
95

Adolescentes consumidores:
um estudo A pArtir dA relAção 
mídiA, propAgAndA e consumo

sôniA BessA dA costA nicAcio, doutoranda em 
psicologia genética pela unicamp e coordenadora de 
curso do unasp, são paulo, soniabessa@globo.com

celi BAtistA mAchAdo, pós-graduada em gestão 
educacional e diretora da escola Adventista da Alvo-
rada, celi.batista@paulistasul.org.br

Resumo: Este artigo tem como objetivo levantar a relação entre publicidade de 
TV e internet e as decisões de consumo de estudantes de 5ª e 8ª séries. Comparar as 
respostas dos estudantes, identificar o grau de participação e “influência” dessas mídias 
nos dois grupos e analisar as práticas de utilização do dinheiro. Para tanto, constitui-se 
uma amostra de 61 estudantes de 5ª e 8ª séries. O instrumento utilizado foi um questio-
nário com 14 perguntas, das quais oito são com questões de múltipla escolha e seis de 
respostas abertas, instrumento desenvolvido por Denegri e seus colaboradores a partir 
de pesquisas relacionadas ao consumo televisivo e compreensão e uso do dinheiro. Os 
resultados mostraram que falta aos estudantes critérios quanto à utilização do dinheiro, 
e a compra em si. Não foram percebidas, em nenhum dos dois grupos estudados, com-
petências básicas como avaliar o dinheiro, gastar de acordo com um orçamento e com-
parar preços antes de comprar. As decisões de compra são influenciadas pelo estágio 
de desenvolvimento dos estudantes, os quais se mostraram autônomos quanto ao uso 
do dinheiro. Por fim, viu-se uma tênue correlação entre propaganda e consumo. 

PalavRas-chave: Consumo, socialização econômica, publicidade e adolescente

Adolescents consumers: A study cAse ABout the relAtionship 
Among mediA, Advertisement And consume

abstRact:  The present research’s objective was to analyze the relationship be-
tween TV and internet adversiting and the decisions of consumption by students in 
the 5ª and 8ª series, to compare the answers of the students, to identify the degree 
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of participation degree and “influences” of those medias in the two groups and to 
analyze the practical influences in the use of the money. Sample of 61 students of 
5ª and 8ª series of a private school located in the metropolitan region of  São Paulo. 
The used Instrument was a questionnaire structured on 14 questions of which 8 
were multiple choice and 6 open answers. This instrument was developed by Deni-
grated and Collaborating from research related to the televising consumption and 
understanding and use of the money. They are independent in the purchase deci-
sions. The choices of what to buy and the importance of money they correspond 
to the stages of development of the students. Some basic abilities had not been 
perceived like evaluating the money, to spend in accordance with budget and to 
compare prices before buying. It was not possible to affirm from the collected data 
that the marketing affects immediate purchase, however, a relationship exists be-
tween propagandas remembered by the students and what they buy.

KeywoRds: Consumption, economic socialization, advertising e adolescent

introdução

A publicidade é um meio persuasivo abrangente que tem produzido efeitos cada 
vez mais evidentes e utilizado tecnologias sofisticadas, como televisão, cinema, internet.  
Muitos estudos têm se feito na tentativa de se estabelecer relações entre o consumo e a 
publicidade. Outro tema que tem despertado o interesse do mercado e dos educadores 
é o poder de aquisição das crianças e adolescentes, que vêm crescendo continuamente. 
Pesquisas recentes como as de Denegri et al (2005) têm demonstrado que esse público tem 
autonomia no uso do dinheiro e que influenciam na decisão de compras de seus pais.

Barrie Gunter e Adrian Furnham (2001, p. 65) asseguram que as crianças e jovens 
se revelaram consumidores sofisticados, com elevado nível de interesse em comprar, ca-
pazes de distinguir entre aquilo que gostam e o que não gostam e bem dispostos a rejei-
tarem a publicidade exagerada. Outro comportamento também constatado pelos autores 
é o grau de semelhança nos padrões de aquisição de produtos. Um estudo internacional 
constatou que as crianças de Hong Kong, Taiwan e Nova Zelândia pouco diferiam uma 
das outras na forma como gastavam o dinheiro. Todas essas crianças gastavam 60% ou 
mais em produtos alimentícios e brinquedos. 

Os mesmos autores dizem que quando se tenta avaliar a natureza precisa do efeito 
da publicidade televisiva sobre os conhecimentos, atitudes e valores das crianças, é impor-
tante ter consciência de que, em primeiro lugar, esses variam grandemente de acordo com 
o número de fatores mediadores que operam na relação direta com os anúncios (nível de 
exposição, a repetição e a idade da criança). Em segundo lugar, para além da publicidade, 
existem muitos fatores que afetam os conhecimentos, atitudes e valores das crianças, que 
não têm qualquer relação com a publicidade.

Escrevendo sobre as maneiras como a criança pensa, DeneGri (1998 p. 45) diz que 
a  criança constrói uma representação da organização social dos elementos que lhe são pro-
porcionados pelos adultos, os meios de comunicação de massa, as conversas, as informações 
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que recebe na escola e suas próprias observações. Embora imersa no mundo social desde o 
nascimento, sua experiência é peculiar e distinta da vivenciada pelos adultos. A insuficiên-
cia de seus instrumentos intelectuais, ainda em desenvolvimento, impede-a de organizar as 
informações que recebe e articulá-las em um sistema coerente. Assim, chega a conformar 
conceptualizações próprias ou teorias implícitas que são divergentes daquelas dos adultos. 

Um dos aspectos muito importantes a analisar é a forma pela qual a criança orga-
niza estas informações, que relações estabelece e quais estruturas de assimilação possui. 
Um dado ou um objeto de conhecimento nunca encontra um sujeito passivo, pronto a 
receber aquele conhecimento, pois a informação é assimilada aos esquemas previamente 
disponíveis ao indivíduo e que são ativados durante o processo de assimilação.

Nos últimos anos, vários estudos apareceram sobre o desenvolvimento dos conceitos 
econômicos na infância e na adolescência, entre eles Berti e Bombi (1988), Leiser, Sévon e 
Levi (1990), Abramovitch et al (1991), Delval et al (1994) e Sonuga-Barkley (1993). Denegri 
e sua equipe têm realizado uma série de trabalhos sobre esse tema, considerando amostras 
espanholas, chilenas, colombianas e, mais recentemente, brasileiras: Denegri (1995) e (1997), 
Denegri et al (1998); Denegri et al (2000); Amar, Abello e Denegri (2001). 

Estes trabalhos permitiram constatar as principais dificuldades apresentadas pelas 
crianças, adolescentes e adultos em compreender e se posicionar quanto à economia do 
dia-a-dia. Verificou-se também que a não compreensão desses elementos redunda em 
sérios problemas coletivos de ordem econômica e/ou social. As principais deficiências 
identificadas pelos estudos dizem respeito ao entendimento sobre a origem e a circulação 
do dinheiro, as inter–relações e os fatores que determinam os aspectos econômicos. Esse 
perfil foi verificado mesmo em adultos de classe média. Fatores como a escolarização, a 
cidade de moradia, o gênero e, fundamentalmente, o nível sócio-econômico influenciaram 
no modo pelo qual os indivíduos compreendem os fenômenos econômicos e o desenvol-
vimento de hábitos de consumo e atitudes em direção ao endividamento. 

Os resultados desses trabalhos indicam também a existência de uma seqüência evo-
lutiva, que mostra um padrão de mudança conceitual próprio de uma construção progres-
siva. Isso permitiu identificar a existência de três níveis de desenvolvimento no conceito 
do fenômeno monetário: Nível 1: Pensamento extra-econômico e econômico primitivo 
(crianças de 6 a 9 anos); Nível 2: Pensamento econômico subordinado (crianças maiores 
de 10 anos, adolescentes e inclusive alguns adultos); e Nível 3: Pensamento econômico 
independente ou inferencial (adolescentes mais velhos e adultos). 

Tanto no estudo chileno como no colombiano houve diferenças significativas na 
distribuição dos sujeitos por idade, para cada um dos níveis. Majoritariamente, as crianças 
de 6 a 10 anos tendem a se localizar em um nível de pensamento econômico primitivo, 
enquanto que os sujeitos entre 11 e 14 anos se encontram no nível de pensamento eco-
nômico subordinado. Esse enquadramento parece coerente como o nível de informações 
econômicas e com as ferramentas cognitivas de que dispõem.

Os autores observam ainda diferenças significativas entre os níveis sócio-econômi-
cos, ao mostrar que os adolescentes de classe baixa tendem a permanecer no estágio de 
pensamento econômico subordinado, enquanto que os de classe alta alcançam o estágio 
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inferencial. Algo similar se percebe em relação ao lugar da residência, já que os 
adolescentes que procedem de cidades multifinanceiras desenvolvem uma compre-
ensão mais completa e articulada do funcionamento econômico.

Denegri, Palavecinos, Ripoll e Yañez (1999) realizaram também um estu-
do exploratório para caracterizar psicologicamente o consumidor, utilizando uma 
amostra intencional de 15 a 50 anos. Os resultados indicam uma tendência em di-
reção a um consumo pouco reflexivo, que, por ele mesmo, obtém resultados pouco 
eficientes, identificados nas respostas de vários dos pesquisados. Os entrevistados 
ainda acreditam que gastam mais do que deveriam, o que aumenta a percepção sub-
jetiva dos mesmos quanto a própria situação financeira difícil em que vivem. Já com 
relação às condutas econômicas específicas foram encontrados padrões diferenciais 
de endividamento nos diferentes grupos de faixas etárias. 

Em seu conjunto, o resultado dos estudos relacionados ao desenvolvimento 
de conceitos econômicos indica que a criança está envolvida ativamente em um pro-
cesso construtivo. Além disso, que demonstra estar estreitamente relacionada com 
o desenvolvimento de instrumentos cognitivos, porém, fortemente mediada pela 
influência do nível sócio-econômico e do meio cultural e da experiência econômica 
a que está submetida.

pesquisa 

Esse trabalho pretende analisar a possível relação entre televisão e propa-
ganda nas decisões de consumo da amostra estudada e comparar as respostas dos 
estudantes de 5ª e 8ª séries, identificando o grau de participação  e “influência” da 
televisão; analisar as práticas de utilização do dinheiro. 

O universo estudado é uma amostra de conveniência formada por 61 estu-
dantes de instituição de ensino particular, localizada na região sul metropolitana de 
São Paulo. É composta de 17 mulheres e 16 homens da 5ª série, e 15 mulheres e 
13 homens da 8ª. série. Quanto a idade dos estudantes pesquisados, os da 8ª série 
variam entre 13 e 15 anos, e os da 5ª série, entre dez a 12 anos. O instrumento uti-
lizado foi um questionário estruturado com 14 perguntas, das quais oito são com 
múltipla escolha e seis de respostas abertas. Nas questões abertas, os alunos respon-
derão segundo suas preferências. Este instrumento foi desenvolvido por Denegri 
e colaboradores (2005) a partir de pesquisas anteriores relacionadas ao consumo 
televisivo e a compreensão e uso do dinheiro. 

resultados 

Para as perguntas de múltipla escolha foram calculadas a freqüência de ocor-
rência e a porcentagem respectiva para cada alternativa. Já para as questões discursi-
vas foram construídas categorias. 
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Tabela 1: Quantidade de horas assistidas de TV

Categoria 5ª série 8ª série
Menos de uma hora 3,56% 9,09%
Uma a duas horas 32,14% 27,27%
Duas a três horas 10,71% 27,27%
Mais de três horas 46,42% 42,42%

A pesquisa mostrou que 57,13% dos estudantes de 5ª série assistem entre duas e 
mais de três horas por dia de televisão, sendo que este número aumenta quando se trata 
de alunos da 8ª série (69,69%).

Quanto ao comercial mais lembrado, foram organizadas categorias por série e 
por gênero. O cálculo dos índices foi obtido a partir da freqüência de ocorrência das 
categorias, conforme tabela abaixo. 

Tabela 2: Comercial mais lembrado pelos entrevistados

Categorias 5ª série
5ª série

8ª série
8ª série

Masculino Feminino Masculino Feminino
Loja de roupas 39,28% 15,38% 60% 30,30% 6,25% 52,94%
Brinquedos 71,42% 23,07% 93,33% 3,0% 6,25% -
Cerveja 21,42% 15,38% 26,66% 36,36% 62,51% 29,41%
Programação 
de TV 14,28% 30,76% 6,66% 21,21% 37,5% -

Refrigerantes 32,14% 23,07% 40,06% 27,27% 18,75% 41,17%
Propaganda 
política 46,42% 53,84% 40% 6,06% 6,25% 5,88%

Loja de móveis 7,14% 13,33% - 30,30% 25% 35,29%
Guloseimas 21,42% 23,07% 20% 12,12% 6,25% 17,64%
Novelas 25% - 46,66% 6,06% 6,25% 5,88%
Supermercado 7,14% - 13,33% 15,15% 11,76% 18,75%
Celulares - - - 12,12% 12,5% 11,76%
Carros 7,14% - 13,33% 6,06% 6,25% 5,88%
Tênis - - - 6,06% 6,25% 5,88%
Escola de 
inglês - - - 6,06% 12,5% -

Sabão em pó 3,57% - 6,66% 3,03% - 5,88%
Jornal 7,14% 7,69 6,66% - - -
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Computador - - - 3,03% 6,25% -
CDs 3,57% - 6,66% - - -
Faculdades 3,57% - 6,66% - - -
Banco 3,57% - 6,66% - - -
Bebida
alcoólica - - - 3,03% - 5,88%

As propagandas de brinquedos são as mais lembradas pelos estudantes de 5ª série, 
enquanto as de roupas e acessórios, pelos alunos da 8ª série. Vale ressaltar que esses últi-
mos produtos atraem mais as mulheres, 93% das meninas de 8ª série e 60% das alunas de 
5ª série. Para os rapazes da 8ª série, a publicidade mais lembrada é a de cerveja, enquanto 
que a propaganda política o é para os estudantes de 5ª série. Anúncios de supermercado 
são os mais lembrados pelo público feminino, enquanto o item cerveja é bem lembrado 
por ambos os sexos. 

Na tabela a seguir aparecem os objetos que os estudantes gostariam de ganhar 
como presente de aniversário. A porcentagem foi calculada a partir da freqüência de ocor-
rência das respostas que foram organizadas em 13 categorias. 

Tabela 3: O que você gostaria de ganhar? 

Categoria Freqüência de 
ocorrência Porcentagem

1. Computador (Ipod e Mp4) 17 27,86%
2. Roupas e acessórios 11 18,03%
3. Brinquedos 6 9,83%
4. Eletrônicos (CD, TV, som, game) 5 8,19%
5. Nada 5 8,19%
6. Patins 4 6,55%
7. Celular 3 4,91%
8. Bicicleta 2 3,27%
9. Qualquer coisa 2 3,27%
10. Presente 1 1,63%
11. Dinheiro 1 1,63%
12. Chocolate 1 1,63%
13. Ingresso de show 1 1,63%

  Quanto ao que gostariam de ganhar de presente, os produtos digitais como um 
Mp4 foram os mais escolhidos, independente da série e do gênero dos entrevistados, se-
guido pela preferência de consumo de roupas e acessórios.
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Tabela 4: Origem da informação de compra

Origem 5ª série
5ª série

8ª série
8ª série

Masculino Feminino Masculino Feminino
Lojas 50,71% 61,53% 60% 45,45% 31,25% 58,82%
Amigos 7,14% - 13,33% 18,18% 25% 11,76%
TV 25% 7,69% 40% 12,12% 12,5% 17,64%
Pela 
internet 7,14% 7,69% 7,14% 27,27% 31,25% 23,52%

Pais 21,42% 20% 23,07% 12,12% 12,05% 11,76%

  Essa tabela foi organizada em cinco categorias que representam os locais em 
que os estudantes de 5ª e 8ª séries obtêm informações para fazer compras. Os índices 
foram calculados a partir da freqüência de ocorrência e estão divididos por série e gênero. 
Pode-se observar que a televisão deixou de ser a principal fonte de informação quanto 
à propaganda, perdendo hoje para a internet. Além disso, percebeu-se que é pequena a 
participação dos pais na busca de informação de compra. 

Tabela 5: Ganha sempre o presente que pede?

5ª série
5ª série

8ª série
8ª série

Masculino Feminino Masculino Feminino
Sim 17,85% 23,07% 13,33% 27,27% 12,5% 41,17%
Não 3,57% 7,69% - - - -
Às vezes 82,14% 76,96% 86,66% 69,69% 87,5% 58,82%

A tabela acima se refere ao atendimento às solicitações quanto ao gênero e a 
série. Foram encontradas três categorias, obtidas a partir da freqüência de ocorrência. 
Quanto a ser ou não atendido no que pede, identificou-se que somente um índice muito 
pequeno de estudantes não recebe o que solicita, e estes se encontram na 5ª série. As 
meninas da 8ª série foram as que mais responderam afirmativamente a essa questão, já 
na quinta série, foram os meninos, embora, em proporção bem pequena quando com-
parado com as meninas da 8ª série. 
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Tabela 6: Utilidade da propaganda

 5ª 
série

5ª série 8ª 
série

8ª série
Masculino Feminino Masculino Feminino

Serve 
para ter 
informações 
dos produtos

39,28% 23,07% 53,33% 12,12% - 23,52%

Para que o 
consumidor 
veja opções 
de compra

32,14% 30,76% 33,33% 36,36% 43,75% 29,41%

Faz com que 
o consumidor 
queira com-
prar o que se 
coloca na TV

21,42% 23,07% 20% 30,30% 31,25% 29,41%

Não serve 
para nada 17,85% 30,76% 6,66% 18,18% 18,75% 17,64%

 
A tabela acima, por sua vez, relaciona a utilidade da propaganda. Foram relaciona-

das quatro categorias conforme a série e o gênero dos entrevistados. Constatou-se que 
predomina a visão de que a propaganda é apenas para informar o consumidor. Quanto ao 
gênero, nos dois cursos os índices se mantiveram próximos. 

Tabela 7: Freqüência de mesada

 
 5ª série

5ª série
8ª série

8ª série
Masculino Feminino Masculino Feminino

Todos os dias 3.57 7.69 - 12.12 2.5 11.76
Semanal 17.85 15.38 20.0 6.06 - 11.76
Mensal 14.28 15.38 20.0 15.15 6.25 23.52
Quando pede 71.42 76.92 60.0 66.66 75.0 58.83

A tabela de recebimento de mesada por série e gênero. Não existe, da parte dos 
pais, quase nenhuma tentativa de planejamento quanto à doação de mesada, nem mesmo 
uma prestação de contas da parte dos filhos. 
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Tabela 8: Valor da mesada

Categoria Freqüência de aparecimento Porcentagem
1 a 5 reais 13 21,31%
6 a 10 reais 7 11.47
10 a 20 reais 2 3.27
30 a 50 reais 5 8.19
Mais de 50 reais 4 6.55
Quanto eu preciso 4 6.55
O quanto  peço 4 6.55
O quanto eu quero 8 13.11
O suficiente 1 1.63
Depende 4 6.55
O que sobra dos meus pais 4 6.55
Não responderam 5 8.19
Total 61 100.0

O demonstrativo acima trata do valor da mesada, organizada em 12 categorias, 
considerando o grupo total de sujeitos. Investimento e poupança não aparecem como 
plano de utilização do dinheiro por parte dos estudantes. Nos dois grupos não se verificou 
noção de poupança. 

Tabela 9: Lista de compras

Categoria 5ª série
Freqüência

Porcentagem
5ª série

8ª série 
Freqüência

Porcentagem
8ª série

Guloseimas 20 46,51% 8 18,18%
Roupas e acessórios 5 11,62% 18 40,90%
Coisas diversas 1 2,32% 13 29,54%
Brinquedos 6 13,95% - -
Jogos 3 6,97% 1 2,27%
Material escolar 2 4,65% 2 2,27%
Cards 2 4,65% - -
Nada 2 4,65% - -
CDs 1 2,32% 1 2,27%
Guardar - - 1 2,27%
Sair com amigos - - 1 2,27%
Total 43 44
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Essa tabela foi organizada com 11 categorias a partir das respostas sobre a lista de 
compras dos estudantes. A porcentagem por série foi calculada a partir da freqüência de 
ocorrência. É interessante perceber uma discrepância entre os alunos da 5ª série, já que 
afirmam se lembrar mais das publicidades de brinquedos, mas compram mais alimentos e 
guloseimas. Além disso, os estudantes não indicam de primeira mão a propaganda televi-
siva como fonte de informação, e sim lojas próximas a própria residência.

Tabela 10: Como decidir o que fazer com o dinheiro?

5ª série
5ª série

8ª série
8ª série

Masculino Feminino Masculino Feminino

Sozinho 75% 76,92% 73,33% 84,84% 81,25% 94,11%

Conversando 
com os pais 32,14% 23,07% 40% 12,12% 12,50% 11,76%

Meus pais 
decidem em 
que gastar

- - - - - -

Não recebo 
dinheiro 3,57% 7,6% - 3,03% 6,25% -

Total 110,71% 107,59% 113,33% 100% 100% 105,87%

O quadro acima descreve o comportamento dos estudantes em relação a decisão 
de compra. Foram encontradas três categorias, organizadas quanto a série e gênero. Ve-
rificou-se que há pequena participação dos pais na decisão de compra dos estudantes da 
8ª e 5ª séries, já que 76,9% deles responderam que decidem sozinho o que fazer com o 
dinheiro que recebem dos pais.

Tabela 11: Uso do dinheiro

Categorias Freqüência Porcentagem
Serve para comprar coisas 30 43,47%
É importante 26 37,68%
É bom para ter muito dinheiro - -
É algo que faz feliz 6 8,69%
Não é importante 7 10,14%
Total 69 100%
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A tabela acima retrata a utilização do dinheiro pelos entrevistados. As categorias 
foram dadas previamente, e a porcentagem se refere ao número total de estudantes, cal-
culado a partir da freqüência de ocorrência. O dinheiro aparece como algo muito impor-
tante para os estudantes de 8ª série, e menos relevante para os estudantes de 5ª série, sem 
diferença significativa entre os gêneros.

considerações finais

Faltam aos estudantes critérios quanto à utilização do dinheiro e a compra em si. 
Não percebeu-se, em nenhum dos dois grupos estudados, algumas competências básicas 
como a avaliação do valor do dinheiro, consumo de acordo com um orçamento e com-
paração de preços antes da compra. O investimento e a poupança também não aparecem 
como plano de utilização do dinheiro. 

Observou-se também que o gosto pelos eletrônicos, independente de série e gê-
nero, é a preferência de compra. Percebeu-se também que as decisões de compra são 
influenciadas pelo estágio de desenvolvimento dos estudantes. Viu-se que os alunos são 
autônomos quanto ao uso do dinheiro recebido e somente um índice muito pequeno de-
les não recebe o que solicita dos pais. 

O estudo também verificou que não houve, da parte dos pais, nenhuma tentativa 
de sistematização quanto ao repasse de dinheiro aos filhos, bem como também não foi 
percebido planejamento de gastos e prestação de contas da parte dos filhos. Existe uma 
tênue correlação entre propaganda e consumo. As publicidades mais lembradas pelos 
estudantes foram as de roupas e acessórios. Quando perguntados sobre o que compra-
riam com o próprio dinheiro, esses produtos apareceram com cotação bem próxima a da 
preferência pelos tipos de propagandas.

Os elementos persuasivos da propaganda como cores, linhas, música, personagens 
e símbolos que evocam sentimentos, imagens e desejos não são percebidos pelos estudan-
tes, pois esses percebem as propagandas como meramente informativas. A televisão não é 
a única fonte de propaganda, pois tem a internet como uma forte concorrente. 
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