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1.Introdução ao tema 

 

 De acordo com a questão de partida "de que forma poderá o público saturado de 

estímulos publicitários tornar-se mais receptivo face à mensagem difundida pelos 

anunciantes?", o interesse deste estudo é analisar o sentimento de saturação do público e de 

que forma é possível (aos anunciantes) melhorar a disposição dos blocos publicitários de forma 

a cativar a audiência – percebendo: 

  qual o sentimento que os públicos têm face à publicidade emitida pelos dois meios 

escolhidos, TV e Internet; 

 qual o seu grau de envolvimento e/ou cansaço/“antipatia”/saturação face aos blocos 

publicitários. 

 Para perceber tais questões, foi desenvolvido um inquérito online, observação 

participante e a duas reuniões de grupo. Para completar, foi feita uma entrevista à responsável 

da área de Publicidade e Media, da Direcção de Marca & CRM da Vodafone Portugal, Lígia 

Pereira, para que se compreendesse de que forma as marcas estruturam as suas campanhas 

publicitárias para os meios TV e Internet e perceber o que distingue esta marca das restantes.

 De acordo com a metodologia utilizada, foi possível constatar que o grau de saturação 

do público é elevado e que é necessário reestruturar a forma de desenvolver anúncios 

publicitários (em TV e na Internet) e inovar para cativar o público que é cada vez mais exigente. 

A empresa Vodafone revelou-se um exemplo ilustrativo de tais questões e permitiu perceber, 

de forma directa, a realidade do mundo publicitário nas empresas actuais. 

A escolha dos dois meios, TV e Internet, deve-se ao facto de a respectiva publicidade 

ser explorada em ambos de forma distinta. Em TV a publicidade é abundante e compacta, 

segundo dados da MediaMonitor – “os maiores investidores privilegiaram, mais do que a 

média, a televisão – para onde canalizaram 85.0% dos seus budgets
1
”, sendo que a saturação 

é mais visível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Budgets = Orçamentos, Glossário – Economia – PUBLICO.PT, http://economia.publico.pt/Glossario/List/O, consultado 

a 25 de Novembro de 2009. 

Gráfico 3 - "Repartição do investimento publicitário por meio" (MediaMonitor, 2008) 

http://economia.publico.pt/Glossario/List/O
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O crescimento de investimento publicitário em Internet tem vindo a aumentar 

verificando-se já em alguns países, como no Reino Unido, essa evolução crescente, como 

refere a Marktest: “de acordo com os dados divulgados pelo IAB
2
, a publicidade online cresceu 

38% em 2007 para 3,54 mil milhões de euros. Com uma quota de 15.3% do investimento 

publicitário realizado no Reino Unido, o online é já o terceiro meio mais importante naquele 

país depois da imprensa e da TV”
3
.  

As grandes empresas nacionais e internacionais estão na Internet para dar a conhecer 

os seus produtos e/ou serviços, oferecendo a possibilidade de fazer compras online. Desta 

forma, a publicidade neste meio tem vindo a aumentar e o previsto é que a situação continue 

favorável para os anunciantes que pretendem apostar neste campo para veicular as suas 

mensagens publicitárias: “Segundo os valores publicados pela eMarketer, o mercado 

publicitário global valerá 446 mil milhões de dólares em 2007, sendo a televisão o maior 

destino dos investimentos dos anunciantes, com 37.5% de quota, ou 167 mil milhões de 

dólares. A agência também prevê que o share
4
 de investimento da Internet cresça de 5.8% em 

2006 para 8.6% em 2009, ultrapassando o outdoor e a rádio”
5
. 

Vejamos o quadro relativo ao investimento publicitário mundial no contexto da Internet: 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, portanto, que apesar do investimento publicitário ainda estar em fase de 

crescimento e, no caso do nosso país, ainda não se verificar que este meio faça frente à TV, a 

Internet seduz vários anunciantes. 

No caso de Portugal, a posicionamento da Internet face à saturação de publicidade é 

menos relevante que no caso da Televisão, proporcionando um contraste interessante para 

análise. Para analisar este contraste, o trabalho foi desenvolvido em conjunto com uma 

empresa de telecomunicações, Vodafone, através da qual foi possível analisar na prática e em 

                                                           
2
 Internet Advertising Board, IAB, http://iab.com/, consultado a 25 de Novembro de 2009. 

3
 Marktest, “Publicidade online vai ultrapassar TV em 2009 no UK”, 

http://www.marktest.pt/noticias/default.asp?c=1111&n=1881, consultado a 4 de Dezembro de 2009. 

4
 Share de audiência corresponde à “quota de audiência de um determinado suporte de rádio ou televisão. Consiste na 

conversão das audiências médias em percentagens, tendo como base a audiência média total do período 

considerado.” (Caetano e Estrela, 2004:206). 

5
 Marktest notícias, http://www.marktest.pt/archived_news/default.asp?c=1495&n=1626, consultado a 4 de Dezembro 

de 2009. 

Quadro 1 - "Investimento publicitário mundial (em milhões de USD)" (ZenithOptimedia in eMarketer) 

http://iab.com/
http://www.marktest.pt/noticias/default.asp?c=1111&n=1881
http://www.marktest.pt/archived_news/default.asp?c=1495&n=1626
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concreto os dois campos de estudo escolhidos. A escolha da Vodafone como estudo de caso 

prende-se com o facto de esta ser uma empresa que tem vindo a investir bastante em 

publicidade em TV e em Internet, evidenciando-se face a outras empresas de 

telecomunicações. No ano de 2006, a Vodafone foi o maior anunciante publicitário no nosso 

mercado – “a Vodafone Telecel foi em Outubro o maior investidor, com um share of voice
6
 de 

3.9% face ao total do mercado publicitário e de 10.9% face ao total dos 20 maiores anunciantes 

do mês”, situação já  verificada nos dois anos anteriores
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados da MediaMonitor relativos ao mês de Maio de 2008, “A 

Vodafone Telecel sobe ao segundo lugar, com um share of voice de 2.9% face ao total do 

mercado publicitário e de 7.9% face ao total dos 20 mais”
8
- veja-se o quadro 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 O “share of voice” de uma marca ou anunciante permite analisar o seu peso, em termos de investimento publicitário, 

relativamente ao conjunto das marcas/anunciantes em cujo mercado se insere” (Caetano e Estrela, 2004:207). 

7
 Marketest.com, 28 de Novembro de 2006 – MediaMonitor, consutado a 4 de Dezembro de 2009. 

8
 Marketest, MediaMonitor, http://www.marktest.pt/produtos_servicos/Mediamonitor/default.asp?c=1485&n=1911, 

consultado a 4 de Dezembro de 2009. 

Quadro 2 - "Top 20 Anunciantes - Share of Voice (em %), Outubro de 2006 

http://www.marktest.pt/produtos_servicos/Mediamonitor/default.asp?c=1485&n=1911
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No que diz respeito ao investimento publicitário na Internet, de acordo com um estudo 

divulgado pela empresa de estudos de mercado Nielsen publicado pelo Diário Económico no 

dia 6 de Novembro de 2009, relativo ao terceiro trimestre desse mesmo ano, a Vodafone está 

no ranking dos maiores anunciantes online em Portugal, apresentando 29 campanhas neste 

meio. Segundo António Carriço, director de Marca e CRM da Vodafone Portugal, numa 

entrevista dada à Marketeer (Dezembro de 2009, nº161) “Temos constantemente campanhas a 

decorrer na Internet – que em Portugal ainda é relativamente pequeno face ao total – irá 

continuar a aumentar. E nós somos uma das empresas que puxa por ele”. 

Verificando-se a notoriedade desta empresa a nível de inserções publicitárias em TV e 

Internet, torna-se interessante analisar o seu modo de operar neste mercado. 

O facto da publicidade ser uma área que me interessa bastante, fez-me questionar 

qual a relação que o público tem com a publicidade em diferentes meios. Assim sendo, o 

que me levou a escolher este tema, foi o facto de por inúmeras vezes, ao estar com amigos e 

familiares que estavam a ver televisão, ouvir várias vezes o mesmo tipo de comentários: “outra 

vez publicidade, logo agora que o programa estava a ser tão interessante”, “tanto tempo a 

tentar convencer-me a comprar tanta coisa?” ou (aqui sim, o “comentário-chave!”) “vou ver o 

que está a dar no outro canal, não tenho paciência para isto”. A verdade é que várias pessoas 

que assistem a TV e que não se encontram ligadas à área da publicidade, marketing ou 

comunicação, parecem sentir-se saturadas por assistir constantemente e por tempos longos a 

estímulos publicitários que por vezes se tornam repetitivos e monótonos e que têm 

eventualmente um efeito contrário ao pretendido. 

Por outro lado, reparei também que utilizadores assíduos da Internet se sentem 

incomodados com a capacidade que os pop-ups
9
 têm em interferir nas actividades que estes 

se encontram a desenvolver. E, para reforçar ainda mais o meu pensamento acerca da 

                                                           
9
 Janelas que se abrem, sem interferência do utilizador, aquando a entrada numa determinada página na Internet e que 

surgem, neste contexto, para fazer publicidade a um determinado produto e/ou serviço, Publicidade na Internet. Um 

estudo dos formatos de anúncios online, http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/17429/1/R0150-

1.pdf, consultado a 10 de Dezembro de 2009. 

Quadro 3 - "Top 20 Anunciantes - Share of Voice (em %), Maio de 2008 

http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/17429/1/R0150-1.pdf
http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/17429/1/R0150-1.pdf
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publicidade na Internet, surgiu-me o conceito – “Bloqueador de janelas de pop-up”
10

, uma prova 

de que realmente a publicidade na Internet pode saturar o público que a recebe. 

 A vontade de querer investigar mais deu-se quando, ao ler o editorial da Marketeer de 

Setembro de 2009 (nº158), me deparei com um discurso que ilustra aquilo que realmente 

tencionava descobrir e estudar: Ricardo Florêncio declarava “Ultimamente não vejo muito os 

canais de televisão generalistas. Contudo, no fim de Julho estava a ver um programa num 

desses canais. Veio o intervalo. Não sei ao certo quanto tempo demorou o intervalo, pois não 

me preparei no início para fazer essa medição. Mas foi perto de 15 minutos – só sei que foi tão 

grande, porque eu, que até gosto de ver anúncios, estava um pouco saturado, e a motivação 

para continuar a ver o programa que estava a ver era quase nula (...) penso que devemos ter 

cuidado adicional na gestão desta questão, pois tudo o que é de mais, é de mais!”. E, de facto, 

é esta a sensação que tenho quando assisto a blocos publicitários ou quando pergunto a 

pessoas amigas o que pensam dos intervalos televisivos. Sendo a publicidade benéfica para as 

empresas e respectivos clientes, o tema escolhido pareceu-me ser de grande interesse, na 

medida em que é um veículo dinamizador e que pode estar a ser “mal-recebido” pelo público a 

que se destina. 

2. Enquadramento Teórico 

 

Para a contextualização teórica do tema em estudo com a Teoria Crítica, foram 

utilizados os livros “Teoria da Comunicação de Massas” (McQuail, 2003) que aborda a Teoria 

crítica e a cultura de massas demonstrando a visão de Adorno e Horkheimer como principais 

defensores desta, o livro “Sociologia dos Media” (Reiffel, 2003) que aborda a relação existente 

entre os Media e a sociedade e o papel que a publicidade assume dentro desta, “Teoria crítica, 

ética e educação” de Luiz Lastória e Belarmino da Costa que remete para a dominação da 

espécie humana caso o indivíduo se limite a receber apenas os estímulos que chegam até si 

através do meio envolvente e o livro “Curso Livre de Teoria Crítica” (Nobre, 2008) que me 

permitiu ter uma visão alargada sobre a perspectiva de diferentes autores sobre esta teoria. 

Para clarificar o tema deste trabalho de seminário importa, antes de mais, fazer um 

paralelismo entre este e a Teoria Crítica abordada, entre outros autores, por Adorno e 

Horkheimer. O principal objectivo dos autores que defenderam a Teoria Crítica foi “atacar as 

raízes comerciais da “perda de nível” cultural e falar a favor das classes trabalhadoras, 

consumidores da cultura de massas como vítimas (e não só) mais do que vilões da estória” 

(McQuail, 2003:97). 

 De acordo com esta abordagem teórica, a cultura de massas é criada pela 

comunicação de massas que através dos media produz conteúdos culturais em que se 

identificam “as pessoas como produtores de textos culturalmente com sentido, ou como 

“leitores de textos” dos quais retiram sentidos culturais com implicações para o resto da vida 

                                                           
10

 Programas que impedem que a mensagem difundida pelas janelas de pop-up chegue ao utilizador, Glossário 

informático, http://www.prof2000.pt/users/pedroff/dicio.htm#B, consultado a 10 de Dezembro de 2009. 

http://www.prof2000.pt/users/pedroff/dicio.htm#B
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social” (McQuail, 2003: 95). Esta teoria defende que os receptores da cultura são vítimas que 

desenvolvem uma falsa consciência e que, pela quantidade elevada de estímulos que 

recebem, se acomodam às normas e valores impostos pelos media (para o caso específico, 

pela publicidade) situação que deveria ser contrariada e por isso mesmo se deve a crítica dos 

autores – “cada nova tentativa de compreender o mundo do ponto de vista crítico exige um 

novo diagnóstico do tempo presente, uma compreensão nova das relações de dominação e 

das possibilidades de superá-las” (Nobre, 2008: 35). 

 A teoria crítica debruça-se sobre a qualidade da cultura e a sua subversão às “super 

estruturas” (especialmente ideias e ideologias representadas nos media de massas) para 

promover uma “falsa consciência” que padroniza o pensamento da sociedade e que, por isso 

mesmo, limita o poder crítico do sujeito. Portanto, arte e cultura são tidas como mercadorias 

que pressupõem o lucro e que produzem falsas necessidades, reduzindo o indivíduo a mero 

cliente e removendo toda a escolha ideológica (McQuail, 2003: 97 e 98). 

Assim sendo, o sujeito recebe palavras e imagens através dos media que, pela sua 

capacidade de infiltração e poder de adesão nas pessoas, limitam o seu poder de 

questionamento e respectivo sentido crítico – “a organização social feita a partir da 

racionalização dos meios com respeito a fins conduz, inexoravelmente, à dominação, não 

apenas da natureza externa, como também da própria espécie humana” (Lastória e Costa, 

2001:58). É este o ponto central da teoria crítica, o receptor da cultura de massas não pode 

limitar-se à recepção apática de conteúdos massificados que através da aparência e do 

entretenimento fascinam – “os produtos culturais (na forma de imagens, ideias e símbolos) são 

produzidos e vendidos em mercados mediáticos como mercadorias: estas podem ser trocadas 

pelos consumidores para satisfação psíquica, entretenimento e noções ilusórias do seu lugar 

no mundo, resultando muitas vezes no obscurecimento da estrutura real da sociedade e da 

nossa subordinação a ela (falsa consciência)” (McQuail, 2003:98). 

Neste sentido, a publicidade assume um papel importante uma vez que ao difundir 

mensagens publicitárias que pretendem a adesão do público a um determinado produto e/ou 

serviço, transformam a arte e a cultura em mercadorias que se apresentam como ideais a 

seguir para alcançar o perfeito e o tão desejado – “a publicidade é, pois, mais do que uma 

simples técnica de sedução consumista ou de marketing de vendas: veicula modelos e normas, 

cria, pela sua omnipresença, uma linguagem e um imaginário partilhados universalmente” 

(Rieffel, 2003:81). 

A abundante quantidade de estímulos publicitários que chega diariamente junto do 

público faz com que seja necessário que o sentido crítico e o poder de questionamento deste 

sejam desenvolvidos, isto porque não se pretende que o público se acomode à matéria cultural 

que recebe mas sim que seja selectivo e que evidencie os seus propósitos quanto aos 

estímulos que recebe. É desta forma que o presente trabalho pretende abordar a saturação 

publicitária, demonstrando a relação existente entre estímulos publicitários e o público crítico, 

tal como refere Moliné (1979:41), “a publicidade deve-se convencer de que enfrenta uma crise 

de confiança do público”. 
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Depois do enquadramento do tema com a teoria crítica importa agora fazer referência à 

pesquisa teórica elaborada para desenvolver os conteúdos presentes no trabalho. 

Assim, após pesquisar quais os trabalhos que já teriam sido feitos acerca deste tema, 

não me foi possível encontrar estudos académicos acerca do mesmo, apenas estudos que 

foram úteis como “A publicidade no prime time”: um elemento de diferenciação RTP1-SIC-TVI” 

(Brito, 2007) importante para abordar casos de blocos publicitário no prime time; e “A nova 

publicidade: publicidade comercial com preocupações sociais. O caso da Benetton” (Leite, 

2002), importante para definir o conceito de publicidade e para compreender as características 

da publicidade comercial desenvolvidas ao longo deste estudo académico. 

Existem ainda alguns artigos com bastante importância, como é o caso “Saturação 

publicitária ou público saturado?” (Meios & Publicidade, 2007), que mostra uma visão diferente 

da saturação de estímulos publicitários, onde o autor defende que existe um público saturado e 

não saturação publicitária, o que será enriquecedor para o trabalho para compreender outras 

visões sobre o tema; “TV é meio com mais publicidade em Portugal”, da consultora Synovate, 

em parceria com a Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN, 2008), um estudo que teve 

como objectivo entender a forma como os consumidores encaram os diferentes tipos de Media 

em relação aos estímulos publicitários por eles difundidos e que remete para a avaliação dos 

consumidores em relação à TV (meio elegido pelos consumidores como o mais 

sobrecarregado de publicidade) e à Internet; o artigo de Rui Oliveira “Como obter resultados no 

online” publicado em Meios&Publicidade (2009) demonstra a importância da aposta da 

publicidade na Internet, conteúdo importante para a análise da publicidade neste meio. 

David Morley (1995), no seu artigo “Theories of consumption in Media Studies”, aborda 

o papel dos Media na sociedade, analisando os efeitos que estes têm, nomeadamente a TV, no 

público, tema de grande interesse neste estudo uma vez ao longo do trabalho se relaciona o 

efeito que os Media têm na sociedade. 

 As entrevistas publicadas, feitas a profissionais da área da publicidade, são também 

utilizadas para fundamentar o conteúdo do trabalho; assim, a entrevista a António Carriço, 

director de Marca e CRM da Vodafone Portugal (Marketeer, Dezembro de 2009, n.º161), tem 

utilidade na medida em que mostra a perspectiva de investimento publicitário desta empresa na 

Internet, o que é bastante importante pois ilustra os objectivos e perspectivas futuras da 

empresa estudada no que diz respeito aos investimentos na Internet; a entrevista feita a Pedro 

Pires, director de planeamento e director criativo da IVITY, publicada na Marketeer (Novembro 

de 2009, n.º160), aborda a saturação do público face à publicidade a que assistem e remete 

também para as medidas que é necessário adoptar para melhorar a situação actual, 

nomeadamente, alterar os critérios de criatividade na produção publicitária. 

O uso de estudos feitos pela Marktest
11

 e pela MediaMonitor
12

, foi bastante vantajoso 

ao longo de todo o trabalho, uma vez que através dos dados obtidos através destas foi possível 

                                                           
11

 Empresa de estudos de mercado, sondagens, audiências e dados de base. 

12
 Empresa de produtos e serviços de análise de audiências, controle de investimentos publicitários e planeamento, ao 

sector dos media em Portugal. 
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justificar com dados estatísticos a situação actual do mercado de publicidade, nomeadamente 

os dados de investimento publicitário da Vodafone (MediaMonitor), a repartição do investimento 

publicitário por meios em 2008 (MediaMonitor), o crescimento publicitário na Internet (Marktest) 

e o Investimento publicitário da Vodafone (Marktest). Existem também estudos estatísticos 

como, “Estudo sobre a Publicidade nos Media” (2008) pela APAN (Associação Portuguesa dos 

Anunciantes) e o estudo de mercado da Nielson publicado pelo Diário Económico (6 de 

Novembro de 2009) que contêm dados estatísticos que serviram para apresentar dados 

quantitativos concretos que comprovam o tema que estou a desenvolver. 

De acordo com um estudo realizado pela consultora Synovate em parceria com a 

Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN), publicado na Marketing Intelligence Review 

(Maio de 2004), a “TV é o meio com mais publicidade em Portugal”. Os resultados deste 

estudo, obtidos através de uma amostra de 800 entrevistas a nível nacional, colocam a 

televisão no primeiro lugar no nível de saturação de publicidade. 

Os resultados obtidos reforçam a ideia de saturação existente em Televisão, sendo que 

os consumidores consideram: 

o A percepção de que a publicidade rodeia e assedia o público 

consumidor é elevada. 65% Considera-se, nesse sentido, “bombardeado”, e 61% 

assegura que o marketing e a publicidade “estão fora de controlo”; 

o Cerca de 64% colocam em dúvida que as intenções ocultas atrás das 

campanhas publicitárias sejam as que manifestam publicamente os seus 

patrocinadores; 

o Para 61% da população, as empresas encarregadas de realizar 

campanhas de marketing e publicidade não tratam com respeito o consumidor. Cerca 

de 70% do público está interessado em dispor de produtos e serviços que lhes 

permitam contornar ou bloquear as promoções que recebe. Uns significativos 

33% afirmam que estariam dispostos a baixar o seu nível de vida se com isso 

pudessem viver num mundo livre de publicidade. 

 

 O livro “Publicitor” (Brochand, 1999) contém informação que foi essencial no trabalho, 

nomeadamente uma secção com o título “Os efeitos do excesso de Publicidade” que reforça o 

tema do trabalho, defendendo que se assiste cada vez mais a uma “publifobia” do 

telespectador. No livro “A publicidade” (Moliné, 1979) foi encontrada informação importante 

para a definição do conceito de publicidade. Este livro aborda ainda a relação da publicidade 

com os Media e também os efeitos da publicidade no público, matérias bastante úteis para 

sustentar o tema em análise. Embora a data de edição destes dois livros seja antiga, isto foi 

também benéfico uma vez que nos leva a concluir que o efeito de saturação publicitária não é 

apenas questionado e estudado agora, mas remete já para anos anteriores. 

 O livro “Publicidade (fundamentos, estratégias, processos criativos, planeamento de 

meios e outras técnicas de comunicação)” de Rasquilha (2009), foi-me útil ao longo de todo o 

trabalho, uma vez que é um livro onde facilmente se encontraram definições e explicações de 
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termos e de práticas dentro do campo da Publicidade. Para o mesmo efeito, o livro “Media 

Handbook: um guia completo para eficiência em Mídia” (Katz, 2003); o livro “Dicionário 

profissional de relações públicas e comunicação. Glossário de termos anglo-americanos” 

(Andrade,1996) e o sítio da Internet de McCarthy na secção “Termos e definições de Mídia” 

serviram para a explicação de conceitos relacionados com a publicidade feita na Internet e a 

publicidade feita em Televisão. 

 O livro “Introdução à publicidade” (2004) de Joaquim Caetano e Rui Estrela, define 

publicidade segundo diversas acepções, aborda a situação da publicidade em TV e na Internet 

e tem ainda um glossário relativo a conceitos dentro destes dois meios, o que foi bastante 

relevante para o desenvolvimento da contextualização teórica do trabalho. 

 Quanto à abordagem feita à publicidade em TV, foi necessário analisar o Código da 

publicidade (decreto de lei n.º330/90, de 23 de Outubro), isto para abordar o tempo destinado 

aos blocos publicitários. 

3. Definição de Conceitos Operacionais 

 

O presente capítulo destina-se à definição dos principais conceitos-chave utilizados na 

análise do problema estudado.  

3.1.Publicidade 

 

Recorri à obra de Joaquim Caetano e Rui Estrela para aprofundar a relação existente 

entre publicidade e consumo – “a publicidade exprime, difunde e reforça a ideologia da 

sociedade de consumo de massa” (Cazeneuve 1996:228). A publicidade torna-se 

indispensável às empresas que a utilizam com o intuito de responder ao aumento da 

concorrência e ir ao encontro das necessidades da sociedade, com hábitos cada vez mais 

consumistas – “se a publicidade é fruto da economia industrial e da sociedade de consumo, é 

também fruto de uma utilização particularmente elaborada daquilo a que poderíamos chamar 

uma psicossociologia da informação ou ainda “uma forma de investimento mediático” 

(Baudrillard (1976) cf. Rieffel (2003:83). 

Segundo Luís Rasquilha (2009:20), no seu sentido etimológico, “Publicidade” significa 

“tornar público, transmitir informação ou ideias a outros”. O autor defende que esta é uma 

“técnica de comunicação de massas, destinada a um público específico e que é especialmente 

paga e utilizada com o objectivo de dar a conhecer e valorizar uma marca (produto, serviço ou 

instituição), contribuindo para a sua experimentação, consumo, adesão, fidelização, utilização 

ou apoio”. 

Portanto, a publicidade emite estímulos
13

 – estímulos publicitários, que podem ser 

definidos neste contexto como agentes que irão ter influência no consciente ou inconsciente do 
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 Segundo Hillix e Marx (1973:369) estímulo é tudo “aquilo que produz uma resposta”. 
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indivíduo, determinando uma reacção através dos seus sentidos internos ou externos. Desta 

forma, um estímulo enquadra-se numa relação de causa-efeito, sendo que o estímulo será a 

causa que irá desencadear um determinado efeito, um determinado comportamento (no caso 

da publicidade o estímulo será a publicidade feita a um determinado produto/serviço e o efeito 

será o comportamento que o público que recebe a publicidade irá desencadear, podendo ou 

não aderir ao apelo (“estímulo”) difundido). 

 A publicidade tornou-se numa técnica de comunicação massificada por todo o mundo, 

com uma importância imensa na economia e nos negócios e com um papel elementar no 

sucesso das marcas. 

3.2. Meio 

Dada a sua capacidade de atingir um elevado número de pessoas, a publicidade pode 

ser feita e veiculada de diferentes formas, através de diferentes meios. “Os meios de 

comunicação desde cedo começaram a revelar-se poderosos quando os anunciantes 

perceberam que era a melhor maneira de fazer chegar alguma informação a um elevado 

número de pessoas” (Rasquilha, 2009:140,141). 

Segundo Marçal Moliné (1979:95) “Um meio é, na acepção mais primária, tudo o que 

significa um prolongamento do homem”. 

Cada meio actua de forma diferente na percepção do público, desta forma a 

mensagem publicitária terá de ser pensada e elaborada tendo em conta as características do 

meio onde vai ser transmitida, “a tradução dos objectivos de comunicação em objectivos de 

media será, a par da definição do alvo, o primeiro passo no desenvolvimento da estratégia de 

media. Estes objectivos condicionarão o alvo de media, os meios a utilizar, o timing da acção, o 

investimento necessário, o desempenho que se pretende para a campanha. (…) Os objectivos 

de media são a tradução em variáveis de media dos objectivos de comunicação” (Rasquilha, 

2009:145). 

Assim, podemos definir “meio” como sendo “canais de comunicação por meio dos 

quais se transmitem mensagens: o rádio, a imprensa, o cinema, a televisão” (Andrade, 

1996:75), para o presente estudo, terá interesse distinguir a publicidade que é feita em 

Televisão e a publicidade que é feita na Internet. 

3.3. Publicidade em TV 

 

A publicidade feita em Televisão é dirigida às massas e pretende atingir o maior 

número de pessoas que num determinado momento assistem a blocos publicitários, sendo que 

“apesar de haver diferenças de audiências em função do horário e do tipo de programa, a 

oferta televisiva visa atingir todos os públicos” (Caetano e Estrela, 2004:141). Tal como refere 

Caetano e Estrela (2004:140), “ a televisão é o meio de comunicação (…) com maior 

capacidade de comunicação. O som, a imagem e o movimento fazem com que este seja o 

suporte publicitário que apresenta melhor qualidade das mensagens anunciadas”. 
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A mensagem publicitária difundida em TV caracteriza-se também pelo seu carácter 

efémero, sendo que a exposição do sujeito ao anúncio é realizada em poucos segundos o que 

faz com que a atenção dada ao mesmo seja reduzida. Neste sentido, a publicidade neste meio 

tem de ser repetitiva para que o público memorize a mensagem pretendida. Esta situação de 

repetição constante leva a um elevado grau de saturação publicitária (Caetano e Estrela, 

2004:141). 

Segundo Luís Rasquilha (2009:140),“Nos anos 50, a televisão torna-se o meio de 

comunicação por excelência, desencadeando um forte desenvolvimento da actividade 

publicitária”. A situação mantém-se, a televisão continua a ser o meio de excelência onde os 

anunciantes mais investem (investimento total de TV: 3.330.910.687,88 euros em 2008)
14

.  

Daniel Miller, no artigo “Theories of consumption in Media Studies” afirma que “a 

televisão é acusada de reduzir a sua audiência ao estatuto de “zombies” ou “glassy-eyed 

dupes””, no entanto, o público receptor dos estímulos veiculados pela publicidade através dos 

diferentes meios, está hoje em dia mais crítico, exigente e esclarecido (Miller, 1995:296). 

A saturação publicitária nos media, em especial na televisão é evidente e está a 

provocar repulsa no público. Face a esta situação, levantam-se dois aspectos que a mim me 

parecem ser muito importantes, o tempo de duração dos intervalos publicitários e a 

redundância discursiva. 

Ou seja, por um lado, os espectadores de TV assistem a intervalos publicitários muito 

extensos (“O aspecto mais criticado na publicidade veiculada pela televisão é a elevada 

duração dos intervalos publicitários”, APAN (2004)); por outro lado, existe a repetição por 

diversas vezes ao longo do bloco publicitário dos mesmos anúncios. Os conteúdos encenados 

nas campanhas publicitárias são pouco criativos, verificando-se quase sempre a encenação 

dos mesmos temas do quotidiano e até a utilização das mesmas figuras públicas, como refere 

Filipe Pacheco no seu artigo “Estudo aponta para a saturação do uso de celebridades nas 

campanhas” (Meios&Publicidade, 28 de Julho de 2008). 

Tal como o director de planeamento estratégico e director criativo da IVITY, Pedro 

Pires, afirma numa entrevista dada a Marketeer (Novembro de 2009:94, nrº160), “A publicidade 

chateia. Interrompe. Repete incessantemente as mesmas ideias numa deriva vertiginosa de 

clichés. Reproduz realidades irrealistas, nas quais já não nos conseguimos sequer projectar, ou 

então mergulha numa amálgama indiferenciada de literalismos intelectualmente insultuosos”. 

Esta saturação traz consequências, tais como, a diminuição da eficácia comercial, 

menor atenção do ouvinte face à mensagem publicitária, desenvolvimento do zapping, a opção 

de fazer outras coisas durante os períodos ocupados pelos blocos publicitários, “aumento da 

“publifobia” do telespectador e, ainda pior, à instalação de um sistema de defesa passivo, de 

fuga suave, de rejeição discreta, de zapping mental e de presença ausente” (Brochand, 

1999:424). 
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 Note-se a situação descrita no quadro nº4 em anexo (anexo 1), com dados relativos ao investimento publicitário 

português em 2008, onde se verifica que em relação aos restantes meios a TV se evidencia. 
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3.4 Publicidade na Internet 

 

No caso da publicidade que é feita na Internet, esta caracteriza-se por não estar 

directamente associada à divulgação de mensagens publicitárias para as massas mas sim, 

para um público-alvo definido. Ou seja, a Internet possibilita que a publicidade possa ser 

segmentada para o público - “A Internet é o primeiro meio de comunicação de massa capaz de 

oferecer uma mensagem publicitária personalizada, dirigida para o alvo” (Katz, 2003:116). 

No contexto da Internet, surgem alguns conceitos que importa definir tal como, pop-up 

que é “uma forma de publicidade online que abre a peça criativa numa nova janela sobreposta 

à janela principal do browser” (Caetano e Estrela, 2004:216). Portanto o pop-up é uma forma 

de fazer publicidade em Internet que muitas vezes surge no ecrã do utilizador 
15

 enquanto este 

se encontra a realizar tarefas, incomodando-o. Para contornar esta situação, muitos 

utilizadores utilizam os chamados bloqueadores de janelas de pop-ups, programas utilizados 

para impedir automaticamente que a mensagem veiculada pelos pop-ups chegue até ao 

utilizador da Internet. 

O desenvolvimento das tecnologias potenciou um novo campo de actuação da 

publicidade – o mundo online. Assente numa rede Global, a Internet torna-se uma ferramenta 

poderosa para as empresas uma vez que permite que estas “dêem a conhecer os seus 

produtos e serviços interagindo com os consumidores, de forma mais completa do que com os 

media tradicionais” (Brochand, 1999:459). 

A Internet é vista como um meio de concretização de negócios onde o dinheiro que se 

investe para se construir um determinado sítio da Internet é rentabilizado com o tráfego que se 

gera (Caetano e Estrela, 2004:162). 

As vantagens da publicidade feita na Internet são muitas; segundo Joaquim Caetano e 

Rui Estrela (2004:162), destacam-se: 

o A audiência é cada vez maior e continua em crescimento; 

o Os níveis de impacto são superiores, sendo que a Internet 

aumenta a lembrança espontânea da publicidade em cerca de 30%; 

o As taxas de resposta à publicidade na Internet são superiores 

às dos restantes meios; 

o Permite uma comunicação mais interactiva, atingindo 

audiências mais vastas e focalizadas; 

o É fácil de controlar e de adaptar à medida do interesse do 

anunciante; 

o Tem um baixo custo; 

o Os erros de campanha são facilmente remediados; 

o Possibilita medir e controlar campanhas online e on-time; 
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 Também conhecido por “user” que siginifica “utilizador de serviços de um computador, normalmente registado 

através de um login e de uma password” (Caetano e Estrela, 2004:219). 
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o Realiza-se uma comunicação one-to-one. 

Em relação aos tipos de publicidade na Internet, pode identificar-se a publicidade feita 

nas páginas das próprias empresas ou da organização; a publicidade feita nos motores de 

pesquisa
16

 (ex. Google, Sapo, Yahoo, entre outros) que é bastante rentável uma vez que estes 

são por norma os sítios da Internet
17

 mais visitados pela comunidade cibernauta, o que faz com 

que a publicidade seja mais eficaz e a publicidade que dentro destas páginas aparece 

normalmente sob a forma de imagem ou vídeo como é exemplo o caso do banner, que é um 

“gráfico que apresenta publicidade em linha (normalmente 468x60 pixels)” (Caetano e Estrela, 

2004:209). 

No mercado da publicidade na Internet, o anunciante tem a possibilidade de escolher o 

local onde quer que a publicidade seja inserida (“em sites generalistas, ou, se pelo contrário, 

pretende colocar a publicidade em páginas de tópicos relacionados com o produto ou serviço 

em questão”, (Brochand, 1999:463) e, desta forma, determinar o público-alvo que quer que 

receba essa mesma publicidade, já que este é um sector “obcecado pela segmentação e 

pela contextualização”.
18

  

3.5. Blocos publicitários 

 

Os blocos publicitários servem para que as marcas transmitam mensagens 

publicitárias para o público. Estes períodos têm que estar inseridos entre programas 

televisivos, tal como demonstra o artigo 25.º presente no código da publicidade (Decreto-Lei n.º 

330/90,de 23 de Outubro), “1- A publicidade televisiva deve ser inserida entre programas”. 

O tempo destinado à prática da publicidade nos blocos publicitários é também 

regulado, sendo que de acordo com o artigo 26.º do mesmo código -  “Nos serviços de 

programas televisivos de cobertura nacional e acesso não condicionado, o tempo reservado às 

mensagens publicitárias não pode exceder 15% do período diário de emissão, salvo quando 

inclua outras formas de publicidade ou mensagens de televenda, caso em que esse limite pode 

elevar-se a 20%”. 

O tempo imposto por lei para os blocos publicitários é de 12 minutos, o que acontece 

frequentemente é que os canais de televisão não cumprem e prolongam esse tempo – “Já ao 

nível do tempo de publicidade por hora a DECO/PRO TESTE registou várias situações em que 

o máximo (12 minutos) foi ultrapassado”
19

. 
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 Motor de pesquisa é um “software que permite localizar páginas na World Wide Web através de uma palavra-chave 

ou expressão-chave.” (Caetano e Estrela, 2004:215). 

17
 Sítios da Internet têm também a designação de Sites e é uma “denominação atribuída a um endereço da Internet que 

tem um conjunto de páginas sobre um determinado assunto.” (Caetano e Estrela, 2004:217). 

18
 Meios&Publicidade,”Como obter resultados no online”, http://www.meiosepublicidade.pt/2009/11/06/como-obter-

resultados-no-online/, coinsultado a 10 de Dezembro de 2009. 

19
 Deco Pro Teste http://www.deco.proteste.pt/educacao/criancas-e-televisao-publicidade-pouco-saudavel-

s341471.htm, n.º 255 – Fevereiro de 2005 – Páginas 8 a 12, consultado a 10 de Dezembro de 2009. 

http://www.meiosepublicidade.pt/2009/11/06/como-obter-resultados-no-online/
http://www.meiosepublicidade.pt/2009/11/06/como-obter-resultados-no-online/
http://www.deco.proteste.pt/educacao/criancas-e-televisao-publicidade-pouco-saudavel-s341471.htm
http://www.deco.proteste.pt/educacao/criancas-e-televisao-publicidade-pouco-saudavel-s341471.htm
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3.6. Saturação Publicitária 

 

Segundo Caetano e Estrela (2004:206), a saturação publicitária diz respeito à 

“sobreocupação dos espaços/tempo de um determinado meio ou suporte afectos à presença 

publicitária. Situação prejudicial à apreensão da mensagem, devido ao grande número de 

contactos publicitários a que o indivíduo é sujeito”, neste sentido verifica-se que “A 

comunicação entrou num processo de saturação (o consumidor, num dia, recebe cerca de 

4000 estímulos de comunicação) em que a diferenciação e a atenção são cada vez mais 

difíceis de conquistar” (Rasquilha, 2009:40). 

Assim sendo, a apresentação de estímulos em grande quantidade e a sua longa 

duração, influencia o sentimento de saturação do público levando-o muitas vezes a fazer 

zapping (“público de televisão comercial que muda de canal (em geral usa o controle remoto, 

embora isso possa ser feito manualmente) para evitar os comerciais. O zapping também ocorre 

quando o público-alvo grava um programa (ou seja, com o uso de uma videocassete ou 

aparelho de DVD) e apaga os comerciais”)”
20

. 

Desta forma, “cada vez mais, tem-se detectado o fenómeno do zapping durante a 

emissão de blocos publicitários. Este fenómeno atinge enormes proporções nos públicos mais 

jovens” (Caetano; Estrela, 2004:142). 

3.7. Recordação publicitária 

 

Relativamente à relação de envolvimento entre o público e a publicidade, importa 

definir alguns conceitos apropriados, como é o caso da Recordação Espontânea/Genérica 

(“recordação da publicidade em referência à classe de produto em análise de forma 

espontânea e sem qualquer orientação prévia para o mercado, marca ou meio. Ex: Que 

publicidade se lembra de ter visto na última semana?”), Recordação Sugerida (“recordação 

induzida pelo entrevistador quando diz ao entrevistado o nome das marcas que foram alvo de 

publicidade e que ele não referiu anteriormente na recordação espontânea”) e a Recordação 

Total (“somatório entre a recordação espontânea e a recordação sugerida”) (Rasquilha, 

2009:30). 

No que diz respeito aos factores que levam a que o público não receba com a eficácia 

pretendida a mensagem preconizada pela publicidade, podemos identificar três conceitos 

chave, atenção selectiva (“quando o estímulo não é notado”), distorção selectiva (“quando o 

indivíduo distorce a mensagem de maneira a adequá-la à sua personalidade. Ouve só o que 

quer e o que lhe agrada. O que não lhe agrada é posto de lado”) e a busca selectiva (“quando 

há pequenas partes da mensagem que o indivíduo retém em memória de longo prazo, sendo 

que para lhes aceder é necessário fazer uma busca”), (Rasquilha, 2009:31). 
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 McCarthy, 2008, http://www.mccarthy.com.br/2008/01/24/termos-e-definicoes-de-midia/, consultado a 10 de 

Dezembro de 2009. 

http://www.mccarthy.com.br/2008/01/24/termos-e-definicoes-de-midia/
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Kotler (1998:175) faz também referência a estes conceitos, defendendo que a atenção 

selectiva se relaciona com o facto de ser mais provável que os indivíduos entendam os 

estímulos que estão directamente relacionados com necessidades actuais, sendo também 

mais provável que entendam estímulos previstos e estímulos em que os desvios sejam maiores 

do que um estímulo normal. No que concerne à distorção selectiva, o autor considera que esta 

é uma tendência dos indivíduos para interpretar determinadas informações de acordo com as 

suas intenções próprias, reforçando assim as suas pré-concepções em vez de as contrariar.
21

 

 

4. Objectivos 

 

De acordo com a multiplicidade de estímulos publicitários que se apresentam 

diariamente em TV e Internet, torna-se interessante abordar a relação existente entre as 

mensagens publicitárias, que traduzem os objectivos das empresas, e o público que tem vindo 

a tecer considerações negativas faca à realidade a que se assiste no mundo publicitário. Assim 

sendo, os objectivos deste estudo passam por aferir qual o grau de saturação dos 

telespectadores (TV) e dos utilizadores de Internet, quais as características valorizadas pelas 

empresas (nomeadamente a empresa Vodafone), actualmente, para a concepção das suas 

campanhas nos dois meios e percepcionar que melhorias podem ser feitas parar alterar o 

panorama de repulsa e cansaço face aos estímulos publicitários (de acordo com as 

preferências e opiniões da amostra em estudo). 

5. Metodologia de Investigação 

 

Para a obtenção de resultados que permitissem responder à pergunta de partida, foi 

necessário definir a metodologia a utilizar, que neste trabalho é de natureza mista (qualitativa e 

quantitativa). A parte quantitativa do trabalho, assente em inquéritos, foi importante, uma vez 

que a partir desta obtive evidências empíricas em relação ao tema em estudo de forma 

mensurável, o que me permitiu, de forma objectiva, perceber a realidade da amostra estudada. 

Através da parte qualitativa, que consistiu em observação participante e entrevistas, foi 

possível compreender, em detalhe, a forma como os sujeitos em análise se relacionam com o 

tema em ambiente natural, sem distorcer ou influenciar as suas acções. O trabalho de 

investigação passou pela realização de um inquérito, por duas reuniões de grupo e observação 

participante.  

O critério para a definição das classes sociais foi o dos grupos ocupacionais 

(profissões), cruzado com o grau de escolaridade (habilitações literárias) uma vez que este é 

um critério habitualmente utilizado em investigação social (veja-se Ribeiro, 2009). Denota-se a 
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UPF - Comportamento do Consumidor: Factores que influenciam no processo de decisão de compra 

dos consumidores, http://www.upf.br/cepeac/download/rev_esp_2006_art8.pdf, consultado a 10 de 

Dezembro de 2009. 
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importância da comparação entre a classe média-alta e a classe média-baixa, na medida em 

que possibilita uma análise interessante sobre o contraste existente face à opinião e ao uso 

das tecnologias. O contraste entre as idades é relevante na medida em que possibilita a 

análise da percepção sobre o tema pelos mais jovens, que têm grande ligação às novas 

tecnologias e são, por norma, mais críticos, e pelos mais velhos, pelo facto da sua idade 

permitir o acompanhamento gradual do avanço das novas tecnologias e que tenham, por essa 

razão, uma percepção diferente sobre os avanços e recuos da publicidade.  

Decidi realizar um inquérito, nomeadamente o “inquérito auto administrado” que, 

segundo Carlos Diogo Moreira no livro “Teorias e práticas de investigação” (2007:252), 

“compreende qualquer tipo de sondagem que se caracteriza por ser o próprio inquirido quem lê 

o questionário, anota as repostas e o remete, ou aliás, devolve (por correio) ao centro, equipa 

de investigação ou empresa que o enviou”. Realizei o inquérito através de correio electrónico 

(entre 1 de Fevereiro e 31 de Maio de 2010), uma vez que, este procedimento me permitiu 

“ampliar a cobertura da investigação, diminuir os custos do trabalho de campo, aumentar o 

sentimento de privacidade e anonimato e permitir ao inquirido mais tempo de reflexão” 

(2007:252).  

Dado o efeito bola de neve, o inquérito online permitiu alcançar uma amostra de 574 

indivíduos. Esta foi constituída por 63% de elementos do sexo feminino e 37% elementos do 

sexo masculino (ver anexo 5). Em relação às idades, 9,4% dos inquiridos têm idades até aos 

18 anos, 56,8% têm idades compreendidas entre os 18-24 anos, 13,5% têm idades entre os 25 

e 34 anos e 20,3% têm idades entre os 35 e mais anos (ver anexo 5.1). No que concerne às 

habilitações literárias verifica-se que 33,7% dos elementos têm ensino até ao secundário e 

66,3% ensino superior (ver anexo 5.2).  

A análise dos resultados dos inquéritos baseou-se nas percentagens válidas, não tendo 

em conta as respostas nulas e as respostas em branco. 

Optei também pela observação participante, uma vez que esta técnica “assenta na 

busca do realismo (em contraste com o controle em outros modos de investigação) e, por 

outro, na reconstrução de significado, em que à sua versão o investigador junta o ponto de 

vista dos sujeitos estudados” (Moreira, 2007:177). Esta pressupôs a extracção de resultados 

através de uma amostra de pessoas que se encontrava a visualizar TV num determinado 

momento e, numa segunda fase, procedeu-se à observação aquando essas mesmas pessoas 

estivessem a navegar na Internet. A observação participante foi realizada no dia 20 de Junho 

de 2010 e a amostra foi constituída por sete pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 

os 53 anos. O estrato social foi outro elemento a avaliar. Assim sendo, tive como participantes 

quatro pessoas da classe média-alta (chefe da PSP, Funcionária Pública – assistente técnica, 

estudante do ensino secundário na área das Ciências e Tecnologias e Professor de Educação 

Física) e três pessoas da classe média-baixa (Enfermeira, estudante de enfermagem e 

estudante de Educação Física). Quatro dos elementos em análise têm habilitações 

equivalentes ao ensino superior e três equivalentes ao ensino secundário. 
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Teddlie e Tashakkori (2003:309) defendem que “o focus group é útil para gerar ideias e 

impressões e para saber a forma como os participantes pensam e interagem numa situação de 

grupo pouco estruturada. (...) Este método é muitas vezes utilizado para fins exploratórios onde 

se pretende que os participantes pensem de forma mais aprofundada sobre um determinado 

tema de pesquisa”; desta forma, será, para mim, uma mais-valia já que, privilegia a observação 

e o registo de reacções dos membros participantes. 

Neste sentido, as duas reuniões de grupo, realizadas no dia 13 de Maio de 2010, foram 

compostas por diferentes faixas etárias (18-25 e 40-60) e diferentes classes sociais (classe 

média-baixa e classe média-alta), de acordo com os objectivos definidos para o presente 

estudo. 

Na primeira estiveram presentes seis elementos com 19, 21, 22, 44, 51 e 56 anos, 

pertencentes à classe média-baixa, sendo que dois deles têm habilitações literárias 

equivalentes ao ensino superior e outros quatro habilitações até ao ensino secundário. Como 

ocupação profissional verificou-se que três dos elementos eram estudantes, um desempregado 

e duas trabalhavam por conta de outrem, sendo funcionárias públicas (assistentes 

operacionais).  

A segunda reunião teve presente nove elementos com 20, 21 (cerca de 4), 45, 47, 53 e  

57, pertencentes à classe média-alta. Seis dos elementos têm habilitações equivalentes ao 

ensino superior e 3 habilitações equivalentes ao ensino secundário. Quanto à ocupação 

profissional, dois eram economistas, outros dois funcionários públicos (profissionais da TAP), 

um estilista e três estudantes. 

No inquérito online não se procedeu às ventilações por classe social. Tal situação 

apenas se confere nas reuniões de grupo e observação participante, isto porque os dados 

profissionais e de rendimentos dos inquiridos não foram revelados de forma conclusiva. 

Por último recorri à análise de conteúdo que, segundo Hérbert (1994), permite 

“compreender a racionalização das práticas quotidianas através de determinados tipos de 

enunciados da linguagem comum” (cf. Guerra, 2006:27). 

A análise de conteúdo teve de ser utilizada para interpretar os conteúdos resultantes 

das reuniões de grupo e, uma vez que o trabalho foi realizado em parceria com uma empresa, 

foi necessário analisar o conteúdo dos testemunhos obtidos através da mesma. 

No que diz respeito à definição da metodologia a utilizar na vertente prática do trabalho, 

os livros utilizados foram “Teorias e práticas de investigação” (Moreira, 2007) para a justificação 

da aplicação do inquérito auto administrado e da observação participante, o livro “Handbook of 

mixed methods in social & behavioral reserach” (Abbas Tashakkori e Charles Teddlie, 2003) foi 

utilizado para a justificação do uso do focus group. Para a justificação da análise de conteúdo 

foi utilizado o livro “Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso” de 

Isabel Carvalho Guerra (2006). 

 

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Abbas+Tashakkori%22&hl=pt-PT&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Charles+Teddlie%22&hl=pt-PT&source=gbs_metadata_r&cad=10
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6. Publicidade desenvolvida pela empresa Vodafone em TV  e na Internet 

 

Em relação à marca Vodafone, apenas cerca de 1% dos inquiridos se recorda dos seus 

anúncios, sendo que 0,35% dos mesmos recordam o anúncio da Efémera. No que concerne às 

restantes redes de telemóveis, verifica-se que a TMN é a mais recordada pelos inquiridos (3%) 

e a Optimus a menos recordada (0,35%) (ver anexo 16). Quando questionados sobre de que 

empresas gostariam de receber publicidade online, uma das referidas, ainda que com pouca 

expressão, foi a Vodafone. 

Para melhor compreender de que forma é feita a publicidade em TV e na Internet pela 

empresa Vodafone, realizou-se uma entrevista online (ver anexo 28) à responsável da área de 

Publicidade e Media, da Direcção de Marca & CRM da Vodafone Portugal, Lígia Pereira. 

Considerou-se fundamental que se identificassem os valores pelos quais a empresa se 

define, no que diz respeito à publicidade feita nos dois meios. Assim sendo, segundo Lígia 

Pereira, os valores são – “Costumer Obsessed Innovator: speed; simplicity and trust; We 

enable people to make the most out of life’s opportunities; Power to you”, sendo que estes 

fazem distinguir os anúncios feitos em TV e na Internet por esta empresa face às restantes. 

Quando questionada sobre “Que elementos acham importantes na concepção de um 

anúncio publicitário para que o anúncio seja recebido de forma favorável pelo público e para 

que não tenha um efeito de saturação mas sim de memorização?”, verificou-se que os 

elementos identificados pela empresa como sendo os mais importantes na concepção de um 

anúncio publicitário foram: “O conceito criativo, a mensagem, a imagem, a música, a 

diversidade e os actores são factores determinantes na concepção de um anúncio mas o mais 

importante é a ideia, que deve ser simples mas inspiradora – para cada produto/ serviço ou 

oferta comercial sazonal fazemos uma campanha”, aferindo-se assim que estes são também 

os valores que os telespectadores e utilizadores, em análise neste estudo, consideram 

fundamentais para captar a sua atenção. 

A empresa Vodafone mantém-se actualizada face às preferências do seu público-alvo 

e à notoriedade da marca, uma vez que para isso são desenvolvidos estudos que têm revelado 

uma boa reacção do público face à sua publicidade: “A avaliação é boa. Segundo os diversos 

estudos que fazemos, temos obtido notas bastante positivas quer em relação à nossa marca, 

quer em relação à concorrência”. 

Segundo Lígia Pereira, no que diz respeito às estratégias definidas para as campanhas 

publicitárias nos diferentes meios, constata-se que “A maior parte das nossas campanhas são 

baseados no mesmo conceito/imagem para os diversos meios (imprensa, outdoor, rádio, 

formatos especiais). No entanto cada meio tem as suas especificidades, por isso a adaptação é 

feita em função das características de cada meio e da oferta comercial. Neste momento em 

termos de Internet/redes sociais destacamos a nossa página do Facebook “Vodafone música” 

que em menos de um mês atingiu os 20.000 fãs”. 

Inquirida sobre “O que distingue a publicidade online e a publicidade em TV feita pela 

Vodafone?”, a responsável da área de Publicidade e Media, da Direcção de Marca & CRM da 
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Vodafone Portugal, explicou que “O formato e as especificidades do meio. Na Internet temos a 

possibilidade de encaminhar as pessoas para microsites e para a loja online através de um 

simples clic. Neste meio tiramos partido do potencial da interactividade da marca com as 

pessoas. A Internet permite-nos “estar” mais tempo com as pessoas, por isso aproveitamos 

para tirar mais partido da componente divertida da marca e temos mais espaço para passar 

informação mais pormenorizada sobre os produtos e serviços.  

Em TV temos menos tempo, por isso temos que ser mais resumidos e preocupamo-nos 

essencialmente em contar uma história que ilustre que a Vodafone tem as melhores soluções 

para as necessidades das pessoas. Nesse sentido o nosso objectivo é ilustrar que a Vodafone 

dá poder às pessoas”. 

Para perceber se esta empresa tem em conta a extensão dos anúncios colocou-se a 

questão “A Vodafone tem em conta a duração dos seus anúncios em TV? E as vezes que este 

passa num bloco publicitário?”, sendo que a empresa afirma “Sim, todas as campanhas têm o 

seu respectivo plano de meios feito rigorosamente para atingir a maior eficácia e eficiência do 

investimento”. 

O feedback que a Vodafone tem dos seus anúncios televisivos, segundo Lígia Pereira, 

é positivo.  

Relativamente à publicidade online, a empresa utiliza “Microsites, bannners, floating 

Ads, landing pages, interstitials, mrecs, mrecs expansíveis, mrec video, leader boards, 

masthead, masthead-video; skyscraper; half banners, half banners expansíveis, layers; Ad 

card”, revelando que a empresa varia nos formatos utilizados na publicidade online. 

A Vodafone considera ainda que uma campanha é tanto mais vantajosa “Dependendo 

do target e do budget das campanhas. A TV permite-nos chegar a mais pessoas em menos 

tempo, mas significa um investimento maior. A Internet permite-nos segmentar mais as 

campanhas, e atingir o target de forma mais precisa, com investimentos inferiores”. 

Quando inquiridos sobre se “A publicidade feita na Internet é um complemento à 

publicidade feita em TV? Ou vale por si mesma?” apurou-se que -  “Temos campanhas em que 

a Internet é um complemento e temos campanhas onde utilizamos exclusivamente o meio 

Online. Varia muito consoante os objectivos a atingir”. 

Por fim, afere-se que a Vodafone apresenta como tendências para o futuro “Internet, 

televisão por cabo e formatos especiais no exterior e meios que interajam com as pessoas. A 

Internet é, sem dúvida, um meio privilegiado. Embora todos os meios se complementem tem de 

ser feita sempre a devida segmentação de forma a impactar de forma mais eficaz o target que 

queremos atingir”. 

 Embora não tendo sido fortemente recordada pela amostra em análise, constata-se 

que a empresa Vodafone se distingue pela inovação, interacção, dinamismo e actualização 

constante, características que são valorizadas pelos telespectadores e utilizadores de Internet, 

o que faz com que a empresa seja um exemplo favorável para a melhoria do desenvolvimento 

de campanhas publicitárias em TV e na Internet. 
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 7. Análise de resultados 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados que demonstram o sentimento que os 

públicos têm face às mensagens publicitárias difundidas em TV e na Internet, assim como os 

resultados que respondem à pergunta de partida "de que forma poderá o público saturado de 

estímulos publicitários tornar-se mais receptivo face à mensagem difundida pelos anunciante”. 

 As principais conclusões retiradas reflectem que os telespectadores (TV) e utilizadores 

da Internet se encontram saturados face aos estímulos que diariamente recebem através dos 

dois meios e que é necessário que as marcas inovem na sua forma de comunicar com o seu 

público alvo para que a publicidade possa ser mais eficaz e não repulsiva. 

7.1 Saturação de estímulos publicitários em TV 

 

Os resultados obtidos nos inquéritos, reuniões de grupo e observação participante, 

permitiram compreender o sentimento de saturação do público face aos estímulos publicitários 

em TV. 

Para que se percebesse qual o tempo disponibilizado a assistir TV e qual o suporte 

através do qual o fazem, foi questionado qual o meio onde os inquiridos visualizam TV e qual o 

tempo dispensado a esta prática, durante os dias úteis (durante o dia e à noite) e os fins de 

semana e feriados. Assim sendo, verifica-se que existe um equilíbrio entre géneros no que diz 

respeito à visualização nos dois meios, 20% das mulheres face a 37% dos homens vê TV tanto 

no televisor como na Internet. O mesmo se verifica em relação à visualização apenas na 

Internet, onde a diferença entre sexos não é muito significativa - 0,3% das mulheres face a  2% 

dos homens. No entanto, quando se trata apenas da visualização de TV através do formato 

clássico (Televisão), repara-se que são as mulheres que mais assistem a este meio, cerca de 

79%, face a 70% dos homens. São as mulheres que mais assistem a TV, como tal, são estas 

que mais estímulos publicitários recebem provenientes deste meio (ver anexo 6). Em relação 

às idades, conclui-se que são os jovens que mais TV vêem na Internet e por conseguinte serão 

os mais jovens a estar mais susceptíveis às mensagens publicitárias difundidas em TV na 

Internet. Por outro lado, as classes etárias mais velhas são as que mais assistem apenas na 

TV, sendo estes os mais atentos aos estímulos publicitários deste meio (ver anexo 6.1). Todas 

as faixas etárias preferem ver TV no clássico aparelho televisivo. Veja-se o gráfico abaixo 

apresentado: 
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Gráfico 4 - Normalmente, vê televisão no televisor ou noutro suporte, como por exemplo, a 

Internet? 

 

Em relação ao tempo dispensado durante os dias úteis (durante o dia), quanto mais 

velhos são os inquiridos, mais tempo passam a ver TV. Com efeito, até aos 18 anos, 60% 

vêem apenas 1 hora de TV por dia, de forma similar aos indivíduos  dos 18-24 (62%). Já acima 

destas idades, o peso de 1 hora de TV diária aumenta: 25-34 (66%) e dos 35 e mais anos 

(68%). Entre 1h a 3h por dia, os mais novos são os que menos vêem TV, quer seja até 1 hora 

diária, quer seja de 1 a 3 horas diárias, atente-se para o gráfico abaixo apresentado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os inquiridos com menos habilitações literárias são os que passam mais horas (mais 

de 3 horas por dia) em frente à TV (10% face a cerca de 7% dos inquiridos com habilitações 

equivalentes ao ensino superior) (ver anexo 7.1). 

Em relação à profissão, são os inactivos/não estudantes que mais tempo vêem TV 

durante o dia nos dias úteis. Cerca de 17% passam mais de 3 horas por dia em frente ao ecrã 

sendo que apenas 2% dos trabalhadores e 10% dos estudantes o fazem (podendo justificar-se 

pelo facto de exercerem as suas profissões ou estudarem durante a semana e durante o dia) 

(ver anexo 7.2). 

Em relação ao tempo que os inquiridos passam a ver TV durante os dias úteis mas à 

noite (ver anexo 7.3), verifica-se a seguinte situação: 
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Gráfico 3 Tempo disponibilizado a ver Tv durante os dias úteis, durante o dia 

(cruzamento com a idade) 
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Gráfico 4 - Tempo disponibilizado a ver TV nos dias úteis, à noite 

 

No que diz respeito a este meio, tanto os membros da classe média-baixa como da 

classe média-alta e tanto jovens como mais velhos, procuram com mais frequência conteúdos 

informativos e de entretenimento. 

Para aprofundar a relação que os indivíduos têm com o meio TV, foi averiguado se 

estes seriam fiéis espectadores de algum programa e/ou canal. Verificou-se que 59% o são, 

contrastando com 41% que dizem não seguir nenhum programa ou canal em especial (ver 

anexo 8). 

 

7.1.2 Caracterização dos Blocos Publicitários 

 

 Os adjectivos que caracterizam os blocos publicitários, para os elementos em análise, 

são diversos (ver anexo 9). No entanto, verifica-se a predominância de adjectivos com 

conotação negativa, como sendo “muito extensos” (21%), “cansativos/chatos” (17%), 

“excessivos” (9%), “aborrecidos” (8%) e “exagerados” (5%). Importa ainda referir que 

adjectivos como “saturantes” (3%), “maus” (2%), “ridículos” (1%), “horríveis” (0,35%), entre 

outros adjectivos com grande carga negativa, foram mencionados. Por outro lado, os adjectivos 

positivos identificados como, “criativos” (0,70%), “originais” (0,52%) e “inovadores” (0,35%), 

entre outros, são muito pouco referidos pelos inquiridos.  Como tal, concluo que a forma de 

publicitar as marcas em TV não está a ser recebida de forma favorável pelos espectadores, o 

que pode contribuir para uma consequente imagem pouco lisonjeira da marca que produz o 

anúncio. A mesma tendência é apresentada nas reuniões de grupo desenvolvidas, sendo que 

para as duas classes sociais e as duas faixas etárias em análise, a repetição, extensão e 

quantidade excessiva dos anúncios publicitários, são as características mais vincadas 

quando tentam definir blocos publicitários em TV (“Há uma situação que me afecta bastante 

que é o facto de repetirem inúmeras vezes o mesmo anúncio. No mesmo intervalo passam 

duas, três vezes o mesmo anúncio”). A repulsa face aos blocos publicitários a que têm que 

assistir em TV é unânime,  sendo que expressões como, “Tudo menos publicidade!”, “Mudo de 
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canal para ver o que está a dar noutros canais e para fugir à publicidade”, “Interesso-me pela 

mensagem que a publicidade veicula dependendo da quantidade, se for muita as pessoas têm 

tendência a desligar”, “Publicidade Não!”, “Temos obrigatoriamente que ver publicidade, é 

imposta”, entre outras, imperam nos dois grupos em análise. 

Ainda nas reuniões de grupo, em relação aos indivíduos de classe média-baixa, a 

saturação face aos blocos publicitários é mais notada, uma vez que os indivíduos de classe 

média-alta demonstram mais compreensão face à publicidade: existe quem goste de analisar 

publicidade (não deixando de se referir que a publicidade incomoda com a repetição e  

extensão dos anúncios) e quem compreende o facto de ser necessário existir publicidade aos 

diferentes produtos, considerando que o horário nobre é o mais adequado para que se coloque 

publicidade em quantidades superiores. Consideram ainda ser necessário existir uma ou mais 

pausas durante os programas a que estão a assistir (referindo, no entanto, que a situação 

actual não é benéfica uma vez que consideram que a qualidade se começa a perder com a 

quantidade, extensão e repetição de anúncios publicitários - “Acho que deve haver pausas, 

acho que é importante haver publicidade (é o que nos faz consumir), mas não devia ser tão 

extensa para não cansar o espectador e para fazer com que ele não mude de canal”). 

 Dado o sentimento de repulsa e o afastamento face aos blocos publicitários, percebeu-

se ainda que os mais jovens são os que menos pausas fazem enquanto assistem a TV. Até 

aos 18 anos, cerca de 34% afirmam “nunca” fazer pausas, verificando-se a diminuição desta 

tendência com o avanço da idade, dos 18-24 anos 21%, dos 25-34 21% e com 35 e mais anos 

18% (ver anexo 10). 

 Dos inquiridos com ensino até ao 12º ano, 22% afirma “nunca” fazer pausas, 60% 

afirma fazer “ocasionalmente”, 6% “regularmente” e 12% “uma ou mais pausas”. Por outro lado, 

dos inquiridos com habilitações literárias superiores, 20% defendem “nunca” fazer pausas, 56% 

“ocasionalmente”, 17% regularmente e 8% “uma ou mais pausas” (ver anexo 10.1). 

  Para um melhor compreensão da empatia e do grau de satisfação dos inquiridos face à 

publicidade em TV, foi pedido que a associassem a uma expressão (género smile msn). Desta 

forma, as respostas obtidas mostram que prevalecem as expressões com sentimentos 

negativos associados (ver anexo 11). Veja-se o gráfico abaixo apresentado: 
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Gráfico 5 - Se tivesse que associar uma expressão (género smile msn") à publicidade que assiste 

normalmente em TV, qual seria? 

  

 No que diz respeito às faixas etárias, verifica-se que os jovens até aos 18 anos são os 

que mais se sentem “contentes/satisfeitos ” (13%) e, por outro lado, “tristes/aborrecidos ” 

(31%). Os adultos, com idades compreendidas entre os 18-24 anos, são os que mais se 

sentem “surpreendidos :O” (3%) e “atentos/interessados” (14%). Já os indivíduos entre as 

idades 25-34 anos, são os que mais associam a expressão “confusos/pouco esclarecidos :S” à 

publicidade existente em TV. Quanto aos inquiridos na faixa etária dos 35 e mais anos repara-

se que estes são os que se sentem mais “chateados/irritados :X” (40%), “decepcionados ” 

(18%) e, por outro lado, são também os que se sentem mais “contentes/satisfeitos ” (14%) 

(ver anexo 11.1). 

 Quanto ao comportamento que os indivíduos em análise têm quando entra um bloco 

publicitário enquanto estão a ver um programa do seu interesse (ver anexo 12), verifica-se que, 

na maior parte das vezes, estes não ficam a assistir ao bloco publicitário, tal como o gráfico 

abaixo evidencia: 
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Gráfico 6 - Assim que entra um bloco publicitário, muda de canal? 

  

 Tendo em conta o gráfico apresentado de seguida, que relaciona a idade com o 

comportamento dos indivíduos, apurou-se que os inquiridos até aos 18 anos têm uma forte 

tendência para “mudar sempre que podem” de canal (31%), enquanto os indivíduos com 

idades compreendidas entre os 18-24 anos mudam “mais de 75% das vezes” (37%). Por outro 

lado, os inquiridos com idades compreendidas entre os 25-34 apresentam os valores mais 

elevados no que concerne a “mais de metade das vezes mudo de canal” (28%) e “mais de 75% 

das vezes mudo de canal” (38%). Relativamente à faixa etária dos 35 e mais anos, repara-se 

que são os que mais vezes “nunca mudam e assistem até ao  bloco publicitário até ao fim” 

(5%). Contudo, é também a faixa etária que apresenta os valores mais altos no que diz respeito 

à opção “mudo sempre” (24%) (ver anexo 12.1). 

 

 

Gráfico 7 - Assim que entra um bloco publicitário muda de canal? (cruzamento com a idade) 

 

Quanto às razões apresentadas para as tendências supracitadas, com maior incidência 

para fazer zapping, verifica-se que o facto dos blocos publicitários serem extensos (24%), 

repetitivos (20%), desinteressantes (17%), querer fazer zapping (14%), aborrecidos (12%) 

e não gostarem de publicidade (8%), são as justificações mais apresentadas (ver anexo 13). 
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Nas reuniões de grupo apurou-se que o zapping é a forma simples que encontram para não 

assistir à publicidade (“Mudo de canal para ver o que está a dar noutros canais e para fugir à 

publicidade”). Na observação participante um dos elementos, de classe média-alta e com 47 

anos de idade, foi o único que afirmou “Deixo estar até ao fim pois não gosto de fazer zapping. 

Prefiro assistir enquanto espero pelo programa que estava a ver antes de ter sido interrompida 

pelo bloco publicitário”. 

 Concluiu-se que o tempo disponibilizado para os blocos publicitários é demasiado e 

deveria ser encurtado (ver anexo 14), veja-se o gráfico abaixo apresentado: 

 

 

Gráfico 8 - O que pensa do tempo disponibilizado para os blocos publicitários? 

 

O grau de saturação dos elementos em análise face ao tempo disponibilizado para a 

transmissão dos blocos publicitários é elevado. Para ter uma noção mais clara desta situação, 

estes já ficaram a assistir e contabilizaram o tempo, apenas para ver até onde chegariam ( “Já 

fiquei a contabilizar. Os blocos publicitários da TVI chegam aos 20 minutos, é completamente 

ridículo. Incomoda-me! Eu quero ver apenas o que me interessa”). Um  dos elementos, de 

classe média-alta com 53 anos de idade, afirma que “Não tenho paciência sequer para ver até 

onde os anúncios vão chegar, pois já sei que são demasiado extensos, repetitivos e 

desinteressantes” . 

 Os blocos publicitários são, em alguns casos, motivo para passar menos tempo em 

frente à TV (ver anexo 15), identificando-se as seguintes conclusões: 

 

0%
6%

94%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pouco tempo, 
deveria ser mais

Está adequado Demasiado tempo e 
deveria ser 
encurtado



 
 

 

 

30 

 

Gráfico 9 - O facto de ter que assistir a blocos publicitários durante o período que pretende assistir 

a um determinado programa pode ser motivo para passar menos tempo em frente à TV? 

 

7.1.3 Percepções face aos Blocos Publicitários em TV 

 

Quando pedido para associarem a publicidade em TV a uma cor, a resposta dada 

pelos membros de classe baixa foi o laranja, porque associam o laranja às marcas, aos seus 

logótipos e, consequentemente, como cor predominante na publicidade feita em TV. Os 

intervenientes pertencentes à classe média-alta escolheram a cor vermelha por considerarem 

que a publicidade em TV é agressiva. 

Relativamente aos objectos, os elementos da classe baixa associam a publicidade em 

TV a uma colher de pau (para com ela ter autoridade para a fazer sair do seu televisor)  e os 

participantes da classe média-alta associam-na a um comando (o que lhes permite fazer 

zapping). 

Os anúncios mais recordados, pelos dois grupos em análise nas reuniões de grupo, 

foram o BES (utiliza jogadores de futebol e passou várias vezes antes do Mundial de futebol 

2010), Pingo Doce (repetição) e ar condicionado Dayo (anúncio que já não está a passar em 

TV mas é recordado por um participante). Os resultados dos inquéritos face a esta questão, 

embora variados (ver anexos), denotaram o grau de recordação elevado face aos anúncios,  

Pingo Doce (31%), Meo (7%) e BES (4%), aferindo-se que, tanto o Pingo Doce como o BES, 

são os anúncios mais recordados entre os meses de Fevereiro e Maio (altura em que foram 

realizados os inquéritos e as reuniões de grupo) (ver anexo 16).
22

 

No decorrer da observação participante, que possibilitou a análise em ambiente natural 

de 7 elementos que, numa primeira fase, visualizavam TV e, numa segunda fase,  utilizavam o 

computador para aceder a páginas da Internet, reparou-se que todos tiveram comportamentos 

semelhantes. Todos eles fizeram zapping na altura em que se deparavam com os blocos 

publicitários, estando ou não a assistir a um programa do seu agrado. Apenas um elemento em 

análise parou para ver um anúncio publicitário, quando questionado sobre a razão de ter ficado 

a assistir aquele anúncio a resposta dada foi “Parei apenas porque o anúncio me faz rir. Não 

                                                           
22

 Informação recolhida das reuniões de grupo realizadas por Raquel Póvoas, no dia 13 de Maio de 2010. 
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consigo assistir a outro tipo de anúncios, apenas se o tema me interessar bastante e o humor é 

uma mais valia”. 

O olhar era imediatamente desviado do televisor quando deparados com publicidade, 

notando-se que se não fizessem zapping, distraíam-se com outro tipo de actividades. Um dos 

elementos de classe baixa, com 21 anos, mudou de canal para a Fox Life e afirmou - “A Fox 

Life tem uma grande vantagem, os anúncios são muito pequenos”. 

Cerca de 5 elementos da observação participante consideram que a publicidade de 2 

minutos (às vezes 30 segundos, 1 minuto), é um “grande aborrecimento”, “uma verdadeira 

perda de tempo” e questionam-se “Ainda mais 2 minutos?! Já não chegam os 20?”. Acham 

ainda que este tempo “Interrompe e tem que se continuar mais tempo à espera. O tempo dos 

blocos publicitários já é de mais”. Apenas dois dos elementos em observação afirmam que, 

“Pode-se fazer uma pausa antes de assistir, ainda que seja pouco tempo” e “Retirava os 

anúncios de 2 minutos mas prende a atenção porque é pouco tempo e as pessoas acabam por 

não mudar de canal ou mudam muito rápido”. 

Observou-se que um dos elementos da classe baixa comentou “Sempre a mesma 

coisa…”, seguindo-se o zapping. Acrescentou ainda que “Já cheguei a adormecer, deve ser a 

única vantagem dos blocos publicitários”. Quando questionados sobre que tipo de comentários 

surgem quando visualizam TV com amigos e familiares e se deparam com blocos publicitários, 

verificou-se que as duas classes e faixas etárias em análise têm comportamentos no mesmo 

sentido, pois identificam-se com os seguintes comentários: “Que ridículos, não tinham outra 

hora?”, “Tanto tempo!”, “Que seca...”, “Agora vem aí uma hora!”, “Muda-se de um canal para o 

outro e é sempre igual…”, “Olha estava a dar o mesmo no outro canal!”, “Outra vez?!” e 

“Chega!”. 

7.2 Saturação de estímulos publicitários na Internet 

 

 Para aferir o grau de saturação dos utilizadores face aos estímulos publicitários na 

Internet, foram analisados os resultados provenientes do inquérito online, das reuniões de 

grupo e da observação participante. 

 Quanto ao tempo dispensado a utilizar Internet pelos inquiridos, aferiu-se que durante o 

dia, nos dias úteis, os homens passam mais de 3horas por dia (47%) a utilizá-la 

comparativamente às mulheres (30%) (ver anexo 17). 

  As mulheres, por sua vez, passam mais tempo a utilizar a Internet entre 1hora (35%) e 

1h-3h (35%) do que os homens (1hora -20% e 1h-3h – 33%) (ver anexo 17). 

 Verifica-se ainda que são as faixas etárias mais jovens que mais tempo passam a 

utilizar a Internet durante o dia, nos dias úteis, sendo que até aos 18 anos se verifica cerca de 

38% entre 1h-3h e entre os 18-24 anos cerca de 39% dos inquiridos utilizam mais de 3horas 

(ver anexo 17.1). 

 Os inquiridos mais velhos passam menos tempo durante o dia, nos dias úteis, a utilizá-

la, uma vez que a faixa etária dos 18-24 anos se destaca por ser a que passa com mais 
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frequência cerca de 1hora, e a partir dos 35 anos destaca-se o uso da Internet entre 1h-3h (ver 

anexo 17.1). 

 Nos dias úteis mas durante o período nocturno, aferiu-se que os homens são os que 

mais tempo passam a utilizar a Internet, entre 3 e mais horas (46%), sendo que as mulheres 

passam mais cerca de 1hora (22%) e entre 1h-3h (45%), face ao sexo masculino onde cerca 

de 14% dos inquiridos afirma passar 1hora e cerca de 40% entre 1h a 3h (ver anexo 17). 

 As faixas etárias mais jovens que mais tempo utilizam a Internet, até aos 18 anos cerca 

de 41% afirma estar entre 1h a 3h e cerca de 31% afirmam estar mais de 3horas, a faixa etária 

dos 18-24 anos destaca-se por cerca de 46% dos inquiridos passar entre 1h a 3h e cerca de 

46% passar mais de 3horas (ver anexo 17.1). 

 Nos fins de semana e nos feriados, onde há mais tempo disponível para realizar 

diferentes actividades, verifica-se que os homens passam mais tempo na Internet, uma vez que 

70% dos inquiridos masculinos afirma estar mais de 3horas, contrastando com cerca de 51% 

das mulheres que a utilizam mais de 3horas neste período (ver anexo 17). 

 De acordo com os elementos das reuniões de grupo, todos utilizam a Internet, sendo 

que os jovens o fazem com mais regularidade do que os mais velhos, considerando-a até 

viciante. É ainda importante referir que os participantes com menos habilitações literárias são 

os que menos a utilizam, no entanto, consideram que “Temos que nos actualizar, se não 

ficamos desactualizados, ficamos “estúpidos”. “Nós vamos ficar como eles estão lá agora nas 

terras, sem perceber ”. Dois elementos da classe baixa dizem ainda estar a iniciar o processo 

de aprendizagem na Internet e que sentem que é uma grande mudança face às tecnologias 

com que estavam acostumadas a lidar. 

 

 7.2.1 Finalidades do uso da Internet 

  

 Quanto à finalidade do uso deste meio concluí-se que, os inquiridos que têm 

habilitações literárias até ao secundário utilizam-no, com mais frequência, para fins 

relacionados com o “entretenimento/diversão” (26%), contrastando com os inquiridos com 

habilitações equivalentes ao ensino superior que destacam a opção “trabalhar/estudar” (39%). 

Por sua vez, os intervenientes com mais idade são os que a utilizam para fins relacionados 

com “trabalhar/estudar” e “obter informação rápida sobre algo” (ver anexo 18). A opção 

“entretenimento/ diversão” e “comunicar (emails, chats, etc)”, são finalidades recorrentes das 

faixas etárias mais jovens (ver anexo 18.1). Atente-se para gráfico a seguir apresentado: 
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Gráfico n.º 10 Finalidades do uso da Internet (cruzamento com a idade) 

 

 7.2.2 Conteúdos procurados na Internet 

 

 Em relação aos conteúdos que os inquiridos mais procuram na Internet, constatou-se 

que aqueles com habilitações literárias inferiores (até ao secundário) procuram mais conteúdos 

lúdicos (38%) e os inquiridos com habilitações literárias superiores (ensino superior) procuram 

mais conteúdos informativos (54%) (ver anexo 19). 

 As mulheres, por sua vez, procuram mais conteúdos lúdicos (28%) do que os homens 

(27%) o mesmo se verifica em relação aos conteúdos educativos, onde 26% das mulheres 

afirma procurar este tipo de conteúdos contrastado com 13% dos homens que têm o mesmo 

comportamento. Por outro lado, no que diz respeito aos conteúdos informativos, verifica-se que 

o sexo masculino tem maior expressão (61%) do que o sexo feminino (46%) (ver anexo 19.1). 

 Os jovens até aos 18 anos são os que mais procuram conteúdos lúdicos (49%). Em 

relação aos informativos conclui-se que as faixas etárias dos 18-24 anos (53%), dos 25-34 

anos (59%) e a partir dos 35 anos (49%) são as que mais procuram este tipo de conteúdos. No 

que respeita aos conteúdos educativos, afere-se que são os menos procurados, notando-se 

que a faixa etária dos 35 e mais anos é a que os procura mais (38%) (ver anexo 19.2). 

 De acordo com a opção “outros” conteúdos, cerca de 4% dos inquiridos afirma que 

procura todos os conteúdos, como sendo, lúdicos, informativos e/ou educativos (ver anexo 

19.3). 

A classe baixa, analisada na reunião de grupo, procura com mais frequência conteúdos 

de entretenimento. Os mais jovens utilizam a Internet para trabalhar, para ir a redes sociais e 

para consultar o email. Para estes os conteúdos mais atractivos são os de entretenimento, 

assim como para os elementos da classe social baixa. Os mais velhos e de classe média-alta, 
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utilizam a Internet para trabalhar e consultar o correio electrónico, sendo que os conteúdos 

informativos são os mais atractivos. Em ambas as reuniões os elementos consideram que este 

meio é indispensável nos dias de hoje, visto que para qualquer actividade que desempenhem, 

seja na faculdade e/ou nos seus trabalhos, é necessário recorrer à Internet - “Tudo gira à volta 

da Internet, é uma exigência. Antes era o fax no trabalho, agora é a Internet”. 

 

7.2.3 Percepções face à publicidade na Internet 

 

 Quando questionados sobre se reparam na publicidade quando entram nas páginas 

online, denota-se que todas as faixas etárias “raramente” reparam na publicidade que aí existe 

(ver anexo 20), aferindo-se ainda as seguintes particularidades: 

 

 

Gráfico n.º 11 Reparam na publicidade quando entram nas páginas online? 

 

Face aos produtos que os inquiridos mais associam à publicidade na Internet, verifica-

se que são os mais velhos, com 35 e mais anos, que “não se recordam” (41%) e não associam 

a nenhuma categoria de produtos. Por outro lado, os jovens até aos 18 anos associam a 

publicidade feita na Internet, com maior expressão, aos telemóveis (17%), sendo que os mais 

velhos, com mais de 35 anos, são os que menos associam a este produto (5%). Em relação ao 

produto “jogos”, é a faixa etária dos 18-24 que mais os associa à publicidade online (8%), o 

mesmo acontecendo para os produtos “bancos” (12%) e “informática” (4%). Já em relação aos 

“créditos”, são as faixas etárias superiores, que os associam à publicidade online (25 aos 34 

anos – 9% e 35 e mais anos – 4%) (ver anexo 21). 

 Os sítios da Internet mais associados à publicidade online pelos inquiridos foram, o 

Sapo (4%), Facebook (3%), Hi5 (3%), Msn (2%), Google (2%), redes sociais no geral (1%) e 

sítios da Internet informativos (1%). Ainda nesta questão, verifica-se que cerca de 25% afirma 

“não se recordar” e cerca de 4% afirma associar a “todos os sites” (ver anexo 22). 

 No que concerne às marcas a que mais associam à publicidade neste meio, os 

participantes identificam a Cofidis (2%), Sapo (2%) e Meo (1%). Cerca de 25% dos inquiridos 

afirma “não se recordar” (ver anexo 23). 
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 Quando questionados sobre se fixam a atenção na publicidade que encontram nas 

páginas online (ver anexo 24), verificou-se que grande parte dos inquiridos ignora-a, veja-se o 

gráfico abaixo apresentado:  

 

 

 

 Os inquiridos revelam que, na maioria das vezes, sentem necessidade de eliminar por 

completo a publicidade online com que se deparam (ver anexo 25), veja-se o gráfico abaixo 

apresentado: 

 

 

 

 

  

 Quando se encontram a desenvolver uma determinada tarefa e são interrompidos por 

publicidade online, nomeadamente as janelas de pop-up, afere-se que apenas uma minoria fica 

interessado e tentado a clicar, aumentando a notoriedade e o conhecimento face à marca. A 
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Gráfico 12 - Fixa-se na publicidade e presta-lhe atenção ou por norma desvia imediatamente 

o olhar? 

 

Gráfico 13 - Se tiver forma de eliminar qualquer publicidade fá-lo-á? 
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grande parte dos inquiridos nutre sentimentos negativos, como a irritação e o desprezo, 

quando são interrompidos (ver anexo 26), tal como demonstra o gráfico a seguir apresentado: 

 

 

 Aquando questionados sobre se têm bloqueadores de janelas de pop-up nos seus 

computadores, constata-se que a faixa etária dos 35 e mais anos, inquiridos mais velhos, são 

os  que menos têm bloqueadores de janelas de pop-up (21%). No entanto, todas as faixas 

etárias demonstram bloqueadores de janelas de pop-up no seu computador (ver anexo 27). 

Repare-se no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

Em relação aos participantes das reuniões de grupo verificou-se que todos os 

elementos possuem bloqueadores de janelas de pop-up e consideram que esta é uma 

ferramenta essencial para que possam navegar na Internet sem serem interrompidos 

constantemente: “É completamente irritante ser incomodado pela publicidade que interrompe”. 
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Gráfico 14 - O que sente quando está a desenvolver uma determinada tarefa na Internet e é 

interrompido por uma janela de pop-up? 

Gráfico 15 - Tem bloqueadores de janelas de pop-up no seu computador? 
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Durante as reuniões de grupo realizadas, foi pedido que todos os elementos 

completassem a afirmação “Publicidade perfeita no meu computador seria…”,  tendo como 

opções A)“Não existe publicidade perfeita”, B)“A que batesse no meu ecrã e perguntasse, 

posso entrar?, C) A que já recebo, a qualquer hora, lugar e disposição, D) “A que faz trabalhar 

o meu bloqueador de janelas de pop-up”. Cerca de cinco participante escolheram a opção A), 

seis optaram pela opção B) e sete pela opção D, aferindo-se, mais uma vez, a repulsa face à 

publicidade neste meio. 

 

7.2.4 Publicidade em TV ou na Internet? 

 

Entre as classes sociais e as diferentes idades em análise, existe primazia pela TV. 

Este é o meio onde os inquiridos consideram que as mensagens publicitárias são melhor 

recebidas (ver anexo 33), o que vai ao encontro à preferência demonstrada pelos anunciantes 

em fazer publicidade, com mais expressão, neste meio. Atente-se para o gráfico abaixo 

apresentado: 

 

 

Gráfico 16 - Em qual dos meios acha que a mensagem difundida pela publicidade é melhor 

recebida pelo público? 

 

8.  Propostas de melhoria  

  8.1. Propostas de melhoria para a publicidade em TV 

 

Depois de analisado o grau de envolvimento e/ou cansaço/“antipatia”/saturação face 

aos blocos publicitários em TV, seguem-se as propostas de melhorias que os anunciantes 

devem ter em conta para tornar os seus estímulos publicitários eficazes e mais atractivos. As 

propostas apresentadas têm como fundamento o inquérito online desenvolvido, as reuniões de 

grupo assim como a observação participante. 
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Após questionados sobre o que os faz recordar do anúncio que apontaram ser “o 

primeiro que lhes vem à cabeça”, verifica-se que a boa qualidade é a principal razão (16%), 

aferindo-se que também a má qualidade (11%) faz com que os inquiridos se recordem do 

anúncio, o que faz com que se associe a má qualidade do anúncio à marca, não sendo, 

portanto, favorável para estas. A música utilizada é uma característica importante, dos 

inquiridos 9% consideram que é uma forma de memorizar o anúncio e de o associar à marca. 

Outras características como os actores utilizados (5%), a originalidade (4%) o humor (4%) e o 

tema (4%) da publicidade são contributos importantes para a recordação dos espectadores. É 

de salientar que existem características negativas como, utilizarem música repetitiva e 

consequentemente irritante (8%), o facto de serem anúncios repetitivos (6%), saturantes (5%), 

irritantes (4%) e demasiado extensos (4%), que fazem com que os espectadores se recordem 

do anúncio e da marca associando-os não à boa qualidade mas sim à má qualidade 

traduzindo-se na perda de credibilidade e distinção da marca (ver anexo 29). 

No que concerne às características da publicidade em TV, os indivíduos da classe 

média-alta, presentes na reunião de grupo,  consideram que as figuras públicas não têm 

influência na captação de atenção, já os indivíduos da classe média-baixa, defendem, por 

exemplo,  que o primeiro anúncio que lhes vem à cabeça é o anúncio do BES porque utiliza 

como personagem principal o Cristiano Ronaldo. Segundo a classe média-alta, a cor, o som e 

o produto são os principais aspectos para que se sentirem atraídos por um anúncio televisivo. 

Algumas melhorias seriam feitas segundo os inquiridos de classe média-baixa, “Tem 

que existir uma entidade reguladora mais forte para controlar a publicidade que vem cá para 

fora. O conteúdo da publicidade afecta bastante, cria hábitos, por exemplo nas crianças”, “Um 

canal pago pelo estado, como a RTP1 e a RTP2, devia cortar na publicidade”, “Se houvesse só 

dois ou três spots publicitários, seria mais fácil memorizar a mensagem e sentir-se mais 

atraído”, “Colocaria 2 ou 3 anúncios por intervalo e aumentava a taxa de pagamento de multas 

para os blocos publicitários que ultrapassam o tempo”, “A publicidade tem que ser encurtada”.  

Na segunda reunião, apresentaram-se como sugestões, para além de se encurtar o 

tempo dedicado à publicidade, diminuir a repetição e apostar na variedade ao invés da 

quantidade e apostar-se mais no product placement, sendo esta uma forma mais subtil de fazer 

publicidade e de torná-la eficaz pois não interrompe, não incomoda e adapta-se ao ambiente 

protagonizado pela situação transmitida. 

Após verificado o sentimento de saturação dos espectadores e as sugestões por eles 

feitas, surge a questão – Não será benéfico, para ambas as partes, que se revejam os 

critérios de realização e transmissão de estímulos publicitários em TV? Afinal, o objectivo 

de quem transmite é ser eficaz e o de quem assiste é ser cativado… 

Assim sendo, concluí-se que é benéfico para os anunciantes em TV (nomeadamente 

para a empresa Vodafone, que segundo os dados obtidos, não é tão recordada actualmente 

como outras marcas), que se encurte o tempo dispensado para os blocos publicitários, 

para não cansar e não criar um sentimento de repulsa que pode ser traduzido, por exemplo, no 

acto de zapping. O número de estímulos publicitários num bloco publicitário necessita de 
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ser também revisto, por existirem demasiados verifica-se que os espectadores captam menos 

a mensagem que cada um quer transmitir e, ao mesmo tempo, perdem-se pela quantidade 

excessiva de mensagens a querer ser transmitidas quase em simultâneo. 

A repetição do mesmo anúncio várias vezes no mesmo spot publicitário e ao longo do 

dia, pode contribuir para a memorização mas surge a questão – As marcas querem ser 

recordadas pela quantidade de vezes em que se fazem transmitir, estabelecendo-se na 

memória dos espectadores quase por infiltração, ou querem ser recordadas pela sua boa 

qualidade e eficácia, que demonstra que mesmo não passando vezes consecutivas, o 

telespectador as recorda pelo seu dinamismo e capacidade de ser diferente? 

Para responder a esta questão, considero importante referir esta afirmação obtida na 

observação participante por um estudante do ensino superior de classe média-baixa – “Irrita 

bastante o facto de aumentar o som do televisor, era mais vantajoso se optassem pela 

estratégia da Peugout, deixa-se de ouvir barulho por completo e olha-se imediatamente porque 

não é normal, foge a tudo o que se está habituado a assistir, inova! Fiquei a olhar e só desviei 

a atenção quando o anuncio passou”. Para além de reforçar um dos aspectos negativos que já 

tinha sido apresentado pelos telespectadores (o aumento do som) constata-se que pelo facto 

desta marca ter arriscado em fazer diferente, está a ser recordada não por razões negativas 

mas sim pela distinção (não necessitando de recorrer à repetição). O telespectador não fez 

zapping, não se sentiu saturado e memorizou a mensagem do anúncio assim como a marca 

que a transmite. 

Apostar na música que envolve os anúncios (não sendo esta repetitiva e incomodativa), 

na qualidade dos actores utilizados (sendo figuras públicas ou indivíduos comuns que se 

distinguem pela qualidade na representação), no humor (aspecto referido como bastante 

vantajoso, tanto nos inquéritos, como nas reuniões de grupo e na observação participante), nas 

cores fortes, apelativas (captam a atenção e levam à recordação por parte dos espectadores), 

no som (que não deve aumentar de repente) e ser original e variado na apresentação dos 

produtos e dos temas que os protagonizam, são aspectos a ter em conta para a melhoria dos 

blocos publicitários e para que se atinja o objectivo apresentado por Fernando Valdés, 

presidente da AEA
23

  - “O que pretendemos é que se reduza o ruído publicitário”.
24

 

O conceito 3D, em voga nos dias que correm, seria uma boa aposta para as marcas 

inovarem. Segundo um inquérito
25

 realizado pelo Briefing e a Gfk – “43,7% dos inquiridos 

respondeu que gostaria de ver campanhas publicitárias em 3D na televisão. 28,8% afirma que 
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 Associação Espanhola de Anunciantes 

24
 Maria João Lima, Meios e Publicidade, “Fartos destes intervalos” - 

http://www.meiosepublicidade.pt/2007/06/18/fartos-destes-intervalos/ , consultado a 8 de Julho de 2010. 

25
 “O Universo deste estudo é constituído pelos indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 65 

e mais anos, residentes em Portugal Continental. Foi reunida uma amostra de 1.256 inquiridos, 

representativa do universo em análise, na qual os respondentes foram seleccionados através do método 

de quotas, com base numa matriz que cruzou as variáveis Sexo, Idade, Região e Habitat/Dimensão dos 

agregados populacionais”, Gfk, Briefing, http://www.briefing.pt/content/view/2763/9/, consultado a 8 de 

Julho de 2010. 

http://www.briefing.pt/content/view/2763/9/


 
 

 

 

40 

não, enquanto os restantes 27,5% dos participantes no questionário não tem opinião sobre a 

matéria (…) De registar fica ainda o facto da maioria das respostas afirmativas surgir 

principalmente nos homens dos 15 aos 44 anos e com um status A/B”
26

. 

De acordo com Manuela Botelho, secretária geral da APAN - “É que os blocos 

publicitários de 20 ou 30 minutos resultam numa perda de eficácia significativa para os 

anunciantes”
27

. 

Para reforçar a ideia de que é necessário apostar na qualidade - “A associação 

homónima da APAN acredita que sem cansar o público a publicidade poderá ser mais eficaz”.
28   

 

8.2. Propostas de melhoria para a publicidade online 

 

Após aferido o grau de saturação e de envolvimento pelos utilizadores de Internet face 

à publicidade online, seguem-se as propostas de melhoria para este meio provenientes dos 

resultados obtidos nos inquéritos, reuniões de grupo e observação participante. 

Cerca de 16% dos inquiridos afirma que se fossem eles a programar a publicidade 

online simplesmente “não receberiam” publicidade neste meio (ver anexo 30). 

Quanto ao que chama mais a atenção na publicidade online, em primeiro lugar, é a cor 

(15%), depois as janelas de pop-up sem controlo (8%), o movimento (7%), o som (4%) e a 

animação (4%). Importa ainda referir que cerca de 12% afirma que a publicidade online não 

chama a atenção. Por sua vez, as mulheres são as que reparam mais na cor (20%), no 

movimento (11%) e nas imagens (8%), sendo também estas que mais afirmam que a 

publicidade online “não chama a atenção” (12%). Em relação aos homens, estes prendem a 

sua atenção nas janelas de pop-up sem controlo (11%), no som (14%) e na animação (4%) 

(ver anexo 31). 

 Todos os participantes consideram muito importante a organização das páginas na 

Internet e a decoração das mesmas, para cativar de uma melhor forma e para que exista um 

equilíbrio entre o conteúdo (informação) das diferentes páginas e a publicidade. Assim sendo, 

os indivíduos de classe média-baixa, dão menos atenção à publicidade online, sendo que a 

primeira tendência é procurar o ícone para fechar o anúncio publicitário. Já os indivíduos de 

classe média-alta, em análise, mesmo procurando o ícone de fechar janela, prestam mais 

atenção à tipologia e apresentação do anúncio e ao produto e marca que apresentam. 

No que concerne às janelas de pop-up não existe nenhum elemento que ache benéfico 

e que goste de receber estímulos publicitários desta forma. Consideram que é uma forma 

incomodativa e que cria repulsa - “É mais atractiva a que não nos força a”. Reforçando esta 

                                                           
26

 Briefing, Inquérito Briefing/GfK: Mais de 40% dos portugueses gostariam de ver Publicidade em 3D na 

TV, http://www.briefing.pt/content/view/2763/9/, consultado a 7 de Julho de 2010. 

27
 Maria João Lima, Meios e Publicidade, “Fartos destes intervalos” - 

http://www.meiosepublicidade.pt/2007/06/18/fartos-destes-intervalos/ , consultado a 8 de Julho de 2010. 

28
 Ibidem. 
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ideia, um estudo sobre os Media desenvolvido pela APAN, demonstra que “Os consumidores 

apontam o carácter intrusivo daquela publicidade como um aspecto negativo, isto porque não 

gostam que o seu processo de navegação seja interrompido ou a sua privacidade seja violada. 

Mais do que nunca, assiste-se à rejeição dos pop-ups e do spam”.
29

 

 No decorrer da observação participante, enquanto os elementos navegam numa página 

de Internet (Clix), verificou-se que todos fechavam as janelas de pop-up. Os comentários que 

foram surgindo demonstram repulsa e irritação face a esta forma de fazer chegar publicidade 

online aos utilizadores – “As janelas de pop-up incomodam!”; “Fecho imediatamente!” e “Vou à 

Internet fazer coisas que gosto e não ser interrompido pela publicidade”. 

Apenas um elemento de classe média-alta e com 47 anos afirma que “Reparo 

imediatamente, dá nas vistas. Tenho curiosidade em saber o que é quando aparece à frente”. 

No entanto, defende que a publicidade online é excessiva. 

A classe média-baixa, privilegia os anúncios que se encontram nas laterais (“A 

publicidade na Internet, ganha mais se for apenas de lado. Por um lado não chega a todos 

porque só olha quem quer, mas ganha mais interesse nesta disposição do que se aparecer na 

frente do utilizador”, nomeadamente no lado direito e no topo das páginas, isto porque não se 

encontra no centro onde pode dificultar a compreensão dos conteúdos da página, 

considerando que desta forma a página fica “mais limpa”. Um dos elementos em observação 

afirmou ainda que - “Se tivesse forma de movimentar a publicidade online do meu computador 

colocava-a na reciclagem”, reforçando o sentimento de saturação face à publicidade online. 

Apenas um elemento desta classe afirma que “Se for de marcas, conteúdos ou temas 

familiares sinto-me tentado a clicar”. 

Consideram ainda que a publicidade se torna mais atractiva se tiver cores enérgicas e 

vivas, se for dinâmica e se for recebida através de subscrição. 

Os participantes de classe média-alta consideram que a publicidade online é mais 

atractiva se tiver texto, se for dinâmica, se se encontrar nas laterais e se as marcas apostarem 

mais na subscrição. No entanto, dois dos participantes consideram que a publicidade no topo é 

mais atractiva e tem mais vantagens (“Mudava a publicidade online para o topo, para se ver, 

sobressair”). Três elementos consideram que a publicidade estática tem mais vantagens pois 

não incomoda com o movimento constante e um dos elementos afirma ainda que  - “Não gosto 

nem de estática nem de dinâmica, nenhum tipo de publicidade online me atrai”. 

Outras sugestões foram dadas pelos elementos em análise de classe média-alta como 

- “Achava favorável que se criasse uma página dedicada exclusivamente à publicidade” 

(sugestão dada também por um elemento de classe média-alta na reunião de grupo), “Diminuía 

a publicidade nas páginas” e “Não gosto de publicidade com fundo branco, não sobressai”. 

Foi pedido aos inquiridos que dissessem a que horas gostariam de receber a 

publicidade online, em qual suporte, de que empresas, de que produtos e outras características 
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 APAN, APAN Apresenta Estudo Sobre a Publicidade nos Media, http://www.apan.pt/?ref=detnot&id=644, consultado 

a 6 de Julho de 2010. 
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que gostavam de ver realçadas na publicidade online. Assim sendo, os inquiridos mostraram 

interesse em receber publicidade online à noite (2%), ao fim da tarde (0,37%) e de manhã 

(0,37%). Cerca de 0,37% afirma preferir receber publicidade online ao fim de semana e cerca 

de 0,55% considera vantajoso recebê-la apenas uma vez por dia. Quanto ao suporte que 

preferem, 8% afirma preferir o seu email para a receber, 2% via Internet no geral, 2% na TV, 

0,18% na imprensa e 0,18% através de flyers. Em relação às empresas, 1% gostaria receber 

publicidade das empresas “do seu interesse”, 0,17% da Fnac, 0,17% da Machintosh, 0,17% de 

marcas conhecidas, 0,17% da Worten e 0,17% da Vodafone. Já em relação aos produtos, 

verifica-se que os inquiridos preferem receber publicidade relacionada com viagens (0,70%), 

música (0,18%), computadores (0,18%), concursos temáticos (0,18%), livros (0,18%) e revistas 

(0,18%) (ver anexo 30). 

As principais preferências sobre a publicidade online (ver anexo 32), pelos inquiridos, 

são ilustradas no gráfico apresentado em baixo: 

 

 

  

 Apostar na organização das páginas por forma a que a publicidade online não interfira 

com a informação presente (colocando a publicidade nos lados e no topo), apostar cada vez 

mais na publicidade dinâmica (sendo que nos sítios da Internet informativos se deve apostar na 

publicidade estática para que não incomode com o movimento), utilizar cores atractivas, som 

que fique no ouvido dos utilizadores e que os faça recordar-se da publicidade não por ser 

irritante mas por ser original, criar publicidade online animada e com recurso ao humor e ter em 

atenção onde são publicitados os produtos (fazer publicidade a produtos concretos em páginas 

cujo tema seja propício à sua divulgação), são melhorias que necessitam de ser feitas por 

forma a que a publicidade neste meio seja melhor recebida pelos utilizadores. 

 

9. Discussão de resultados 

 

 De acordo com os grupos em análise, classe média-baixa, classe média-alta, jovens 

e mais velhos, constata-se que existe um consenso quanto ao grau de saturação, à 
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necessidade de rever a disposição dos blocos publicitários em TV, à repulsa face às janelas de 

pop-up e à falta de interacção e dinamismo dos anúncios online. 

 No que concerne à publicidade desenvolvida em TV, verifica-se que a classe média-

baixa e com idades inferiores apresenta um grau de saturação mais vincado, sendo que a 

classe média-alta e os mais velhos mostram maior compreensão sobre a necessidade de 

existir publicidade neste meio e alguns elementos gostam de a analisar. No entanto, mesmo as 

classes mais altas e os elementos mais velhos, consideram que a situação actual não é 

benéfica nem para as marcas, que acabam por não conseguir distinguir-se nem captar a 

atenção dos seus públicos, nem para os públicos que se sentem incomodados e saturados 

com os estímulos que recebem. 

 Apurou-se que existe necessidade de fazer zapping ou fazer outras actividades, 

enquanto o bloco publicitário decorre, o que revela que, tanto a classe média-baixa como a 

classe média-alta de diferentes idades, não gosta de assistir e considera que os estímulos 

publicitários que recebe são desinteressantes. 

 Já no que diz respeito à publicidade feita na Internet, repara-se que os mais jovens 

são os que mais reparam na publicidade online. Todos os elementos em análise revelam 

necessidade de eliminar por completo a publicidade com que se deparam, visto que a 

“Publicidade perfeita nos seus computadores seria a que fizesse trabalhar os seus 

bloqueadores de janelas de pop-up” ou a que “Batesse nos seus ecrãs e perguntasse – posso 

entrar?”. 

 Os objectivos estabelecidos para a realização deste trabalho foram alcançados: foi 

possível analisar o grau de saturação dos públicos, abordar a visão da empresa Vodafone face 

à concepção das mensagens nos dois meios em análise e foram apresentadas propostas de 

melhorias para que se contorna-se o paradigma do tema e se respondesse de forma directa à 

pergunta de partida - "de que forma poderá o público saturado de estímulos publicitários tornar-

se mais receptivo face à mensagem difundida pelos anunciantes?". 

10. Conclusões finais 

 

 O trabalho desenvolvido permitiu-me perceber, através de artigos e estudos já 

existentes e da análise empírica realizada, que, de facto, o público que recebe estímulos 

publicitários se sente incomodado com o excesso de publicidade que recebe diariamente. 

 Os estímulos publicitários não estão a ser recebidos de forma favorável, devendo-se 

esta situação ao excesso de publicidade, à repetição constante, à falta de originalidade e ao 

tempo de transmissão prolongado. 

  A TV é o meio mais procurado pelos anunciantes, nomeadamente pela empresa em 

estudo (Vodafone), e  a Internet, apesar de estar ainda em fase de crescimento, é um meio 

promissor para as empresas, pois tem vindo a ganhar expressão como meio difusor de 

mensagens publicitárias.  
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 Indo de encontro à pergunta de partida "de que forma poderá o público saturado de 

estímulos publicitários tornar-se mais receptivo face à mensagem difundida pelos 

anunciantes?", notou-se que estes precisam de alterar a forma como chegam aos seus 

públicos através da publicidade em TV, apostando na redução dos anúncios e na sua duração, 

no product placement, na variedade, utilização de música cativante, humor, cores atractivas e 

actores de qualidade. Quanto à publicidade online, seria vantajoso para os anunciantes, 

aumentar a interacção com o público, apostar no dinamismo e inovação e dar importância ao 

local onde colocam a publicidade, sendo que a organização das páginas, tendo em conta o 

conteúdo destas, é muito importante para que os utilizadores possam reparar na publicidade 

sem a considerar irritante e inoportuna. 

 A empresa Vodafone demonstrou-se um exemplo favorável, uma vez que tem vindo a 

apostar na distinção da concepção dos seus anúncios e valoriza as características que, através 

deste estudo, são as fundamentais para os espectadores e utilizadores, como sendo a 

interacção, criatividade, originalidade, que assentam na valorização das preferências dos seus 

públicos, possibilitando-lhes “Power to you”. 

 Importa ainda referir que o presente estudo contou com algumas limitações, 

relacionadas com o número e diversidade da amostra, assim como a dificuldade em obter 

informações aprofundadas sobre os ideais de concepção das campanhas publicitárias segundo 

as empresas (nomeadamente, sobre a empresa Vodafone). Considero importante que, no 

seguimento deste trabalho, se realizam pesquisas futuras onde se abordem questões que 

merecem atenção e que não foram englobadas neste estudo de seminário. Considero que, 

depois de aferido o grau de saturação dos públicos que recebem os estímulos publicitários, 

como foi aqui desenvolvido, se deve aprofundar a vertente das empresas/marcas e das 

agências de comunicação, elementos envolvidos nas concepções das campanhas. Isto porque 

considero que é essencial perceber não só o lado do receptor como também  o lado de quem 

constrói a mensagem, que se depara com inúmeras dificuldades para tentar impressionar um 

público que é difícil de surpreender dada a abundância de estímulos diários que recebe. Seria 

de igual forma interessante analisar a evolução do mercado publicitário internacional, 

nomeadamente o Brasileiro e Espanhol (com grande expressão nesta vertente), por forma a 

adquirir conhecimentos inovadores capazes de serem apresentados no mercado nacional 

como irreverentes, atraentes e capazes de deixar o público ansioso “à espera de mais” que o 

posso surpreender.  

 Em suma, através do presente trabalho, foi possível demonstrar que  o público se 

sente saturado e necessita de ser surpreendido com publicidade que não “faça ruído” e que 

seja capaz de cativar, prender a atenção, com técnicas inovadoras e irreverentes, tanto em TV 

como na Internet.  
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Anexos 

1- Quadro nº 1 - Investimento dos anunciantes nos diversos meios em 2008 

 

2- Guião do inquérito online 

 

1.     Qual é o último anúncio de TV que lhe vem à cabeça? 

1.1. Esse anúncio ocorreu-lhe porque:  

o    Gostou; 

o    Não gostou; 

 

Explique porquê: 

  

2.     Normalmente, vê televisão no televisor ou noutro suporte, como por exemplo, a 

Internet? 

o        Vejo TV tanto no televisor como na Internet; 

o        Vejo TV apenas no televisor; 
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        o        Vejo TV apenas na Internet.  

  

3.     Em média, quanto tempo passa a ver televisão, seja no televisor, na Internet ou 

noutro suporte (ex: telemóvel)? 

  

  Dias úteis, durante 

o dia 

Dias úteis, à noite Fim-de-semana e 

feriados 

Até 1h       

1h-3h       

Mais de 3h       

  

4.     Costuma ser um fiel espectador de algum canal ou programa em particular? 

Sim.       Qual?    Não  

  

5.     Se tivesse que escolher um adjectivo que melhor caracterizasse os blocos 

publicitários em TV, qual seria? 

  

6.     Enquanto está a assistir ao seu programa de TV, sente necessidade de fazer 

pausas (para se levantar, ir fazer alguma tarefa, fazer zapping)?   

o    Nunca sinto necessidade de fazer uma ou mais pausas; 

o    Sinto necessidade de o fazer, ocasionalmente;   

o   Sinto necessidade de o fazer, regularmente; 

o    Necessito sempre de fazer uma ou mais pausas. 

  

7.     Se tivesse que associar uma expressão (“género smile msn”) à publicidade que 

assiste normalmente em TV, qual seria?   

Contente/Satisfeito :) 

Triste/Aborrecido :( 

 Supreendido :O 

Confuso/Pouco esclarecido :S 

Chateado/Irritado :x 

Decepcionado :| 

Atento/Interessado 8) 

  

8.     Assim que entra um bloco publicitário (tempo reservado à difusão de 

mensagens publicitárias por parte de uma marca para o público), muda de canal?   

o    Nunca mudo e assisto ao bloco publicitário até ao fim; 

o    Mais de 75% das vezes mudo de canal; 

o    Mais de metade das vezes mudo de canal; 

o    Mudo sempre que posso. 
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o     Mudo sempre. 

  

8.1. Porquê?  

  

9.      O que pensa do tempo disponibilizado para os blocos publicitários?  

o    Pouco tempo, deveria ser mais; 

o    Está adequado; 

o    É demasiado tempo e deveria ser encurtado. 

  

10.    O facto de ter que assistir a blocos publicitários durante o período que 

pretende assistir a um determinado programa pode ser motivo para passar menos 

tempo em frente à TV?  

o    Não tem influência; 

o    Pode em alguns casos acontecer; 

o    Acontece muito. 

  

Internet 

  

1.      Em média, quanto tempo passa a utilizar a Internet? 

  Dias úteis, durante 

o dia 

Dias úteis, à noite Fim-de-semana e 

feriados 

Até 1h        

1h-3h       

Mais de 3h       

 

2.     Com que finalidade o faz? 

o    Trabalhar ou estudar; 

o    Para obter informação rápida sobre algo; 

o    Para entretenimento/diversão; 

o    Para comunicar (emails, chats, etc.) 

o    Outro motivo. Qual? 

  

3.     Que tipo de conteúdos procura com mais frequência na Internet?  

o    Lúdicos; 

o    Educativos; 

o    Informativos; 

o    Outros. Quais? 

  

4.     Quando entra numa página da Internet, repara na publicidade que aí existe?  

o    Sempre 
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o    Na maioria das vezes 

o    Raramente 

o    Nunca 

  

5.     O que lhe chama mais a atenção numa publicidade online? 

  

6.     Que marcas ou produtos anunciam habitualmente na Internet? Sabe dizer em 

que sites?  

  

7.     Fixa-se na publicidade e presta-lhe atenção ou por norma desvia imediatamente 

o olhar? 

  

o    Presto sempre atenção; 

o    Presto atenção na maioria das vezes; 

o    Raramente presto atenção; 

o    Nunca presto atenção.  

   

8.  Se tiver forma de eliminar qualquer publicidade, fá-lo-á?  

  

o    Nunca sinto necessidade de eliminar; 

o    Sinto necessidade de o fazer, ocasionalmente, quando a publicidade não tem nada 

que me surpreenda; 

o   Sinto necessidade de o fazer, regularmente, pois por norma a publicidade com que me 

deparo é aborrecida e inoportuna; 

o    Sinto sempre necessidade de eliminá-la. 

  

9.     O que sente quando está a desenvolver uma determinada tarefa na Internet e é 

interrompido por uma janela de pop-up?   

o    Não dou importância e não me incomoda; 

o    Fico irritado; 

o    Desprezo; 

o    Fico curioso e quero saber mais; 

o    Gosto sempre de receber janelas de pop-up para saber mais sobre um determinado 

produto e ou serviço. 

  

10.  Tem bloqueadores de pop-up no seu computador? 

  

Sim             Não, mas gostaria de ter                  Não    
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11.  Se tivesse uma forma de programar o tipo de publicidade que gostaria de 

receber, (horas, suporte, empresas/produtos que gostaria de receber) como faria?  

   

12.  Se pudesse colocar como cartão de visita do se email “Publicidade aqui não!”, 

colocava?   

Sim               Não 

  

13.  Das seguintes afirmações, indique com quais concorda: 

  

o    A publicidade animada é mais cativante do que a publicidade sem acção e movimento; 

o    Fico tentado a clicar na publicidade que recebo para descobrir mais sobre a 

marca/produto/acção/empresa; 

o    As marcas deveriam alterar a sua forma de chegar ao público, sendo mais dinâmicos e 

criativos com as suas mensagens; 

o    A publicidade de hoje em dia não é excessiva; 

o    A publicidade que recebo é repetitiva (não há grande distanciamento entre as formas 

de comunicar das diferentes marcas). 

  

14. Qual o meio em que gosta mais de receber/assistir a publicidade? 

 Sempre Raramente Nunca 

TV    

Internet    

Imprensa    

Rádio    

  

15.  Se tivesse que associar a publicidade online a um produto, qual seria? E a uma 

marca? E a um serviço? 

 

Produto 

 Definitivamente Talvez Nunca 

Telemóveis    

Seguros    

Vestuário/Calçado/Acessórios    

Férias    

Redes de Telemóveis    

Jogos    

Carros    

Outra. Qual? 

 

Marcas 



 
 

 

 

54 

 Definitivamente Talvez Nunca 

Vodafone    

Clerasil    

MEO    

Barclays    

Viagens Abreu    

Optimus    

Worten    

Pingo Doce    

TMN    

ZON    

USO    

Smart    

Outra. Qual? 

 

 

Serviços 

 Definitivamente Talvez Nunca 

Telecomunicações    

Electrodomésticos    

Transportes    

Turismo    

Bancos e Seguros    

Moda    

 Outro. Qual? 

 

16. Em qual dos meios acha que a mensagem difundida pela publicidade é melhor 

recebida pelo público?  

TV 

Internet 

 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

Idade 

Até aos 18 anos 

18/24 

25/34 

35 e mais anos 



 
 

 

 

55 

Habilitações Literárias 

Até ao secundário 

Ensino Superior 

 

Profissão 

Trabalha por conta própria 

Trabalha por conta de outrém 

Trabalha por conta própria e por conta de outrem 

Desempregado 

Procura o primeiro emprego 

Estudante 

Trabalhador Estudante 

Doméstica (Dona de Casa) 

Reformado/Aposentado 

Outro/Qual 

Distrito de Residência 

 

3- Guião da Observação Participante  

TV 

Observar:  

Qual o grau de envolvimento do público em estudo com a publicidade que assiste em 

TV; 

Qual a reacção quando entra um bloco publicitário enquanto está a ver um programa; 

Verificar se pára em algum canal, enquanto está a fazer zapping, para assistir a uma 

publicidade de alguma marca; 

Que tipo de comentários surgem enquanto está a ver publicidade. 

 

1. Já alguma vez assistiu a blocos publicitários apenas para ver “até onde chegariam”, 

quanto tempo durariam? 

2. Quando assiste a TV com amigos/familiares/etc, que tipo de comentários já lhe 

surgiram acerca da publicidade com que é deparada? 

3. O que acha dos intervalos que aparecem quando um programa acabou de começar (2 

minutos, por exemplo)? 

 

Internet 

Observar: 

Qual a atenção dada às janelas de pop-up e qual a utilização feita à publicidade com 

que se deparam no ecrã.  

 

1. Está atento à disposição, tipologia, decoração, das páginas a que acede? 
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2. Se pudesse com o seu rato deslocar a publicidade para um sítio da página, qual seria? 

3. Se com o seu rato pudesse alterar características da publicidade, quais seriam? 

 

4- Guião das Reuniões de grupo 

TV 

 

Tema: “De que forma se sente o público saturado pelos estímulos publicitários em TV?” 

Introdução: Esta reunião de grupo pretende aferir o sentimento que os participantes têm 

face aos estímulos publicitários que assistem em TV. Os resultados servem para apurar 

conclusões importantes para o projecto de investigação de seminário que me encontro a 

desenvolver -  “Saturação de estímulos publicitários: TV e Internet”.  

 

1. Em média, quanto tempo passam em frente ao ecrã? 

2. Quando se sentam descontraidamente para assistir a TV, que tipo de conteúdos 

televisivos lhes interessam? 

3. Costumam ser um fiéis espectador de algum canal em particular? 

4. Enquanto estão a assistir aos vossos programa de TV, sentem necessidade de fazer 

uma ou mais pausas (para se levantar, ir fazer alguma tarefa, fazer zapping)? 

5. Estão a assistir a um canal de TV, sentem necessidade frequente de saber o que se 

passa nos restantes canais de que dispõem? 

6. Sentem-se incomodados se enquanto assistem TV surgir repentinamente um bloco 

publicitário? 

7. Enquanto assistem a blocos publicitários, sentem-se empolgados e interessados na 

mensagem que transmitem? 

8. E na maneira como são transmitidas as mensagens (som, imagem, entretenimento, 

duração)? 

9.  Assim que entra um bloco publicitário, mudam imediatamente de canal? 

10. Se o bloco publicitário inicial for de uma marca com a qual sentem maior proximidade, 

sentem-se mais motivados para assistir ao restante bloco? 

11. O que pensam do tempo disponibilizado para os blocos publicitários? 

12. O que mudariam nos blocos publicitários (tempo, criatividade, marcas,...)? 

13. Rapidamente, qual é o anuncio que vos vem a cabeça? Porquê? 

14. Se tivessem que alterar a disposição dos blocos publicitários, como o fariam? 

(mantinha/alterava a disposição actual e de que forma) 

15. Já alguma vez assistiram a blocos publicitários apenas para ver “até onde chegariam”, 

quanto tempo durariam? 

16. Se tivessem que associar a publicidade em TV a uma cor, qual seria? Porquê? E a um 

objecto? 

 

Internet 
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Tema: “De que forma se sente o público saturado pelos estímulos publicitários que recebe 

através da Internet?” 

Introdução: Esta reunião de grupo pretende aferir o sentimento que os participantes têm 

face aos estímulos publicitários que recebem através da Internet. Os resultados servem 

para apurar conclusões importantes para o projecto de investigação de seminário que me 

encontro a desenvolver -  “Saturação de estímulos publicitários: TV e Internet”. 

 

Falem-me um pouco sobre Internet. Usam muito, pouco…? 

Quanto tempo por dia? 

E quando é que usam? 

Para quê?  

1.   Estão atentos à disposição, tipologia, decoração, das páginas a que acedem? 

2.     Quando entram nessas páginas, reparam na publicidade que aí existe? 

3.     O que chama mais a atenção nessa publicidade online? 

4.     O que acham dessa publicidade?  

1.     Gostam? Qual é que chama a atenção? Qual é que dá vontade de 

saber mais, clicar…? 

2.     Incomoda? Tentam fazer alguma coisa para se livrar dela? 

5.     Se pudesse com o seu rato deslocar a publicidade para um sítio da página, qual seria? 

6.     Se com o rato pudessem alterar características da publicidade, quais seriam? 

7. Que tipo de conteúdos procura com mais frequência na Internet? 

8. Se tiverem forma de eliminar qualquer publicidade, mesmo que seja uma imagem fixa e 

sem animação, vão fazê-lo?  

9. O que sentem quando estão a desenvolver uma determinada tarefa e são interrompido 

por uma janela de pop-up? 

10. Têm bloqueadores de janelas de pop-up no vosso computador? 

11. Eliminariam totalmente qualquer tipo de publicidade no seu computador? 

12. Se tivessem uma forma de programar o tipo de publicidade que gostariam de receber, 

as horas (...), como fariam? 

13. Se pudessem colocar como cartão de visita do vosso e-mail “Publicidade aqui não!”, 

colocava? 

14. Completem a afirmação “Publicidade perfeita no meu computador seria…”: 

A) Não existe publicidade perfeita; 

B) A que batesse no meu ecrã e perguntasse, posso entrar? 

C) A que já recebo, a qualquer hora, lugar e disposição; 

D) A que faz trabalhar o meu bloqueador de janelas de pop-up. 

 

5 – Variáveis de caracterização – Sexo, Idade, Habilitações Literárias 
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5.1 – Idade 

 

 

 

 

 

 

5.2 – Habilitações Literárias 

 

 

 

 

 

6 - Normalmente, vê televisão no televisor ou noutro suporte, como por exemplo, a 

Internet? (cruzamento com o sexo) 
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6.1 - Normalmente, vê televisão no televisor ou noutro suporte, como por exemplo, a 

Internet? (cruzamento com a idade) 

 

7 – Dias úteis, durante o dia Em média, quanto tempo passa a ver televisão, seja no 

televisor, na Internet ou noutro suporte (ex: telemóvel)? (cruzamento com a idade) 

 

7.1 - Dias úteis, durante o dia Em média, quanto tempo passa a ver televisão, seja no 

televisor, na Internet ou noutro suporte (ex: telemóvel)? (cruzamento com as 

habilitações literárias) 
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7.2 - Dias úteis, durante o dia Em média, quanto tempo passa a ver televisão, seja no 

televisor, na Internet ou noutro suporte (ex: telemóvel)? (cruzamento com as profissões) 
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7.3 - Dias úteis, durante a noite Em média, quanto tempo passa a ver televisão, seja no 

televisor, na Internet ou noutro suporte (ex: telemóvel)? (cruzamento com a idade) 

8 – Costuma ser um fiel espectador de algum canal ou programa em particular? 

 

 

 

 

 

 

9 - Se tivesse que escolher um adjectivo que melhor caracterizasse os blocos 

publicitários (tempo reservado à difusão de mensagens publicitárias por parte de uma 

marca para o público) em TV, qual seria? 
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Explique porquê 2 
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10 – Enquanto está a assistir ao seu programa de TV, sente necessidade de fazer pausas 

(para se levantar, ir fazer alguma tarefa, fazer zapping)? (cruzamento com a idade) 

  

10.1 - Enquanto está a assistir ao seu programa de TV, sente necessidade de fazer 

pausas (para se levantar, ir fazer alguma tarefa, fazer zapping)? (cruzamento com as 

habilitações literárias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

64 

11 – Se tivesse que associar uma expressão (“género smile msn”) à publicidade que 

assiste normalmente em TV, qual seria?   

 

 

 

 

 

 

 

11.1 - Se tivesse que associar uma expressão (“género smile msn”) à publicidade que 

assiste normalmente em TV, qual seria? (cruzamento com a idade) 

 

 

12 - Assim que entra um bloco publicitário, muda de canal?   
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12.1 - Assim que entra um bloco publicitário, muda de canal? (cruzamento com a idade) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - Explique porquê: 
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Explique porquê2 
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14 - O que pensa do tempo disponibilizado para os blocos publicitários? 

 

 

 

 

 

 

 

15 - O facto de ter que assistir a blocos publicitários durante o período que pretende 

assistir a um determinado programa pode ser motivo para passar menos tempo em 

frente à TV? 

 

 

 

16 – Anúncios mais recordados  
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17 – Tempo dispensado na Internet, dias úteis durante o dia (cruzamento com o sexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 - Tempo dispensado na Internet, dias úteis durante o dia (cruzamento com a idade) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

70 

18 – Finalidades do uso da Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1 – Finalidades do uso da Internet (cruzamento com a idade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – Conteúdos (cruzamento com as habilitações literárias) 
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19.1 – Conteúdos (cruzamento com o sexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 – Conteúdos (cruzamento com a idade) 
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Outros conteúdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 – Reparam na publicidade online quando entram nas páginas? (cruzamento com a 

idade) 
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21 – Produtos a que associam à Internet (cruzamento com a idade) 
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22 – Sites  
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23 – Marcas 
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24 – Fixam-se na publicidade ou desviam imediatamente o olhar? 

 

 

25 - Se tiver forma de eliminar qualquer publicidade, fá-lo-á? 
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26 – O que sente quando está a desenvolver uma determinada tarefa na Internet e é 

interrompido por uma janela de pop-up? 

 

 

27 – Tem bloqueadores de pop-up no seu computador? 

 

 

28 – Entrevista a Lígia Pereira , responsável da área de Publicidade e Media, da Direcção 

de Marca & CRM da Vodafone Portugal 

 

1. A que valores está associada a publicidade feita pela empresa Vodafone? 

Costumer Obsessed Innovator: speed; simplicity and trust; We enable people to make the 

most out of life’s opportunities; Power to you. 

2. O que distingue um anúncio publicitário de TV da Vodafone de outras 

empresas de telecomunicações? 

Os valores/ personalidade da nossa marca. 

3. Que elementos acham importantes na concepção de um anúncio publicitário 

para que o anúncio seja recebido de forma favorável pelo público e para que 
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não tenha um efeito de saturação mas sim de memorização? (música, actores, 

cores, mensagem, entre outros) 

O conceito criativo, a mensagem, a imagem, a música, a diversidade e os actores são 

factores determinantes na concepção de um anúncio mas o mais importante é a ideia, que 

deve ser simples mas inspiradora – para cada produto/ serviço ou oferta comercial sazonal 

fazemos uma campanha. 

4. Como é que a Vodafone avalia a reacção do público aos seus anúncios, nos 

últimos tempos? A publicidade estimula-o, ou satura-o, ou é indiferente…? 

A avaliação é boa. Segundo os diversos estudos que fazemos, temos obtido notas 

bastante positivas quer em relação à nossa marca, quer em relação à concorrência. 

5. Há diferenças de agradabilidade das mensagens publicitária por meios – por 

exemplo, TV vs. Internet? 

A maior parte das nossas campanhas são baseados no mesmo conceito/imagem para os 

diversos meios (imprensa, outdoor, rádio, formatos especiais). No entanto cada meio tem 

as suas especificidades, por isso a adaptação é feita em função das características de 

cada meio e da oferta comercial. Neste momento em termos de Internet/redes sociais 

destacamos a nossa página do Facebook “Vodafone música” que em menos de um mês 

atingiu os 20.000 fãs. 

6. A Vodafone tem em conta a duração dos seus anúncios em TV? E as vezes que 

este passa num bloco publicitário? 

Sim, todas as campanhas têm o seu respectivo plano de meios feito rigorosamente para 

atingir a maior eficácia e eficiência do investimento. 

7. Qual o feedback que a Vodafone tem dos seus anúncios televisivos? 

Positivo. 

8. O que distingue a publicidade online e a publicidade em TV feita pela 

Vodafone? 

O formato e as especificidades do meio. Na Internet temos a possibilidade de encaminhar 

as pessoas para microsites e para a loja online através de um simples clic. Neste meio 

tiramos partido do potencial da interactividade da marca com as pessoas. A Internet 

permite-nos “estar” mais tempo com as pessoas, por isso aproveitamos para tirar mais 

partido da componente divertida da marca e temos mais espaço para passar informação 

mais pormenorizada sobre os produtos e serviços.  

Em TV temos menos tempo, por isso temos que ser mais resumidos e preocupamo-nos 

essencialmente em contar uma história que ilustre que a Vodafone tem as melhores 

soluções para as necessidades das pessoas. Nesse sentido o nosso objectivo é ilustrar 

que a Vodafone dá poder às pessoas. 

9. Que tipo de instrumentos são utilizados pela Vodafone na publicidade online? 

Microsites, bannners, floating Ads, landing pages, interstitials, mrecs, mrecs expansíveis, 

mrec video, leader boards, masthead, masthead-video; skyscraper; half banners, half 

banners expansíveis, layers; Ad card. 
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10. Em que sites julgam ser vantajoso ter a publicidade da Vodafone? 

Variam em função do target de cada campanha. O plano de meios online é realizado em 

função do target e dos principais KPI’s – CTR, CPC, CPM, entre outros. 

11. Em que meio julga a Vodafone ser mais vantajoso fazer publicidade, TV ou 

Internet? 

Dependendo do target e do budget das campanhas. A TV permite-nos chegar a mais 

pessoas em menos tempo, mas significa um investimento maior. A Internet permite-nos 

segmentar mais as campanhas, e atingir o target de forma mais precisa, com investimentos 

inferiores. 

12. A publicidade feita na Internet é um complemento à publicidade feita em TV? 

Ou vale por si mesma? 

Temos campanhas em que a Internet é um complemento e temos campanhas onde 

utilizamos exclusivamente o meio Online. Varia muito consoante os objectivos a atingir. 

13. Que tendências para o futuro? 

Internet, televisão por cabo e formatos especiais no exterior e meios que interajam com as 

pessoas. A Internet é, sem dúvida, um meio privilegiado. Embora todos os meios se 

complementem tem de ser feita sempre a devida segmentação de forma a impactar de 

forma mais eficaz o target que queremos atingir. 

 

29 – Porque se recordam do anúncio (“o que lhe vem primeiro à cabeça”)? 
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30 - Se tivesse uma forma de programar o tipo de publicidade que gostaria de receber, 

(horas, suporte, empresas/produtos que gostaria de receber) como faria? 
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31 -   O que lhe chama mais a atenção na publicidade online? 
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32 – Indique com quais concorda: 
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33 - Em qual dos meios acha que a mensagem difundida pela publicidade é melhor 

recebida pelo público? 
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