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Introdução

Após 5 anos de investigações sobre os mais variados 
temas, talvez este possa ser eleito como o tema mais 
desafiante que já trouxemos para a sede C. 

Perceber o segmento das crianças e jovens adolescen-
tes é, em primeira instância, perceber uma população 
que está em pleno desenvolvimento fisiológico, mental 
e social. Tudo neles está em construção: estão a desco-
brir o mundo e o papel que nele devem assumir; estão 
a descobrir o que são e o que podem ser, à medida que 
se confrontam com habilidades, inaptidões e expecta-
tivas alheias; e estão, sobretudo, a experienciar e a di-
gerir enormes transformações – do corpo, das aprendi-
zagens, das relações e dos ambientes onde é suposto 
enquadrarem-se.

Por mais que o tempo deles seja o tempo do presente (não 
tendo a pretensão de antecipar o que vão ser amanhã em 
termos de desenvolvimento), não deixa de ser extrema-
mente desafiante pedir para revelarem ou, mais ainda, 
para verbalizarem significados que ontem eram outros. 

Junta-se a tudo isto o facto de esta ser uma primeira 
geração de crianças e jovens que cresce no mundo do 
always-on. Apesar de um dos grandes móbiles da in-
vestigação ter sido a vontade de compreender em que 
medida isso pode redefinir totalmente o consumidor do 

Como mercado primário, apesar de serem hoje menos, confirma-se a sua relevância por serem mais raros 
e também por isso terem mais poder de compra. Menos netos, menos filhos, significa mais foco de pais 
e avós em cada um e, quando há possibilidades, mais mesadas, mais presentes, mais compensações em 
forma de dinheiro. Estimámos que anualmente os indivíduos entre os 6 e os 17 anos tenham um rendimento 
disponível na ordem dos 400 milhões de euros 1  (o correspondente a cerca de 0,4% do consumo de bens e 
serviços não duradouros das famílias no território económico). 

Os pais incentivam e celebram a passagem das crianças a consumidores de facto. Depois de um treino 
prévio, segue-se um momento de iniciação que é celebrado como uma etapa relevante do desenvolvimento.

Como mercado influenciador, prova-se o seu poder não apenas nos consumos que lhes dizem directamen-
te respeito, mas igualmente em categorias que são para a família. Sendo um tema sobejamente estudado, 
importa-nos sobretudo a reflexão sobre as vias negociais que são escolhidas e que hoje, por via da tecno-
logia e de outros factores, podem assumir formatos muito distintos.

Independentemente das dificuldades, à medi-

da que se foi descobrindo o tema foi-se confir-

mando a sua pertinência. As crianças e adoles-

centes são relevantes não só na visão tríplice 

de mercado primário, mercado influenciador 

e mercado futuro, mas também como veículo 

essencial para a compreensão dos adultos que 

os rodeiam. 

futuro, deparámo-nos com um terreno absolutamente 
virgem. Não há psicólogo ou pedagogo que consiga an-
tecipar, para lá dos lugares comuns, a medida da trans-
formação em curso.

Sabemos que se estão a criar hábeis gestores da com-
plexidade, e não apenas por via da tecnologia. Também 
a anatomia cada vez mais variada das famílias portugue-
sas o favorece. À maioria das crianças não se pode hoje 
prometer que vão crescer com pai e mãe biológicos. A 
geometria familiar é variável e eles transitam com natu-
ralidade entre pais, entre estilos de vida e entre modelos 
de consumo, começando cedo a ensaiar uma importan-
te metodologia: a da comparação.



Olhando atentamente a dispersão da sua atenção e a forma como precocemen-

te são introduzidos ao prazer e a experiências marcantes (sejam concertos de 

música, viagens ou a novidade constante do universo digital), um enorme de-

safio se coloca às marcas da comunidade C: como adequar marketing e comu-

nicação às suas (novas) linguagens, à sua impaciência, à sua mundividência? 

Como competir com apelos tão fortes e tão distintos que diariamente lhes são 

propostos? Será que este consumidor futuro, que vai crescer em tempos de in-

certeza, continuará a hastear a bandeira do pragmatismo e da poupança?

Como mercado futuro, considerando o ‘tempo que ainda lhes falta’, estes serão sempre os clientes com 
maior potencial. Os antecedentes de contacto com marcas e produtos, seja pelo grupo de referência em 
que estão inseridos (família e amigos), seja por via da publicidade ou pelo reconhecimento precoce dos 
atributos de determinados produtos, produzem ligações emocionais que podem ser accionadas mais 
tarde no processo de decisão, condicionando a imagem da marca, o hábito de compra e a lealdade.

Familiares de peso, estas crianças são cada vez mais encaradas por pais e avós como um projecto. Essa 
tentativa de desenho a ‘regra e esquadro’ implica planeamento e investimento de tempo e dinheiro. Ten-
tamos no capítulo ‘Projecto Criança’ desvendar o mindset destes adultos, o ‘share-of-wallet’ e o ‘share-
-of-time’ implicados. Importa entender não apenas como pais podem ser apoiados ou condicionados 
nesse intento, mas também que crianças vão resultar deste novo modelo de educação.

Enquanto agentes sociais, estão também expostos a novas influências, sobretudo por força do apelo 
das tecnologias, que não só alteram profundamente os seus modos de interacção e as suas aspirações 
sociais, como vieram mudar as próprias dinâmicas que são feitas dentro dos territórios da família e da 
escola. Os jovens de hoje vivem em rede e é nas redes que ensaiam o papel de actor social que estão 
a construir.

1 Fonte: análise Return On Ideas, considerando todas as fontes de rendimento e valores médios de valor de mesada e semanada, por escalão etário, indicados 
pelos pais em quantitativo. Para efeitos de cálculo, assumiu-se que os que recebem dinheiro nos anos ou no Natal recebem um valor anual único idêntico ao 
valor médio de mesada (ou seja, recebem um 13º mês) e que o total de dinheiro que os avós e os outros familiares oferecem ocasionalmente corresponde a 
um valor anual único inferior ao valor médio de mesada. Os valores foram aplicados à população total em cada escalão, deduzida de uma percentagem (23%) 
correspondente à actual taxa de risco de pobreza das famílias com crianças dependentes.
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CRIANÇAS E JOVENS

As InfâncIAs e As AdolescêncIAs

A complexidade de um período composto por tantas mudanças impôs que se iniciasse a reflexão pelo entendimento 

das balizas do desenvolvimento cognitivo que condicionam de partida a apreeensão que as crianças e adolescentes 

fazem do mundo.

cada idade, cada criança, cada adolescente, está condicionado à sua caixa de ferramentas. Há uma linguagem e um 

determinado grau de informação adequado a cada idade e o risco de se ficar de fora do seu campo de compreensão é 

elevado.

só depois de adquiridas as etapas do desenvolvimento humano cientificamente comprovadas (vide caixa ‘A constru-

ção do Real’ por Jean Piaget, na página seguinte), nos propusemos reflectir sobre as etapas da ‘construção do ser consu-

midor’. nesta cronologia deparamo-nos com vários milestones que marcam a aproximação ao consumo, às marcas e às 

redes, e a criação de autonomia nas escolhas.

-etapa até aos 9-10 anos, em que são os adultos (pais, avós ou outros tutores) o veículo primor-

dial de influência

-etapa posterior, em que se começam a situar noutras esferas de sociabilidade que ganham 

enorme preponderância enquanto meios de apreensão de novas referências

Na cronologia da ‘Construção do Ser Consumidor’ distinguem-se duas grandes macro-etapas que definem o essencial: 

como chegar até eles? Como lhes dar a conhecer o mundo? 

neste temA dAs cRIAnçAs e Adolescentes não Há lugAR A sImPlIfIcAções. como 

nos dIz RAúl ItuRRA, AntRoPólogo dA educAção: ‘o PensAmento do Adulto está 

foRmAdo, desenvolvIdo e sAbe que, Ao fAlAR ou AgIR, defIne umA InteRAcção. o 

PensAmento dA InfâncIA está em foRmAção e exPloRA As váRIAs AlteRnAtIvAs 

PARA entendeR A ReAlIdAde dA mencIonAdA InteRAcção, dA quAl fAz PARte. o 

PensAmento e AgIR dA InfâncIA é umA exPeRImentAção PeRmAnente, tendo em 

vIstA A defInIção dos seus PRóPRIos conceItos e o entendImento dos usAdos 

nA InteRAcção’.

vAmos fAlAR de um consumIdoR A seR InventAdo. cAdA InteRAcção com mAR-

cAs e com o consumo é umA exPeRImentAção PeRmAnente. vAle ReAlmente A 

PenA PensAR nIsto.
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introdução

são várias as teorias na área da Psicologia que se debruçam sobre o desenvolvimento do ser humano. dentro dessas teorias, 

destaca-se a de Jean Piaget (1896-1980), sobretudo pelo rigor científico da sua produção. As suas investigações procuraram “com-

preender como o sujeito se constitui enquanto sujeito cognitivo, elaborador de conhecimentos válidos”, i.e., compreender como 

os homens, ao longo do seu processo de desenvolvimento, constroem conhecimento.

sendo biólogo, Piaget traçou um paralelo entre a evolução biológica da espécie e as construções cognitivas, sustentando que a 

criança possui um “kit” de condições biológicas que permitem o seu desenvolvimento cognitivo, mas que o mesmo só é activado 

pela acção e interacção da criança com o ambiente físico e social que a rodeia. 

A teoria piagetiana sustenta que a aprendizagem depende de um mecanismo auto-regulatório (equilibração) que ocorre em 

duas etapas complementares: a assimilação, que é a tentativa de a criança interpretar a realidade a partir da estrutura cognitiva 

que possui naquele momento específico da sua existência, e a acomodação, que é a capacidade de, assimilada a novidade, cons-

truir novas estruturas cognitivas, chegando a um novo ponto de equilíbrio.

sendo um mecanismo complexo que depende de diferentes factores (o grau de maturação do organismo, a experiência com ob-

jectos, a vivência social), nem sempre o avanço intelectual é possível. Há casos em que, ao ser desafiada a compreender determi-

nada informação, a criança se mostra perdida ou desinteressada; é o que ocorre quando perguntamos algo que está completa-

mente fora do seu campo de compreensão. noutras ocasiões, a criança pode entender parcialmente o novo, deformando alguns 

aspectos para que caibam no seu modo de compreender – ou seja, nos seus esquemas de assimilação. quando é bem sucedida, a 

equilibração permite à criança subir de nível cognitivo, ou seja, compreender algo novo e adaptar-se melhor à realidade. 

A CONSTRUÇÃO DO REAL
UM PARÊNTESIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO NA TEORIA DE PIAGET

o mundo das ideias, da cognição, é assim um mundo inferencial, que é construído gradualmente à medida que a 

inteligência se adapta e organiza o real, transformando-se a si mesma. A inteligência humana não é, portanto, inata; 

renova-se a cada descoberta.

Piaget definiu 4 períodos no processo evolutivo que caracterizam "aquilo que o indivíduo consegue fazer me-

lhor" no decorrer das diversas faixas etárias. cada fase é caracterizada por formas diferentes de organização 

mental que possibilitam as diferentes maneiras da criança se relacionar com a realidade que a rodeia. de uma 

forma geral, todos as crianças vivem as 4 fases na mesma sequência, porém o início e o fim de cada uma delas 

pode sofrer variações em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo e da riqueza (ou 

não) dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente em que ele estiver inserido. Assim sendo, a divisão 

em faixas etárias é uma referência, e não uma norma rígida.
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CRIANÇAS E JOVENS

PERÍODO SENSÓRIO-MOTOR (0 A 2 ANOS) PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO (2 A 7 ANOS)

1. 2.

A criança nasce num universo para ela caótico, habitado 

por objectos evanescentes (que desaparecem quando fora 

do campo da percepção), com tempo e espaço subjecti-

vamente sentidos, e uma reduzida noção de causalidade. 

embora já tenha uma conduta inteligente, considera-se 

que ainda não possui pensamento por não dispor de capa-

cidade de representar eventos, de evocar o passado ou de 

referir-se ao futuro. 

no recém nascido, as funções mentais limitam-se ao exer-

cício dos reflexos inatos. Progressivamente, a criança vai 

aperfeiçoando os movimentos reflexos e adquirindo ha-

bilidades e chega ao final deste período já se concebendo 

dentro de um cosmo com objectos, tempo, espaço e causa-

lidade, onde se situa a si mesma como um objecto específi-

co, agente e paciente dos eventos que nele ocorrem.

fase marcada pelo surgimento da linguagem. A emergência 

da linguagem acarreta modificações importantes em aspec-

tos cognitivos, afectivos e sociais da criança, uma vez que 

fornece a capacidade de trabalhar com representações para 

atribuir significados à realidade.

nesta fase o pensamento caracteriza-se ainda pelo egocen-

trismo, uma vez que a criança não concebe uma realidade 

da qual não faça parte, devido à ausência de esquemas con-

ceptuais e da lógica. Assim, embora apresente a capacidade 

de actuar de forma lógica e coerente, a criança tem um en-

tendimento da realidade desequilibrado. A noção de rever-

sibilidade, i.e. a capacidade de pensar simultaneamente o 

estado inicial e o estado final de alguma transformação efec-

tuada sobre os objetos, pode ocorrer neste período, mas em 

geral só começa a ser construída no estágio seguinte.

A CONSTRUÇÃO DO REAL
OS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
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PERÍODO DAS OPERAÇÕES CONCRETAS 
(7 A 11 ANOS)

PERÍODO DAS OPERAÇÕES FORMAIS  
(12 ANOS EM DIANTE)

3. 4.

o egocentrismo intelectual e social dá lugar à emergência 

da capacidade de estabelecer relações e coordenar pontos 

de vista diferentes (próprios e de outrem) e de integrá-los de 

modo lógico e coerente. 

nesta fase a criança começa a ser capaz de interiorizar as 

acções, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmen-

te e não apenas através de acções físicas (por ex., se lhe per-

guntarem qual é o pau maior, entre vários, ela será capaz de 

responder comparando-os mediante a acção mental, sem 

precisar medi-los usando a acção física). embora a criança 

consiga raciocinar de forma coerente, tanto os esquemas 

conceptuais como as acções executadas mentalmente se re-

ferem, nesta fase, a objetos ou situações passíveis de serem 

manipuladas ou imaginadas de forma concreta.

A principal característica desta etapa reside no facto de que 

o pensamento se torna livre das limitações da realidade 

concreta. libertando o pensamento do concreto, a criança 

já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que é 

capaz de formar esquemas conceptuais abstractos e através 

deles executar operações mentais dentro de princípios da 

lógica formal.

segundo a tese, esta será a forma predominante de raciocí-

nio utilizada pelo adulto. o seu desenvolvimento posterior 

consistirá numa ampliação de conhecimentos tanto em 

extensão como em profundidade, mas não na aquisição de 

novos modos de funcionamento mental.
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CRIANÇAS E JOVENS

VALOR MÉDIO  
SEMANADA

% QUE Dá MUITA OU 
ALGUMA ATENÇÃO 
à PUBLICIDADE 58%  destes pede aos pais coisas sugeridas 

pela publicidade
22% destes pais assume que a 
publicidade é tema de conversa  
entre o filho e os amigos

ACESSO A APPs 
76,5% dos pais de crianças entre os 6 e os 9 
tem Apps no telemóvel propositadamente 
instaladas para os filhos utilizarem  
73,4% já utiliza tablet

11 anos é a idade média 
de aquisição do primeiro 
telemóvel

a primeira semanada

VÍDEOS ONLINE
67% vê videos no Youtube entre os 6 e os 9 anos

COMPUTADOR PORTÁTIL
56% das crianças entre os 6 e os 9 já utiliza 

JOGOS 
93% jogam

64% das crianças entre os 
10 e os 12 tem Facebook

INICIAÇÃO ENQUANTO 
MERCADO PRIMáRIO

AQUISIÇÃO PLENA  DO 
DOMÍNIO DO DINHEIRO

PÓLOS DE INFLUÊNCIA  
GANHAM 
PREPONDERÂNCIA 
(ALÉM DOS PAIS)

anos 6 8 107 9 11

A CONSTRUÇÃO DO ‘SER CONSUMIDOR’
CRONOLOGIA DA APROXIMAÇÃO AO CONSUMO E ÀS MARCAS

4,5€

71%

5,75€

67%
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23% destes pais considera que os filhos 
vêem muita televisão, acabando de por ser 
influenciado pela publicidade

70% destes conversam em casa sobre 
boas campanhas ou produtos que vê na 
publicidade

SOZINHO NA RUA 
74% dos pais reconhece que os filhos se deslocam 
ferquentemente sozinhos de casa para a escola

PROGRAMAS FORA DE CASA SEM 
ADULTOS
81% dos jovens já faz programas só com 
amigos fora de casa

SOZINHO EM CASA
60% dos pais reconhece que os filhos quando estão 
em casa procuram mais estar sozinhos do que em 
zonas sociais

61% almoça ou lancha fora com amigos
64% vai só com amigos a centros 
comerciais

COMPRAS ONLINE
52% dos jovens já fez compras online
(15% sozinhos; 37% com a ajuda dos pais)

89% tem um smartphone

AUTONOMIA:
MAIS TEMPO SOZINHO 
DO QUE ACOMPANHADO

INDEPENDÊNCIA:
MAIS CONTEXTOS 
DE CONSUMO SEM 
ADULTOS

12 161513 14 17
8,5€

76%

14,75€

64%


