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A s famílias numerosas em que ambos os pais têm um trabalho a tempo 
inteiro são … exactamente como imaginamos: uma barragem de ansieda-
de, de sobreposição de tarefas e de zangas inconsequentes. As “jornadas 
contínuas” e trabalhos na função pública com horários mais razoáveis são, 
sem dúvida, elementos de estabilização do quotidiano. Em três dos nove 

casos de famílias com filhos pequenos que acompanhámos, as mães usufruíam dessa flexi-
bilidade de horário de trabalho.

As mulheres continuam a fazer a maior parte do trabalho doméstico (não remunerado): 
gastam nisso, em média, cerca de 5 horas diárias, contra menos de 2 horas dispendidas pe-
los pais. Parece uma nova matemática: duas pessoas, três empregos a tempo inteiro. Para 
quem não tem terceiras ajudas, é humanamente impossível.

Os casais de reformados, os casais sem filhos ou os lares unipessoais vivem outro “tempo”.

No caso dos reformados fomos premiados com dois casais extraordinariamente positivos 
na forma de encarar esta etapa das suas vidas. Parecia que finalmente tinham encontrado 
o tempo e a serenidade para se dedicarem ao que mais gostavam, para descobrirem novos 
mundos (incluindo o da Web), para viverem os netos como não viveram os filhos. O aumento 
da esperança média de vida produz estes seniores activos e interessados (ainda) em evoluir.

Testemunhámos a grandeza e a relevância do apoio-intergeracional silencioso que existe 
em tantas famílias portuguesas! Os avós portugueses serão certamente uma pedra chave 

APÓS MAIS DE 60 HORAS DE VISITA E DE GRAVAÇÃO 

ÁUDIO, DE MAIS DE 300 FOTOGRAFIAS TIRADAS, DE IN-

CONTÁVEIS HORAS DE ANÁLISE DO MATERIAL, O PROJECTO 

C CONSTATOU QUE A VIDA DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS POR 

TRÁS DAS TRINCHEIRAS É, NO MÍNIMO, SURPREENDENTE.

CADA CASO É UM CASO, CADA FAMÍLIA TEM UMA HISTÓRIA DIFERENTE PARA 

CONTAR E NOS DESAFIA A QUEBRAR PRECONCEITOS E IDEIAS ESTABELECIDAS.
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nestes tempos difíceis que vamos viver. São agentes de 
equilíbrio cedendo tempo e, em muitos casos, apoio eco-
nómico à geração que os procede.

Para as marcas serão bons receptores das suas propostas 
de valor e provavelmente fios condutores de mensagens 
para dentro do círculo familiar. O “Consumidor-Meio”, 
tema que tem sido debatido no âmbito do Projecto C.
 
Lares monoparentais saídos de um divórcio revelaram-
nos o seu ajustamento económico e pessoal. O divórcio 
é um trigger importantíssimo de mudança de estilo de 
vida e de reavaliação de prioridades. A resiliência e capa-
cidade de adaptação a um novo orçamento demonstrada 
por estas mães, novamente com um apoio S.O.S dos seus 
pais, é muito interessante. As engenharias de ajustamen-
to que nos relataram permitem-nos uma analogia ime-
diata às várias crises que muitos lares portugueses estão 
agora a viver e aos seus respectivos ajustamentos.
 
A tecnologia e a Web em particular é o grande e novo pro-
tagonista. Contrariamente ao que se podia imaginar, foi 
nos lares com rendimentos mais baixos, que a Web se 
impôs de forma mais forte como reduto de sociabiliza-
ção e de entretenimento. Um elemento de novidade, que 
abre portas a um novo mundo a partir de casa (a custo 
zero!). Farmville, Filmes, Facebook são as ofertas mais 
procuradas. A televisão perde centralidade, mas há uma 
proliferação indiscutível de ecrãs.
Para os que já descobriram os bons negócios na Web é 
com enorme orgulho que nos comentam essas desco-
bertas. O mesmo entusiasmo com que o comentarão 
certamente com amigos e familiares…   

Acreditamos que esta realidade da Web em Casa só pode 
ser exponenciada no contexto actual em que o dinheiro 
para o consumo fora de casa é cada vez menos e a neces-
sidade de encontrar os melhores negócios um imperativo.

A CASA É SEM DÚVIDA, UM REFÚGIO DE CON-

FORTO IMPORTANTÍSSIMO NO CONTEXTO 

DE TAMANHA INCERTEZA QUE VIVEMOS. UM 

ESPAÇO QUE CONTÉM AS IMPORTANTES DI-

MENSÕES DE CONTROLE MICRO REVELADAS 

PELAS FAMÍLIAS (O FRIGORÍFICO, A DISPENSA, 

AS “SUAS” COISAS) E UMA HISTÓRIA DE CON-

QUISTA MATERIAL QUE, EM PARTE, AS DEFINE.

ESTA INVESTIGAÇÃO MOSTROU-NOS A VIDA 

COMO ELA DE FACTO É VIVIDA, E NÃO COMO 

O CONSUMIDOR QUER QUE A ENTENDAMOS.

PARA AS MARCAS / NEGÓCIOS, TRAZEMOS 

NOVAS PISTAS SOBRE COMO COMUNICAR 

E ENTREGAR VALOR A ESTE CONSUMIDOR 

FAZEDOR, DISPERSO POR NOVOS MEDIA, 

CENTRADO NO LAR E NO CONSUMO PARA O 

LAR COMO IMPORTANTE REDUTO DE PRAZER.
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  COM ESTE OBJECTIVO ENTRÁMOS DENTRO DA CASA 

DOS PORTUGUESES. CONFIRMÁMOS A ENORME IM-

PORTÂNCIA DA CASA COMO ELEMENTO IDENTITÁRIO. O 

CONJUNTO DA CASA, DO SEU RECHEIO, DA SUA ORGANIZAÇÃO 

(OU DESORGANIZAÇÃO) APRESENTA-SE REPLETO DE SÍMBOLOS E 

DE SIGNIFICADOS QUE TENTÁMOS DESCODIFICAR. É INCRÍVEL O PODER 

QUE O ESPAÇO EM QUE VIVEMOS TEM PARA NOS DEFINIR…

R econhecendo a evolução que a vivência das casas tem sofrido e a sua im-
portância enquanto arena central de consumo, o C decidiu aprofundar em 
2011 o conhecimento da vida privada dos portugueses e perceber quais 
os novos protagonistas (a tecnologia também figura como um) e a sua 
influência na evolução do modelo de consumo e do processo de compra.

Além das mudanças que se têm vindo a observar nas últimas décadas no que se refere ao 
formato das famílias e das vivências inter-geracionais (o foco na criança versus a subser-
viência dos avós por exemplo), também a constatação de uma tendência conjuntural para 
um recentramento do indivíduo em si mesmo e no seu núcleo mais chegado – resultante 
da necessidade de controlo micro num contexto de grande incerteza – reforça o interesse 
deste tema.

Os resultados da presente investigação, fundamentalmente do foro qualitativo, não devem 
ser vistos de forma isolada. Acima de tudo, esta é uma peça que complementa o conheci-
mento C, fornece pistas e interrogações para outros estudos que estão a ser desenvolvidos 
no âmbito do Laboratório. A nossa ambição de visão holística 360º do consumidor vai muito 
além dos números. Este estudo é uma grande prova da dificuldade de padronizar, de seg-
mentar, de simplificar a realidade de consumo e de organização do tempo dos indivíduos 
hoje.

Sample



9

METODOLOGIA
Dada a intenção de conhecermos a complexidade das 
novas realidades familiares, a realização de incur-
sões etnográficas (i.e. a análise in loco) foi o método 
de estudo elegido.

PORQUÊ A ETNOGRAFIA?

A ETNOGRAFIA É NORMALMENTE USADA NO 
CAMPO DO MARKETING QUANDO UMA REALIDA-
DE (SEGMENTO OU MERCADO) É POUCO CONHE-
CIDO OU QUANDO SE RECONHECEM RÁPIDAS MU-
DANÇAS QUE EXIGEM NOVOS INSIGHTS SOBRE O 
COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS. AS “RÁPIDAS 
MUDANÇAS” SÃO SUBTIS, NÃO IMEDIATAMENTE 
GENERALIZADAS E, POR NORMA, DIFICILMENTE 
VERBALIZADAS PELO CONSUMIDOR.

No que se refere à vida privada dos portugueses, en-
tendemos que ambos os critérios para a utilização 
deste método de análise eram cumpridos: não só não 

PARA REGISTO FOI FEITA A GRAVAÇÃO ÁUDIO DAS VISITAS E FORAM TIRADAS FOTOGRAFIAS DOS ESPAÇOS DA 

CASA. A EQUIPA TENTOU TER O REGISTO FOTOGRÁFICO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS QUE RETRATAM OS PRINCIPAIS 

COMPORTAMENTOS DE CONSUMO E DE FRUIÇÃO EM CASA. ENTRE ELES, A DISPENSA, O FRIGORÍFICO, AS 

MESAS-DE-CABECEIRA, ESPAÇOS DE TRABALHO OU MESAS DE APOIO NA SALA.

existia um único estudo recente que tentasse retratar 
a vivência dos portugueses dentro de casa, o seu con-
sumo e as suas decisões de consumo em casa, como 
esta era uma realidade que, por inúmeras razões, es-
tava em rápida evolução.
 
Ainda que a presença da equipa C tenha influenciado 
o comportamento das famílias em estudo, o facto da 
visita / entrevista decorrer dentro das suas casas e, 
por norma, num dia de semana, em que há rotinas 
que são incontornáveis, foi por si muito revelador do 
quotidiano e da vivência familiar. 

As incursões etnográficas tentaram retratar a reali-
dade das famílias em duas vertentes fundamentais: a 
vivência do espaço da casa / bairro e o quotidiano de 
consumo. Ambas naturalmente muito interligadas.

Esta realidade tentou também ser compreendida 
numa perspectiva de evolução: o passado, o presente 
e o futuro…
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QUOTIDIANO DE CONSUMO

A VIVÊNCIA DA CASA

Em anexo apresentamos em detalhe os quinze casos que acompanhámos. A sua análise conduziu-nos a dez 
ideias chave que, quanto a nós, resumem as principais mudanças que estão a ocorrer na vivência da Casa, no grau 
de protagonismo de cada um dos intervenientes, nas decisões de consumo e de fruição de bens e equipamentos.  

Seleccionámos 15 famílias da zona da grande Lisboa para serem visitadas pela equipa do Projecto C. Para 
critérios de recrutamento estabelecemos apenas que teriam que:

1/ Representar as diferentes tipologias de agregado familiar que caracterizam hoje a nossa demografia (daí 
termos reformados, lares monoparentais, casais sem filhos, famílias numerosas, famílias em 2º casamento, 
lares unipessoais etc.)  

2/ Pertencer à classe média, englobando ainda assim uma diversidade de rendimentos interessante, que 
corresponde à maioria da população portuguesa. Entraram neste painel indivíduos com salários próximos do 
salário mínimo nacional e indivíduos com salários confortáveis de 12000 mensais.

      .  A casa e a sua evolução recente (triggers de evolução)

.  A afectação do tempo em casa

.  O trabalho doméstico

.  A afectividade na relação com a casa e o seu recheio

.  Conflitos sobre a vivência da casa

.  A relação com a envolvente (bairro, vizinhos)

.  O investimento na casa

      .  Rotinas de consumo / compra

.  A decisão de consumo em casa

.  Os consumos para a casa

.  O consumo de media e publicidade em casa

.  Conflitos em torno do consumo

.  A fruição em casa

O QUE ESTUDÁMOS?
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UM CONSUMIDOR EXPOSTO,
A CONHECER

UMA DAS CARACTERÍSTICAS QUE A MAIORIA DAS FAMÍLIAS REVELOU NES-

TE ESTUDO ETNOGRÁFICO FOI UMA GRANDE ABERTURA PARA SE EXPLICAR, 

PARA DESVENDAR AS SUAS OPÇÕES DE CONSUMO. 

FORAM VÁRIOS OS DISCURSOS ESTRUTURADOS SOBRE CERTAS CATEGORIAS 

E SOBRE MARCAS ESPECÍFICAS. RELATOS ESPONTÂNEOS, DE QUEM QUER 

SER OUVIDO E TEM ALGO A DIZER.

OS CONSUMIDORES ESTÃO DISPONÍVEIS NÃO SÓ PARA FALAR SOBRE AS 

MARCAS MAS TAMBÉM PARA FALAR COM AS MARCAS E RELATAR AS EX-

PERIÊNCIAS POSITIVAS OU NEGATIVAS COM QUE SÃO CONFRONTADOS. UNS 

ESTARÃO DISPOSTOS A ABRIR A PORTA DE SUA CASA, OUTROS CONVERSAM 

EM FÓRUNS OU REDES SOCIAIS, OUTROS FAZEM-NO NO PONTO DE VENDA. 

CABE ÀS MARCAS DAR OS ESTÍMULOS CERTOS DE ACORDO COM O OBJECTIVO 

QUE TÊM E APOSTAR NUMA ABORDAGEM DE PROXIMIDADE.
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