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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo compreender quais os impactos da intrusividade de 

diferentes formatos publicitários em vídeos online. Com esse mesmo propósito, foi 

desenvolvido e aplicado um questionário de contexto e confirmação do conteúdo da literatura; 

identificadas as escalas a utilizar, pedida autorização e criado um protocolo para traduzir as 

mesmas; identificadas as variáveis independente, dependentes e parasitas; criado um 

protocolo de testes com utilizadores, que foi posteriormente aplicado. A análise dos resultados 

foi feita através dos tratamentos estatísticos de ANOVA, coeficiente de correlação de Pearson e 

regressão linear múltipla, juntando a estes, a estatística descritiva de variáveis observáveis na 

aplicação dos testes com utilizadores. Pela literatura, seria de esperar diferenças 

estatisticamente significativas da intrusividade entre os vários formatos publicitários. Contudo, 

os resultados mostram que não existem diferenças estatisticamente significativas no acima 

descrito. Também as variáveis dependentes não foram identificadas como variáveis com 

influência sobre a intrusividade. Apenas a atitude perante a publicidade obteve resultados que 

demonstram influência sobre a intrusividade mas mesmo aqui não se pode generalizar para 

qualquer situação. Deste modo, foi feita uma análise introspetiva sobre o porquê de não 

existirem resultados complacentes com a literatura, levantando algumas questões que o 

pudessem explicar. 

 

Palavras-chave: Intrusividade, Efetividade, Publicidade, Marketing, Valor da Publicidade, 

Capacidade Informativa da publicidade, Entretenimento da Publicidade, Irritabilidade da 

publicidade, Atitude perante a publicidade. 
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Abstract 
 

This thesis’ goal is to understand which (if any) impacts intrusiveness in different advertising 

formats has in online videos. For this purpose, it was developed a context and literature 

revision questionnaire; the scales to use were identified, asking for authorization and creating a 

protocol to translate them; all the variables were also identified, independent, dependents and 

parasites; a user test protocol was then created and applied. These results were analyzed 

through 3 different statistics methods: one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and 

multiple linear regression with descriptive statistics of variables observed during user’s tests. 

Literature would make us to expect to see differences on Intrusiveness per advertising format 

but results have showed no statistically significant differences to conclude that. Dependent 

variables have also showed no influence of these on Intrusiveness. Only ‘attitude towards 

advertising’ variable has showed an inverted influence on Intrusiveness although it’s not 

possible to generalize it. All in all it was done an introspective analysis in order to understand 

why these results aren’t compliant, raising issues which might explain it. 

 

Keywords: Intrusiveness, Effectiveness, Advertising, Marketing, Value of advertising, 

Informativeness of advertising, Entertainment of advertising, Irritability of advertising, attitude 

towards advertising 
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Introdução 
 

Esta dissertação inseriu-se no contexto de um estágio curricular no departamento de 

usabilidade do Sapo, estágio esse cujo objetivo era meramente o de desenvolver esta 

dissertação. 

O presente estudo surgiu de uma necessidade atual que o departamento de usabilidade do 

Sapo identificou como sendo um leque de questões necessárias de serem investigadas. O 

formato publicitário influencia o utilizador? Qual o formato de publicidade ao qual o utilizador é 

mais receptivo? Como permitir uma maior sensação de controlo ao utilizador para a 

publicidade ser vista até ao final? 

Questões como as de cima são temas dos que mais preocupam as equipas comerciais que 

publicitam sites de parceiros ou que albergam outras publicidades no seu próprio site. A 

publicidade é a maior (e muitas vezes única) fonte de rendimento dos sites. Muitos são os sites 

que apenas lucram por cada anúncio visto até ao final, isto é, existem métricas que conseguem 

avaliar e definir se o anúncio é visto, se não é visto, se é fechado, se é passado à frente (skip) 

etc, e é através destas métricas que os sites lucram com publicidade. Esta realidade faz com 

que haja dois grandes grupos com todo o interesse em que os utilizadores sejam receptivos à 

publicidade: as marcas que querem veicular a sua mensagem e os sites que servem de meio de 

comunicação/ distribuição de publicidade. 

A mentalidade regente acerca da publicidade online divide-se em duas grandes fações. Uma 

europeia e uma americana/canadiana. A mentalidade destes últimos é uma mentalidade 

receptiva à publicidade. Desde que existem meios de comunicação digital que os Americanos 

estão habituados a pagar por serviços/sites ou a terem publicidade nos mesmos, de forma a 

garantir a sustentabilidade dos primeiros sem ser diretamente através dos seus utilizadores 

mais assíduos. Com estes hábitos, os Americanos criaram uma predisposição positiva à 

publicidade online, aceitando-a como parte dos seu dia-a-dia online, como forma de continuar a 

ter conteúdos gratuitos. A experiência europeia com a internet conta-nos uma história oposta. 

Conta-nos uma história de existência de conteúdos gratuitos, que criaram uma expectativa de 

gratuidade contínua e que nos últimos tempos começaram a ser transferidos para conteúdos 

pagos ou em modo pay-per-view. O comum europeu vê a publicidade online como um 

contratempo, uma última barreira aos conteúdos gratuitos e não como a solução para que os 

mesmos existam. Apenas a expectativa muda entre estas duas mentalidades. A mentalidade 

europeia é portanto a que maior legitimidade vem trazer ao presente estudo. Ao existir uma 
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mentalidade negativa perante a publicidade online, uma vez que os Europeus esperam receber 

os conteúdos de modo gratuito, sem terem que receber publicidade para que os mesmos 

continuem a ser gratuitos, tanto as marcas como os sites estão assim interessados em avaliar a 

receptividade dos seus utilizadores perante novas formas de publicidade. Estão interessados 

em explorar novos formatos publicitários, inovadores e ainda não saturados para o público em 

questão e que tenham menores níveis de intrusividade e maiores níveis de receptividade e 

efetividade perante os seus utilizadores. 

Perante a problemática que nos foi colocada e com o contexto acima identificado, podemos de 

facto concluir que o presente estudo aborda uma temática bastante atual e com um sentido e 

uma aplicabilidade prática no dia-a-dia. 

Para respondermos a estas e outras questões, mais tarde identificadas também como hipóteses 

a avaliar, foi definida uma abordagem metodológica robusta e contudo simples de aplicar. Esta 

metodologia começou pela construção, validação e aplicação de um questionário de inicial cujo 

objetivo foi contextualizar e confirmar se a literatura estrangeira se aplicava à realidade 

portuguesa, no que concerne a atitude perante a publicidade e vídeos online. Como pudemos 

verificar através d questionário elaborado, 87% dos 590 inquiridos responderam que vêem 

tantos ou mais vídeos online do que viam há um ano atrás e esta tendência apenas tende a 

aumentar, comprovando-se assim a importância do tema. Também os resultados do 

questionário comprovaram que a mentalidade desta amostra portuguesa é representativa da 

mentalidade europeia no que toca a publicidade online. 

A posterior análise do questionário permitiu a identificação das variáveis dependente, 

independentes e parasitas que deverão ser analisadas, correlacionadas ou controladas, 

respetivamente. Com estas variáveis delineadas, construíram-se as hipóteses a testar e 

verificaram-se as mesmas. As hipóteses foram definidas por forma a estudar a relação da 

variável dependente “Intrusividade” com os vários formatos publicitários e entre as gerações e 

o género dos participantes inquiridos, para se perceber quais as diferenças entre os vários 

grupos. Também foram analisadas como e/ou se as variáveis independentes se correlacionam 

com a “Intrusividade” e se essa correlação tem uma influência direta ou inversa sobre esta 

última variável. Por fim, já não em gesto de análise estatística, mas sim de simples medidas 

observacionais, e porque foram elaborados testes presenciais com os utilizadores, estes 

permitiram registar um último tipo de dados. Foram observadas certas variáveis de carácter 

observacional que permitem caracterizar, ainda melhor, a amostra e corroborar ainda mais a 

mentalidade europeia perante a publicidade e a própria atitude que os utilizadores têm quando 

se confrontam perante esta. São dados puramente descritivos, mas que ao serem 240 registos 

observacionais (um por participante) ainda permitem uma caracterização da amostra mais 
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aprofundada, embora tecnicamente não façam parte direta do estudo balizado nesta 

dissertação.  

Para dar resposta a todas as hipóteses colocadas na definição das variáveis em estudo, foi 

delineado, validado e aplicado um protocolo de testes com utilizadores (um protocolo para 240 

iterações para ser mais preciso). Foram criados 4 formatos publicitários e a cada participante 

apenas foi aplicado um dos formatos em questão. A amostra reuniu 240 participantes pois foi 

decidido comparar-se duas gerações de indivíduos; a geração X e a sua antecessora. Deste 

modo, e para garantir a robustez estatística dos resultados, foram necessários 30 participantes 

por formato publicitário por geração, perfazendo o total de 240 participantes. 
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Estado da arte 
 

A publicidade sempre existiu. Desde que os primeiros produtos e serviços foram criados e 

começaram a ser comercializados que a publicidade existe, não existindo obviamente registos 

de onde a mesma tenha começado. Contudo, a publicidade moderna tem um “pai”: Thomas J. 

Barratt é conhecido como o “pai da publicidade moderna”. Tal se passou no século XIX e desde 

então a publicidade já se inovou, renovou e se auto-inventou diversas e incontáveis vezes. Hoje 

em dia, o marketing está presente em inúmeros meios de comunicação e sob a forma de N 

formatos publicitários.  

As técnicas de marketing mais presentes no dia-a-dia da sociedade são técnicas de Push – 

técnica em que o marketing é feito num fluxo de um para muitos: um (ou mais) meio (s) de 

comunicação é (são) usado (s) para “empurrar” o produto na direção do consumidor sem existir 

a oportunidade de feedback imediato (Rowley, 2004); e de Pull - Comunicação não-linear, com 

um fluxo livre de troca de informação e a oportunidade do consumidor comunicar tanto com a 

firma como com outros consumidores (Phippen, 2004; Pitta & Fowler, 2005; Rowley, 2004). 

Exemplos de Push advertising são campanhas por correio, por email, anúncios na televisão ou 

na rádio. Exemplos de Pull advertising são Social Media Marketing, Marketing de conteúdo 

(Youtube, revistas, redes sociais, blogs). Como se consegue compreender, o Push já há muito 

que existe na sociedade, enquanto que o Pull tem vindo a aparecer com a internet.  

Os meios de comunicação mais conhecidos por Social Media constituem um tipo de Media 

online que expedita conversas, ao contrário dos Media tradicional, que publicam conteúdos 

mas não permitem que os leitores/utilizadores/consumidores participem na criação ou 

desenvolvimento de conteúdo. A internet veio assim responder ao que a sociedade há muito 

quer. Permitiu criar um contexto em que os utilizadores/consumidores são os próprios meios 

de comunicação das marcas e dos anúncios que lhes interessam, Tornando dessa forma 

possível a criação de ínfimas possibilidades de desenvolvimento da publicidade. Como Okazaki 

afirma em 2006, “o foco da publicidade na internet e nas plataformas digitais é a área de mais 

promissor desenvolvimento da próxima década neste contexto.” Desde que a publicidade 

existe que se tenta compreender quais as formas mais efetivas e menos intrusivas de chegar ao 

cliente. O aparecimento da internet trouxe novos desafios a um meio clássico que, embora 

inovador, já tinha as suas medidas de valor da publicidade e de intrusividade desenvolvidas 

(Ducoffe, 1995). A internet veio criar uma revolução na publicidade com uma rapidez de 

constante mutação e evolução de conceitos, ideias e formatos publicitários, nunca antes vista e 

que continua ainda nos dias de hoje. Esta revolução foi muito aplaudida e muitos vieram prever 

bons resultados de valor e de intrusividade à publicidade online ao invés dos meios clássicos, 
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como Rust & Varki em 1996 afirmam “Nos primórdios da publicidade online, esta foi prevista 

ser menos intrusiva que os anúncios na televisão.” Os primeiros estudos vieram destruir estas 

expectativas. Embora os utilizadores de internet vejam a publicidade e outros gráficos 

semelhantes à primeira, o fenómeno de ignorar itens salientes (banners e pop-ups) enquanto 

pesquisam algo específico é mais abrangente do que o efeito da publicidade neles inserida 

(Benway & Lane, 1998). Outros estudos vieram comprovar parte destas expectativas. Apesar do 

potencial aborrecimento derivado de publicidade online, alguns investigadores identificaram 

esta como sendo mais efetiva que a publicidade impressa em criar uma avaliação positiva da 

marca (Sundar & Kim, 2005) ou a intenção de compra (Kimelfield & Watt, 2001). Também na 

mesma linha de pensamento, a publicidade online revelou melhorar a percepção e a 

credibilidade de um produto ao relacionar o mesmo com conteúdo relevante ou com um site 

credível (Choi & Rifon, 2002; Shamdasani, Stanaland, & Tan, 2001).  

Em linha com os estudos direcionados para o valor da publicidade, existiram também 

investigadores com interesses noutro tipo de variáveis, como variáveis de intrusividade, e em 

perceber qual a melhor forma de analisar a intrusividade de publicidades, independentemente 

do formato publicitário. Li, Edwards & Lee (2002) identificaram elementos específicos para 

avaliar a intrusividade: distração, perturbador, forçado, interferente, invasivo, intrusivo e 

intromissivo. Vários estudos apareceram como resultado deste levantamento de itens ideais 

para analisar a intrusividade da publicidade. Publicidade em janelas pop-up e em banners foram 

consideradas como intrusivas (Li et al., 2002). Publicidade em janelas pop-up pode 

potencialmente levar a maioria dos consumidores a se irritarem e a evitarem a publicidade 

(Edwards, Li, & Lee, 2002). 

Com o consenso internacional que se foi notando nas metodologias utilizadas para analisar a 

interação de um consumidor com a publicidade, começaram a ser feitas comparações de quais 

os melhores formatos publicitários na perspetiva do utilizador final. Vários estudos sugerem 

que os anúncios em janela pop-up geram maiores níveis de percepção, recordação e intenção 

de compra quando comparados com anúncios estáticos numa página, em modo de banners 

(Chatterjee, 2008; Cho, Lee, & Tharp, 2001; Diao & Sundar, 2004). Os consumidores têm 

também uma relação positiva com a marca quando são os próprios a controlar o que, quando e 

como pesquisam informação sobre um produto/serviço na internet ou em plataformas digitais. 

(Nunes & Cespedes, 2003). 

Mesmo com todas as melhorias que foram apresentadas na avaliação da valorização de um 

anúncio e no cálculo da intrusividade percecionada do mesmo, a verdade é que a percentagem 

de número de cliques em anúncios está a diminuir (Xavier & Francois-Xavier, 2003), isto é, a 

valorização de um anúncio não é suficiente para o utilizador querer clicar em mais informação 

sobre o mesmo. Tal como identificado por Benway em 1998, “a causa mais provável deste 
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fenómeno é que os utilizadores aprenderam a filtrar os inúmeros anúncios a partir da sua 

abundante experiência de navegação online”. Com o desenvolver dos anos e novas tecnologias 

a aparecerem, outras causas começaram a limitar ainda mais o número de cliques em 

publicidade, sendo assim responsáveis por esta drástica diminuição, a popularidade dos 

softwares de bloqueio automático de publicidade online.  

Ducoffe em 1996 demonstrou que as escalas de valor, capacidade de informação, 

entretenimento e irritabilidade da publicidade podem ser aplicadas a banners na internet tal 

como para a televisão, demonstrando que a escala é assim aplicável transversalmente nos 

diferentes tipos de media. Ducoffe (1996) determinou também que a publicidade não é 

homogeneamente avaliada nos vários tipos de media, sugerindo que as percepções de 

capacidade de informação, entretenimento e irritabilidade diferem por tipo de media. Até à 

data, não foi identificado qualquer estudo comparando a importância da publicidade em vários 

tipos de media que incluíssem vídeos online. 

Passados os primeiros anos da revolução digital, ficou totalmente aceite científica e 

empresarialmente que os princípios de publicidade dos meios tradicionais não se aplicam à 

internet (Ha, 2008). A efetividade dos anúncios online é baixa, começando a analisar diferentes 

variáveis, mudando de uma análise focada na atitude do consumidor para uma totalmente 

focada em medidas de efetividade e foco de atenção. Deste modo, e através de trabalhos 

anteriores de atitude perante o anúncio (McKenzie et al., 1986; Mackenzie & Lutz, 1989 em 

Chen & Wells, 1999), foi criada uma escala de atitude perante o site (Chen & Wells, 1999) como 

indicador da efetividade de um site baseada na capacidade de informação, entretenimento e 

organização do mesmo. 

Assim, e embora a forma de avaliar a efetividade e a intrusividade sejam diferentes dos meios 

tradicionais, as suas definições são idênticas no seu núcleo. Cook & Kover (1997) identificaram-

no: Efetividade tem como objetivo maior cumprir metas publicitárias. No entanto, ao contrário 

dos meios tradicionais que se ficavam por este objetivo, o meio digital tem como objetivos não 

só a comunicação do conteúdo da sua publicidade mas também o de intensificar a relação com 

o consumidor, através de mais canais de comunicação, da possibilidade de feedback contínuo, 

constante e imediato. 

Em síntese, a literatura demonstra que vários foram os estudos de publicidade já realizados, 

sejam eles apenas para meios de publicidade tradicionais, para híbridos em que são feitas 

comparações entre meios tradicionais e digitais ou apenas para meios digitais em que se 

comparam apenas estes meios de publicidade. Como identificado acima, estudos envolvendo 

meios digitais foram realizados para anúncios estáticos como banners ou pop-ups ou para 

publicidade interativa em diversos contextos como sites de informação, de entretenimento, de 
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jogos, redes sociais ou com portais de pesquisa/conhecimento. Nunca foi identificado na 

literatura, por este estudo, outros com publicidade em formato vídeo para ser colocada online 

antes de um vídeo num site, que medisse variáveis de intrusividade para várias formas de 

apresentar esses vídeos. É com esse objetivo em mente e tendo dados de questionários 

europeus e americanos que comprovam que são as publicidades em vídeo online as que mais 

visualizações têm derivado do número de vídeos que um utilizador consome por dia, que 

desenvolvemos o estudo aqui apresentado. Desta forma, e sendo um facto que a intrusividade 

está presente em todos os elementos de publicidade online como já descrito, faz-nos todo o 

sentido avaliar se algum tipo de vídeo publicitário tem menores níveis de intrusividade que os 

restantes, sendo assim preferível colocar publicidade num formato desse género em vez de um 

formato generalista, já gasto e que faz o consumidor ver a publicidade como intrusiva. 

Permitindo ao mesmo maior controlo sobre a publicidade apresentada e poder de decisão 

sobre o que ver, quando o ver, como o ver ou sequer se o pretende ver (o anúncio-vídeo), 

poderá a publicidade ser identificada como menos ou mais intrusiva, dependendo dos formatos 

publicitários? É esta a pergunta a que pretendemos dar resposta com o estudo em questão. 

Através da literatura científico-empresarial sobre o assunto (em temas destes é impossível não 

recorrer a estatísticas do mercado de trabalho também para garantir uma atual descrição da 

literatura), pode-se afirmar que se trata de um tema atual, importante, ainda não estudado e 

que, consoante os resultados obtidos, poderá ter uma resposta com aplicabilidade prática no 

dia-a-dia de uma agência publicitária ou num portal de vídeos, e na forma como gerem os 

conteúdos publicitários dos seus anunciantes. 
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Metodologia 
 

Neste capítulo apresenta-se uma metodologia que começa por descrever o questionário inicial 

(questionário de contexto que serviu de base para a criação dos testes com utilizadores e 

consequente estudo), as variáveis dependente, independentes e parasitas do estudo e as 

escalas estabelecidas utilizadas para as medir, juntamente com o processo de tradução das 

mesmas (escalas desenvolvidas e aplicadas em Inglês, necessitando obviamente de autorização 

e tradução para a sua aplicação) e os testes com utilizadores (principal instrumento de 

avaliação aplicado neste estudo). 

 

Questionário inicial 

Foi realizado um questionário inicial cujos objetivos eram: 

1. Contextualizar e confirmar que os vídeos e a publicidade online são um tema atual e 

relevante 

2. Confirmar que a população portuguesa tem mentalidade/interações semelhantes que a 

literatura identifica 

3. Balizar parâmetros para os testes com utilizadores 

Tendo em conta os objetivos em questão, não faria sentido utilizar outro instrumento de 

recolha de dados ao invés do questionário online. O questionário online permite avaliar de uma 

forma rápida, sem custos e com uma grande abrangência, uma opinião geral e representativa 

de uma certa população. 

Este questionário foi desenvolvido tendo por base variáveis analisadas na literatura 

referenciada e questionários online da IDEO, da Whermann e da North American 

Technographics Entertainment And Media. O mesmo tem 18 questões, sendo as primeiras 

quatro de estratificação da amostra através de itens sociodemográficos (Género, Idade, 

Experiência de utilização de computadores e número de horas online). As questões 5 a 14 

inclusive incidem sobre o objetivo 1 e as restantes questões sobre o objetivo 2 (como apêndice 

A). O objetivo 3 é respondido fazendo uma leitura integrada dos resultados do questionário. 

Com o questionário desenvolvido, fez-se um pré-teste do mesmo com o objetivo de o validar. 

Foi assim aplicado a um grupo de 22 alunos da Faculdade de Motricidade Humana, do 1º ano 

da licenciatura de Ergonomia. Alunos estes com idades compreendidas entre os 18 e os 33 

anos. A validação teve como objetivo: 

1. Garantir a legibilidade do questionário 
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2. Garantir a fácil interpretação das questões 

3. Garantir que nenhum item tinha ambiguidade 

Este pré-teste foi aplicado em contexto de sala de aula, cada aluno com o seu computador à 

frente, sem comunicação e sem ruído. O questionário teve um tempo médio de preenchimento 

de 4 minutos e 30 segundos (arredondados), que era o esperado. Com a aplicação do 

questionário concluída foram todos os alunos questionados se tiveram dúvidas e/ou se 

identificaram alguma questão como ambígua. Pela ausência de respostas a estas questões (uma 

vez que todos os alunos disseram que o questionário estava apto e sem ambiguidades) foi 

pedido aleatoriamente aos alunos que explicassem cada um dos itens (aluno A explicava o item 

5, o B o 6 e assim sucessivamente). Como as respostas a estas questões foram esclarecedoras, 

garantindo a correta interpretação do questionário, o pré-teste foi dado por terminado e o 

questionário validado. 

O questionário foi então aplicado. O seu único canal de distribuição foi via online, tendo sido 

divulgado por email direto e partilhado via Facebook com o objetivo de alcançar o maior 

número de participantes. O mesmo esteve disponível durante um período de 3 semanas e 

obteve 590 respostas ao mesmo. 

Com base nas respostas meramente descritivas obtidas, foram identificados vários parâmetros 

para o delineamento dos testes com utilizadores (abordados no respetivo tópico). 

 

Variáveis 

 

Variável dependente (VD) 

Intrusividade 

A variável dependente desta dissertação é a intrusividade. Esta variável foi analisada através de 

uma escala estabelecida (Li, Edwards and Lee, 2002). Esta escala (Apêndice B - escala traduzida 

e Anexo 1 – escala original) é composta por 7 itens numa escala de Likert de 5 pontos 

(1=’Discordo totalmente’ a 5=’Concordo totalmente’). Os participantes avaliam os sete itens 

consoante a sua percepção da intrusividade do formato publicitário. Definiu-se então a 

seguinte hipótese nula: 

 H0 (1): A intrusividade percecionada é igual entre formatos publicitários 
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Variáveis independentes (VI’s) 

Valor da Publicidade 

O valor da publicidade é uma das variáveis independentes analisadas neste estudo. A mesma é 

analisada através de uma escala estabelecida (Ducoffe, 1995). Esta escala (Apêndice C - escala 

traduzida e Anexo 2 – escala original) é composta por 3 itens numa escala de likert de 5 pontos 

(1=’Discordo totalmente’ a 5=’Concordo totalmente’). Os participantes avaliam os três itens 

consoante a sua opinião geral sobre a publicidade e não sobre os anúncios observados neste 

estudo. 

 

Capacidade Informativa da Publicidade 

A capacidade informativa da publicidade é analisada através de uma escala estabelecida 

(Ducoffe, 1995). Esta escala (Apêndice C - escala traduzida e Anexo 2 – escala original) é 

composta por 6 itens numa escala de likert de 5 pontos (1=’Discordo totalmente’ a 5=’Concordo 

totalmente’). Os participantes avaliam os seis itens consoante a sua opinião geral sobre a 

publicidade e não sobre os anúncios observados neste estudo. 

 

Entretenimento da Publicidade 

O entretenimento da publicidade é analisado através de uma escala estabelecida (Ducoffe, 

1995). Esta escala (Apêndice C - escala traduzida e Anexo 2 – escala original) é composta por 4 

itens numa escala de likert de 5 pontos (1=’Discordo totalmente’ a 5=’Concordo totalmente’). 

Os participantes avaliam os quatro itens consoante a sua opinião geral sobre a publicidade e 

não sobre os anúncios observados neste estudo. 

 

Irritabilidade da Publicidade 

A irritabilidade da publicidade é analisada através de uma escala estabelecida (Ducoffe, 1995). 

Esta escala (Apêndice C - escala traduzida e Anexo 2 – escala original) é composta por 4 itens 

numa escala de likert de 5 pontos (1=’Discordo totalmente’ a 5=’Concordo totalmente’). Os 

participantes avaliam os quatro itens consoante a sua opinião geral sobre a publicidade e não 

sobre os anúncios observados neste estudo. 
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Atitude perante a publicidade 

A atitude perante a publicidade é analisada através de uma escala estabelecida (Muehling, 

1987). Esta escala (Apêndice D - escala traduzida e Anexo 3 – escala original) é composta por 

três itens numa escala de diferencial semântico de 5 pontos (1=’Mau’ ou ‘Negativo’ ou 

‘Desfavorável’ a 5=’Bom’ ou ‘Positivo’ ou Favorável’ respetivamente). Os participantes avaliam 

os 3 itens consoante o seu entendimento da sua atitude perante a publicidade no seu geral. 

Formatos publicitários 

Os formatos publicitários escolhidos tiveram dois principais critérios envolvidos:  

 Nível de inovação (não demasiado inovadores de forma a poderem ser implementados 

caso obtivessem resultados interessantes para tal nem demasiado standard sobre os 

quais já existe uma opinião consolidada) 

 Controlo do utilizador perante o formato publicitário (com maior ou menor 

possibilidade de controlo permitido ao utilizador).  

Foram definidos que seriam quatro tipos de formato publicitário meramente por uma questão 

aritmética. Cada formato publicitário obrigaria a 60 participantes (30 de um grupo etário e 30 

de outro (geração 1 e 2)). Ao mesmo tempo, quantos mais formatos publicitários o estudo 

tivesse, mais robusto o mesmo seria e mais ilações poderiam ser retiradas. Deste modo, de 

forma a garantir a exequibilidade do estudo decidiu-se analisar quatro formatos publicitários 

diferentes. 

O primeiro formato publicitário é o que menos controlo permite ao utilizador. É o formato 

genérico (G) e apenas permite interação com o som. Não permite parar/pausar o vídeo nem 

avançar (forward) ou retroceder (rewind) dentro do vídeo. Contudo permite maximizar o vídeo 

para o ver em ecrã completo. 
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Imagem 1 – Formato publicitário Genérico (G) 

Como se pode calcular, este formato publicitário é o que menos inovação contém, visto ser um 

standard do mercado europeu atual.   

Já o segundo formato publicitário deste estudo, o formato Grelha (GR), é o que maior controlo 

permite ao utilizador. Força o utilizador a ver um anúncio à mesma mas permite que o mesmo 

seja escolhido pelo utilizador. Tem uma janela de nove segundos de interação em que permite 

escolher de entre uma grelha de dois por dois qual o anúncio que o utilizador prefere ver. Este 

tipo de interação é novo na Europa, embora já seja conhecida do grande público nos Estados 

Unidos e Canadá que, no que se relaciona com internet, tem uma perspetiva diferente dos 

Europeus sobre publicidade online. Este tipo de formato publicitário dá uma (falsa) sensação de 

controlo ao utilizador, uma vez que lhe permite escolher o anúncio que pretende ver mas 

sempre forçando-o a ver um.  
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Imagem 2 – Formato publicitário Grelha (GR) 

 

O terceiro formato publicitário é uma dupla escolha (DE) que dá também uma outra sensação 

de (falso) controlo sobre a situação. Esta escolha consiste em ver um anúncio definido a priori 

ou pagar 5 cêntimos (0,05€) para ver o vídeo diretamente sem publicidade. Este formato 

publicitário foi imposto pelo departamento comercial do Sapo pois tinham curiosidade de saber 

como reagiriam os utilizadores a uma escolha forçada do género. Será que alguém pagaria para 

não ver publicidade? Os 0,05€ não são um valor aleatório mas sim um valor standard pago pela 

indústria por anúncio visualizado até ao final. Mais uma vez, este é um formato publicitário 

inovador na Europa mas já há algum tempo que se faz ver nos Estados Unidos. É um formato 

algo controverso, tendo já sido vários os debates sobre o mesmo que surgiram nas redes sociais 

quando este apareceu pelos Estados Unidos. Contudo, hoje em dia e com a mentalidade 

americana sobre publicidade online, o mesmo já é tido em consideração e aplaudido como uma 

opção viável. A Europa tem uma mentalidade retrógrada (quando comparada à dos Estados 

Unidos) sobre publicidade online e a definição de conteúdos gratuitos e pagos podendo por 

enquanto não reagir da mesma forma ao formato publicitário. Para um contexto nacional, é a 

isso também que este estudo pretende responder: Será que a população portuguesa está 

preparada para um formato destes? Recebê-lo-ia de braços abertos? 
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Imagem 3 – Formato publicitário Dupla Escolha (DE) 

  

Por fim, o último formato publicitário é um formato Multiplay (M). São anúncios interativos que 

não permitem mais controlo ao utilizador que o formato G mas desfocam-no desse ponto com 

a interatividade do mesmo. Este formato permite interagir com o anúncio ao passar com o rato 

por cima da área do vídeo e em certas zonas geográficas e temporais do vídeo, ao se clicar, 

aparece nova informação ou novos vídeos dentro do primeiro. Este já é um formato existente 

tanto na Europa como obviamente nos Estados Unidos. Contudo, não deixa de ser um formato 

inovador uma vez que ainda está nos seus primórdios. 



 

 17  
 

 

Imagem 4 – Formato publicitário Multiplay (M) 

 

Para avaliar as correlações/influências que uma VI possa ter sobre a VD, foram definidas as 

seguintes hipóteses nulas (gerais a todas as VI’s, mas específicas ao formato publicitário e a 

certas variáveis-parasitas): 

H0 (2): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G 

H0 (3): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR 

H0 (4): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE 

H0 (5): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M 

H0 (6): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G (geração 1) 

H0 (7): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR (geração 1) 

H0 (8): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE (geração 1) 

H0 (9): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M (geração 1) 

H0 (10): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G (geração 2) 
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H0 (11): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR (geração 2) 

H0 (12): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE (geração 2) 

H0 (13): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M (geração 2) 

H0 (14): VI não influencia a intrusividade no formato G 

H0 (15): VI não influencia a intrusividade no formato GR 

H0 (16): VI não influencia a intrusividade no formato DE 

H0 (17): VI não influencia a intrusividade no formato M 

H0 (18): VI não influencia a intrusividade no formato G (geração 1) 

H0 (19): VI não influencia a intrusividade no formato GR (geração 1) 

H0 (20): VI não influencia a intrusividade no formato DE (geração 1) 

H0 (21): VI não influencia a intrusividade no formato M (geração 1) 

H0 (22): VI não influencia a intrusividade no formato G (geração 2) 

H0 (23): VI não influencia a intrusividade no formato GR (geração 2) 

H0 (24): VI não influencia a intrusividade no formato DE (geração 2) 

H0 (25): VI não influencia a intrusividade no formato M (geração 2) 

Nota: Entenda-se por VI toda e qualquer variável identificada como independente, isto é, a H0 (2) pretende analisar se a VI 

‘Valor da Publicidade’ se correlaciona com a intrusividade ou a VI ‘Capacidade Informativa da Publicidade’ se correlaciona e 

assim sucessivamente para as restantes VI’s (exceto o Formato Publicitário que tem a sua análise própria) 

 

Tradução de escalas 

 

Todas as variáveis acima mencionadas pertencem a escalas já estabelecidas (validadas e aceites 

internacionalmente na sua área científica), com a exceção do formato publicitário. Contudo, 

nenhuma destas escalas continha até à data uma tradução para a língua portuguesa para poder 

ser aplicada num contexto nacional. Foram contactados os autores das mesmas via email e 

pedidas as respetivas autorizações de permissão de aplicação das escalas e sua respetiva 

tradução. Com as autorizações recebidas, o protocolo de tradução seguido foi: 
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a) Traduções livres por painel de peritos 

b) Criação de versões portuguesas com traduções do painel 

c) Escolha das melhores traduções (em contexto e não literais) por novo painel de peritos 

d) Criação de versões portuguesas com novas escolhas do novo painel 

e) Segunda iteração com segundo painel de peritos 
Nota: b) e d) foram realizados internamente 

Detalhadamente o protocolo aplicado para traduzir as escalas foi o habitual de um 

procedimento do género no meio académico. O mesmo envolveu três passos com elementos 

externos a este estudo. O primeiro passo foi convidar um painel de cinco indivíduos 

conhecedores do tema e falantes de ambos idiomas (inglês e português) para fazerem uma 

tradução livre da escala. Este painel de indivíduos foi o mais heterogéneo possível, tendo três 

indivíduos do meio académico (um aluno de Gestão, um de Marketing e um aluno de 

Comunicação e publicidade) e dois do meio laboral (ambos no departamento de marketing das 

respetivas empresas). As áreas escolhidas não foram aleatórias mas sim direcionadas para 

alunos ou trabalhadores que tenham tido contacto com estas escalas no seu passado, estando 

assim familiarizados e contextualizados com o tema. De referir também que este painel era 

composto por jovens adultos (22 a 27 anos) sendo três homens e duas mulheres. A tradução 

livre correspondia em lerem a escala original e traduzirem todos os elementos da mesma 

(títulos, questões e escalas de resposta). 

Uma vez recebidas as cinco traduções foi criada uma versão em português com todas as opções 

recebidas como possibilidades, tendo existido os dois extremos de opções (itens com a mesma 

tradução dada por todos os cinco elementos do painel e itens com cinco distintas traduções). 

Esta versão foi entregue a um segundo painel de peritos (três professores universitários 

também familiarizados com o tema, com as duas línguas e com o procedimento de tradução e 

validação de escalas). A estes foi pedido que individualmente selecionassem uma resposta para 

cada um dos itens tendo apenas como possíveis opções as traduções fornecidas pelo primeiro 

painel. Com estas respostas foi então gerada uma versão apenas com as traduções escolhidas 

por este segundo painel. Esta versão já obteve consenso tendo obtido a maioria dos itens já 

consenso total (os três peritos escolheram a mesma tradução) e nunca obtido discórdia total 

(no máximo um perito escolheu diferente dos restantes dois). Foi realizada uma segunda 

iteração com este painel, pedindo que os mesmos, individualmente, voltassem a escolher as 

traduções que mais lhes faziam sentido. Se ainda assim se obtivesse discórdia, seriam 

selecionadas as opções com mais concordância (e não concordância total) entre os peritos, mas 

tal não foi necessário. Os três peritos chegaram a acordo entre quais as melhores traduções 

para os itens que ainda tinham dualidade. 
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Testes com utilizadores  

 

Os testes com utilizadores tiveram vários protocolos a serem pensados e delineados para serem 

comparados até se chegar à versão final do protocolo. Várias foram as variáveis parasitas identificadas e 

analisadas, pensadas e repensadas por forma a serem controladas e a garantir que não poderiam ter 

efeitos nocivos no estudo. O controlo das variáveis parasitas serviu também para garantir que o estudo 

teria robustez no delineamento dos testes com utilizadores e que os mesmos se encontravam 

devidamente justificados.  

 

Variáveis parasitas (VP) 

Contexto real 

Tal como inúmeros outros trabalhos demonstram, a intrusividade é melhor estudada e 

analisada sem o contexto real do teste (Logan, K. 2012). Não há consenso científico 

internacional que comprove a aplicação da escala de intrusividade com contexto real. Por este 

motivo decidiu seguir-se por uma metodologia sem contexto real.  

Assim foi decidido criar um “teste de usabilidade” ao novo portal do Sapo Vídeos que por sorte 

se encontrava em fase ‘Beta’ no momento da criação deste estudo. 

 

Memória 

Foi definido que cada participante apenas faria um tipo de formato publicitário, para garantir 

que o mesmo não teria de recorrer à memória sobre algo que não estava no seu rol de tarefas. 

A cada participante foi pedido que navegasse no site como está habituado a navegar na 

internet enquanto fazia três tarefas sequenciais. Cada tarefa consistia (como poderemos ver 

mais à frente no subcapítulo de contextualização) em encontrar um determinado vídeo e vê-lo 

até ao final. Antes de cada vídeo, foi colocada uma publicidade também em formato vídeo que 

apareceria sempre sob o mesmo formato publicitário. Ao garantir que apenas existe um 

formato publicitário a aparecer antes da aplicação das escalas, garante-se que a VP Memória 

não tem uma influência negativa no estudo, uma vez que não obriga o participante a recorrer à 

sua memória de médio prazo para distinguir os formatos publicitários. 

 

Repetição da tarefa 

Como descrito na VP Memória, cada participante terá de fazer três tarefas durante este “teste 

de usabilidade”. A não repetição da tarefa é uma variável que poderia ter um efeito controlador 
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sobre as respostas do participante nas escalas posteriormente apresentadas pois não haveria 

garantia nenhuma que o participante teria memorizado a interação ou sequer o formato 

publicitário. Ao executar três vezes tarefas similares e cujo output visual é idêntico 

estruturalmente faz com que exista um efeito de aprendizagem mais controlado, garantindo 

que o participante se recorda da interação que não fazia parte do seu rol de tarefas, isto é, os 

anúncios e o seu formato publicitário. 

 

Grupos etários 

Como vários estudos comprovam, a geração Millennium tem mais horas online, sabe navegar 

melhor, faz tarefas rotineiras pela internet (Howe & Strauss 2000), sendo assim expectável que 

existam diferenças entre os participantes destas idades e participantes com mais anos. Deste 

modo e atendendo à literatura, foi definido serem criados dois grupos etários a corresponder a 

duas gerações. Um primeiro grupo etário com idades compreendidas entre os 18 aos 30 anos 

(geração 1) e um segundo grupo etário entre os 31 aos 45 anos (geração 2). Cada grupo foi 

composto por 30 participantes (por forma a serem estatística e robustamente comparáveis 

através de métodos paramétricos), divididos em 15 mulheres e 15 homens para manter uma 

certa homogeneidade nos grupos, testando assim as hipóteses nulas: 

H0 (26): A intrusividade percecionada é igual por condição e por geração 

H0 (27): A intrusividade percecionada é igual no formato G entre gerações 

H0 (28): A intrusividade percecionada é igual no formato GR entre gerações 

H0 (29): A intrusividade percecionada é igual no formato DC entre gerações 

H0 (30): A intrusividade percecionada é igual no formato M entre gerações 

A esta VP decidiu-se controlar os seus parâmetros, analisando-a como uma possível VI, 

esperando de antemão uma diferença estatisticamente significativa de resultados da primeira 

para a segunda geração entre os vários formatos publicitários. 

 

Género 

Tal como mencionado no tópico acima, a literatura apenas menciona ser expectável encontrar 

diferenças entre gerações mas não entre géneros. Quanto mais novos forem os participantes 

mais tal se verifica (até à adolescência). Deste modo e como já especificado em cima, os grupos 

foram divididos em 15 mulheres e 15 homens por uma questão de homogeneidade de grupos 
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que permitirá no entanto juntar ambos grupos (não dividindo por gerações), separando-os em 

30 homens e 30 mulheres e testar se o expectável pela literatura é verdadeiro, isto é, se: 

H0 (31): A intrusividade percecionada é igual por condição e por género 

H0 (32): A intrusividade percecionada é igual no formato G entre géneros 

H0 (33): A intrusividade percecionada é igual no formato GR entre géneros 

H0 (34): A intrusividade percecionada é igual no formato DC entre géneros 

H0 (35): A intrusividade percecionada é igual no formato M entre géneros 

 

Tipos de vídeo 

Também os tipos de vídeo têm de ser controlados e garantir que os vídeos escolhidos são 

vídeos que garantam um nível mínimo de interesse e que esse interesse é generalizado pela 

população. Desta forma, recorreu-se à estatística descritiva do questionário inicial e às 

estatísticas do portal Sapo para garantir que a categoria de vídeos escolhida era a correta. A 

categoria escolhida foi a de notícias, subcategoria de científico-informativos. Esta categoria é 

transversal aos três vídeos e corresponde à escolha de uma categoria que fosse das mais vistas, 

segundo os dados do questionário inicial, comprovado também com dados estatísticos do Sapo. 

Sendo uma categoria transversal à maioria dos participantes, deveria também ser uma 

categoria neutra, isto é, que não suscitasse grandes reações positivas e/ou negativas. Deste 

modo, foi assim escolhida esta categoria com o foco em notícias ambientais, ecológicas ou 

biológicas sempre com um foco positivo sobre as mesmas. São vídeos credíveis de uma rúbrica 

de televisão online, a quem não foi necessário pedir autorização para os usar uma vez que são 

realizados por um departamento do Sapo. A consistência e coerência do conteúdo dos três 

vídeos garante assim a minimização do efeito nocivo que esta VP poderia ter sobre o estudo. 

 

Duração dos vídeos 

Seguindo-se mais uma vez as estatísticas do questionário inicial e do Sapo, identificaram-se 

como sendo a categoria de vídeos mais vista, os vídeos com menos de 5 minutos, 

especificamente vídeos entre os 60 e os 90 segundos. Deste modo e para garantir que outras 

VP’s não potencializam o seu efeito sobre o estudo, foram escolhidos vídeos entre os 61 e 73 

segundos. Esta escolha, além de fazer parte dos tipos de vídeos mais vistos, ajuda ainda a 

minimizar o recurso à memória e o potencial de repetição da tarefa, maximizando assim o 

efeito de aprendizagem que estas durações de vídeos permitem. Ao serem vídeos tão curtos 
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permitem uma rápida mudança de tarefa (melhorando o efeito da repetição da tarefa) e uma 

rápida aplicação das escalas (em média 6 a 7 minutos após o teste começar), o que minimiza o 

recurso à memória de curto prazo já anteriormente mencionada. 

 

Tipos de anúncio 

Tal como a escolha dos vídeos teve critérios de seleção também a escolha dos anúncios teve 

que o ter. Os anúncios que poderiam ser usados teriam que ser do Sapo, Meo ou Moche por 

uma questão de logística de apenas pedir autorizações internas e não envolver entidades 

externas desnecessariamente, minimizando assim o trabalho burocrático que este tipo de 

requisitos sempre implica. Desta forma e seguindo os mesmos critérios de seleção dos vídeos 

foram escolhidos anúncios da marca que menos gera opiniões extremas, tendo-se assim 

decidido pelos anúncios do Meo em detrimento da Moche ou do Sapo.  

 

Duração dos anúncios 

A duração dos anúncios é um tópico que não teve liberdade de escolha. Anúncios em formato 

vídeo são na sua grande maioria filmados para terem entre 20 a 30 segundos e foi exatamente 

isso que se escolheu. Foram escolhidos quatro anúncios diferentes do Meo com tempos entre 

os 28 e os 30 segundos, de forma a minimizar o efeito de diferentes durações nesta categoria. 

 

Ordem dos anúncios/vídeos 

Embora cada participante tenha apenas um tipo de formato publicitário a ser analisado por si, o 

mesmo vem com três repetições podendo os anúncios e/ou os vídeos, por mais homogéneos 

que sejam ter alguma influência nas avaliações. Desse modo, decidiu-se aplicar os testes com 

medidas contrabalançadas, isto é, se o participante 1 fizer as tarefas pela ordem 1,2,3, então o 

participante 2 fará as tarefas pela ordem 2,3,1 e por aí adiante. 

 

Contextualização 

Como decidido na VP ‘Contexto’ de não se usar um contexto real, o seguinte contexto foi dado 

aos participantes: 

“Boa tarde,  

Antes de mais, muito obrigado por participar neste estudo (abrir página no computador ao 

mesmo tempo). 
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O que aqui se vê é a nova página, ainda em versão ‘Beta’ do Sapo Vídeos e o nosso objetivo é 

testar com utilizadores quão fácil de interagir está a página. 

Para isso, vamos-lhe pedir 3 tarefas. Cada uma consiste em encontrar um vídeo particular e vê-

lo até ao final. Quando terminar cada um dos vídeos, ser-lhe-á dada a informação sobre o novo 

vídeo.  

1. A primeira tarefa é encontrar o vídeo com o título: ‘Pinguim gigante reconstruído com 

fósseis’ 

(Aguardar que 1ª tarefa esteja completa) 

2. A segunda tarefa é encontrar um vídeo publicado pela cmtv a 15 de Dezembro de 2013. 

(Aguardar que 2ª tarefa esteja completa) 

3. A terceira tarefa é encontrar vídeo do diário de notícias com perto de 1500 

visualizações.” 

 

Procedimento 

Os testes com utilizadores foram realizados em condições de uma sala fechada, interior, sem 

contacto com outros elementos que não o participante e o avaliador. Estes testes foram 

realizados em condições sem ruído ao redor para garantir o foco de atenção do participante. Os 

testes não foram sempre realizados na mesma sala nem sequer no mesmo edifício ou faculdade 

mas as condições atrás mencionadas mantiveram-se sempre de local para local.  

 

Caracterização da amostra 

A amostra deste estudo foi recolhida em vários polos universitários de Lisboa e noutras tantas 

faculdades desta capital. Foram também aplicados testes com utilizadores em bibliotecas, o 

que faz com que a estratificação desta amostra seja heterogénea no tipo de formação mas 

homogénea no nível de formação, tendo sido a maioria dos inquiridos, alunos ou ex-alunos de 

licenciaturas e/ou mestrados e/ou doutoramentos. São raras as exceções de participantes com 

menor nível de formação. A amostra tem a seguinte representação: 

 G GR DE M Total 

 

Masculino 30 30 30 30 120 

Feminino 30 30 30 30 120 

Total 60 60 60 60 240 

              Tabela 1 – Caracterização da amostra por género e por Formato Publicitário 
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A nível de estratificação etária, a mesma distribui-se da seguinte forma: 

 

  Tabela 2 – Estratificação da amostra por faixa etária e Formato Publicitário (média ± desvio-padrão) 

 

 

  

Formato Publicitário  

G GR DE M 

Geração 1 21anos±2,3 21,7anos ±3,5 22,2anos ±2,9 22,7anos±2,9 

Geração 2 36,5anos ±4,1 36,3anos ±4,2 37,3anos ±3,7 35,4anos ±3,5 
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Resultados e Discussão 
 

Para obter os resultados foram definidos os seguintes tratamentos de dados. 

Para se poder iniciar a análise de resultados foi necessário calcular as médias de cada escala da 

VD e das VI’s. Tais médias são uma média global de todos os itens por participante. Ao ter um 

valor final médio por participante foram então realizadas várias ANOVA, uma para cada 

hipótese definida sobre se as médias da escala de intrusividade são iguais no seu geral, por 

formatos publicitários e/ou géneros e/ou gerações.  

Para as hipóteses 2 a 25 que indagavam se existem correlações entre a VD e as VI’s e se essa 

correlação da(s) VI’s tem influência direta ou inversa sobre a VD, o tratamento estatístico foi 

testar através de Correlações de Pearson e Regressões Lineares Múltiplas respetivamente se as 

hipóteses eram válidas. 

Antes de avançar com o tratamento estatístico às hipóteses colocadas durante o estudo e com 

o objetivo de contextualizar ainda mais esta análise de resultados, foram descritivamente 

analisados os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Média
Desvio-

padrão

Genérico (G) 60 3,433 0,929

Geração 1 30 3,257 0,903

Geração 2 30 3,610 0,936

Grelha (GR) 60 3,236 0,916

Geração 1 30 3,352 0,897

Geração 2 30 3,119 0,934

Dupla Escolha (DE) 60 3,379 0,760

Geração 1 30 3,486 0,752

Geração 2 30 3,271 0,766

Multiplay (M) 60 3,307 0,933

Geração 1 30 3,414 0,885

Geração 2 30 3,200 0,982

Tabela 3 - Estatístiva descritiva das médias de intrusividade por geração
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Através dos resultados das médias, podem-se caracterizar já os resultados da tabela 3 como 

resultados que comprovam que a amostra deste estudo provou o que a literatura esperava e 

mostra que a mesma tem uma expectativa negativa sobre a publicidade, isto é, a intrusividade 

da mesma obteve sempre média superior a 3,12 (valores possíveis entre 1 e 5). Sendo assim, 

comprova-se que os quatro formatos publicitários apresentam resultados em que a 

intrusividade é sentida e percecionada ao invés do que a mentalidade americana faz 

transparecer. Através da literatura, podemos também afirmar que é expectável que um 

participante do género feminino com 25 anos se sinta tão incomodado com a publicidade 

online quanto um participante do género masculino com os mesmos 25 anos. A palavra 

“incomodado” foi propositadamente escrita. Embora ainda não se tenham testado se existem 

diferenças entre os resultados dos quatro formatos publicitários, pode-se facilmente concluir 

pelas suas médias que os mesmos estão classificados como intrusivos.  

 

 Começando então o tratamento estatístico da VD. Para as hipóteses 1 e 26 a 35 (hipóteses 

relacionadas com a VD ser igual entre formatos, entre géneros ou entre gerações) foram 

H0 gl1 gl2
Estatística 

de Levene
Sig. F Sig.

H0 (1): A intrusividade é igual entre formatos 3 236 1,973 0,119 0,562 0,640

H0 (26): A intrusividade é igual por condição e por género 7 232 1,361 0,223 0,748 0,632

H0 (26): A intrusividade é igual por género 1 232 1,361 0,223 0,355 0,552

H0 (26): A intrusividade é igual por condição  3 232 1,361 0,223 0,548 0,65

H0 (27): A intrusividade é igual no formato G entre géneros 1 58 0,125 0,725 0,038 0,846

H0 (28): A intrusividade é igual no formato GR entre géneros 1 58 0,096 0,758 0,090 0,765

H0 (29): A intrusividade é igual no formato DC entre géneros 1 58 4,189 0,046 0,562 0,457

H0 (30): A intrusividade é igual no formato M entre géneros 1 58 0,050 0,824 2,796 0,100

H0 (31): A intrusividade é igual por condição e por geração 7 232 1,317 0,243 0,982 0,445

H0 (31): A intrusividade é igual por condição  3 232 1,317 0,243 0,565 0,638

H0 (31): A intrusividade é igual por geração 1 232 1,317 0,243 0,458 0,499

H0 (32): A intrusividade é igual no formato G entre gerações 1 58 1,108 0,297 2,201 0,143

H0 (33): A intrusividade é igual no formato GR entre gerações 1 58 0,104 0,749 0,974 0,328

H0 (34): A intrusividade é igual no formato DC entre gerações 1 58 0,342 0,561 1,197 0,279

H0 (35): A intrusividade é igual no formato M entre gerações 1 58 0,968 0,329 0,788 0,378

Teste de 

homogeneidade ANOVA

Tabela  4 - Tabela-s íntese dos  resultados  das  ANOVA's          
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testadas e analisadas, através do software estatístico IBM SPSS Statistics 20, várias ANOVA’s, 

estando os seus resultados disponíveis numa tabela-síntese de todas essas hipóteses.  

 

Tal como se pode verificar na tabela 4, e uma vez verificada a homogeneidade que a estatística 

de Levene nos permite avaliar, podem-se então comprovar que os pressupostos são válidos 

para que a ANOVA possa ser utilizada como método de tratamento de dados que nos dará 

então resultados fidedignos. A ANOVA foi escolhida como a melhor opção, uma vez que com 

este tamanho de amostra se podem realizar testes paramétricos. Também poderia ser usado o 

teste-t para amostras independentes mas a ANOVA reúne maior popularidade perante as 

comunidades científicas. Deste modo, utilizou-se então a ANOVA para responder às hipóteses 

levantadas em fases mais embrionárias do estudo. 

Como se consegue comprovar diretamente na tabela 4, os resultados das ANOVA’s não nos 

permitem rejeitar nenhuma das H0, assumindo assim todas as H0 como verdadeiras. Esta 

conclusão alcança-se, uma vez que todos os p-value≥0,05 para as respetivas estatísticas de 

teste F. Uma vez que todas as H0 (das mencionadas na tabela 4) são verdadeiras, pode-se 

concluir que, contrariamente ao que era esperado pela literatura, não foram obtidas diferenças 

estatisticamente significativas entre a intrusividade dos quatro formatos publicitários (H0), não 

foram obtidas diferenças estatisticamente significativas entre a intrusividade e o modelo 

“Condição; Género; Condição*Género” (H26), comprovando que também a interação entre 

estas duas variáveis de controlo não teve relação com a intrusividade. O mesmo se verificou 

para o modelo “Condição, Geração e Condição*Geração” (H31) que também se comprovou que 

a interação entre a Condição e a Geração não teve relação com a intrusividade. 

Uma vez que estes dados comprovam que não existem diferenças entre a intrusividade nos 

quatro formatos publicitários no geral, foi decidido partir para o particular, passando assim do 

todo (amostra global) para a parte (subamostras representativas dos quatro formatos 

publicitários e sectorizadas por géneros ou gerações). 

Foram assim testadas 4 hipóteses (da H27 a H30) que questionavam se a intrusividade variava 

com o género em algum dos quatro formatos publicitários em estudo. Como podemos verificar 

ainda na tabela 4, também estas quatro H0 se consideram verdadeiras (p-values≥0,05 para 

todas as quatro hipóteses) e nenhum dos formatos publicitários tem diferenças significativas 

estatisticamente dos restantes tendo por base o género dos participantes. Este dado vai de 

acordo com o esperado na literatura, uma vez que as diferenças sobre a utilização da internet e 

a receptividade à publicidade na mesma derivam da idade e das gerações de indivíduos e não 

derivam tanto do género. É expectável que um participante da geração 1 ou da geração 2 
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considerem a publicidade com o mesmo nível de intrusividade que uma participante da mesma 

geração, corroborando assim este resultado. 

Ainda na mesma linha de pensamento, foram também testadas 4 hipóteses (H32 a H35), que 

têm como objetivo responder se algum dos formatos publicitários tem as suas respostas 

baseadas numa distinção de idades. Aqui e ao contrário do que a literatura nos indica, as 

diferenças das médias de intrusividade não são estatisticamente significativas, tendo assim que 

aceitar H0 como verdadeira (p-values≥0,05 para todas as quatro hipóteses). Seria expectável 

que participantes com a mesma idade não variassem através do género mas sim, que 

participantes de faixas etárias distintas obtivessem níveis de intrusividade estatisticamente 

significativos, o que aqui também não se verifica. Este resultado talvez possa derivar das faixas 

etárias deste estudo terem sido definidas num contínuo, isto é, se em vez das faixas etárias 

serem dos 18-30 e dos 31-45 anos, se as mesmas fossem descontinuadas (18-25 e 38-45) talvez 

se comprovasse a literatura mundial sobre o tema. Não é expectável que um participante com 

28, 29 ou 30 anos responda de forma diferente que um com 31, 32 ou 33 anos. Embora 

pertençam tecnicamente a gerações diferentes, a diferença entre os mesmos não é tão forte 

(podendo nem sequer existir) quanto o expectável para os restantes extremos geracionais, 

deixamos assim levantada a questão anterior. Ao mesmo tempo e como podemos observar na 

tabela 2 do capítulo anterior, as médias de idades dos dois grupos de participantes são bastante 

diferentes (por volta dos 21 anos nos quatro formatos publicitários da geração 1 e 36 nos 

quatro formato da geração 2), o que demonstra um “descontínuo” nas idades dos 

participantes. Este “descontínuo geracional” permite descaracterizar a hipótese anteriormente 

levantada, mantendo contudo a dúvida do porquê destes dados irem contra o expectável na 

literatura. 

Para compreender até que ponto estas semelhanças de médias são homogéneas, analisou-se a 

variação das médias entre itens da escala de intrusividade. O objetivo foi compreender se há 

homogeneidade destes mesmos resultados, isto é, se a variação do item com menor valor ao 

item com maior valor é reduzida. 

Para tal, foi elaborado o seguinte gráfico de radar para nos permitir uma leitura visual do 

assunto, uma vez que esta escala está validade e o seu constructo tem todo correlação entre si, 

sendo apontado como o melhor modelo (estes 7 itens serem usados juntos). 
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Gráfico 1- Radar de médias da escala intrusividade item a item por formato publicitário 

O gráfico acima é uma representação conjunta, em modo radar, das médias da escala de 

Intrusividade, item a item nos quatro formatos publicitários. A leitura deve ser feita por quartos 

de círculo, isto é, cada quarto de círculo representa um formato publicitário, estando cada 

quarto de círculo preenchido por 7 itens (os sete itens da escala de intrusividade já 

anteriormente apresentados). 

Como se pode observar diretamente, o item com menores valores é sempre o mesmo em todos 

os quatro formatos publicitários. Esse item é o “Perturbador” derivado da frase “Quando o 

anúncio foi exibido, eu pensei que foi perturbador” apresentada durante a fase de testes com 

utilizadores. O item com maior avaliação, uma vez mais em todos os formatos publicitários foi o 

“Forçado”, (“Quando o anúncio foi exibido, eu pensei que foi forçado”), mostrando que existe 

uma homogeneidade de resultados por item e por formato. Com pequenas diferenças mas se 

cortássemos ¼ de círculo como segmento e os colocássemos sobrepostos, teríamos 

maioritariamente uma única linha de sobreposições, não existindo nenhum formato que se 

destaque dos seguintes nem existindo nenhum item que tenha resultados díspares dos 

restantes. 
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Uma vez tratadas as hipóteses apenas relacionadas com a VD, testaram-se as hipóteses 

relacionadas com a correlação entre VI’s e a VD. Para tal, foi decidido utilizar o coeficiente de 

correlação de Pearson para o analisar. Esta decisão teve por base o facto de se estar a utilizar 

variáveis quantitativas (tanto para as VI como para a VD) e se querer somente compreender 

qual o grau de relação linear que existe entre duas variáveis (uma VI com a VD). Foram testadas 

todas as VI’s juntas em formato de modelo de relação linear. 

Uma vez mais, esta tabela é uma tabela-síntese do tratamento estatístico realizado para este 

método de análise estatística. Para cada VI (colunas), a mesma identifica o valor da correlação 

de Pearson e o seu respetivo p-value. Já nas linhas temos as várias hipóteses, separadas em três 

conjuntos de análise. Os dados a verde contêm um asterisco “*” e significam que 

estatisticamente têm correlação com a VD. Os restantes dados não têm uma correlação 

estatisticamente significativa. De referir que perante este método estatístico apenas se pode 

inferir que existe uma correlação entre as duas variáveis (uma VI e a VD) mas nunca a direção 

da mesma, isto é, não é possível inferir perante os resultados de um coeficiente de correlação 

de Pearson que uma VI influencie direta ou inversamente a VD, nem vice-versa. O coeficiente 

de Pearson terá como resultado um valor entre -1 e 1. Para os coeficientes positivos (para os 

negativos é idêntico com a diferença da correlação ser inversa e não positiva), se o resultado 

for entre 0 e 0,19, a correlação é “muito fraca”, entre 0,2 e 0,39 é “fraca”, entre 0,4 e 0,59 é 

“moderada”, entre 0,6 e 0,79 é “forte” e entre 0,8 e 1 é “muito forte”. 
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 Qualquer uma das hipóteses 2 a 13 pretende analisar se alguma VI tem uma correlação com a VD, em algum dos quatro formatos 

publicitários utilizados no seu geral (H2 a H5) ou geração 1 (H6 a H9) ou na geração 2 (H10 a H13). Foi decidido não fazer esta 

setorização por género tal como para a VD, uma vez que a própria VD já comprovou não existirem diferenças como era esperado 

pela literatura. Desse modo, avaliar se o género tem influência nas correlações das VI’s com a VD não será testado. Os resultados 

podem ser lidos na tabela abaixo. Como podemos verificar na tabela 5, as VI’s “valor da publicidade”, “capacidade informativa da 

publicidade” (salvo uma exceção num subgrupo geracional) e o “entretenimento da publicidade” não têm correlações 

estatisticamente significativas com a VD em estudo, Intrusividade. Tal é afirmado através dos p-values≥0,05. Para a exceção 

ocorrente na H12, (p-value=0,011<0,05), o coeficiente é de 0,460 significando que esta VI tem uma correlação positiva moderada 

com a VD em estudo neste e somente neste caso em particular, isto é, tal correlação apenas se aplica para a subamostra 

analisada. Já em relação à VI “irritabilidade da publicidade”, as correlações já se verificam. Nas hipóteses 2 a 5 existe uma  

correlação entre esta VI e a intrusividade para três dos quatro formatos publicitários. Conclusões retiradas através dos seus

Correlação 

de Pearson
p-value

Correlação 

de Pearson
p-value

Correlação 

de Pearson
p-value

Correlação 

de Pearson
p-value

Correlação 

de Pearson
p-value

H0 (2): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G 0,058 0,663 -0,118 0,369 -0,245 0,059 0,327
*

0,011 -0,435
*

0,001

H0 (3): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR 0,008 0,955 0,016 0,906 0,062 0,635 0,206  -0,249 0,055

H0 (4): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE 0,052 0,69 0,210 0,108 0,001 0,993 0,287
*

0,026 -0,266
*

0,040

H0 (5): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M 0,105 0,424 -0,135 0,305 -0,216 0,098 0,351
*

0,006 -0,473
*

0,000

H0 (6): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G (geração 1) -0,149 0,433 -0,129 0,496 -0,166 0,381 0,299 0,109 -0,466
*

0,009

H0 (7): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR (geração 1) 0,073 0,703 0,120 0,528 0,044 0,817 0,148 0,435 -0,296 0,113

H0 (8): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE (geração 1) -0,181 0,339 -0,145 0,445 -0,283 0,129 0,223 0,237 -0,183 0,334

H0 (9): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M (geração 1) 0,213 0,258 0,052 0,786 -0,312 0,094 0,455
*

0,012 -0,512
*

0,004

H0 (10): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato G (geração 2) 0,265 0,157 -0,033 0,864 -0,229 0,224 0,287 0,124 -0,388
*

0,034

H0 (11): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato GR (geração 2) -0,033 0,864 -0,102 0,593 0,092 0,629 0,32 0,085 -0,201 0,287

H0 (12): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato DE (geração 2) 0,289 0,121 0,460
*

0,011 0,243 0,195 0,324 0,081 -0,342 0,065

H0 (13): VI não se correlaciona com a intrusividade no formato M (geração 2) 0,025 0,894 -0,285 0,127 -0,144 0,449 0,26 0,166 -0,473
*

0,008

Correlação de Pearson

Valor 

da 

publicidade

Capacidade 

Informativa 

da publicidade

Entretenimento 

da 

publicidade

Irritabilidade 

da publicidade

Atitude 

em relação 

à publicidade

Tabela  5- Tabela-s íntese dos  resultados  dos  coeficientes  de correlações  de Pearson     
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p-values de 0,011 (h2); 0,026 (h4) e 0,006 (h5) todos inferiores a 0,05 rejeitando assim a h0 

para aquela VI em concreto. Já a h3 não obteve um p-value passível de ser rejeitado portanto 

não se pode afirmar que esta VI tenha uma correlação existente com a intrusividade 

independentemente do seu formato publicitário. O que se consegue concluir destes resultados 

é que a um nível macro, sem setorizações da intrusividade, a irritabilidade tem uma correlação 

direta com a intrusividade para os formatos genérico, dupla escolha e multiplay. Todas as 

correlações são categorizadas como fracas correlações uma vez que o seu coeficiente de 

correlação de Pearson está localizado entre 0,2 e 0,39. Já a nível micro, esta VI não tem 

correlações (apenas numa exceção na H9), isto é, podemos afirmar que a irritabilidade não se 

correlaciona com a intrusividade em nenhum formato publicitário na geração 1 (salvo exceção 

do formato M pois tem um p-value=0,012<0,05 o que faz rejeitar a h0 (9)) nem em nenhum da 

geração 2.  

Por fim, a atitude perante a publicidade é a VI com melhores e maior número de correlações 

com a intrusividade. Tal como a irritabilidade, a atitude do participante perante a publicidade 

no seu geral correlaciona-se com a intrusividade no formato G, DE e M, não se correlacionando 

com o formato GR. Tal como a correlação entre a intrusividade e a atitude, a conclusão a retirar 

destes dados é exatamente a mesma. A um nível macro, sem setorizar a intrusividade através 

de gerações, a atitude perante a publicidade de um utilizador correlaciona-se com a 

intrusividade nos formatos já mencionados. Estas correlações são consideradas moderadas 

para os formatos G e M e uma fraca correlação para o formato DE, como se pode comprovar na 

tabela acima através dos índices do coeficiente de correlação de Pearson. A um nível já 

sectorizado por gerações e analisando já as duas gerações, verificamos que apenas existem 

correlações entre a atitude e a intrusividade para os formatos G e M. Os formatos GR e DE uma 

vez mais não obtêm correlações estatisticamente significativas. Como para as restantes opções 

já acima descritas, os p-values=0,009 (h6); 0,004 (h9); 0,034(h10) e 0,008 (h13) <0,05 

rejeitando-se assim as h0 em questão. Os coeficientes de correlação de Pearson acima 

mencionados são categorizados como moderadas correlações (para h6, h9 e h13) e como fraca 

correlação (para h10). As restantes hipóteses levantadas não se verificam como correlações 

estatisticamente significativas.  

No seu global, a análise aos resultados dos coeficientes de correlação de Pearson não é 

expectável com a literatura existente sobre o assunto. Era expectável que todas as VI’s se 

correlacionassem com a intrusividade de forma moderada ou forte. Deste modo e uma vez que 

os resultados não vão de encontro ao descrito na literatura, as únicas ilações passíveis de 

retirar sobre este coeficiente são-no com as particulares exceções que se correlacionam com a 

VD em estudo. A capacidade informativa e a irritabilidade da publicidade têm uma correlação 

direta com a intrusividade para os formatos publicitários concretos e gerações gerais ou 
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específicas já retratadas anteriormente. Ter uma correlação direta significa que quanto maior 

for a capacidade informativa da publicidade maior a intrusividade considerada no formato 

publicitário DE apenas para a geração 2. Já a correlação direta entre a irritabilidade e a 

intrusividade significa que quanto maior a irritabilidade que o participante tem para com a 

publicidade online, maior a intrusividade considerada para com o formato publicitário. Já a 

correlação que a atitude perante a publicidade tem com a intrusividade é uma correlação 

inversa, isto é, quanto pior for a atitude de um participante perante a publicidade, pior será a 

intrusividade considerada ao formato publicitário em questão. 

Como apresentado já anteriormente, as primeiras quatro VI’s pertencem ao mesmo estudo, 

foram desenvolvidas, testadas, analisadas e validadas em simultâneo, sendo assim expectável 

que todas ou quanto muito nenhuma destas VI’s se correlacionasse com a intrusividade.  

Embora não tenham existido resultados de acordo com o esperado através da literatura, 

existiram sempre correlações entre certas VI’s e a VD. Uma vez que o coeficiente de correlação 

de Pearson apenas nos permite afirmar que existe uma correlação entre as duas variáveis mas 

não nos permite mais do que indagar quais das correlações significativas estatisticamente 

influenciam a intrusividade, foi decidido analisar essa mesma influência através de uma 

regressão linear múltipla. Tal como o coeficiente de correlação de Pearson, também a 

regressão linear múltipla foi desenvolvida tendo por base um modelo com todas as cinco VI’s 

no mesmo, ao invés de as analisar individualmente. Tal como também no tratamento 

estatístico anterior se explicou que os resultados sofrerão ajustes pelo número de variáveis no 

modelo em causa, também aqui esse reparo é necessário. Contudo são apenas ajustes e a 

veracidade de resultados será a mesma, fosse o modelo criado com uma única VI ou com todas, 

isto é, embora as estatísticas t possam sofrer algum ajuste entre modelos analisados, o seu p-

value terá exatamente o mesmo rigor. Uma vez que a equação da reta do modelo não tem 

aplicabilidade prática, a mesma não será analisada nem sequer mencionada. Apenas será 

analisado se a regressão linear múltipla comprova que existe influência de alguma VD cujo 

coeficiente de correlação de Pearson tenha demonstrado existir uma correlação 

estatisticamente significativa. 

A leitura da tabela 6 é idêntica à leitura da tabela 5. Também esta é uma tabela-síntese de 

resultados e os resultados apresentados estão em linha de conta com os apresentados na 

tabela-síntese anterior. Abaixo poderemos identificar as estatísticas de teste “t” e o seu 

respetivo p-value (colunas) para cada VI. Nas linhas poder-se-á ler as hipóteses levantadas 

durante as fases mais embrionárias deste estudo. Os quadrados a verde identificam as 

estatísticas de teste cujos p-values comprovam que essa VI tem influência sobre a intrusividade. 

Essa influência pode ser direta ou inversa tal como no método estatístico anterior e 

exatamente com as mesmas implicações.
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Como podemos verificar na tabela 6, a particularidade da Capacidade informativa que se correlacionava positivamente com a 

intrusividade não influencia a mesma. Também na mesma linha de ação, a irritabilidade da publicidade influencia a intrusividade 

no formato GR e para a geração 2, como se pode comprovar pelo p-value=0,021<0,05 que se traduz em como a irritabilidade 

nesta situação particular (para indivíduos da geração 2 e com o formato GR) influencia a intrusividade.  

No entanto e tal como esperado, a atitude perante a publicidade vai de encontro à expectativa da comunidade científica 

internacional que a atitude perante a publicidade influencia inversamente a intrusividade. Não é possível generalizar o resultado, 

uma vez que o resultado não é verídico para todas as condições. Tais conclusões podem ser retiradas a partir dos seus respetivos 

p-value (p-value=0,004 (h14); 0,031 (h15) e 0,003 (h17), obrigando assim a rejeitar a H0 destas hipóteses pois o seu p-value tem 

resultados inferiores a 0,05. A nível micro, existem ainda 3 situações (em 8 possíveis), não nos permitindo assim generalizar os 

Estatística

t
p-value

Estatística

t
p-value

Estatística

t
p-value

Estatística

t
p-value

Estatística

t
p-value

H0 (14): VI não influencia a intrusividade no formato G 0,731 0,468 0,051 0,959 -0,987 0,328 1,996 0,051 -3,041 0,004

H0 (15): VI não influencia a intrusividade no formato GR 0,842 0,404 -0,414 0,680 1,477 0,146 1,617 0,112 -2,222 0,031

H0 (16): VI não influencia a intrusividade no formato DE 0,526 0,601 1,434 0,157 0,092 0,927 1,906 0,062 -1,597 0,116

H0 (17): VI não influencia a intrusividade no formato M 0,554 0,582 -0,132 0,895 -0,221 0,826 1,624 0,110 -3,072 0,003

H0 (18): VI não influencia a intrusividade no formato G (geração 1) -1,712 0,100 0,356 0,725 1,190 0,246 1,182 0,249 -2,948 0,007

H0 (19): VI não influencia a intrusividade no formato GR (geração 1) 0,706 0,487 0,601 0,554 0,682 0,502 0,716 0,481 -1,589 0,125

H0 (20): VI não influencia a intrusividade no formato DE (geração 1) -0,178 0,860 -0,427 0,673 -0,747 0,462 0,248 0,806 -0,165 0,870

H0 (21): VI não influencia a intrusividade no formato M (geração 1) 0,870 0,422 1,348 0,190 -1,551 0,134 1,334 0,195 -1,316 0,200

H0 (22): VI não influencia a intrusividade no formato G (geração 2) 1,921 0,067 0,497 0,624 -0,935 0,359 0,740 0,467 -2,587 0,016

H0 (23): VI não influencia a intrusividade no formato GR (geração 2) 1,332 0,195 -2,002 0,057 2,067 0,050 2,474 0,021 -1,934 0,065

H0 (24): VI não influencia a intrusividade no formato DE (geração 2) 0,696 0,493 1,402 0,174 0,887 0,384 1,631 0,116 -1,932 0,065

H0 (25): VI não influencia a intrusividade no formato M (geração 2) 0,857 0,400 -1,825 0,080 1,618 0,119 1,370 0,183 -2,681 0,013

Valor 

da 

publicidade

Capacidade 

Informativa 

da publicidade

Entretenimento 

da 

publicidade

Irritabilidade 

da 

publicidade

Atitude 

em relação 

à publicidade

Regressão Linear Múltipla

Tabela  6 - Tabela-s íntese dos  resultados  das  regressões  l ineares  múltiplas     
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resultados. Essas situações são a h18, h22 e h25 que através dos seus p-values serem inferiores 

a 0,05 (como se pode verificar na tabela acima). Estas três hipóteses comprovam-nos que a 

atitude do participante perante a publicidade influencia inversamente a intrusividade no 

formato G na geração 1 (h18) e geração 2 (h22) e no formato M para a geração 2 (h25). 

Como mencionado anteriormente na metodologia, existe um conjunto de variáveis que não 

fazem parte dos resultados, uma vez que não respondem a nenhuma hipótese levantada mas 

que comprovam a mentalidade europeia sobre a publicidade online. Este registo foi feito 

presencialmente através de observação direta do participante durante a fase de aplicação dos 

testes com utilizadores, deixando-se aqui um mero registo descritivo dos mesmos para efeitos 

de corroboração para com a mentalidade europeia. 

 

A definição que este estudo deu a ver o anúncio caracteriza-se por “ter estado em modo de tarefa 

única e não ter realizado outra(s) tarefa(s) durante o período do anúncio, tais como mudar de 

janela no navegador de internet, abrir nova janela no navegador de internet, mexer no 

telemóvel”. Com esta definição, e como se pode observar a partir dos dados acima, pelas 

reações dos participantes aos anúncios era também expectável que existissem diferenças na 

intrusividade percecionada por formato publicitário. Como se pode observar, qualquer um dos 

formatos tem uma maior frequência de visualização de anúncios no 1º anúncio que no 2º e este 

tem também em relação ao 3º anúncio. Do formato com maior intrusividade para o formato 

com menor intrusividade existe uma diferença de 32% na primeira visualização. É notável 

também que há sempre presente um efeito de familiaridade com o facto de aparecer um 

anúncio ou com o formato publicitário existindo uma queda contínua de visualização para 

visualização, mantendo-se os anúncios com menor intrusividade com maior percentagem de 

visualizações à 3ª visualização e os anúncios com maior intrusividade com menor percentagem 

de visualizações, possibilitando existir algo entre os formatos que os diferencia. 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Sim 37 61,7% 58 96,7% 50 83,3% 49 81,7%

Não 23 38,3% 2 3,3% 10 16,7% 11 18,3%

Sim 20 33,3% 49 81,7% 39 65,0% 39 65,0%

Não 40 66,7% 11 18,3% 21 35,0% 21 35,0%

Sim 16 26,7% 47 78,3% 32 53,3% 33 55,0%

Não 44 73,3% 13 21,7% 28 46,7% 27 45,0%

G GR

Tabela 7 - Estatístiva descritiva do número de participantes que viu os anúncios.

1º anúncio

2º anúncio

3º anúncio

Viu anúncio?

MDE
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Além de ver o anúncio, um participante pode ainda interagir com o formato publicitário (prévio 

ao anúncio) como pode também interagir com o próprio anúncio a partir do momento que o 

mesmo começa (tabela 9, apresentada posteriormente). A tabela 8 apenas tem três dos quatro 

formatos publicitários uma vez que o formato G carece de interação com o formato 

publicitário. Como descrito na metodologia, este formato é um formato genérico com 

possibilidade apenas de controlar o som e a possibilidade de mudar para ecrã completo, não 

permitindo assim uma interação entre o participante e o formato. Deste modo, os dados 

observados foram registados tendo em conta apenas os restantes 3 formatos. Também para 

esta observação, a definição de interação é muito clara e não permite margem para 

ambiguidades. Diz-se que o participante interagiu com o formato “se tiver clicado na área visual 

do mesmo, respondendo assim à questão/informação”. Como podemos observar na tabela 

acima, a frequência com que os formatos GR e DE obtiveram interações é sempre superior à do 

formato M. No nosso entender, a distinção tem uma relação causa-efeito óbvia. Os primeiros 

dois necessitavam da interação para avançar pois de outro modo teriam que aguardar nove 

segundos para que o anúncio começasse. Já no formato M, tal não acontece, o anúncio começa 

imediatamente mas como é um formato interativo, permite que o participante o explore 

visualmente. A necessidade de clicar e assim tornar o seu tempo mais eficaz é para este estudo 

a explicação da diferença de frequência de um formato para os restantes. Há ainda mais um 

dado interessante de ser analisado. Com a repetição vemos que existe um efeito de 

aprendizagem. Determinados participantes quando clicaram no vídeo e lhes apareceu a 

informação à frente não a entenderam e aguardaram que o tempo terminasse e o anúncio se 

iniciasse. Já à segunda interação, essa percentagem foi menor, existindo aqui um efeito de 

aprendizagem por repetição de estímulo. Já no caso do formato sem a informação inicial pode-

se observar claramente o contrário. Com a repetição de estímulo, perde-se o efeito novidade 

de explorar o anúncio visualmente e a percentagem de participantes que o explora é mais 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Sim 48 80,0% 46 76,7% 31 51,7%

Não 12 20,0% 14 23,3% 29 48,3%

Sim 56 93,3% 53 88,3% 26 43,3%

Não 4 6,7% 7 11,7% 34 56,7%

Sim 60 100,0% 49 81,7% 22 36,7%

Não 0 0,0% 11 18,3% 38 63,3%

Interagiu com formato publicitário?

GR DE M

1º anúncio

2º anúncio

3º anúncio

Tabela 8 - Estatístiva descritiva do número de participantes que interagiu com os formatos publicitários.
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reduzida de visualização para visualização. Desta forma, podem-se levantar duas questões que 

os registos observacionais não permitem responder mas somente identificar:  

1. “Uma informação pré-anúncio tem grandes taxas de interação. Será somente para 

avançar mais rapidamente ou terá também influência na intrusividade com que o 

anúncio é identificado? É um fator de diferenciação?”  

2. “O número de interações durante o anúncio com o formato publicitário é cada vez mais 

reduzido. Esta falta de interesse em o explorar poderá ter impacto na intrusividade 

percecionada?” 

 

A interação com o próprio anúncio também tem uma definição sobre a interação. Considera-se 

como tendo existido interação com o anúncio se o mesmo tiver sido clicado, tendo uma nova 

janela do navegador de internet sido aberta com a página do anunciante, independentemente 

do objetivo desse clique. Uma vez que estes dados foram registados pelo método de 

observação direta foi possível analisar que por vezes o clique efetuado, o foi por erro ou por 

duplo clique no anúncio que abriu imediatamente os dois. Essas interações foram também 

contabilizadas e estão apresentadas conjuntamente na tabela 9. Como podemos verificar, o 

máximo de interações existente foi na 1ª visualização e muito derivado das interações-erro que 

os participantes realizaram. O dado a retirar desta tabela é a prova de que a amostra em estudo 

segue a tendência europeia sobre a publicidade. A mesma aparece mas o participante em nada 

está interessado em mais, não clicando. Os anúncios não são interessantes nem estimulantes 

para que o mesmo queira clicar e ver mais informações.  

 

 

 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Sim 1 1,7% 7 11,7% 5 8,3% 4 6,7%

Não 59 98,3% 53 88,3% 55 91,7% 56 93,3%

Sim 0 0,0% 1 1,7% 2 3,3% 1 1,7%

Não 60 100,0% 59 98,3% 58 96,7% 59 98,3%

Sim 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Não 60 100,0% 60 100,0% 60 100,0% 60 100,0%

Interagiu com anúncio?

G GR DE

Tabela 9 - Estatístiva descritiva do número de participantes que clicou nos anúncios.

M

1º anúncio

2º anúncio

3º anúncio
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Por fim, há um último dado passível de análise e está relacionado com um único formato; DE. 

Tal como pedido pelo Sapo, foi averiguado qual a preferência dos participantes em pagar 0,05€ 

pelo conteúdo 

diretamente ou 

aceder ao mesmo 

após um anúncio. Foi 

decidido não fazer 

distinção dos resultados entre gerações pela idêntica categorização dos mesmos. Como se pode 

observar, os resultados demonstram-nos dois pontos interessantes. Numa primeira análise, 

observa-se diretamente que os participantes não estão interessados em pagar por conteúdos, 

preferindo ver um anúncio para surtir o mesmo efeito, dando cada vez maior consistência ao 

que a literatura identifica como mentalidade europeia sobre o assunto. 

Numa segunda análise mais introspetiva desta tabela, pode-se colocar a seguinte questão: 

1. “Tendo sido oferecida aos participantes a possibilidade de não ver nenhum anúncio e 

ter sido opção dos mesmos vê-lo, será que a intrusividade percecionada será mais 

reduzida que noutros em que o anúncio começa diretamente?” 

Como já mostrado anteriormente neste capítulo, a resposta a esta questão é que esta escolha 

forçada colocada ao participante não tem, estatisticamente analisando, um nível de 

intrusividade mais reduzido.  

Frequência Percentagem

Sim 2 3,3

Não 58 96,7

Decidiu pagar?

Tabela 10 - Estatístiva descritiva do número de participantes que decidiu pagar os anúncios.
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Conclusões 
 

Os resultados deste trabalho vêm trazer ambiguidade à literatura científica internacional sobre 

o assunto. Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que os mesmos levantam mais questões 

do que aquelas a que respondem. Contrariamente ao que as metodologias protocoladas pela 

comunidade internacional especialista na área demonstram, a maioria dos resultados deste 

estudo não as corroboram. Tais resultados obrigam a um trabalho de reflexão e introspeção 

sobre a metodologia e os protocolos utilizados para o estudo. Assumindo a metodologia 

estatística como um ponto correto e aceitando a literatura internacional também como correta, 

uma vez que gera consenso dentro da comunidade científica experiente no tema, identifica-se a 

própria metodologia deste estudo como o ponto mais possível de ser debatido.  

Tal como já mencionado em diversos pontos deste trabalho, volta-se a colocar aqui a questão. 

Todos os trabalhos realizados com estas escalas comprovam-nos que esta escala da VD mede o 

que pretende medir (tal como as escalas de VI’s) mas numa interação direta entre 

utilizador/participante e a publicidade em concreto e nunca com uma característica da 

publicidade sobre a qual o público não tem conhecimento direto. Com isto pretende-se dizer 

que este estudo é assim considerado um estudo piloto no qual foi testada uma abordagem 

mais que cientificamente comprovada de medir o que pretende medir mas com um propósito 

de testar se a mesma serve para medir uma característica alheia à maioria dos participantes. A 

nossa conclusão é que não. O formato publicitário no qual os anúncios são vistos não pode ser 

avaliado a partir de uma escala de intrusividade percecionada.  

Ao se ter como objetivo analisar uma característica indireta, uma característica despercebida 

do olhar mais distraído através desta metodologia e esperar os mesmos resultados que quando 

avaliada a intrusividade de uma característica diretamente observável e experienciada como a 

interação com o sistema, com o comando da televisão, com o rato do computador verifica-se 

que tal não acontece. Uma vez que a metodologia seguida é exatamente idêntica às utilizadas 

no dia-a-dia destes estudos e estando a comunidade científica em consenso sobre o valor, a 

exatidão e o rigor desta escala de intrusividade, ao se obterem resultados tão díspares do 

expectável, só resta concluir que uma característica como a estudada neste estudo não é 

possível de ser analisada de forma detalhada seguindo esta metodologia, não sendo assim 

possível, através deste estudo, concluir qual dos formatos publicitários é o mais intrusivo. 

 

  



 

41 
   

Limitações 
 

As limitações que este estudo encontrou derivam das mesmas premissas em que se baseiam as 

conclusões deste. Todos os estudos sobre intrusividade pretendem estudar uma característica 

de interação, seja ela a interação através do comando de uma televisão, o comando de uma 

consola ou o rato de um computador, tendo como objetivo compreender quão intrusiva essa 

interação é para o objetivo final de observar um anúncio, um programa, etc. Nunca foi 

encontrado, por parte deste autor, estudo algum que avaliasse a intrusividade de uma variável, 

não tendo em conta diretamente a sua interação com o participante mas, somente através de 

um anúncio compreender se existiam diferenças sobre a mesma. Desta forma, o nosso objetivo 

foi tentar extrapolar a metodologia utilizada num dos estudos acima identificados para um 

novo tipo de variável que à falta de um exemplo real tinha todas as características idênticas, 

exceto a supramencionada, para que a extrapolação pudesse ser conseguida.  

Foi idealizado um segundo estudo em paralelo, não definido nesta dissertação meramente por 

questões temporais, que tinha como premissa alterar o contexto em que o estudo era 

realizado. Pretendia-se compreender até que ponto um utilizador, contextualizado do 

verdadeiro objetivo do estudo conseguiria discernir resultados entre os quatro formatos 

publicitários. O objetivo foi analisar se a metodologia utilizada poderia fazer com que os 

utilizadores conseguissem discernir resultados a partir do contexto real, isto é, sabendo qual a 

variável que está a ser analisada, será possível de replicar os resultados do estudo 1? Esta 

questão resolveria maioritariamente o problema de amostragem, sendo apenas necessários 30 

participantes (ou 30 por grupo etário) mas não seria diretamente proporcional ao número de 

formatos publicitários a avaliar. A forma de avaliar o seu sucesso foi definida tendo em conta 

uma comparação entre os resultados do primeiro estudo e os resultados deste segundo. Se os 

mesmos obtivessem resultados idênticos para as quatro condições então o segundo estudo e 

consequentemente a segunda metodologia protocolar seguida no mesmo estaria então 

validada, uma vez que dava resultados idênticos aos do primeiro estudo. Tal forma de analisar a 

veracidade e exatidão dos resultados definiu-se tendo por base o consenso internacional que a 

metodologia protocolar do primeiro estudo revelava, não levantando assim quaisquer 

problemáticas sobre o tema. Assim, foi realizada uma comparação formato publicitário a 

formato publicitário de comparação de médias e verificou-se que as mesmas não teriam os 

mesmos resultados embora seguissem um padrão idêntico, isto é, os de intrusividade mais alta 

seriam os mesmos em ambos os estudos e os de intrusividade mais reduzida idem, estando 

apenas os do meio ordenados de forma diferente. Deste modo, a metodologia foi descartada 

por não obter os mesmos resultados do primeiro estudo. Contudo, foi decidido analisar se 

existiam diferenças significativas entre as quatro condições do formato publicitário do estudo 2 
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somente entre si e o que se comprova é que existem diferenças significativas entre parte dos 

formatos publicitários. O formato considerado menos intrusivo é significativamente diferente 

dos restantes. Deste modo e uma vez levantada a questão metodológica do estudo 1, não se 

pode deixar de levantar uma nova questão reflexiva. É a metodologia do estudo 2 mais 

apropriada para analisar esta variável dependente, tendo em conta as suas características, que 

a metodologia do estudo 1? Identifica-se assim esta questão como um tema necessário de 

resposta para futuros estudos. 
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Apêndice A) Questionário Inicial 
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Apêndice B) Escala de Intrusividade 
(Versão traduzida) 
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Intrusividade da Publicidade (escala traduzida) 

 

Quando o anúncio foi exibido, eu pensei que foi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-Discordo 
totalmente 

2 3 4 5-Concordo 
totalmente 

Uma distração           

Perturbador           

Forçado           

Interferente           

Intrusivo           

Invasivo           

Intromissivo           
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Apêndice C) Escala de Valor da Publicidade 
(Versão traduzida) 
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Valor da publicidade 

 

 

1- Discordo 
totalmente 

2 3- Neutro 4 
5- Concordo 
totalmente 

A publicidade tem valor           

A publicidade é útil           

A publicidade é importante           

 

 

 

Capacidade Informativa  

 

 

1- Discordo 
totalmente 

2 3- Neutro 4 
5-Concordo 
totalmente 

A publicidade é uma fonte de informação 
sobre o produto 

          

A publicidade fornece informação 
relevante sobre o produto 

          

A publicidade fornece informações 
actualizadas sobre os produtos 

          

A publicidade é uma boa fonte de 
informação actualizada sobre o produto 

          

A publicidade é uma fonte conveniente de 
informação sobre o produto 

          

A publicidade fornece informação 
completa sobre o produto 
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Entretenimento 
 

 

 

1- Discordo 
totalmente 

2 3- Neutro 4 
5- Concordo 
totalmente 

Os anúncios são divertidos           

A publicidade é agradável           

Os anúncios são agradáveis           

A publicidade é estimulante 
/ A publicidade é 
empolgante 

          

 
 
 
 
 
 
Irritabilidade 
 
 

 

1- Discordo 
totalmente 

2 3- Neutro 4 
5-Concordo 
totalmente 

Os anúncios insultam a 
inteligência das pessoas 

          

A publicidade é irritante           

Os anúncios são enganadores           

A publicidade é confusa           
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Apêndice D) Escala de atitude perante a publicidade 
(versão traduzida) 
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A minha atitude perante a publicidade em vídeos online é… 

 
 

1.                 Má                    Boa 
 
 

2.        Negativa                                                                                         Positiva 
 
 

3. Desfavorável                                                                                    Favorável 
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Anexo 1 – Escala de Intrusividade  
(versão original em inglês) 
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Advertising intrusiveness Scale (Li, Edwards and Lee 2002) 
 
 
 
When the ad was shown, I thought it was.... 
 
1. Distracting 
  
2. Disturbing 
 
3. Forced 
 
4. Interfering 
 
5. Intrusive 
 
6. Invasive 
 
7. Obtrusive 
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Anexo 2 – Escala de Valor da Publicidade  
(versão original em inglês) 
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Advertising value Scale (Ducoffe, 1995)  
 
 
Value 

1. Advertising is valuable 

2. Advertising is useful 

3. Advertising is important 
 
 
Informativeness 

4. Advertising is a good source of product information 

5. Advertising supplies relevant product information 

6. Advertising provides timely information on products 

7. Advertising is a good source of up-to-date product information 

8. Advertising is a convenient source of product information 

9. Advertising supplies complete product information 
 
 
Entertainment 

10. Advertisements are entertaining 

11. Advertising is enjoyable 

12. Advertisements are pleasing 

13. Advertising is exciting 
 
 
Irritation 

14. Advertisements insults people’s intelligence 

15. Advertising is irritating 

16. Advertisements are deceptive 

17. Advertising is confusing  
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Anexo 3 – Escala de Atitude perante a publicidade 
(versão original em inglês) 
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Attitude toward advertising (Muehling 1987)  

 
 
 
 
My attitude toward advertising during television programs is . . .  

 
 
1.   Bad          Good  

 
 
2.  Negative          Positive   

  
 
3. Unfavorable          Favorable  
 

 


