ,0% ,6% 

Channel Count 0 1 1 

% within Marca_p8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Ikea Count 0 1 1 

% within Marca_p8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Louis vuitton Count 0 1 1 
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% within Marca_p8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Prada Count 1 0 1 

% within Marca_p8_2º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Rolex Count 0 1 1 

% within Marca_p8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_p8_2º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 
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Marca_p8_3º  Count 134 192 326 

% within Marca_p8_3º 41,1% 58,9% 100,0% 

% within Sexo 99,3% 98,5% 98,8% 

% of Total 40,6% 58,2% 98,8% 

Aston martin Count 0 1 1 

% within Marca_p8_3º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Gucci Count 1 1 2 

% within Marca_p8_3º 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

% of Total ,3% ,3% ,6% 

Louis vuitton Count 0 1 1 

% within Marca_p8_3º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_p8_3º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca_p8_4º  Count 134 193 327 

% within Marca_p8_4º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 99,3% 99,0% 99,1% 

% of Total 40,6% 58,5% 99,1% 

Channel Count 1 0 1 

% within Marca_p8_4º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Prada Count 0 2 2 

% within Marca_p8_4º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% 1,0% ,6% 

% of Total ,0% ,6% ,6% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_p8_4º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca_p8_4º  Count 134 193 327 

% within Marca_p8_4º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 99,3% 99,0% 99,1% 

% of Total 40,6% 58,5% 99,1% 

Channel Count 1 0 1 

% within Marca_p8_4º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Prada Count 0 2 2 

% within Marca_p8_4º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% 1,0% ,6% 

% of Total ,0% ,6% ,6% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_p8_4º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 
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Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca_p8_5º  Count 135 194 329 

% within Marca_p8_5º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

Tiffany´s Count 0 1 1 

% within Marca_p8_5º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca_p8_5º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 
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Marca2_pg8_1º  Count 129 189 318 

% within Marca2_pg8_1º 40,6% 59,4% 100,0% 

% within Sexo 95,6% 96,9% 96,4% 

% of Total 39,1% 57,3% 96,4% 

Audi r8 Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Bentley Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

BMW Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Channel Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 
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Converse Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Ford Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

head & shoulders Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Hilton Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Louis vuitton Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 
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Macdonalds Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Sony ericson Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_1º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

X-box Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_1º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_pg8_1º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo Total 
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   Masculino Feminino 

Marca2_pg8_2º  Count 134 193 327 

% within Marca2_pg8_2º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 99,3% 99,0% 99,1% 

% of Total 40,6% 58,5% 99,1% 

Burguer king Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_2º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Louis vuitton Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Manolos Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_2º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_pg8_2º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca2_pg8_3º  Count 134 194 328 

% within Marca2_pg8_3º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 99,3% 99,5% 99,4% 

% of Total 40,6% 58,8% 99,4% 

coca-cola Count 1 0 1 

% within Marca2_pg8_3º 100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo ,7% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

Gucci Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_3º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_pg8_3º 40,9% 59,1% 100,0% 
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% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Marca2_pg8_4º  Count 135 194 329 

% within Marca2_pg8_4º 41,0% 59,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

% of Total 40,9% 58,8% 99,7% 

Prada Count 0 1 1 

% within Marca2_pg8_4º ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Marca2_pg8_4º 40,9% 59,1% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 59,1% 100,0% 
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Crosstab 

   idade2 

Total    até 24 25-44 45 e + 

Filme1  Count 223 39 43 305 

% within idade2 91,0% 92,9% 97,7% 92,1% 

A proposta Count 1 0 0 1 

% within idade2 ,4% ,0% ,0% ,3% 

Hangover Count 6 0 0 6 

% within idade2 2,4% ,0% ,0% 1,8% 

Marley e eu Count 1 0 1 2 

% within idade2 ,4% ,0% 2,3% ,6% 

Transformers Count 11 3 0 14 

% within idade2 4,5% 7,1% ,0% 4,2% 

Watchmen Count 1 0 0 1 

% within idade2 ,4% ,0% ,0% ,3% 

X-men Count 2 0 0 2 

% within idade2 ,8% ,0% ,0% ,6% 

Total Count 245 42 44 331 

% within idade2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

   idade2 

Total    até 24 25-44 45 e + 

Filme2  Count 241 41 44 326 

% within idade2 98,4% 97,6% 100,0% 98,5% 

Hangover Count 1 1 0 2 

% within idade2 ,4% 2,4% ,0% ,6% 

Transformers Count 3 0 0 3 

% within idade2 1,2% ,0% ,0% ,9% 

Total Count 245 42 44 331 

% within idade2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   idade2 

Total    até 24 25-44 45 e + 

Filme3  Count 244 42 44 330 

% within idade2 99,6% 100,0% 100,0% 99,7% 

A proposta Count 1 0 0 1 

% within idade2 ,4% ,0% ,0% ,3% 
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Total Count 245 42 44 331 

% within idade2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Filme1  Count 123 181 304 

% within Sexo 91,1% 92,8% 92,1% 

A proposta Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

Hangover Count 4 2 6 

% within Sexo 3,0% 1,0% 1,8% 

Marley e eu Count 0 2 2 

% within Sexo ,0% 1,0% ,6% 

Transformers Count 6 8 14 

% within Sexo 4,4% 4,1% 4,2% 

Watchmen Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

X-men Count 2 0 2 
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% within Sexo 1,5% ,0% ,6% 

Total Count 135 195 330 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 

Filme2  Count 132 193 325 

% within Sexo 97,8% 99,0% 98,5% 

Hangover Count 1 1 2 

% within Sexo ,7% ,5% ,6% 

Transformers Count 2 1 3 

% within Sexo 1,5% ,5% ,9% 

Total Count 135 195 330 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Sexo 

Total    Masculino Feminino 
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Filme3  Count 135 194 329 

% within Sexo 100,0% 99,5% 99,7% 

A proposta Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% ,5% ,3% 

Total Count 135 195 330 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Filme1 * Sexo Crosstabulation 

Count 

  Sexo 

Total   Masculino Feminino 

Filme1  123 181 304 

A proposta 0 1 1 

Hangover 4 2 6 

Marley e eu 0 2 2 

Transformers 6 8 14 

Watchmen 0 1 1 

X-men 2 0 2 

Total 135 195 330 
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Filme2 * Sexo Crosstabulation 

Count 

  Sexo 

Total   Masculino Feminino 

Filme2  132 193 325 

Hangover 1 1 2 

Transformers 2 1 3 

Total 135 195 330 

 

 

Filme3 * Sexo Crosstabulation 

Count 

  Sexo 

Total   Masculino Feminino 

Filme3  135 194 329 

A proposta 0 1 1 

Total 135 195 330 

 

 
 


