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RESUMO 

 

No atual contexto económico é visível um fenómeno de crescimento de pressão 

promocional. A procura pelos melhores preços tornou-se uma tendência, nos últimos anos e 

as promoções de vendas passaram a ser decisivas no ato da compra. 

No entanto, os retalhistas ainda procuram perceber como é que os consumidores 

interpretam as promoções de vendas, quais os fatores decisores no momento da compra, o 

que é que leva o cliente à loja e de que modo se pode fidelizar o cliente. 

Posto isto, este trabalho pretende apresentar as relações causa-efeito das promoções 

de venda de redução temporária de preço e das promoções diferidas no tempo, recorrendo 

ao cartão de fidelização. A presente pesquisa, tem como objetivo geral avaliar os fatores 

que influenciam as variáveis identificadas como sendo de causa-efeito, nomeadamente o 

número de idas à loja, o valor médio despendido por compra e a recorrência de compra. 

No que concerne aos procedimentos metodológicos, esta investigação é de natureza 

qualitativa e quantitativa, com fins do tipo exploratório, conduzido pelos seguintes 

instrumentos de recolha de dados: inquérito por questionário e entrevista em profundidade. 

A composição da amostra foi de 413 indivíduos, com idade igual ou superior a 18 

anos. O tratamento de dados estatísticos debruçou-se sobre a análise descritiva da amostra, 

teste de independência do qui-quadrado e regressões logísticas. 

Os resultados obtidos salientam a eficácia das ações promocionais de preço no 

comportamento de compra do consumidor, fazendo com que estes adquiram mais 

quantidades do artigo em promoção, vão mais vezes à loja ou sejam atraídos à loja pela 

promoção. Estas variáveis podem ser explicadas por fatores como o género, a idade, o 

rendimento, o uso do cartão de fidelização, o preço, o percentual de desconto, as 

habilitações literárias e o agregado familiar. 

 

Palavras-chave: promoção de vendas, promoção de preço, promoção de redução 

temporária de preço, promoção diferida no tempo, desconto, preço, idas à loja, recorrência 

de compra, valor médio despendido por compra 
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ABSTRACT 

 

In recent years the search for the best prices has become a trend and sales 

promotions have become decisive during the purchase moment. 

However, retailers are still looking to figure out how consumers interpret sales 

promotions, what decision-making factors at the time of purchase, what takes the customer 

to the store and how capture the customer's loyalty. 

Therefore, this work intends to present the cause-effect relations of promotions of 

sale price of temporary price reduction and of deferred promotions in time, using loyalty 

card. 

This research aims to assess the general factors that influence the variables 

identified as cause-effect, in specific the number of visits to the store, the average amount 

spent per purchase and the recurrence of purchase. 

Concerning the methodological procedures, this research nature is qualitative and 

quantitative, with exploratory purposes, driven by the following data collection 

instruments: questionnaire survey and in-depth interview. 

The composition of the sample was 413, aged 18 years or more. The treatment of 

statistical data focused on the descriptive analysis of the sample test, chi-square 

independence and logistic regressions. 

The results gotten underline the effectiveness of promotional activities of price on 

consumer buying behavior, making them purchase more quantities of the item on sale, will 

go more often to shop or are attracted to went the shop by promotion. These variables can 

be explained by factors such as gender, age, income, use of loyalty card, the price, discount 

percentage, education and the household. 

 

Keywords: sales promotion, price promotion, temporary price reduction promotion, 

loyalty discount, discount, price, store visits, purchase recurrence, average amount spent 

per purchase. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Pertinência e Justificação do Tema 

 

O tema da dissertação “Efeitos das Promoções de Venda no Retalho: Redução 

Temporária de Preço e Descontos Diferidos.”, pretende dar um contributo para a gestão no 

que diz respeito às promoções de vendas, mais concretamente a estes dois tipos de 

promoção, com os quais os clientes se deparam diariamente. 

As promoções de vendas tornaram-se numa ferramenta importante para os gestores 

de marketing para incentivar a escolha do produto, aumentar a frequência de compra e 

encorajar a mudança de marca. No entanto, a influência das promoções de vendas na 

decisão de compra e fidelidade dos compradores recentemente auto dependentes não é bem 

compreendida.(McConnochie, Walton, Campton, Inglis, & Omar, 2017) 

 

A motivação por detrás da escolha deste tema deve-se ao facto de a autora operar na 

área do retalho, onde sempre lhe foi incutida a importância do plano promocional e das 

promoções semanais, que era necessário garantir em loja. Pois, se por um lado, existe a 

necessidade de ter artigos em promoção, por outro lado foi crescendo a necessidade da autora 

perceber o impacto que esta atividade promocional tinha no cliente e no fornecedor, isto é, 

os restantes agentes das promoções de vendas. Será que o cliente prefere uma redução 

temporária do preço ou um desconto em cartão? Até que patamar de desconto está o cliente 

disposto a preferir uma mecânica promocional à outra? E do lado do fornecedor? Qual será 

o instrumento promocional que prefere? Será que os retalhistas atraem mais clientes à loja 

utilizando que tipo de promoção? Será que o consumidor compra mais unidades de um artigo 

por ele estar com redução temporária de preço ou desconto diferido? 

Ao longo da carreira profissional da autora foram surgindo diversas questões no que 

diz respeito a esta temática e até agora as respostas às mesmas continuam por desvendar.  

Com esta investigação pretende-se então auxiliar a compreensão e o esclarecimento das 

questões acima mencionadas, assim como complementar a literatura, que apresenta um gap, 
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no que diz respeito a esta temática, enriquecendo assim a bibliografia existente no que diz 

respeito às promoções de vendas e aos seus impactos. 

 

1.2 Objetivos do Estudo 

O objetivo deste estudo é conseguir complementar as pesquisas até agora realizadas 

com a causa-efeito que as promoções podem ter no fornecedor, retalhista e no cliente.  

         A promoção de vendas tem como fim o cliente, no entanto o objetivo desta tese 

consiste em explicar o impacto que estas podem ter nos restantes agentes, dos quais a 

promoção também depende. 

Em Portugal não existe nenhuma investigação que apresente informação sobre todo 

o processo pelo qual a promoção tem de passar, pelo que este estudo pretende recolher 

informação, de modo a explicar os impactos que o decorrer de uma promoção tem para os 

três agentes acima mencionados, assim como averiguar se esses impactos variam caso a 

promoção seja de redução temporária de preço ou desconto em cartão de fidelização. 

         Assim como se pretende cruzar a informação recolhida sobre os três agentes e averiguar 

se a interpretação que têm destes dois tipos de promoção é diferente.  

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A estrutura da dissertação está dividida em três partes fundamentais, que a autora 

passa a explicar abaixo. 

A primeira parte é constituída pela introdução, correspondente ao primeiro capítulo, 

onde é realizada uma primeira abordagem ao tema, contextualizando o âmbito e a natureza 

da investigação. Este capítulo clarifica a relevância e a importância do estudo, especificando 

a problemática a ser aprofundada e construindo as eventuais hipóteses de investigação. 

 

A segunda parte deste trabalho diz respeito à parte mais pertinente do estudo, o corpo 

do texto, que será constituído por três capítulos fundamentais: 

• Capítulo 2 – Revisão de bibliografia, onde é feito o enquadramento teórico e 

a recolha da principal bibliografia existente sobre o tema, analisando 
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diversos pontos de vista e conclusões dos autores mais relevantes neste 

campo de investigação. Para um melhor entendimento da problemática serão 

abordados os temas da promoção de vendas, promoções de vendas com 

desconto de redução temporária de preço e descontos diferidos no tempo, 

assim como o enquadramento dos retalhistas, fornecedores e consumidores 

na temática. 

• Capítulo 3 – Metodologia, onde é efetuada a formulação das hipóteses de 

investigação e construção do modelo conceptual.  Neste capítulo explicita-se 

o tipo de investigação realizada, onde se debate e se fundamenta a forma de 

recolha de dados, identificando o método de amostragem, as fontes de 

informação, o tipo de inquérito a aplicar e o tipo de entrevista a realizar 

assim como será feito o posterior tratamento de dados. 

• Capítulo 4 – Resultados e análise de dados, neste capítulo é realizada a 

análise dos resultados da investigação quantitativa e qualitativa. Este é o 

momento em que são apresentados os resultados obtidos pelas respostas ao 

inquérito por questionário e através das entrevistas, permitindo uma 

caracterização da amostra e a realização do ensaio de hipóteses. 

 

A terceira parte, corresponde ao Capítulo 5 e Capítulo 6. No primeiro capítulo é 

feita a discussão dos resultados obtidos e analisadas as implicações nas hipóteses 

formuladas. No capítulo 6 são retiradas as conclusões do estudo e identificados os 

problemas e limitações associadas à investigação, apontando melhoramentos e 

recomendações para investigações futuras que possam surgir nesta área.  

Por fim, fora destas três grandes partes fundamentais, são ainda apresentadas no 

capítulo 7 as referências bibliográficas que a autora recolheu e recorreu para o 

desenvolvimento do estudo, assim como um conjunto de anexos, que suportam as 

conclusões retiradas da investigação. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

No capítulo que se segue, é apresentada a revisão bibliográfica dos temas abordados 

nesta investigação, informação crucial para a base do seu modelo conceptual e das 

hipóteses criadas numa fase posterior.  Serão abordados temas como: as promoções de 

vendas, estratégias de preço, promoções de redução temporária de preço, promoções 

diferidas no tempo assim como as consequências das promoções para os seus três agentes. 

A revisão de literatura assenta nos temas acima identificados, uma vez que o estudo 

se debruça sobre as promoções de vendas e a relação causa-efeito entre os seus agentes, 

para que fosse possível estudar este paradigma, foi necessário recolher a informação 

consolidada até agora sobre estes temas. 

A autora começa por descrever em que consistem as promoções de vendas e os 

diversos tipos de promoções que podemos encontrar, identificando dentro desses tipos de 

promoções as duas cujo estudo pretende aprofundar. 

Posto isto, será feita uma análise mais detalhada às promoções de redução 

temporária de preço (super preço) e às promoções diferidas no tempo (em cartão), de modo 

a adquirir um levantamento dos aspetos relevantes para a prática destes tipos de promoção. 

De seguida, várias evidências teóricas serão apresentadas referentes aos três agentes 

necessários à elaboração de uma promoção de vendas, clientes, retalhistas e fornecedores. 

Para todos eles foi feita uma recolha bibliográfica que sustentasse a sua posição aquando a 

construção e uma promoção e vendas, o que compete a cada um e quais são as implicações 

da prática de uma promoção. 

 

No âmbito desta investigação serão abordados os temas referidos, sendo estes 

importantes aliados na estratégia de qualquer organização para a obtenção de um maior 

sucesso na rentabilização do seu negócio. Neste estudo, daremos especial atenção ao caso 

das promoções de vendas presentes no setor das grandes superfícies retalhistas. 
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2.1 As Promoções de Vendas 

 

No atual contexto económico é visível um fenómeno de crescimento da pressão 

promocional. A procura pelos melhores preços tornou-se uma tendência e as promoções de 

vendas passaram a ser decisivas no ato da compra. (Kalwani & Yim, 1992). 

Para irem ao encontro das necessidades dos consumidores, os retalhistas vêem-se 

obrigados a despender elevados montantes em promoção de vendas, assim como para fazer 

face aos preços praticados pela concorrência. (Grewal et al., 2011) 

Por outro lado, assistimos a uma redução da eficiência das promoções, segundo dados 

da Nielsen, em 2016 duas em cada cinco promoções já não garantiam um aumento das vendas 

nesse produto, e apenas uma em cada quatro geravam incremento na categoria a que 

pertencem. (Crisóstomo, 2016) 

Os estudos mais recentes desta temática debruçam-se principalmente sobre o 

comportamento que o consumidor tem face aos diversos tipos de promoções, assim como o 

impacto que estas têm na procura das marcas. (Nijs, Dekimpe, Steenkamp, & Hanssens, 

2001)  

As pesquisas encontram-se centradas no consumidor e apesar das promoções serem 

dirigidas a ele, as mesmas não se realizavam se não existissem os fornecedores e retalhistas. 

As promoções de vendas são acontecimentos de marketing focalizados na ação, podem ser 

utilizadas para aumentar as vendas dos retalhistas (promoções comerciais) ou aos 

consumidores (promoções ao consumidor).(Gedenk, Neslin, & Ailawadi, 2006) 

 A promoção de vendas sobre a qual a autora se irá debruçar será aquela, cujo 

propósito é produzir um impacto direto no comportamento dos clientes. 

1. As promoções de vendas estão orientadas para induzir ação no consumidor. 

Sempre que um cliente é intercedido por uma promoção este despende tempo e energia, desde 

observar, comparar e pegar no produto. Gera-se um envolvimento do cliente com o produto, 

pelo simples facto de este estar destacado na placa de vendas, diz-se, portanto, que a 

promoção de vendas é participativa por natureza. 

2. As promoções de vendas representam um acontecimento de marketing. 
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A promoção cria uma relação entre fabricante/retalhista e o cliente. 

3. As promoções de vendas são concebidas para ter impacto no comportamento 

do cliente. (Brito, 2012) 

 

Figura 1- Natureza das promoções de vendas (Brito 2012) 

A promoção de vendas capta a atenção do cliente para a marca/produto para a qual 

foi concebida, assim sendo o retalhista espera que esta resulte na compra por parte do cliente. 

Muitos são os estudos que tentam perceber o resultado que uma promoção de vendas 

tem no cliente, se esta termina ou não após a compra. Será que o cliente irá repetir a compra 

devido à promoção? Será que a marca passou a ser mais valorizada para o cliente? 

Uma ação promocional tanto pode ser concebida pelo fornecedor, quer pelo retalhista. 

Em ambos os casos a promoção serve não só para influenciar a decisão do cliente, mas para 

assegurar o posicionamento do retalhista/marca. 

 

Num mercado tão concorrencial como o do retalho, e com a proporção a que as 

promoções de vendas chegaram, estas passaram a ser indispensáveis para a atração de 

clientes/ aumento do tráfego e consequentemente notoriedade e vantagem face aos 

concorrentes.(Dinesh K. Gauri, 2017)  

Segundo um estudo da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), 

em 2015, as vendas realizadas em promoção valiam já 41% do total das vendas dos 

supermercados, mais cinco pontos percentuais do que em igual período de 2014. 

Estes valores não deixam de ser surpreendentes, uma vez que o linear de supermercado 
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continua a ser o grande palco da tomada de decisão no que diz respeito a compras. (Gedenk 

et al., 2006) 

Segundo Luís Reis, chief corporate center officer (CCCO) da Sonae, dona do 

Continente, 4,5 em cada 10 produtos são vendidos, em 2017, no âmbito de uma promoção 

ao nível nacional, mais do dobro dos valores registados em Espanha.(Miranda, 2017) 

Para Luís Reis, as promoções de vendas tratam-se de uma tendência pouco saudável 

e que já estão a ter efeitos nas contas das retalhistas. Segundo este, o retalho alimentar tem 

estado sob uma pressão promocional muito forte. Está em níveis pouco razoáveis. É um 

sector que está debaixo de pressão competitiva pouco saudável.(Miranda, 2017) 

Por outro lado, um estudo realizado em 2017, demonstra-nos que poucas são as 

evidências sistemáticas sobre o impacto desses descontos no tráfego, vendas e lucros das 

lojas. (Dinesh K. Gauri, 2017) 

 

2.2 Principais Tipos de Promoções de Vendas 

 

Tal como podemos observar na figura 2. existe uma panóplia de promoções de vendas 

passiveis de serem utilizadas pelos retalhistas. No entanto a autora pretende estudar as duas 

que obtêm maior participação no que diz respeito ao plano promocional, na organização onde 

desenvolve a sua atividade profissional, e no mercado português. Nomeadamente a promoção 

de vendas tendo em vista a redução do preço temporária (no decorrer da ação), e a promoção 

através do cartão de fidelização, que tal como podemos observar são promoções que tem 

como base o preço.  

Da análise da Figura 2. Podemos concluir que as promoções de vendas se dividem 

em dois grandes grupos, as promoções de preço e as promoções sem preço.  

As promoções de preço são constituídas pelas promoções de redução temporária de 

preço, (mais conhecidas como super preço), promoções que assumem um carácter temporário 

onde é anunciado no ponto de venda a natureza da variação do preço face ao preço de 

referência, ou normal, que constituí a base de comparação.(Brito, 2012) 

Os packs promocionais representam uma gratificação do próprio produto, para quem 

o compra. Isto é, o preço mantém-se mas são oferecidas mais unidades do produto.(Brito, 
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2012) Este tipo de promoção de vendas garante um preço por unidade inferior, quando 

comparado com o produto normal. 

Os descontos de fidelização procuram reter os clientes, dando-lhes incentivos 

monetários, como cupões e descontos, ou recompensas psicológicas, como ofertas de 

reconhecimento exclusivas para detentores do cartão, assim espera-se que os mesmos 

retornem à loja. (Rowley, 2007) 

Os vales de desconto são títulos de crédito reembolsáveis no ato ou posteriormente à 

compra e o valor de desconto associado aparece escrito no vale. Por sua vez os cupões são 

idênticos aos vales de desconto mas, é possível a escolha de distribuição dos mesmos, bem 

como a escolha de segmentos de diferentes clientes para diferentes cupões.(Brito, 2012) 

Uma pesquisa realizada em 2017 por M. McConnochie, no Reino Unido, mostrou 

que as promoções de preços podem ser um fator influente na fidelidade à marca e no processo 

de tomada de decisão do consumidor. Além disso, estas promoções tornaram-se esperadas e 

a sua ausência teve um impacto negativo na perceção da marca do 

consumidor.(McConnochie et al., 2017) 

O segundo tipo de promoção de vendas são as promoções que não tem por base o 

preço, por um lado temos todo o apoio que ajuda a comunicar este tipo de promoções 

materiais, meios de comunicação e embalagens.  

Os instrumentos acima mencionados, são essenciais para ajudar a comunicar/explicar 

as reais promoções que não envolve preço. 

Segundo o autor (Brito, 2012), as amostras são pequenos exemplares do produto que 

podem aumentar a probabilidade do consumidor se tornar cliente do produto ou marca em 

causa, dão ao cliente a oportunidade de experimentar o produto gratuitamente. Por outro lado, 

os brindes constituem a oferta de um prémio resultante da compra de determinado produto, 

podendo o brinde estar dentro ou fora da embalagem. 

Os sorteios/concursos é uma promoção de vendas que implica a aquisição de uma 

marca ou produto aliada à expectativa de receber um prémio que é sorteado aleatoriamente, 

após a compra.(Brito, 2012) 
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Por fim, os eventos promocionais correspondem a acontecimentos de marketing, 

estão associados a dinâmicas comunicacionais com a marca e envolvem diferentes 

operadores, mobilizando assim os consumidores.(Brito, 2012) 

Após a explicação de cada uma das tipologias de promoções de vendas podemos 

concluir que as promoções de preços são um elemento essencial da política de marketing de 

uma organização, uma vez que resultam em diversos contributos para a empresa, tais como 

vendas, os lucros e os principais ativos intangíveis, como o património da marca. (Kuntner 

& Teichert, 2016) 

Figura 2 - Instrumentos para a promoção de vendas (Gedenk, Neslin et al. 2006) 

 

Estratégias de preço na promoção de vendas 

Na verdade, o preço tornou-se num dos elementos mais importantes na conexão de 

valor à identidade da marca, pelo que a autora não poderia deixar de falar dele quando aborda 

a temática da promoção de vendas.  

Independentemente da plataforma de retalho o preço é visto como o melhor caminho 

para atrair consumidores e aumentar a lealdade. (Hauptman, 2014) 

O preço é, sem dúvida, uma das marcas mais importantes do mercado. A influência 

generalizada do preço deve-se, em parte, ao facto de que a indicação do preço está presente 

em todas as situações de compra e, no mínimo, representa para todos os consumidores o 
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montante de despesa económica que deve ser sacrificada para que ocorra uma determinada 

compra.(Lichtenstein, Ridgway, & Netemeyer, 1993) 

No entanto muitos retalhistas não estão a ter o retorno mais favorável através da 

variável preço, uma vez que a trabalham/gerem separadamente da variável promoção. 

Nenhum relacionamento sério pode florescer se cada parte estiver consistentemente a agir de 

forma independente, sem considerar as necessidades e expectativas do outro. Antigamente, 

no retalho os preços base eram geridos por um diretor de preços, enquanto os preços 

promocionais eram determinados por gestores de categoria responsáveis por cada área de 

produto. (Hauptman, 2014) 

O preço é tão economicamente importante para quem compra como para quem vende. 

O comprador não está interessado numa solução por ser a mais barata, mas sim por ser aquela 

que é, simultaneamente, competitiva e que lhe resolve os problemas. Ele/a quer obter o 

máximo valor pelo que paga, assim como o retalhista pelo aquilo que vende.(Brito, 2012) 

Por outro lado, a publicidade que é realizada às promoções de preço visa criar 

respostas positivas no consumidor, como intenções de compra mais elevadas. No entanto, os 

consumidores que se deparam com as promoções de preços apercebem-se da discrepância 

existente entre o preço de referência e o preço promocional, assim tendem a ajustar o preço 

de referência do produto que está a ser promovido, diminuindo-o. Este mecanismo leva a 

maior sensibilidade ao preço e menor disposição de pagamento.(Bambauer-Sachse & 

Massera, 2016) 

Quando um produto é demasiado promovido, o seu preço de referência diminui. Deste 

modo, o consumidor irá comprar menos quantidade do produto quando este se encontra na 

prateleira com o preço normal porque o seu preço de referência diminuiu, pelo que só irá 

adquirir o produto novamente quando este estiver com uma ação promocional.(Blattberg, 

Briesch, & Fox, 1995) 

Hoje, o caminho ideal para o sucesso passa por exigir que os retalhistas adotem uma 

abordagem totalmente integrada para preços base e preços promocionais. 

Uma estratégia de preço integrada e otimizada exige uma compreensão profunda da relação 

simbiótica entre preços de referência e preços promocionais. (Hauptman, 2014) 
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Existem diversas estratégias de relação preço-promoção, aquela que o estudo se 

propõe a abordar consiste na intenção que o retalhista tem em estabelecer uma vantagem 

competitiva através de uma estratégia de preço high-low em que investem essencialmente em 

promoções semanais para direcionar o tráfego.  

A determinação do preço usando o método do preço alto-baixo (Hilo) consiste numa 

estratégia de marketing. Identificamos a utilização deste modelo quando são verificadas 

oscilações nos preços, provenientes de promoção. Quando este modelo é aplicado, o preço 

diário de um artigo é elevado o suficiente para que seja possível a realização de promoção, 

com uma certa frequência, fazendo baixar drasticamente o preço do artigo. Esta estratégia 

permite ao retalhista definir os parâmetros de preços base e promocionais adequados. (dos 

Santos, 2009) 

Muitas vezes usando esta estratégia o retalhista consegue um preço (após promoção) 

inferior ao preço de outros retalhistas que praticam a estratégia de Everyday Low Price, em 

marca de fornecedor.  

 

A estratégia de Everyday low price (EDLP) verifica-se quando um retalhista opta por 

eliminar em grande parte as promoções de preços e oferece produtos com um preço 

consistentemente baixo e não variável. (Ghose, Liu, Bhatnagar, & Kurata, 2005) 

Quando usam a EDLP, os retalhistas praticam um preço fixo e baixo para cada 

período de tempo, atraindo assim os consumidores que não estão dispostos a gastar tempo ou 

esforço substancial para encontrar os melhores preços.(Olbrich, Jansen, & Hundt, 2017) 

O nível de preços de um retalhista que opta apenas pela estratégia Hilo é superior ao 

nível de preços que a estratégia EDLP permite. No entanto, o retalhista Hilo consegue 

oferecer promoções de preço frequentes, proporcionando preços após promoção inferiores 

ao preço permanente da EDLP. (Ghose et al., 2005) 

No entanto, EDLP tornou-se mais popular nos últimos anos, uma vez que o 

consumidor pretende despender o menor tempo possível no processo de compra, evitando 

desperdiçar tempo à procura do preço mais atraente, visitar diversas lojas à procura da melhor 

oportunidade, nem andar a recolher cupões de desconto pelos jornais.(Ghose et al., 2005) 
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A informação acima apresentada não deve induzir que um dado retalhista deverá optar 

apenas por uma estratégia de preços. O portefólio de artigos, a tipologia de produtos e todas 

as outras variáveis que influenciam o comportamento de um retalhista, levarão a que este 

adote a estratégia(s) de preço adequada, não tendo que se cingir apenas a uma em toda a 

companhia.  

Tal como demonstra um estudo realizado em 2017 que recomenda a utilização dos 

dois tipos de estratégia, adaptando-as aos artigos em questão, isto é, conclui-se que as 

promoções de itens de marca eram mais eficazes do que as promoções de itens sem 

marca.(Dinesh K. Gauri, 2017) A sugestão dos autores acima mencionada, redireciona a 

estratégia Hilo para os artigos de marca e uma estratégia de EDLP para os artigos sem marca. 

Foco numa estratégia integrada de preço e promoção impulsiona assim o crescimento 

rentável das vendas de forma responsável e sustentável. 

 

2.2.1 Promoção de Vendas com Descontos Imediatos no Preço 

 

Uma redução de preços é considerada promoção de vendas quando esta assume um 

carácter temporário, o preço de referência, ou normal, que constitui a base de comparação, é 

conhecido pelo consumidor e é anunciado no ponto de venda a natureza algo excecional dessa 

variação de preço, recorrendo a uma mensagem bem explícita presente nas embalagens ou 

nas prateleiras.(Brito, 2012) 

Enquanto o desconto se traduz numa simples alteração do registo da etiqueta com 

efeitos imediatos, a redução de preços assume uma vertente comunicacional mais ou menos 

planeada. (Brito, 2012) 

As promoções de vendas como reduções de preço, são oferecidas ao público, durante 

um determinado período de tempo, de forma excecional que procuram cativar o consumidor, 

despertando uma vantagem financeira que permita diminuir a despesa associada à compra. 

As reduções de preço são consideradas promoção de vendas, caso tenham uma natureza 

temporária e a mesma redução esteja anunciada no ponto de venda.(Moura, 2000) 
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As últimas afirmações relativamente às promoções de vendas mostram-nos que estas 

resultam num incremento de vendas no curto prazo, especialmente se a opção a adotar for a 

de redução temporária de preço. (van Heerde & Neslin, 2017) 

No entanto, já desde 1995 alguns autores defendem que as reduções temporárias de 

preços no retalho aumentam substancialmente as vendas. Já nesse tempo se defendia que as 

promoções temporárias de preços de retalho resultavam num pico de vendas significativo a 

curto prazo. (Blattberg et al., 1995) 

Esta mecânica promocional pode ser sugerida pelo retalhista quer pelo gestor de 

marca/fornecedor. 

 No caso de a promoção ser planeada pelo retalhista, este terá de averiguar a 

possibilidade de esta ser comparticipada pelo fornecedor do artigo a promover (descontos e 

bónus negociados), por sua vez estes valores são acrescidos ao montante de investimento da 

marca no ponto de venda. 

 

Caso seja a marca/fornecedor a tomar a iniciativa de realizar/sugerir uma ação 

promocional com o fim de atingirem maior destaque no linear ou folheto do retalhista, este 

terá oportunidade de incrementar vendas através de um momento promocional não planeado 

em compras pelo retalhista assim como ganhar quota face aos concorrentes no universo do 

retalhista em questão. 

Este tipo de promoção de vendas é visto como uma promoção imediata, tal como 

referido acima, é verificada uma estratégia de preço high-low. Na semana em que 

determinado artigo se encontra sinalizado como super preço, é verificada uma descida 

momentânea do preço (durante o período em que a ação vigorar), pelo que o artigo se torna 

mais atrativo para o consumidor, uma vez que o preço apresentado na etiqueta é inferior 

àquele que o cliente está habituado a encontrar na prateleira. (Brito, 2012) 
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Espera-se que a rotação do artigo aumente nesse período (consumo médio do artigo 

sobre o stock médio do artigo seja superior ao valor observado nas semanas anteriores à 

ação). 

 

Figura 3 - Tábua cronológica das consequências e resultados das promoções de vendas de redução temporária 

de preço 

 

2.2.2 Promoção de Vendas com Desconto Diferido no Tempo 

 

Os programas de fidelização são eficazes no aumento dos comportamentos de compra 

dos consumidores ao longo do tempo, mas o impacto difere entre segmentos de consumidores 

e mercados, como será aprofundado um dos tipos de promoções de descontos de fidelização, 

os descontos diferidos no tempo. 

Os programas de fidelização consistem numa ferramenta de CRM que resulta num 

sistema integrado de gestão com foco no cliente, que tem vindo a ser introduzida em sectores 

de elevada concorrência com o intuito de “ajudar na retenção de clientes, elevar os gastos 

dos consumidores e encorajar os consumidores a apoiar a organização”. (Rowley, 2007) 

São programas de incentivos contínuos oferecidos pelo retalhista para recompensar 

clientes e incentivar a repetição de compra. 

Este tipo de promoção de vendas é caracterizado por: 

-Promover a lealdade (incentivar a retenção de clientes e a compra com preferência) 

-Estruturado (clientes têm de se tronar “membros” para obter benefícios, informação 

que posteriormente é utilizada pelo retalhista para segmentar tipologia de cliente etc.) 
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-Longo prazo (tem que ser um investimento duradouro para ambas as partes) 

-Gratificante (recompensar a lealdade do cliente, promoções/descontos/cupões 

exclusivos para os titulares do cartão, ofertas personalizadas etc.) 

-Esforços de marketing contínuos (mailings segmentados, eventos para os clientes 

com cartão etc.). (Dorotic, Bijmolt, & Verhoef, 2012) 

Tal como a própria designação indica, os programas de fidelização servem para 

incrementar a fidelidade dos clientes, originando relacionamentos fortes, estáveis e 

duradouros. (Gee, Coates, & Nicholson, 2008) 

Em 2017, foi realizado um estudo sobre o programa de fidelização da Tesco, que 

identificou que o principal propósito do programa de fidelização era a recompensa, e, 

portanto, incentivar um comportamento leal ou a fidelidade do cliente. Conclui-se também 

que os programas de fidelização podem ser usados para aprimorar e adaptar a proposta de 

valor que uma determinada organização tem para oferecer a um cliente e, assim, aumentar o 

valor e lealdade do cliente.(Rowley, 2007) 

Os programas de fidelidade dão benefícios ou o valor percebido aos membros como 

um sinal de apreciação pela sua lealdade à organização. 

 Além disso, (Bolton, Kannan, & Bramlett, 2000) declararam que, quando os clientes 

se  envolvem num programa de fidelização, os benefícios percebidos que eles recebem levam 

à sua lealdade. 

Esta retenção de clientes tem especial interesse por distintas razões. Uma das razões 

mais relevantes é citada por (Pfeifer, 2005), que conclui que reter clientes é mais rentável do 

que adquirir novos, podendo a aquisição de novos clientes vir a custar cinco vezes mais do 

que manter um cliente já existente. 

Segundo um estudo realizado em Portugal, em 2011, numa amostra de 385 

indivíduos, 73,8% dos inquiridos afirmam possuir pelo menos um cartão de fidelidade de 

Supermercado ou Hipermercado. (Gonçalves, 2011) 

Neste estudo, identificou-se que 30,7% dos inquiridos consideravam que não existia 

vantagem em possuir um cartão de fidelidade e 30,7% ainda não tinha aderido porque já 

existe alguém no seu agregado familiar que possui um cartão de fidelidade. 
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A maior parte dos indivíduos aponta a frequência ao Hipermercado/Supermercado 

(41,2%) como a principal razão para o uso do cartão em questão, seguido das razões “É o 

Supermercado/Hipermercados onde efetua mais compras” (29,6%) e “é o 

Supermercado/Hipermercado com melhores preços/promoções no cartão” (26,1%) com 

valores menos representativos. 

No estudo em causa foram também avaliados quais os sistemas de incentivos 

associados ao cartão de fidelização, que têm maior influência na decisão de frequência à loja. 

Os fatores que mais influenciam os consumidores possuidores de cartão a frequentar o ponto 

de venda são a publicidade nos media e os cupões de desconto, dado que, respetivamente 

15,85% e 14,08%, dos inquiridos (que tem cartão) dizem que a publicidade tem uma forte 

influência na sua ida à loja e 47,89% e 47,54% dizem ter alguma influência.(Gonçalves, 

2011) 

Foi possível também concluir, que a publicidade nos media é o fator que mais 

influência os inquiridos a adquirir um produto com desconto em cartão, dado que 10,21% 

respondeu que este fator tem “forte influência” na sua decisão de compra e 44,72% diz ter 

“alguma influência” na compra do produto. (Gonçalves, 2011) 

Questionou-se também se dentro da mesma categoria de produto procuravam sempre 

o produto que lhes garante um desconto no cartão, pelo que 37,7% dos inquiridos respondeu 

concordar e 14,4% concorda totalmente. 

Face à troca de produtos, 44,7% dos inquiridos mostraram-se predispostos a trocar o 

seu produto de consumo habitual por um semelhante, onde seja concedido um desconto em 

cartão. (Gonçalves, 2011) 

 

Diversos são os estudos que tentam explicar a influência que os programas de 

fidelização têm na decisão de compra do cliente e na assiduidade à loja e à marca.  

Se por um lado uns concluem que os programas de fidelização são apenas benéficos para o 

retalhista por conseguir angariar informação sobre o cliente e “controlar” as suas compras, 

outros concluem que os clientes inseridos nos programas de fidelização, tem mais vantagens 

do que os restantes clientes. Assim, os programas de fidelização têm vindo a incentivar os 

consumidores a frequentar o ponto de venda, aumentando a cesta média por cliente e 
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influenciando o comportamento de compra do cliente. Chegando mesmo a alguns estudos a 

afirmar que os cartões de fidelização são um fator crucial para o incremento das vendas e 

valor. (Carvalho, 2015) 

Para além de que um programa de fidelização vai mais além do que um cartão de 

descontos, para um grupo que esteja presente em diversos sectores permite ao cliente obter 

regalias em relação não só ao sector onde efetua compras como também receber propostas 

de experimentação em áreas onde a empresa em questão opera. 

Desta forma, a implementação de programas de fidelidade tornou-se hoje uma 

realidade bem visível no mundo empresarial, estando estes a tornarem-se “cada vez mais 

populares”. (Gee et al., 2008) 

 

Apesar dos dados obtidos no estudo acima, alguns autores identificam inúmeros 

problemas aquando a prática dos programas de fidelização, afirmando que estes não estão a 

criar fidelizações com sucesso. Os programas de fidelização são muito parecidos e estes 

mecanismos não estão a produzir a fidelização pretendida a um supermercado porque os 

clientes pertencem a mais do que um programa de fidelização de supermercados para obter 

preços e promoções especiais. (Zakaria et al., 2014) 

No mercado do retalho, verifica-se cada vez mais a utilização de programas de 

fidelização com base em cartões, complementados por uma abordagem mais pessoal junto 

dos clientes através de correio ou e-mail. (Rowley, 2007) 

 

O cartão de fidelização garante descontos adicionais aos clientes que o utilizam, no 

entanto em troca estes têm de fornecer inúmeros dados, utilizados posteriormente para traçar 

perfis de consumidor. Este tema tem resultado da necessidade que os diversos players têm 

de se diferenciar da maneira como retêm e comunicam com os seus clientes, assim como a 

maneira como conseguem obter as informações dos seus consumidores, num mercado cada 

vez mais competitivo. (Rowley, 2007) 
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2.3 A Interpretação das Promoções de Vendas pelo Consumidor e 

Respetivas Respostas 

 

As promoções de vendas visam e são concebidas para terem um impacto direto no 

comportamento do consumidor. A compra é a resposta óbvia que as empresas esperam, no 

entanto outros resultados podem ser atingidos através da promoção de venda, tal como um 

maior interesse na marca promovida.(Brito, 2012) 

Nos países desenvolvidos, a sinalização de uma promoção contém, pelo menos, 

quatro elementos de informação de preços: o preço de venda atual, o preço de referência ou 

anterior, o montante de poupança em percentagem ou em valor e o preço unitário (por 

exemplo, custo por 100 g) (Tan & Bogomolova, 2016). 

Alguma desta informação resulta de exigências legais, no entanto com a diversidade 

de mecânicas promocionais é impensável que toda a envolvente de uma promoção se 

encontre regulamentada. Efetivamente a quantidade de informações sobre a sinalização da 

promoção ou a forma como essa informação é enquadrada ou apresentada aos consumidores 

não é regulamentada, originando a possibilidade desta comunicação se tornar enganosa e 

confusa.(Tan & Bogomolova, 2016) 

 Por exemplo, no que diz respeito à comunicação da poupança, obtida pelo 

consumidor quando este adquire um determinado produto, não está regulamentada. Isto 

possibilita que a poupança que o cliente obtém possa ser comunicada em valor ou em 

percentagem, decisão que cabe ao retalhista. (Krishna, Briesch, Lehmann, & Yuan, 2002) 

Variáveis como esta são trabalhadas e estudadas pelo retalhista, de modo a ser 

conclusivo qual das maneiras de comunicar a poupança é melhor percecionada pelo 

consumidor. Apesar de não ser linear, alguns estudos mostraram que quem compra 

perceciona uma maior poupança em relação à percentagem, em comparação com o valor que 

a promoção permite poupar, mesmo que ambos ofereçam a mesma quantidade de poupança. 

(Krishna et al., 2002).  

Um segundo exemplo diz respeito a uma pesquisa que analisou as diferenças espaciais 

na apresentação das promoções de preços (vertical vs. horizontal), isto é, analisou-se se a 

forma como são apresentadas afeta a avaliação dos consumidores sobre os descontos de 
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preço. Os resultados mostraram que, quando as promoções de preços são apresentadas 

horizontalmente, os consumidores demoram mais para calcular o desconto monetário e são 

menos precisos do que quando esses preços são apresentados verticalmente. Isso sugere a 

existência de dificuldades de cálculo de acordo com a disposição dos descontos. (Feng, Suri, 

Chao, & Koc, 2017) 

Os descontos são parte de uma tática de promoção de vendas em que o retalhista 

devolve uma parte do preço de compra ao consumidor, por exemplo, um desconto de 20€ 

numa compra de 400€. O preço após o desconto e o montante do desconto aparecem com 

maior destaque, na maioria das vezes, enquanto o preço antes do desconto é exibido em letras 

menores, levando os consumidores a acreditarem erradamente que só precisariam de pagar o 

preço após o desconto durante a transação. Isto é, assumem que o preço com maior destaque 

é o preço do artigo ao qual ainda é necessário subtrair o desconto. (Tan & Bogomolova, 2016) 

 Para além da importância da disposição do desconto que é mencionada acima, 

necessitamos também de ter em conta a disponibilidade para a compra apresentada pelo 

consumidor. Estudos anteriores demonstram que quando o tempo para compra é reduzido, 

um pequeno desconto é suficiente para aumentar a intenção de compra dos consumidores, 

mas quando o tempo de compra é mais prolongado, um pequeno desconto pode não ser 

suficiente para que a compra seja realizada. (Nakhata, 2016)  

Em 2013, um estudo australiano tentou averiguar a capacidade dos consumidores para 

compreenderem e utilizarem eficazmente as informações das promoções de preços (por 

exemplo, para encontrar o preço mais barato ou para compreenderem o valor de poupança 

proveniente da promoção). 20% dos consumidores foram incapazes de compreender a 

sinalização de promoções de preço (como as que serão analisadas neste estudo). 13% dos 

consumidores foram incapazes de realizar tarefas aritméticas usando a informação disponível 

na sinalização da promoção. (Tan & Bogomolova, 2016) 

Em relação a características demográficas passiveis de influenciar a literacia 

financeira associada à compreensão de promoções destacaram-se a idade e o nível salarial 

como sendo os principais fatores impulsionadores para a compreensão de informações sobre 

a sinalização de promoção de preços. Assim os consumidores jovens com baixos níveis de 

rendimento são o grupo mais vulnerável de consumidores e são mais propensos a ter 
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dificuldade em compreender e utilizar eficazmente a informação da promoção de preços 

.(Tan & Bogomolova, 2016) 

 

No estudo em causa algumas questões propostas aos inquiridos adiantam informação 

para o nosso estudo. Por exemplo na questão de rebate, que resulta das promoções com base 

em programas de fidelização, 88% dos inquiridos prefere um desconto com rebate, se o valor 

a pagar agora deduzido do valor de rebate daqui a dois meses for inferior ao preço sem opção 

de rebate. (Tan & Bogomolova, 2016) 

 

Assim, os retalhistas devem evitar o uso de sinalização de promoção de preços 

complexa que poderá complicar o processo de tomada de decisão dos consumidores. A 

informação sobre a promoção dos preços deve ser comunicada de forma clara e simples, de 

modo a que todos os consumidores possam compreendê-los com menor quantidade de 

esforço cognitivo. (Tan & Bogomolova, 2016) 

 

Este estudo revela a importância que as características demográficas e a disposição 

da informação têm na interpretação dos consumidores quando se deparam com uma 

promoção. A literacia financeira/perceção das promoções será uma variável que devemos 

considerar para avaliar a causa-efeito das duas promoções que pretendemos analisar, uma 

vez que as habilidades de cálculo dos consumidores revelam como estes processam 

informações numéricas, incluindo preços, e demonstraram onde os consumidores usam 

heurísticas, pistas de decisão ou atalhos (incluindo cor, tamanho do texto e colocação de 

texto), o que pode levar a uma errada comparação dos preços. (Tan & Bogomolova, 2016) 

Figura 4 - Decisão face a uma promoção com rebate (Tan and Bogomolova 2016) 
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Efeitos das Promoções 

 

Para avaliar a rentabilidade das promoções dos retalhistas, os retalhistas têm de ter 

em conta os seus custos, os subsídios de promoção comercial concedidos e o efeito das 

promoções sobre as vendas aos consumidores. (Gedenk et al., 2006) 

A figura 2 mostra-nos os efeitos que uma promoção de vendas de um retalhista tem 

nas vendas do produto promovido. Estes efeitos podem ser de curto prazo, ocorrem durante 

a promoção, e efeitos de longo prazo, que envolvem comportamento que ocorrem após a 

promoção. 

 

As vendas para a marca promovida podem aumentar durante a promoção, atraindo 

clientes de outras lojas (troca de lojas), incentivando os clientes a trocarem de marca 

(mudança de marca), induzindo os clientes a comprar produtos da categoria promovida em 

vez de outra categoria (troca de categoria), incitar o cliente que normalmente não adquire 

produtos de determinada categoria (novos clientes) ou incentivando os clientes a adiar as 

suas compras para o futuro (aceleração de compra). (Gedenk et al., 2006) 

A aceleração da compra pode ocorrer porque os consumidores compram mais cedo 

ou porque compram mais do que teriam adquirido se não tivesse ocorrido a promoção. Os 

Figura 5- Efeitos das Promoções do Retalhista (Gedenk, Neslin et al. 2006) 
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consumidores podem armazenar a quantidade extra para uso futuro ou consumi-la a uma taxa 

mais rápida.  

O consumo da categoria total também pode aumentar devido à mudança de categoria 

ou se a promoção atrair novos clientes. 

 

Figura 6 - As Promoções de Venda e os Consumidores 

 

2.4 As Promoções de Vendas e os Retalhistas 

 

As promoções de vendas que são planeadas e estruturadas pelos retalhistas podem ser 

chamadas de promoções-retalhista, embora possam ser financiadas, direta ou indiretamente, 

pelos fornecedores, de forma a atingir o consumidor final. Na maior parte das vezes, o 

consumidor fica confuso ao identificar qual foi o emissor da promoção em causa, devido à 

inter-relação entre distribuidores e produtores.(Moura, 2000) 

Segundo (Brito, 2012), os gestores aceitam a evidência das promoções de vendas 

como um instrumento cada vez mais efetivo e indispensável, assim sendo os quadros das 

empresas cada vez estão mais preparados e qualificados para as usar. 

As empresas gastam uma parte significativa dos seus orçamentos em promoções de 

vendas. Uma vez que o impacto das promoções nas vendas é geralmente imediato e forte, as 
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promoções são atraentes para gestores orientados para resultados que procuram aumentar as 

vendas da sua categoria e/ou produtos no curto prazo.(van Heerde & Neslin, 2017) 

No entanto, temos assistido a uma diminuição deste impacto nas vendas repercutido 

pelas promoções de vendas. Segundo dados da Nielsen, há três-quatro anos, um desconto de 

50% fazia multiplicar por dez, em termos médios, as vendas do produto. Mas à medida que 

se intensificaram as promoções e aumentaram os valores dos descontos, houve uma redução 

dessa eficiência. O efeito multiplicador desceu de 10,5 para 7,6, em 2016. (Crisóstomo, 2016) 

Alguns autores afirmam ainda as empresas despendem um valor em promoção de 

vendas muito superior ao gasto em publicidade.(Blattberg et al., 1995) 

 Muitas vezes os retalhistas não têm acesso à evidência de que as promoções de vendas 

que estão a realizar não são sustentáveis. A falta de dados, habilidades e conhecimentos 

confiáveis, impede muitas vezes os retalhistas de formularem estratégias mais sustentáveis, 

uma vez que não conseguem operar números de vendas de curto prazo, passíveis de 

resultarem numa imagem de longo prazo.  (Bogomolova, Szabo, & Kennedy, 2017) 

No seguimento do acima exposto, os retalhistas não possuem na maioria das vezes 

evidências empíricas sólidas para orientar as suas ações, o que pode originar  uma avaliação 

das promoções de preços que não estejam em linha com os objetivos segundo os quais foram 

realizadas, impedindo feedback apropriado para futuras decisões.(Bogomolova et al., 2017) 

A necessidade das análises acima referidas poderia advertir tomadas de decisão, 

garantindo que promoções de vendas que já não se traduzem em valor e crescimento, não são 

efetuadas. (Crisóstomo, 2016) 

Autores atuais, afirmam que o ruído promocional no mercado nacional está a tornar 

cada vez mais difícil que as promoções de vendas sejam efetivas e acreditam que o aumento 

das vendas são em grande parte à custa da erosão das margens.(Mendes, 2017) 

Entre janeiro e março de 2017, a margem do Continente recuou de 4,8% para 4,6%, 

esta alteração foi na sua essência explicada pela “intensidade promocional”.(Miranda, 2017) 

Quando questionado sobre os motivos do crescimento das promoções, o CCCO da 

Sonae afirmou que “há alguns players no mercado que ainda não encontraram a estratégia 

certa e tentam muitas coisas”, o que “introduz dinâmicas menos saudáveis”.(Miranda, 2017) 
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 De modo a garantir maior rentabilidade quando uma promoção de vendas é realizada, 

os retalhistas solicitam comparticipações aos fornecedores.(Abad, 2003) 

É estimado pelo retalhista que quando um artigo se encontra em promoção, as vendas 

do mesmo irão aumentar, pelo que as quantidades a comprar serão superiores, esta é a 

garantia que dão ao fornecedor para que o preço de compra praticado para a ação seja inferior. 

Deste modo os retalhistas permitem que os fornecedores aumentem as vendas para atender 

às suas metas e assim aumentar a capacidade de utilização. (Abad, 2003) 

 

2.5 As Promoções de Vendas e os Fornecedores 

 

Aquando da realização de uma promoção de vendas, a maioria dos fabricantes e/ou 

fornecedores oferece uma redução temporária no preço de compra do artigo sobre o qual a 

promoção irá recair. Esta estratégia resulta numa comparticipação para os retalhistas.(Abad, 

2003) 

As promoções de vendas representam em alguns casos metade dos orçamentos de 

mercado de muitos fornecedores e exige um investimento de tempo significativo para gerir 

o valor atribuído e descontos concedidos.(Bogomolova et al., 2017) 

Muitas questões têm sido levantadas em relação à comparticipação de descontos em 

relação às compras dos retalhistas, nomeadamente o facto de que quando a promoção de 

vendas ocorre, existe a possibilidade de que nem toda a quantidade comprada com desconto 

seja passada aos consumidores finais com um preço de venda reduzido. (Abad, 2003) 

Em 2015, entrou em vigor em Portugal a Lei das Práticas Individuais Restritivas do 

Comércio, que visava limitar casos abusivos de partilha de custos no que diz respeito às 

promoções. Este novo enquadramento legal tem diminuído os pedidos de compensação por 

parte dos gigantes do retalho e mostram esperança num desaparecimento total deste tipo de 

prática nos próximos anos. (Expresso 2015) 

Uma vez que a promoção ocorre num determinado período de tempo, os fornecedores 

têm tentado combater o problema acima mencionado que acaba por resultar em margens 

acrescidas para o retalhista, uma vez que vende posteriormente as unidades compradas com 

desconto ao fornecedor, pelo preço normal do artigo (após promoção). (Abad, 2003) 
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Segundo (Abad, 2003) para minimizar este custo de comparticipação por parte dos 

fornecedores, a proposta de concessão de descontos tem sido redefinida, nomeadamente: 

(1) usando tecnologia (por exemplo, sistemas de ponto de venda), o fornecedor pode 

garantir que o desconto seja aplicável somente a unidades vendidas na promoção  

(2) o desconto é aplicável às unidades compradas durante a promoção.  

O principal motor das decisões das promoções de vendas para os fornecedores é a 

pressão dos retalhistas que, impõem os seus termos no que diz respeito às promoções, uma 

vez que são o último agente a efetuá-las. (Bogomolova et al., 2017) 

Muitos são os objetivos declarados pelos fornecedores e retalhistas, no que diz 

respeito às promoções de vendas como benefícios unanimes (i.e atrair novos clientes, 

lealdade). Como resultado disso, prevalecem as promoções constantes, exigindo que ambos 

os agentes zelem pela relação comercial que estabelecem. (Bogomolova et al., 2017) 

Muitos pontos estão identificados na literatura como sendo necessários para dar 

continuidade à relação comercial acima mencionada, tais como a garantia  de quantidades 

compradas com desconto ao fornecedor, são somente as utilizadas para a promoção de vendas 

ou então de que o sell-out comunicado pelo retalhista para obter o desconto sobre 

quantidades, foi o que resultou da promoção de vendas.(Abad, 2003) 

 

Figura 7- As Promoções de Venda e o Fornecedor 

 

2.6 As Promoções de Vendas na Grande Distribuição em Portugal 

 

O recurso ao instrumento das promoções foi um auxiliador importantíssimo das 

famílias portuguesas durante o período de crise, com isso veio uma transformação do 



                                                                                                                                                                         36 

 

comportamento do consumidor, que se habituou a comprar em promoção. Este fenómeno de 

exigência de promoções por parte dos consumidores não é exclusivamente nacional, está 

muito enraizado no espaço europeu.(Simões, 2017) 

Segundo Steve Matthesen, responsável da Nielsen para o retalho, “A forte atividade 

promocional criou uma expetativa junto dos consumidores, que levou a que os preços baixos 

fossem vistos como uma regra. No entanto, alguns consumidores estão a alterar a sua forma 

de consumo e o valor começa a ganhar força comparativamente aos preços baixos. Os 

consumidores estão dispostos a pagar mais, caso vejam benefícios”. (Cruz, 2016) 

Em 2015, 41% do total das vendas de produtos de grande consumo em Portugal foram 

realizadas em promoção, tendo as promoções um peso de 32% nas compras dos Portugueses. 

(Económico, 2017) 

Cada vez mais as vendas em promoção assumem um papel representativo nas vendas 

totais dos supermercados. A percentagem de vendas realizadas com produtos com promoção 

no sector do retalho alimentar passou a cifrar-se em 44,8% em 2016, uma subida de mais de 

três pontos face a 2015. (Simões, 2017) 

Para além disso, as promoções de redução temporária de preço representavam em 

2016 dois terços das promoções realizadas em Portugal. (Crisóstomo, 2016) 

Segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), a venda com 

recurso a descontos é uma alavanca muito importante para a geração de vendas e não há 

dúvida nenhuma de que os portugueses se habituaram a comprar em promoção, gostam de 

promoções, o que implica que os retalhistas construam a oferta com base em promoções. 

Em 2016, um estudo intitulado O que distingue o shopper sénior, da Nielsen, conclui 

que 48% dos clientes séniores vão sempre à mesma loja e só 19% mudam por causa das 

promoções. Segundo este estudo estes consumidores são os mais fiéis e nem as promoções 

os fazem mudar de loja, o estudo sustenta também que este facto se deve à importância que 

este segmento da população atribui à proximidade. (Pinto, 2016) 

Por outro lado, uma análise detalhada ao comportamento dos visitantes do site 

KuantoKusta Supermercados, ajudou a concluir que são as mulheres (51%), entre os 25 e 34 

anos, quem mais se preocupa com os preços dos supermercados. (Cruz, 2016) 
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Com a crise, as promoções começaram a virar um hábito, mas ao mesmo tempo, 

ocorreu uma alteração de comportamentos face ao que comprar. (Cruz, 2016) 

Em 2017, as promoções voltaram a atingir valores máximos: 45% das vendas 

continuam a ser realizadas em promoção. (Nielsen, 2017) 

Em 2011, um ranking da Nielsen mostrou que os preços baixos e as promoções 

ocupavam apenas, respetivamente, a 18ª e a 17ª posição entre os 26 atributos mais 

diferenciadores para a escolha de uma loja. Em 2016, estas posições mudaram claramente, 

passando os preços baixos a ocupar o 3º lugar e as promoções o 7º.(Nielsen, 2017) 

No entanto, essa relevância do fator preço deve-se em grande parte à guerra de 

promoções a que temos assistido nos últimos anos, e de que é hoje difícil sair. Assim, há que 

entender que outros fatores poderão fazer a diferença no momento da compra, para além do 

preço. 

O estudo da Nielsen aponta adicionalmente como fatores com maior importância na 

decisão de compra dos consumidores a oferta de produtos frescos de qualidade, a relação 

preço-qualidade, e a disponibilidade dos produtos que os portugueses procuram. (Cruz, 2016) 

Do ponto de vista da APED, os retalhistas irão continuar a utilizar esta ferramenta 

para conquistar os consumidores, uma vez que o mercado é muito competitivo e as 

promoções são talvez um dos instrumentos mais importantes para as distribuidoras 

fidelizarem os consumidores.  

 

Paralelamente a este crescimento das vendas em promoção, as marcas das 

distribuidoras (vulgarmente conhecidas como marcas brancas) estão a perder terreno para as 

marcas de fabricantes. (Simões, 2017) 

A procura pelos melhores preços é uma tendência que está, de resto, a crescer e que 

se reflete também a nível global, uma vez que 47% da população mundial admite que 

promoções e saldos são fatores decisivos na hora de colocar mais um artigo no carrinho de 

compras. Portugal está acima da média europeia em 16 pontos percentuais: 77% dos 

inquiridos confessou perder algum tempo para encontrar aquilo a que habitualmente 

chamamos de pechinchas. (Cruz, 2016) 
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Esta reorientação de compra está sustentada pelo facto das estratégias de preço Hilo 

serem essencialmente aplicadas em artigos da marca de fabricantes. Se o consumidor está 

cada vez mais dependente das promoções, as suas compras refletem a aquisição de produtos 

com promoção, se a estratégia de preço incide geralmente sobre as marcas de fornecedor, 

observa-se um decréscimo justificado do consumo de produtos de marca de distribuidor. 

 

 

Figura 8 - Vendas em promoção no retalho português 
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3. MODELO CONCETUAL E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 
 

O modelo concetual retrata os três agentes inerentes à promoção de vendas, e as 

respetivas variáveis identificadas cujo levantamento fizemos na revisão bibliográfica. 

Após a revisão da literatura, foi adquirida uma compreensão dos conceitos que 

envolvem a promoção de vendas e os seus três agentes (fornecedor, retalhista e cliente). 

Ficamos a conhecer os fundamentos teóricos que suportam o comportamento do consumidor, 

as decisões do retalhista e os procedimentos do fornecedor. Contudo, pretende-se ainda 

confirmar as inferências adquiridas na revisão da literatura e expandir o campo de visão 

através de uma investigação empírica. Desta forma, neste capítulo serão desenvolvidos os 

detalhes da aplicabilidade da investigação.  

 

Figura 9 - Modelo conceptual 

Para que uma promoção de vendas ocorra, é necessária a participação dos três agentes 

que identificamos no modelo conceptual, fornecedor e, retalhista e cliente. Para o 
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desenvolvimento do estudo em causa foi passível de identificar que para que ocorra a 

promoção de vendas é necessária uma comparticipação do fornecedor, que pode ser sobre as 

unidades vendidas ou compradas pelo retalhista. 

Identificamos que o papel do retalhista na promoção de vendas é crucial para o seu 

desenrolar, assim como aprofundamos na revisão de literatura os dois tipos de promoções de 

vendas que nos propomos a estudar, promoção de redução temporária de preço e promoção 

de fidelização de desconto diferido no tempo. Para além do levantamento desta informação, 

identificamos outras variáveis que dependem do agente retalhista e que tem impacto no 

estudo em causa, o preço, o percentual de desconto concedido e as categorias e/ou produtos 

onde as promoções são aplicadas. 

O cliente é o agente final que se depara com a promoção, para aprofundar o estudo 

serão consideradas as variáveis internas do consumidor, como fatores que influenciam a sua 

tomada de decisão face aos dois tipos de promoções. Assim, será possível analisar, na 

amostra que a autora se propões recolher, o impacto que o género, grupo etário, rendimentos 

e habilitações literárias tem nas promoções de vendas. 

Para dar continuidade ao estudo, a autora definiu um conjunto de variáveis 

dependentes, constituídas pelo número de idas à loja, volume de compras, recorrência de 

compra e perceção da promoção, que dão forma ao fenómeno da fidelização do cliente e que 

serão comparadas posteriormente com as variáveis identificadas para os outros agentes, 

identificando assim a relação causa-efeito entre eles. 

 

Depois de nos debruçarmos sobre a análise da teoria existente sobre as promoções de 

vendas utilizando um desconto diferido no tempo ou uma redução temporária de preço, foram 

definidas as seguintes hipóteses de investigação. 

 

 Características sociodemográficas 

H1: As características dos indivíduos (género, idade, habilitações literárias, 

rendimento e constituição do agregado familiar) estão relacionadas com o número de 

idas à loja, e mediadas pelo tipo de promoção (direta ou diferida no tempo). 
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H2: As características dos indivíduos (género, idade, habilitações literárias, 

rendimento e constituição do agregado familiar) estão relacionadas com o gasto 

médio por compra, efetuado em loja, e mediadas pelo tipo de promoção (direta ou 

diferida no tempo). 

H3: As características dos indivíduos (género, idade, habilitações literárias, 

rendimento e constituição do agregado familiar) estão relacionadas com a recorrência 

de compra na mesma loja, e mediadas pelo tipo de promoção (direta ou diferida no 

tempo). 

 

Segundo (Simões, 2017), as promoções são um meio para fidelizar consumidores. 

Para além disso, para fidelizar os clientes é necessário garantir que estes frequentam o ponto 

de venda, aumentam a cesta média e recorrem à loja para obter as melhores promoções, isto 

é comprar os artigos que mais benefícios lhes trazem.(Carvalho, 2015)  

Conforme o exposto por Tan e Bogomolova, em 2016, os descontos são uma parte 

tática da promoção de vendas, pelo que não poderíamos deixar de os considerar no momento 

de formulação de hipóteses para o estudo em causa. 

Percentuais de desconto 

H4: O número de idas à loja é influenciado pelos percentuais de descontos 

concedidos, nos dois tipos de promoções (redução temporária de preço e desconto 

diferido no tempo). 

H5: O gasto médio por compra é influenciado pelos percentuais de descontos 

concedidos, nos dois tipos de promoções (redução temporária de preço e desconto 

diferido no tempo). 

H6: A recorrência de compra na mesma loja é influenciada pelos percentuais de 

descontos concedidos, nos dois tipos de promoções (redução temporária de preço e 

desconto diferido no tempo). 

 

A procura pelos melhores preços tornou-se uma tendência e as promoções de vendas 

passaram a ser decisivas no ato da compra. (Kalwani & Yim, 1992) 
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Será que esta procura pelas promoções influencia a tomada de decisão do 

consumidor? 

Procura e análise de promoções 

H7a: O número de idas à loja é influenciado pela procura e análise de promoções 

H7b: O gasto médio por compra é influenciado pela procura e análise de promoções 

H7c: A recorrência de compra na mesma loja é influenciada pela procura e análise de 

promoções 

 

A promoção de vendas resulta no momento em que o retalhista devolve uma parte do 

preço do artigo ao seu cliente. (Tan & Bogomolova, 2016) Esta afirmação deu origem às 

seguintes hipóteses, que pretendem testar se o preço de venda ao público de um artigo em 

promoção influencia o consumidor no momento da compra, dependendo do tipo de promoção 

de vendas em que é alvo. 

Preço do artigo 

H8: O PVP de um artigo em promoção influencia o comportamento do consumidor 

relativamente ao tipo de promoção. 

H8a: Quanto maior o PVP de um artigo em promoção, maior a preferência por um 

 desconto em cartão. 

H8b: Quanto maior o PVP de um artigo em promoção, menor a recorrência de compra 

H8e: Quanto maior o PVP de um artigo em promoção, maior o nº de unidades 

 compradas do artigo. 

 

De acordo com a informação obtida através da revisão de literatura, a forma como os 

descontos e a poupança são comunicados ao consumidor tem um grande impacto no 

momento da compra. (Krishna et al., 2002) 

Segundo dados bibliográficos o cliente prefere um desconto em cartão se o valor a 

pagar agora deduzido do valor do rebate posterior for inferior ao preço sem opção de rebate. 

(Tan & Bogomolova, 2016). Esta informação deu origem à primeira e segundas hipóteses do 

grupo sete, uma vez que a redução temporária de preço é muitas vezes vista como uma 

redução de preço, pelo que iremos testar este impacto na amostra recolhida. 
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A última hipótese deste grupo surgiu da análise de um trabalho realizado em 2002, 

que concluiu que o consumidor perceciona maior poupança quando o desconto lhe é 

comunicado em percentual, quando comparado com uma promoção de vendas explicita em 

valor. (Krishna et al., 2002) 

 

H9a: O consumidor apenas prefere desconto em cartão quando o percentual do 

 desconto é superior ao percentual da promoção de redução temporária de preço. 

H9b: O consumidor prefere desconto em valor no cartão face a um desconto em 

 percentual em cartão. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E DADOS 
 

4.1. Estratégia de Investigação 

 

O presente trabalho foi realizado, com recurso a metodologia quantitativa e 

qualitativa, uma vez que o pretendido passou por estudar as relações causa-efeito dos 

diversos agentes (clientes, fornecedores e retalhistas), no que diz respeito aos dois tipos de 

promoções a estudar (redução temporária de preço e desconto diferido no tempo). 

Após a recolha de dados para os respetivos agentes, foram realizados diversos testes 

de modo a analisar a informação obtida, identificar padrões e relações existentes. 

No que diz respeito a retalhistas, a população em estudo (gestores de categoria, 

gestores de preço e líderes de categoria) é de dimensão reduzida, tendo algumas restrições 

em passar informação devido à confidencialidade dos dados. 

Neste sentido, optou-se por abordar estes especialistas, através de entrevistas em 

profundidade (método exploratório) de forma a recolher o seu conhecimento e opiniões sobre 

o tema. 

O estudo em causa não tem antecedentes em Portugal e a informação recolhida na 

revisão de literatura é insuficiente para uma análise consolidada do tema. Através da análise 

qualitativa, foram utilizadas entrevistas em profundidade que auxiliaram na descoberta e 

identificação de novas ideias, pensamentos, sentimentos e perceções preliminares 

No que diz respeito a clientes, a informação foi recolhida através de inquérito, num 

hipermercado da zona do porto, através de redes sociais e emails enviados dentro do círculo 

profissional e universitário, tentando assim recolher uma amostra significativa da população, 

assegurando uma representação adequada da população-alvo (consumidores portugueses). 

Figura 10 - Fases para o desenvolvimento da entrevista 

Figura 11 - Fases para o desenvolvimento do inquérito 
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4.2. Entrevista em Profundidade e Análise de Conteúdo 

 

A utilização da entrevista neste estudo deveu-se à necessidade de coletar uma 

quantidade de dados primários de uma amostra relativamente pequena, fazendo perguntas ou 

observando o comportamento, informação esta que apenas os métodos qualitativos permitem 

obter. (Hair, Bush, & Ortinau, 2002) 

No caso em estudo, os dados qualitativos tiveram de ser recolhidos em períodos de 

tempo relativamente curtos, o que dificulta o resumo e a quantificação das estruturas de dados 

em formas ou números significativos. A análise de dados normalmente é restrita a 

procedimentos de análise de conteúdo, interpretação ou semiótica muito subjetivos, como 

será apresento no decorrer deste ponto. 

Como técnica qualitativa, uma entrevista em profundidade, representa um processo 

formalizado no qual um entrevistador questiona um determinado sujeito um conjunto de 

questões semiestruturadas e de sondagem geralmente numa configuração presencial, cara a 

cara. Dependendo dos objetivos da pesquisa, a configuração normal para este tipo de 

entrevista seria a casa ou escritório do sujeito ou algum tipo de centro de entrevistas 

centralizado que seja bastante conveniente para o assunto. (Hair et al., 2002) 

As entrevistas em profundidade são um método de recolha de dados qualitativos, 

muito vantajoso para o entrevistador. O processo de perguntas e respostas dá ao entrevistador 

a flexibilidade para recolher dados não apenas sobre as atividades do sujeito e padrões de 

comportamento, mas também sobre as atitudes, motivações, sentimentos e opiniões que estão 

subjacentes aos comportamentos relatados. Outro benefício refere-se à grande quantidade de 

dados detalhados que podem ser recolhidos de cada assunto, através de perguntas de 

sondagem.  Tal só acontece porque as entrevistas em profundidade são um método que 

permite alcançar uma zona de conforto na relação entrevistador-sujeito. (Hair et al., 2002) 

 

Para obter informações dos retalhistas foram realizadas entrevistas em profundidade 

numa fase preliminar, proporcionando a recolha de dados primários e um amplo detalhe atual 

do fenómeno em estudo. (Hair et al., 2002) 
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No que diz respeito a retalhistas foi entrevistada uma amostra, de 5 indivíduos, 

representativa de um departamento comercial, gestores comerciais, analistas de preço e 

líderes de categoria. Pretendeu-se assim recolher opiniões e dados de todos os decisores do 

plano promocional de uma empresa da área do retalho, são estes que influenciam, decidem e 

implementam as promoções que este estudo pretende analisar. 

Ao nível dos fornecedores, foi possível concluir através das entrevistas aos retalhistas 

que a sua interferência na elaboração de descontos promocionais não tem um impacto muito 

elevado. 100% dos inquiridos afirmou que a comparticipação que é concedida sobre compras 

é igual quando um desconto é diferido no tempo ou de redução temporária de preço, isto é, o 

percentual de desconto concedido sobre compras é o mesmo. As únicas limitações 

identificadas pelos retalhistas no que diz respeito a fornecedores dizem respeito às 

preferências por descontos diferidos no tempo quando o artigo em causa é de marca e 

apresenta um PVP elevado, isto é, o fornecedor neste caso prefere que o desconto seja dado 

em cartão para não depreciar o valor que o cliente atribui ao artigo em questão. A segunda e 

última preferência identificada remete-se ao lançamento de um novo produto, onde o 

fornecedor não pretende depreciar o valor de entrada do artigo, pelo que evita a promoção 

ou solicita a concessão ao cliente de um desconto inferior ou igual a 10%, optando por 

desconto em cartão quando questionado sobre o assunto. 

Para além das limitações identificadas na relação comercial com o fornecedor, os 

entrevistados identificaram algumas questões que são tidas em conta, quando começam a 

estruturar as promoções de vendas. Primeiro, a promoção tem de ser rentável, o artigo não 

pode ser vendido numa situação que se traduza numa perda monetária para a empresa. 

Segundo é necessário ter em atenção o desconto que é atribuído, para ambas as promoções 

de vendas os retalhistas afirmaram que o desconto máximo concedido é de 50%. 

 

No que diz respeito ao consumidor, 100% dos inquiridos afirmou que o desconto de 

redução temporária de preço é o seu preferido. Os retalhistas afirmam que o cliente pretende 

ir à loja gastar o menos possível, pelo que corra atrás de promoção imediata. Para além de 

que, os retalhistas afirmam que os momentos promocionais são aproveitados pelo 

consumidor para adquirir maiores quantidades de produto, de modo a tirar mais benefícios 
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da promoção que decorre. No seguimento destas afirmações surge a questão do preço dos 

artigos, os retalhistas afirmam que artigos de preço elevado, quando colocados em promoção, 

tendem a ser visto como grandes oportunidades de compra, pelo que o consumidor tende a 

comprar um número de unidades mais elevado, por não ser um artigo que esteja 

permanentemente em promoção. 

Do ponto de vista deste agente, o cliente não se quer sentir obrigado a regressar à loja 

para usufruir do desconto concedido num período anterior. As afirmações constantes dos 

retalhistas sobre o preço, debruça-se sobre a ideia de que o desconto ao ser imediato origina 

uma maior perceção de que o preço que se irá pagar futuramente será aproximadamente o 

preço promocional que é pago naquele dia. 

 

Segundo os retalhistas, o pensamento do cliente quando abordado por uma promoção 

e vendas, difere de artigo para artigo. 60% dos entrevistados afirmam que os consumidores 

preferem um desconto em cartão para artigos com um preço de venda ao público (pvp) 

elevado. Análises realizadas pela organização onde trabalham indicam que ao acumular 

valores superiores no cartão, oriundos de artigos mais elevados, tem um efeito de poupança 

elevada no longo prazo. Numa próxima visita à loja para rebater o valor acumulado, o cliente 

recorda a poupança efetuada no momento da compra anterior, a ideia de poupança perdura 

porque à compra realizada naquele dia, abateu-se o valor do cartão, pelo que este percurso 

criado pela promoção origina uma recorrência à loja superior, quando comparada com o 

desconto direto, que se traduziu numa poupança imediata que não será tão facilmente 

recordada pelo cliente. 

No que diz respeito à recorrência à loja, a amostra entrevistada não se mostrou com 

uma resposta alinhada em relação a esta temática, pelo que as opiniões se dividiram entre os 

dois tipos de promoção. 50% dos inquiridos afirma que a recorrência à loja é impulsionada 

pelos descontos em cartão e pela obrigatoriedade que o cliente tem em rebater a quantia 

acumulada no cartão.  

A outra metade da amostra afirma que os descontos de redução temporária de preço 

transmitem a ideia de preços baixos para a loja, segundo um dos entrevistados, “promoções 
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de redução temporária de preço, quando estipuladas para os artigos certos funcionam como 

uma falsa estratégia de everyday low price”. 

Por outro lado, um entrevistado afirmou que no decorrer das promoções em cartão 

serem exclusivas dos clientes com cartão, “não está provado que clientes com cartão são mais 

fiéis à loja, mas comprovamos que vão mais vezes à loja.” 

A pergunta sobre o número médio de descontos concedidos por tipologia de mecânica 

promocional, por semana foi inconclusiva, uma vez que os descontos transversais (em toda 

a loja) concedidos pelo retalhista (por exemplo 10% em cartão em toda a loja) acabam por 

influenciar a decisão comercial no que toca à concessão de descontos. Por outro lado, os 

descontos em cartão concedidos à subcategoria e em grupos de produtos/marcas acabam por 

não permitir uma contabilização de artigos com desconto numa determinada semana. 

Por outro lado, conseguiu-se identificar através das entrevistas realizadas, que o 

procedimento de criação dos dois tipos de promoção é igual para o retalhista, pelo que 

nenhuma acaba por ser preferível, no que diz respeito à criação. Assim como os custos de 

elaboração dos dois tipos de promoções são os mesmos (custos de marketing, divulgação e 

comunicação em loja.) 

Quando questionados pelo desuso dos descontos diferidos no tempo, mencionados na 

literatura, devido ao excesso de programas de fidelização existentes no mercado, os 

retalhistas afirmam que tudo depende da estratégia que a empresa delinear. Atualmente os 

descontos em cartão estão a ser utilizados para ações em toda a loja, mas também para 

descontos direcionados a categorias e subcategoria completas, afirmando assim que apenas 

os descontos diferidos no tempo para um só artigo estão a cair em desuso.  

Todos os entrevistados afirmaram que a recorrência à loja, o número de idas à loja e 

o valor médio gasto em cada compra, são bons indicadores para medir se um cliente é fiel à 

loja ou não. Afirmaram também que muitas vezes não conseguem medir a ocorrência dos 

fatores acima mencionados.  

O documento utilizado nas entrevistas em profundidade, encontra-se disponível para 

consulta, no Anexo A, deste documento. 

Para os dois tipos de promoção de vendas abordados, construiu-se a tabela abaixo 

onde se compilou a informação recolhida nas entrevistas em profundidade. 
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Os retalhistas também foram questionados sobre as estratégias de preço a adotar, uma 

vez que identificamos na literatura que o preço era uma variável chave quando queremos 

estudar uma temática como as promoções de vendas. Tendo em conta a diversidade de 

respostas recolhida, foram desenvolvidos os quadros que se seguem, que auxiliam a 

interpretação da tomada de decisão dos retalhistas quando optam por usar uma estratégia em 

prol da outra.  

Figura 12-  Efeitos das promoções de redução 

temporária de preço 
Figura 13- Efeitos das promoções diferidas no 

tempo 

Figura 15 - Utilização da estratégia de Every day low price pelos retalhistas 

Figura 14-Utilização da estratégia de Hilo pelos retalhistas 
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4.3. Questionário 

 

De forma a recolher a informação necessária para dar resposta aos objetivos propostos 

neste estudo e retirar conclusões face às hipóteses de estudo enunciadas, optou-se pela 

aplicação de um inquérito por questionário. 

O questionário foi o instrumento que permitiu coletar informação sobre a 

escolha/opinião dos clientes no que diz respeito aos dois tipos de promoção de vendas que o 

estudo pretende aprofundar. Para a recolha de respostas optou-se pelo método presencial e 

online, pelo que as repostas foram obtidas de duas maneiras, num hipermercado da Zona 

Norte, e através de partilhas online. 

O questionário foi estruturado em três grandes grupos de questões, e poderá ser 

consultado no Anexo B do documento: 

• O primeiro grupo de questões pretende recolher toda a informação necessária 

sobre as variáveis internas do consumidor, permitindo identificar o tipo de 

consumidor assim como fazer uma caracterização aprofundada da amostra. 

• O segundo grupo diz respeito às variáveis que consubstanciam a 

“Fidelização”, para as quais foi necessário um levantamento do número de 

idas à loja, perceção da promoção e por fim o volume e recorrência de compra.  

• O terceiro e último grupo pretende recolher os diversos impactos no momento 

de compra, isto é, o peso da variável preço, a importância do desconto 

concedido e a diferenciação do comportamento perante categorias e/ou 

produtos diferentes. 

 

A informação recolhida através dos inquéritos realizados aos clientes será 

posteriormente comparada com a informação recolhida nas entrevistas de profundidade, 

possibilitando assim analisar possíveis relações de causa-efeito entre as partes. 

Antes de ser distribuído o questionário, foi realizado um pré-teste que permitiu validar 

todas as questões, identificando lacunas de abordagem e de coesão frásica. 
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4.3.1. Amostra 

 

O processo de extrapolação de conclusões só poderá ocorrer se a amostra dos dados 

for retirada do universo de modo que seja representativa desse mesmo universo. Ou seja, só 

é possível aceitar, com razoável confiança, que as conclusões obtidas, utilizando a amostra, 

possam ser extrapoladas para o universo se usarmos métodos de amostragem casuais 

(probabilístico).(Malhotra, 2006) 

No que diz respeito à amostra em estudo, esta é constituída por consumidores finais 

com idade superior a 18, de ambos os géneros, sendo este o universo da amostra. A 

população-alvo é determinada por todos os elementos segundo os quais se pretende obter um 

certo conjunto de dados. A amostra é constituída por um grupo de 413 indivíduos, onde foi 

tido em consideração que o preenchimento do questionário fosse feito por consumidores com 

características bastante heterogéneas, de modo a que este seja o mais abrangente e 

representativo possível.  

A amostra é assim composta pelos consumidores finais que se mostraram com uma 

maior disponibilidade de resposta, tanto online (63%) como nos locais dos pontos de venda 

(27%) onde ocorreu a recolha de informação. Para tal foi colocado um entrevistador no ponto 

de venda, em local estratégico, durante dois dias, assim como foi colocado o questionário 

online para a recolha das restantes respostas. 

É uma amostra não probabilística de conveniência. A utilização dos métodos de 

recolha dos dados online e presencialmente justifica-se na medida em que as promoções 

podem ser utilizadas em pontos de vendas físicos como em websites transacionais das 

marcas. 

 

4.3.2. Processo de Construção dos Instrumentos de Recolha de Dados 

 

O questionário desenvolvido para este estudo pode ser consultado no Anexo B, foi 

elaborado com base na estrutura apresentada em investigações realizadas anteriormente, 

ajustando as questões à pergunta de investigação e hipóteses enunciadas. O questionário é 
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composto por 28 questões, onde foram utilizadas escalas nominais, ordinais, intervalares, e 

de likert consoante o mais apropriado par as questões em causa. 

Os três grandes grupos de questões que estruturam o questionário, podem ser 

observados de seguida: 

• O primeiro grupo de questões pretendia recolher toda a informação necessária 

sobre as variáveis internas do consumidor, permitiu identificar o tipo de 

consumidor assim como fazer uma caracterização aprofundada da amostra. 

• O segundo grupo diz respeito à variável “Fidelização”, para a qual era 

necessário um levantamento do número de idas à loja, perceção da promoção 

e por fim o volume e recorrência de compra. Todos estes indicadores são 

constituintes da variável acima mencionada. 

• O terceiro e último grupo pretende recolher os diversos impactos no momento 

de compra, isto é, o peso da variável preço, a importância do desconto 

concedido e a diferenciação do comportamento perante categorias e/ou 

produtos diferentes. 

 

Antes da recolha de dados foi realizado um pré-teste junto de nove pessoas, o que 

levou à alteração da formulação de algumas questões de forma a tornar a sua compreensão 

mais clara, uma vez que os indivíduos inquiridos afirmaram existir linguagem demasiado 

técnica quando os diferentes tipos de promoções de vendas eram mencionados, assim como 

algumas escalas foram ajustadas por os inquiridos no teste se sentirem pouco confortáveis 

com as opções apresentadas 

 

4.3.4. Procedimentos Estatísticos 

 

Após a recolha dos dados através de inquérito por questionário, os dados foram 

agregados em base de dados e posteriormente trabalhados no programa estatístico SPSS, 

sendo este o” software de manipulação, análise e apresentação de resultados da análise de 

dados de utilização predominante das ciências sociais e humanas.” (Marôco, 2014) 
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De acordo com o que se compromete estudar, foram escolhidos os seguintes testes: 

• Análise descritiva para efetuar uma caracterização da amostra recolhida através do 

inquérito por questionário. 

Nesta investigação recorreu-se à utilização de medidas de tendência central, “que 

procuram caracterizar o valor da variável sob estudo que ocorre com mais frequência.” 

(Marôco, 2014) 

De modo a complementar a análise realizada à amostra foram também utilizadas 

representações gráficas de resultados, garantindo “a visualização de características da 

variável em estudo na amostra, ou seja de estatísticas amostrais, de forma simples e de fácil 

aquisição mental.”(Marôco, 2014) 

 

• O teste do Qui-quadrado para testar a existência de associações entre duas variáveis. 

“O teste de Qui-quadrado (x2) serve para testar se duas ou mais populações (ou 

grupos) independentes diferem relativamente a uma determinada característica, i.e., se a 

frequência com que os elementos da amostra se repartem pelas classes de uma variável 

qualitativa é ou não aleatória. Os dados (contagens dos elementos das amostras em cada uma 

das classes da variável qualitativa) organizam-se geralmente em tabelas de frequências 

absolutas.” (Marôco, 2014) 

Para a tomada de decisão é usado um critério do p-value, se p-value ≥ α não se rejeita 

a hipótese nula (H0), por outro lado se se p-value < α a hipótese nula (H0) é rejeitada. 

Nesta investigação foi considerado um nível de significância (α) de 0,05. O nível de 

significância é a probabilidade máxima de se rejeitar uma hipótese nula verdadeira. 

 

O teste do qui-quadrado pressupõe que nenhuma célula da tabela tenha frequência 

esperada inferior a 1 e que não mais do que 20% das células tenham frequência esperada 

inferior a 5 unidades (Malhotra, 2006).  

Sempre que este pressuposto não for garantido, recorreu-se ao teste do qui-quadrado 

de Monte Carlo, selecionando um nível de confiança de 95%. 
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• A regressão categorial para estabelecer relações entre a variável dependente 

selecionada e as variáveis independentes. 

Como temos dois tipos de variáveis dependentes, foram utilizadas as regressões 

adequadas para estabelecer as relações face às variáveis independentes.  

Como tal usou-se a regressão logística binária para a variável dependente nominal 

dicotómica e a regressão logística multinominal para a variável dependente nominal 

policotómica. (Marôco, 2014) 

O método de ajustamento mais utilizado para estimar os parâmetros de um modelo 

de regressão logística é o método da Máxima Verosimilhança.  

Este método estima os coeficientes de regressão que maximizam a probabilidade de 

encontrar as realizações da variável dependente da amostra, assim sendo foi esse o método 

utilizado nesta investigação. (Marôco, 2014) 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Neste capítulo será apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos no estudo 

em causa.  

Inicialmente será realizada uma caracterização estatística da amostra, no que diz 

respeito aos perfis socioeconómico e sociodemográfico dos inquiridos, através de uma 

análise descritiva da amostra.  

De seguida será efetuada uma avaliação das preferências do consumidor em relação 

aos tipos de promoção em estudo, assim como a relação dos clientes com as outras variáveis 

que dependem do retalhista identificadas no modelo conceptual (preço, percentual de 

desconto concedido e preferência por categorias/produtos).  

Após estas fases será efetuada a avaliação das hipóteses de investigação propostas no 

capítulo 3. 

 

5.1. Caracterização Descritiva da Amostra 

 

A amostra que serve como base para este trabalho empírico é composta por 413 

indivíduos. Segue na tabela abaixo a sua distribuição por género: 

 

Género Frequência % 

Masculino 191 46,2 

Feminino 222 53,8 

Total 413 100 
Tabela 1 - Distribuição da amostra por género 

Podemos verificar que 46,2% dos inquiridos pertencem ao género masculino (191 

indivíduos) e 53,8% dos inquiridos pertencem ao género feminino (222 indivíduos). 

 

Em termos comparativos, estes valores estão muito próximos dos valores da 

população em estudo, de acordo com os dados divulgados pelo INE em 2016, tal como 

apresentado na figura abaixo. 
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Gráfico 1 - Distribuição da amostra por género população vs amostra 

 

De acordo com a distribuição da amostra pelos grupos etários, podemos verificar na 

tabela abaixo que a maioria dos inquiridos se situa na faixa etária dos 25 aos 34 anos, com 

uma percentagem de 26,4%. De seguida apresenta-se a faixa etária dos 45 aos 54 anos, com 

cerca de 94 indivíduos, correspondendo a 22,8% da amostra. Numa menor dimensão 

apresenta-se a faixa etária dos indivíduos com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos, 

representando apenas 7,5% dos consumidores inquiridos. 

 

Grupo etário Frequência % 

18-24 anos 74 17,9 

25-34 anos 109 26,4 

35-44 anos 70 16,9 

45-54 anos 94 22,8 

55-64 anos 31 7,5 

65 ou mais anos 35 8,5 

Total 413 100 
Tabela 2 - Distribuição da amostra por grupo etário 

A frequência dos inquiridos pertencentes a cada um dos grupos etários está 

representada no gráfico seguinte, visualizando-se assim mais facilmente as faixas etárias 

predominantes na amostra. 
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Gráfico 2 - Distribuição da amostra por grupo etário 

Como podemos observar, a amostra recolhida caracteriza-se por ser 

predominantemente jovem, uma vez que mais de 60% da amostra está inserida nos três 

primeiros grupos etários representados. O facto de termos um número reduzido de indivíduos 

com idade igual ou superior a 55 anos deve-se ao facto de parte destas respostas terem sido 

recolhidas nas redes sociais, onde esta parte da população possa não estar tão presente, mas 

também pelo facto de as pessoas pertencentes a estas faixas etárias estarem menos recetivas 

a responder a inquéritos. 

Já no que diz respeito às habilitações literárias dos inquiridos, a amostra caracteriza-

se por 0,7% dos inquiridos possuírem o ensino primário, 3,6% o ensino básico, 28,6% o 

ensino secundário e 67,1% o ensino superior.  

 

Habilitações literárias Frequência % 

Ensino Primário 3 0,7 

Ensino Básico 15 3,6 

Ensino Secundário 118 28,6 

Ensino Superior 277 67,1 

Total 413 100 
Tabela 3 - Distribuição da amostra por habilitação literária 

No que diz respeito ao número de pessoas que vivem no agregado familiar, podemos 

verificar, que a grande maioria dos agregados familiares são constituídos por três (28,1%) ou 
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quatro (26,6%) elementos, também os agregados familiares compostos por apenas duas 

pessoas detêm grande peso na amostra, cerca de 22,5% dos indivíduos. 

Por outro lado, com apenas 3 inquiridos, encontram-se os agregados familiares 

compostos por 6 pessoas, representando assim 0,7% da amostra. 

 

Nº de pessoas do 

agregado familiar 
Frequência % 

1  57 13,8 

2  93 22,5 

3 116 28,1 

4  110 26,6 

5 34 8,2 

6 3 0,7 

Total 413 100 
Tabela 4 - Distribuição da amostra por nº de pessoas que constituem o agregado familiar 

Relativamente ao rendimento do agregado familiar, chegou-se à conclusão que a 

maioria da amostra apresenta um rendimento entre 590€ e os 1689,99€, com uma 

percentagem de 51,1%. 

 Segue-se o escalão que compreende rendimentos entre os 1690€ e os 3374,99€, com 

um peso de 33,4%. Por outro lado, o escalão onde se inserem menos indivíduos, corresponde 

ao superior a 6720€, tal como demonstra a tabela que se segue: 

 

Rendimento do 

agregado familiar 
Frequência % 

Até 589,99€ 30 7,3 

590€-1689,99€ 211 51,1 

1690€-3374,99€ 138 33,4 

3375€-6719,99€ 28 6,8 

Superior a 6720€ 6 1,5 

Total 413 100 
Tabela 5 - Distribuição da amostra pelo rendimento do agregado familiar 
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5.2. Caracterização Descritiva das Respostas dos Inquiridos 

• Cartão de fidelização 

 

Quando questionados sobre a posse de cartão de fidelização, 79,4% dos inquiridos 

afirmam possuir pelo menos um cartão de fidelização, e apenas 20,6% dizem não possuir 

nenhum cartão de fidelidade de supermercado ou hipermercado. 

 

Gráfico 3 – Análise da amostra de acordo com a posse de cartão de fidelização 

 

Em relação à utilização do cartão, 64,2% dos inquiridos afirma que usa sempre o 

cartão de fidelização. A segunda opção com maior peso, foi a da utilização do cartão duas 

vezes por mês, cerca de 7,3%. Por outro lado, apenas 1,7% dos inquiridos (7) respondeu que 

nunca usa o cartão de fidelização.  

O número de inquiridos a responder que não tinham cartão nesta questão foi igual ao 

anterior, o que nos leva a validar a informação referente à posse de cartão de fidelização. 

Podemos obter uma análise mais detalhada observando a tabela que se segue: 

 

Utilização do cartão Frequência % 

Sempre 265 64,2 

Uma vez por mês 26 6,3 

Duas vezes por mês 30 7,3 

Nunca 7 1,7 

Não tenho cartão 85 20,6 

Total 413 100 
Tabela 6 - Análise da utilização do cartão de fidelização 
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Foi ainda questionado aos indivíduos que constituem a amostra, qual a importância 

para estes que cartão de fidelização representa.  

As opções foram apresentadas segundo uma escala de likert desde a opção de nada 

importante até à de muito importante. 

A maior parte dos indivíduos afirma que o cartão de fidelização é importante, 44,8%, 

segue-se a opção de indiferente com 14,5%.  

Analisando a tabela que se segue, podemos concluir que mais de metade da amostra 

afirma que o cartão é importante ou muito importante, cerca de 56,9% o que corresponde a 

235 indivíduos. 

 

Importância dada ao cartão Frequência % 

Nada importante 71 17,2 

Pouco importante 47 11,4 

Indiferente 60 14,5 

Importante 185 44,8 

Muito importante 50 12,1 

Total 413 100 
Tabela 7 - Análise da importância atribuída ao cartão de fidelização 

• Compras em loja 

 

De forma a analisar o comportamento do cliente quando tem de efetuar compras, 

foram realizadas questões direcionadas para a recorrência de compra em loja, assim como o 

valor despendido em média por cada ida à loja. 

 

Quando questionados sobre a ida à loja, 65,4% dos inquiridos afirmou não efetuar 

compras sempre na mesma loja, enquanto cerca de 143 indivíduos dos 413 inquiridos 

(34,6%) afirmam que sempre que necessita de efetuar uma compra, se dirige à mesma loja. 

Posto isto, apesar de 79,4% dos inquiridos deterem cartão de fidelização, este não é 

critério suficiente para que frequentem sempre a mesma loja. 
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Efetua compras sempre na 

mesma loja 
Frequência % 

Não 270 65,4 

Sim 143 34,6 

Total 413 100 
Tabela 8 - Análise da realização de compras sempre na mesma loja 

Em relação ao número de idas à loja, esta pergunta foi realizada, solicitando ao 

inquirido que respondesse tendo em conta a loja que mais frequenta. Como estudos anteriores 

já tinham demonstrado que o cliente não frequenta sempre a mesma loja, esta pergunta foi 

formulada para que fosse possível avaliar mais à frente a recorrência à loja. 

Para a amostra em causa, 24,9% dos inquiridos afirma realizar compras, na loja que 

mais frequenta, quatro vezes por mês. A partir deste valor, podemos concluir que estes 

indivíduos realizam, em média, uma compra por semana. 

A segunda opção com maior frequência é a de realização de compras mais de cinco 

vezes por mês. Dos 413 inquiridos, apenas 30 afirma realizar compras uma vez por mês. 

 

Idas à loja Frequência % 

Uma vez por mês 30 7,3 

Duas vezes por mês 66 16,0 

Três vezes por mês 79 19,1 

Quatro vezes por mês 103 24,9 

Cinco vezes por mês 45 10,9 

Mais de cinco vezes por mês 90 21,8 

Total 413 100 
Tabela 9 - Análise do número de idas à loja 

A tabela10 demonstra o valor médio que é gasto em cada compra realizada. 

De acordo com a informação recolhida, os patamares de gasto médio por compra mais 

identificados pelos inquiridos são o de 21€ a 40€ com uma representação de 23,2% e o 

patamar de 41€ a 60€, com um peso de 23% das respostas.  

Tendo em conta que os inquiridos efetuam, na sua maioria, mais de três compras por 

mês, justifica-se a frequência inferior a 10 indivíduos nos patamares de compras mais 

elevados, isto é, compras superiores a 251€. Assim como justifica o facto de apenas 40 

inquiridos afirmarem que as suas compras médias têm valores compreendidos entre 0€ e 20€, 
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uma vez que a generalidade da amostra tem um agregado familiar superior ou igual a 3 e o 

nº de idas à loja é na maioria dos casos superior a 2, é de esperar que este patamar não tenha 

tido tanta aderência. 

 

Valor médio por compra Frequência % 

0€-20€ 40 9,7 

21€-40€ 96 23,2 

41€-60€ 95 23,0 

61€-80€ 52 12,6 

81€-100€ 47 11,4 

101€-150€ 30 7,3 

151€-200€ 28 6,8 

Mais de 200€ 25 6,1 

Total 413 100 
Tabela 10 - Análise do valor médio gasto por compra 

• Promoções e respostas dos inquiridos 

 

Quando questionados sobre a análise de promoções, 86,2% dos inquiridos afirma 

estar atento às promoções efetuadas pelos retalhistas. Enquanto, apenas 57 dos 413 (13,8%) 

inquiridos admite não efetuar análise de promoções. 

 

Analisa promoções  Frequência % 

Não 57 13,8 

Sim 356 86,2 

Total 413 100 
Tabela 11 - Análise sobre a pesquisa de promoções por parte do consumidor 

Exibe-se a próxima tabela, onde se pode observar os aspetos que o consumidor mais 

valoriza quando se encontra a analisar promoções. 

Para a amostra recolhida, 31,7% dos inquiridos afirma que analisa as promoções pela 

categoria de produtos. Seguem-se os artigos alimentares, com um peso de 26,2% da amostra. 

Os artigos não alimentares são aqueles onde os indivíduos despendem menos atenção 

quando estão a analisar promoções, tendo sido escolhidos por apenas 20 indivíduos. 
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Aspeto mais valorizado na análise de promoções Frequência % 

Categoria de Produtos 131 31,7 

Marca de produtos 81 19,6 

Artigos maioritariamente alimentares 108 26,2 

Artigos maioritariamente não alimentares 20 4,8 

Produtos específicos 62 15,0 

Outros 11 2,7 

Total 413 100 
Tabela 12 - Análise do aspeto mais valorizado quando o consumidor analisa promoções 

Para analisar o impacto que a comunicação de uma promoção tem no consumidor, 

foram formuladas seis questões, dirigidas sempre ao mesmo produto, uma mala de viagem 

com um preço de venda ao público de 30€. Esta opção foi escolhida tendo em conta a 

sazonalidade do artigo. Como o inquérito foi realizado no verão os consumidores estão mais 

familiarizados com este tipo de artigos, assim como estão mais habituados com promoções 

neste tipo de artigos. O seu preço foi definido tendo em conta o preço médio de um trolley 

de cabine à venda nos supermercados e hipermercados.  

Com estas questões pretende-se analisar se o consumidor quando deparado com duas 

promoções, uma de redução temporária de preço (desconto direto) e outra de desconto 

diferido no tempo (em cartão), valoriza mais o valor da poupança ou o percentual de desconto 

que é concedido. 

Para todas as questões era apresentada a opção de 50% de desconto em cartão, 

enquanto o desconto direto no preço ia aumentando, começando nos 20% e terminando nos 

50% de desconto direto. 

Nas três primeiras perguntas, o desconto de 50% em cartão apresentou um maior 

número de respostas, quando comparado com um desconto de 20% direto, 55,7% dos 

indivíduos respondeu preferir este desconto. 

Como se pode analisar na tabela abaixo, o número de indivíduos que seleciona a 

opção de 50% desconto em cartão, vai diminuindo à medida que o desconto direto vai 

aumentando, no entanto, nas primeiras opções estas alterações de promoção são reduzidas, 

como por exemplo na passagem de 20% direto para 25%, só um individuo alterou a sua 
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resposta. Enquanto que de 25% para 30% já 13 indivíduos percecionaram o aumento do 

desconto direto suficiente para alterarem a sua resposta. 

Analisando a quinta pergunta, podemos concluir que até este patamar de desconto, 

38% dos inquiridos prefere um percentual de desconto superior, mesmo tendo de esperar pelo 

rebate. No entanto, 62% dos inquiridos afirma que prefere prescindir de 10% de desconto 

adicional, para obter um desconto imediato face a um diferido no tempo. 

Na última questão, perceciona-se que quando apresentado o mesmo nível de 

desconto, 50%, 30 indivíduos continuam a preferir o desconto em cartão face a um desconto 

no mesmo valor, mas direto no preço. 

Ao fazer uma análise mais profunda do gráfico que se segue, que traduz as respostas 

dos inquiridos às seis perguntas sobre os níveis de desconto versus o tipo de promoção, pode-

se observar que o patamar de desconto em que mais indivíduos alteraram a sua resposta face 

ao 50% em cartão foi o que corresponde a um desconto direto no preço de 40%. No entanto 

a partir dos 35%, mais de 50% dos inquiridos diz preferir o desconto direto no preço. 
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Gráfico 4-Análise às respostas dos consumidores em relação à promoção 
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Assumindo as respostas dadas pelos inquiridos a cada uma das perguntas acima 

mencionadas, consegue-se analisar o ponto em que a escolha pelo desconto direto no preço 

predomina face ao desconto em cartão. 

No gráfico que se segue consegue-se visualizar que para um percentual de desconto 

direto superior a 30% e inferior a 35% a maioria dos consumidores opta por um desconto 

direto quando comparado com um desconto de 50% de desconto em cartão. Isto é, o cliente 

está disposto a prescindir de um percentual ligeiramente inferior a 20% para obter um 

desconto imediato em vez de auferir um desconto diferido no tempo. 

 

Gráfico 5-Análise do diferencial de escolha dos consumidores em relação aos descontos 

A próxima análise descritiva apresenta as respostas dos inquiridos que irá permitir 

analisar o seu comportamento no que diz respeito ao retorno à loja, isto é, se o consumidor 

volta à loja devido a uma promoção e a opção de compra do consumidor quando questionado 

sobre a compra de um número superior de unidades do artigo em promoção. 

As promoções apresentadas são caracterizadas pelas opções que se expõe nos 
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- O desconto de 50% em cartão versus o desconto equivalente a este, mas direto no 

preço (como se verifica na questão anterior o percentual de desconto equivalente a 50% no 

cartão não é igual para todos os indivíduos) 

- Um preço de venda ao público de um artigo de 10€ e para um artigo de 50€ 

- É solicitado ao inquirido que o artigo a que a questão se refere seja interpretado 

como de consumo habitual. 

- As opções de resposta foram apresentadas segundo cinco níveis de escala de likert, 

desde discordo totalmente até ao concordo totalmente. 

 

 Artigo de 10€ com desconto 

direto equivalente a 50% no 

cartão 

Artigo de 50€ com desconto 

direto equivalente a 50% no 

cartão 

 Aumento idas 

à loja 

Aumento 

quantidades  

Aumento idas 

à loja 

Aumento 

quantidades 

Opções Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Discordo totalmente 49 11,9 32 7,7 41 9,9 47 11,4 

Discordo 53 12,8 44 10,7 51 12,3 62 15,0 

Indiferente 124 30,0 106 25,7 123 29,8 127 30,8 

Concordo 121 29,3 147 35,6 130 31,5 110 26,6 

Concordo totalmente 66 16,0 84 20,3 68 16,5 67 16,2 

Total 413 100 413 100 413 100 413 100 
Tabela 13 - Análise de quantidades e idas à loja para promoções de desconto direto no preço 

Para um desconto direto, equivalente a 50% em cartão, pode-se concluir que o número 

de idas à loja aumenta mais facilmente impulsionado pela promoção de um artigo no valor 

de 50€, uma vez que 48% dos inquiridos concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

enquanto que para um artigo de 10€ apenas 45,3% dos inquiridos selecionou essas opções. 

Em relação ao aumento das quantidades compradas, verifica-se o contrário. Uma 

promoção no desconto acima referido para um artigo de 10€ impulsiona a compra em 

quantidade, quando comparado com um produto de 50€. Dos 413 inquiridos, 231 (55,9%) 

afirma concordar ou concordar totalmente em comprar mais quantidades de um artigo de 

preço de venda ao público de 10€ com um desconto direto equivalente a 50% no cartão, 

enquanto para um produto de 50€ apenas 42,8% diz concordar ou concordar totalmente. 
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Pode-se assim concluir que para descontos de redução temporária de preço, artigos 

com preço de venda mais reduzido resultam em mais compras em quantidade, enquanto que, 

artigos de preço de venda ao público mais elevado, com a promoção acima mencionada, 

resultam num aumento do número de idas a essa loja, isto é o consumidor perceciona que foi 

uma promoção de onde retirou benefício e que deve voltar a efetuar compras nessa loja. 

 

 Artigo de 10€ com desconto de 

50% no cartão 

Artigo de 50€ com desconto de 

50% no cartão 

 Aumento idas 

à loja 

Aumento 

quantidades  

Aumento idas 

à loja 

Aumento 

quantidades 

Opções Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Discordo totalmente 55 13,3 40 9,7 58 14,0 51 12,3 

Discordo 57 13,8 55 13,3 62 15,0 68 16,5 

Indiferente 155 37,5 141 34,1 135 32,7 143 34,6 

Concordo 93 22,5 112 27,1 106 25,7 100 24,2 

Concordo totalmente 53 12,8 65 15,7 52 12,6 51 12,3 

Total 413 100 413 100 413 100 413 100 
Tabela 14 - Análise de quantidades e idas à loja para promoções de desconto em cartão 

Para um desconto de 50% em cartão, o número de idas à loja aumenta mais facilmente 

impulsionado pela promoção de um artigo no valor de 50€, uma vez que 38,3% dos inquiridos 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, enquanto que para um artigo de 10€ 

apenas 35,3% dos inquiridos selecionou essas opções. Para além de que no caso de um artigo 

de 10€ o número de inquiridos a responder que a promoção era indiferente no que diz respeito 

ao aumento do número de idas à loja e superior ao percentual de inquiridos que respondeu 

concordo ou concordo totalmente, cerca de 37,5%. 

Em relação ao aumento das quantidades compradas, verifica-se que a promoção de 

50% em cartão para um artigo de 10€ estimula a compra em quantidade, quando comparado 

com um produto de 50€, uma vez que 42,8% dos inquiridos respondeu concordar ou 

concordar totalmente a esta questão, comparativamente aos 36,5% obtidos na pergunta para 

o produto de 50€. 
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Apesar de as conclusões finais serem as mesmas para os dois tipos promoção, 

desconto em cartão ou direto no preço, pode-se concluir que para a primeira proposta de 

promoção a relação é muito mais forte quando comparada com o desconto em cartão. 

Isto é, apesar de artigos com preço de venda mais reduzido resultarem em mais 

compras em quantidade e artigos de preço de venda ao público mais elevado, originarem um 

aumento do número de idas a essa loja, as relações são mais evidentes para as promoções de 

desconto direto, uma vez que os percentuais acima apresentados são na sua maioria 

superiores, comparativamente com os obtidos com desconto em cartão. 

 

A última avaliação apresentada sobre as respostas dos consumidores diz também 

respeito ao valor percebido de uma promoção de vendas. Na tabela que se segue pode-se 

analisar as respostas dos inquiridos quando questionados pelo tipo de promoção diferida no 

tempo que preferem, receber 5€ em cartão ou uma compra superior ou igual a 50€ ou então 

obter 10% de desconto numa compra. 

 

Opções Frequência % 

5€ no cartão em compras iguais ou superiores a 50€ 29 7,0 

10% em cartão numa compra em toda a loja 384 93,0 

Total 413 100 
Tabela 15 - Análise de promoções em cartão valor vs percentual 

Conclui-se que 93% dos inquiridos preferem 10% em cartão numa compra, do que 

5€ numa compra de 50€, o que nos leva a querer que estão predispostos a efetuar uma 

compra superior a 50€, acumulando assim um valor em cartão superior a 5€. 

O escalão de gasto médio por compra com maior frequência na amostra foi o de 21€ 

a 40€, conclui-se então que os inquiridos estão dispostos a efetuar uma compra superior à 

média.  

 

5.3. Testes das Hipóteses  

 

Para testar as hipóteses relacionadas com as características sociodemográficas, foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado, para averiguar se estas estão relacionadas com o número 
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de idas à loja, com o volume de compras efetuado e com a recorrência de compra na mesma 

loja. 

Para os casos em que o p-value obtido é igual ou superior a 0,05 (p≥0,05) considera-

se que as diferenças entre os valores observados e os valores esperados não são significativas 

e, portanto, as variáveis não apresentam uma associação estatística significativa. (Marôco, 

2014) Esta informação pode ser analisada nas tabelas em anexo onde são apresentados os 

testes do qui-quadrado para as variáveis que constituem a tabela que se segue. 

Nos casos em que se verificou que a célula da tabela tinha frequência esperada inferior 

a 1 ou que mais do que 20% das células tinham frequência esperada inferior a 5 unidades, foi 

utilizado o teste de qui-quadrado de Monte Carlo. 

 

 Número de idas à 

loja 

Gasto médio por 

compra 

Recorrência de 

compra 

Género 
p(0,013) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,918) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,814) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Idade 
p(0,407) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,038) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,081) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Habilitações 

literárias 

p(0,331) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,069) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,638) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Rendimento 
p(0,073) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,004) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,637) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Agregado familiar 
p(0,001) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,001) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,003) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

Tabela 16 – Resultados da análise de relações para as características sociodemográficas 

Da análise da tabela pode-se concluir que a variável género apresenta uma associação 

estatística significativa com a variável número de idas à loja.  

Esta relação é impulsionada pelas diferenças significativas entre os valores 

observados e valores esperados na opção ir três vezes por mês à loja e ir quatro vezes por 

mês à loja, como mostra a tabela que se segue. 

 



                                                                                                                                                                         70 

 

Para os indivíduos do género feminino esperava-se que fossem à loja, quatro vezes 

por mês, 55 pessoas, mas o valor observado foi 46. No género masculino para um número de 

idas à loja igual a três, esperava-se que fossem apenas 36 homens, quando na verdade 40 

escolheram essa opção, logo, os indivíduos do género masculino vão mais 3 e 4 vezes por 

mês à loja do que seria esperado num cenário de independência das variáveis, enquanto que 

as mulheres vão menos vezes face ao valor esperado. 

Concluiu-se também que as mulheres vão mais vezes à loja que os homens. 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta? 

Total 

1 vez 

p/ mês 

2 

vezes 

p/ mês 

3 

vezes 

p/ mês 

4 

vezes 

p/ mês 

5 

vezes 

p/mês 

> 5 

vezes 

p/ mês 

Género Masculino Contagem 15 33 40 57 19 27 191 

Contagem 

Esperada 
13,9 30,5 36,5 47,6 20,8 41,6 191 

Feminino Contagem 15 33 39 46 26 63 222 

Contagem 

Esperada 
16,1 35,5 42,5 55,4 24,2 48,4 222 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413 

Tabela 17- Resultado da análise da relação entre o género e o número de idas à loja 

 

A variável idade apresenta uma associação estatística significativa com a variável 

volume de compras, isto é, valor médio gasto por compra, uma vez que p(0,038) < α(0,05). 

Podem ser observadas na tabela que se segue algumas das diferenças significativas 

entre os valores observados e valores esperados, resultantes da análise da relação existente 

entre a idade e o valor médio gasto por compra. 

Para idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos era esperado que 25 indivíduos 

tivessem um gasto médio por compra entre 21€ e 40€, no entanto o valor observado 

corresponde a 31 pessoas, um diferencial de 4 face ao que seria esperado num cenário de 

independência das variáveis. 
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Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja 

que mais frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais 

de 

200€ 

Idade 18-24 

anos 

Contagem 8 17 13 10 10 5 5 6 74 

Contagem 

Esperada 
7,2 17,2 17,0 9,3 8,4 5,4 5,0 4,5 74,0 

25-34 

anos 

Contagem 13 31 26 11 8 5 6 9 109 

Contagem 

Esperada 
10,6 25,3 25,1 13,7 12,4 7,9 7,4 6,6 109,0 

35-44 

anos 

Contagem 7 11 15 10 14 4 2 7 70 

Contagem 

Esperada 
6,8 16,3 16,1 8,8 8,0 5,1 4,7 4,2 70,0 

45-54 

anos 

Contagem 6 21 26 11 9 12 6 3 94 

Contagem 

Esperada 
9,1 21,8 21,6 11,8 10,7 6,8 6,4 5,7 94,0 

55-64 

anos 

Contagem 5 5 5 6 4 4 2 0 31 

Contagem 

Esperada 
3,0 7,2 7,1 3,9 3,5 2,3 2,1 1,9 31,0 

65 ou 

mais 

anos 

Contagem 1 11 10 4 2 0 7 0 35 

Contagem 

Esperada 
3,4 8,1 8,1 4,4 4,0 2,5 2,4 2,1 35,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

Tabela 18- Resultado da análise da relação entre a idade e o valor médio gasto por compra 

 

Ao analisar a variável rendimento verifica-se que esta apresenta uma associação 

estatística significativa com a variável volume de compras. 

Existem, portanto, diferenças significativas entre os valores observados e valores 

esperados, isto é, para determinado nível de rendimento era esperado um gasto médio por 

compra superior ou inferior ao observado, valores estes que podem ser observados na tabela 

que se segue. 
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Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na 

loja que mais frequenta? 

Total 

0€  

-

20€ 

21€

-

40€ 

41€

-

60€ 

61€

-

80€ 

81€-

100

€ 

101€

-

150€ 

151€

-

200€ 

> 

200

€ 

Qual o 

rendime

nto 

médio 

mensal 

do seu 

agregad

o 

familiar

? 

até 

589,99€ 

Contagem 4 6 10 2 3 2 1 2 30 

Contagem 

Esperada 
2,9 7,0 6,9 3,8 3,4 2,2 2,0 1,8 30 

590€-

1689,99

€ 

Contagem 29 51 57 20 21 17 7 9 211 

Contagem 

Esperada 

20,

4 
49,0 48,5 26,6 24,0 15,3 14,3 12,8 211 

1690€-

3374,99

€ 

Contagem 5 32 24 22 21 9 12 13 138 

Contagem 

Esperada 

13,

4 
32,1 31,7 17,4 15,7 10,0 9,4 8,4 138 

3375€-

6719,99

€ 

Contagem 1 5 3 7 2 2 7 1 28 

Contagem 

Esperada 
2,7 6,5 6,4 3,5 3,2 2,0 1,9 1,7 28 

Superior 

a 6720€ 

Contagem 1 2 1 1 0 0 1 0 6 

Contagem 

Esperada 
,6 1,4 1,4 ,8 ,7 ,4 ,4 ,4 6 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Tabela 19 - Resultado da análise da relação entre o rendimento do agregado familiar e valor médio gasto por 

compra 

 

Por último, a variável do agregado familiar, apresenta uma associação estatística 

significativa com a variável número de idas à loja, a variável do volume de compras e a 

variável da recorrência de loja. 

Verificam-se essencialmente diferenças entre os valores estimados e observados, no 

que diz respeito ao número de idas à loja, quando se analisou a opção de agregado familiar 

constituído por cinco pessoas, era esperado apenas 2 indivíduos terem escolhido a opção de 

ir à loja uma vez por mês, no entanto o valor observado foi de 10 indivíduos. Assim como 



                                                                                                                                                                         73 

 

para agregados familiares constituídos por 2 pessoas, esperava-se que 20 indivíduos fossem 

mais de cinco vezes por mês efetuar compras à loja que mais frequentam, no entanto, apenas 

15 indivíduos selecionaram essa opção. 

Para a variável volume de compras, é apresentada a tabela que se segue onde é 

possível observar alguns casos em que o diferencial entre o esperado e o observado são 

visíveis. 

 Valor médio gasto por compra 

Agregado Familiar 0€-20€ 41€-60€ 151€-200€ 

 1 pessoa Contagem 10 20 2 

Contagem Esperada 5,5 13,1 3,9 

5 pessoas Contagem 3 5 9 

Contagem Esperada 3,3 7,8 2,3 
Tabela 20 - Resultado da análise da relação entre agregado familiar e valor médio gasto por compra 

Em relação à recorrência de compra na mesma loja, esperava-se que para os 93 

indivíduos que afirmaram ter um agregado familiar de duas pessoas, 61 afirmassem que não 

fazem compras sempre na mesma loja, enquanto 32 respondessem sim. No entanto 72 

disseram não fazer compras sempre na mesma loja e pelo contrário 21 afirmaram fazer 

compras sempre na mesma loja, um diferencial face ao esperado de 10 indivíduos.  

O segundo bloco de hipóteses que o estudo pretende testar, diz respeito aos 

percentuais de desconto que são concedidos pelos retalhistas. Foi utilizado o teste do Qui-

quadrado, para averiguar se a opção de escolha de um cliente em relação ao percentual e 

desconto que prefere para determinado tipo de promoção, está relacionado com as variáveis 

do número de idas à loja, recorrência de compra na loja que mais frequenta e o volume de 

compras que é despendido por compra. 

A tabela que se segue é apresentada de modo a responder ao segundo grupo de 

hipóteses que este estudo pretende testar, sendo o desconto uma variável essencial e 

determinante da promoção de vendas, pretende-se estudar se este estabelece alguma relação 

com as seguintes variáveis: número de idas à loja, gasto médio por compra, recorrência de 

compra. 

Pode-se concluir da seguinte tabela que apenas a variável volume de compras 

apresenta uma associação estatística significativa para os diversos níveis de desconto. 
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 Número de idas à 

loja 

Gasto médio por 

compra 

Recorrência de 

compra 

20% direto vs 50% cartão 
p(0,135) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,004) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,051) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

25% direto vs 50% cartão 
p(0,179) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,006) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,163) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

30% direto vs 50% cartão 
p(0,311) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,001) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,089) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

35% direto vs 50% cartão 
p(0,202) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,00) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,119) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

40% direto vs 50% cartão 
p(0,188) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,00) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,230) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

50% direto vs 50% cartão 
p(0,430) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,027) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,877) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Tabela 21 - Resultados da análise de relações para os percentuais de desconto concedidos 

Sendo o p-value para todas as opções de desconto inferiores a 0,05, rejeita-se a 

hipótese de as variáveis gasto médio por compra e os níveis de desconto, serem 

independentes.  

A afirmação pode ser sustentada comparando os valores esperados com os valores 

observados, onde é possível observar as diferenças existentes entre esses valores. Para um 

volume médio por compra compreendido entre os 151€ e os 200€ esperava-se que apenas 16 

pessoas optassem pelo desconto de 50% em cartão quando comparado com o 20% direto, no 

entanto 25 indivíduos selecionarem esta opção.  

 

Outro desfasamento face ao observado é visível na opção de escolha entre 50% em 

cartão e 40% direto, em que para o patamar de compra média de 151€-200€, 22 indivíduos 

preferiram o 50%, quando o esperado era 11, logo, mais indivíduos preferem o 50% em 

cartão face ao que seria esperado num cenário de independência das variáveis. 

Será agora analisado se a variável procura de promoções estabelece alguma relação e 

dependência com as variáveis, números de idas à loja, gasto médio por ida à loja e recorrência 
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de compra na mesma loja. Assim como se irá analisar as mesmas relações para a variável 

procura de promoções específicas. 

 Número de idas à 

loja 

Gasto médio por 

compra 

Recorrência de 

compra 

Procura de promoções 
p(0,106) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,399) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,603) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Procura de promoções 

específicas 

p(0,027) < α(0,05) 

Rejeitar H0 

p(0,126) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

p(0,469) > α(0,05) 

Não rejeitar H0 

Tabela 22 - Resultados da análise de relações para a procura de promoções 

Como para todos os casos relacionados com a procura de promoções, o p-value é 

superior a 0,05, podemos afirmar que para se rejeita a hipótese de as variáveis serem 

dependentes, para um grau de significância de 95%. 

No entanto, para a variável procura de promoções específicas, verifica-se a existência 

de uma relação de associação com a variável nº de idas à loja. 

 

Uma análise mais detalhada à tabela que se segue, ajuda a perceber que foi na opção 

procura de promoções em categorias de produtos que se verifica maior discrepância entre os 

valores esperados e observados.  

Por exemplo, para um número de idas à loja era esperado que apenas 21 indivíduos 

procurassem promoções para categorias de produtos específicos, no entanto 26 escolheram 

esta opção, valor superior ao esperado num cenário de independência das variáveis. 

 

 Número de idas à loja 

Procura de promoções específicas 2 vezes por mês 5 vezes por mês 

 Categoria de 

produtos 

Contagem 26 20 

Contagem Esperada 20,9 14,3 
Tabela 20- Resultado da análise da relação entre a procura de promoções e o número de idas à loja 
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Impacto no número de idas à loja resultante de promoções em artigos com preços 

diferentes 

 

Será agora analisado qual o impacto no número de idas à loja, quando uma promoção 

mantém o percentual de desconto concedido, mas o preço do artigo passa de 10€ para 50€. 

Foi utilizado o teste do qui-quadrado para analisar a existência de uma relação 

estatisticamente significativa entre as duas simulações de promoções.  

Tabulação cruzada 

 Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em 

cartão, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 50€ está 

com um desconto de 50% em cartão, vai mais vezes à loja. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

50€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais 

vezes à loja. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

um artigo que 

costuma 

comprar e 

que custa 

10€ está com 

um desconto 

de 50% em 

cartão, vai 

mais vezes a 

essa loja. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 49 3 2 1 0 55 

Contagem 

Esperada 
7,7 8,3 18,0 14,1 6,9 55,0 

Discordo Contagem 5 41 7 4 0 57 

Contagem 

Esperada 
8,0 8,6 18,6 14,6 7,2 57,0 

Indiferente Contagem 2 14 114 22 3 155 

Contagem 

Esperada 
21,8 23,3 50,7 39,8 19,5 155,0 

Concordo Contagem 0 3 11 73 6 93 

Contagem 

Esperada 
13,1 14,0 30,4 23,9 11,7 93,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 2 1 1 6 43 53 

Contagem 

Esperada 
7,4 8,0 17,3 13,6 6,7 53,0 

Total Contagem 58 62 135 106 52 413 

Contagem 

Esperada 
58,0 62,0 135,0 106,0 52,0 413,0 

Tabela 21- Análise do impacto do aumento de preço no número de idas à loja, em promoções com 

cartão 
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O p-value para uma promoção de desconto em cartão foi o seguinte p(0,000) < 

α(0,05), logo rejeita-se H0. A tabela que acima apresenta os valores esperados e observados 

nas respetivas situações. 

Esperava-se que a alteração de preço do artigo, para a mesma promoção em cartão, 

leva-se apenas 51 indivíduos a reconhecer as 2 promoções como indiferentes, no entanto 114 

afirmaram que tanto para 10€ como 50€ era indiferente se iam mais vezes à loja ou não. 

Por outro lado, 25 indivíduos (22+3), para os quais a promoção de 10€ era indiferente, 

passaram a concordar ou concordar totalmente que para um preço de 50€, iriam mais vezes 

à loja, no entanto o valor esperado era que 59 indivíduos tivessem esta alteração de 

preferência. 

 

Será agora analisado se o comportamento se mantém caso a promoção passe a ser 

direta no preço. 

O p-value para uma promoção de desconto direto é o seguinte p(0,000) < α(0,05), 

pelo que se rejeita a hipótese nula, H0. Verifica-se, portanto, a existência de uma relação 

estatisticamente significativa, para um grau de significância de 95%. 

Analisando a tabela que se segue, podemos obter uma análise mais concreta dos 

diferenciais existentes entre os valores esperados e observados. 

Esperava-se que apenas 38 indivíduos concordassem ir mais vezes à loja quer o pvp 

fosse 10€ ou 50€, no entanto 80 indivíduos responderam concordar nas duas questões, 

levando a querer que mais 42 pessoas do que as estimadas não dão relevância ao aumento do 

preço quando são questionadas se vão mais vezes à loja ou não. 

Assim como o efeito de aumento de preço, para a mesma promoção direta no preço, 

levou 32 pessoas a concordarem ou concordarem totalmente em ir à loja mais vezes (quando 

para um pvp de 10€ responderam indiferente), no entanto eram esperadas 59 pessoas. Mesmo 

assim, verifica-se um valor superior de pessoas a afirmarem que face a uma indiferença para 

um preço de 10€, passariam a ir mais vezes à loja para um preço de 50€ (32 indivíduos vs 6 

indivíduos). 

Verifica-se assim, que tanto para uma promoção direta no preço quer seja em cartão, 

os consumidores vão mais vezes à loja para uma promoção num artigo de pvp 50€ quando 
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comparada com uma promoção e 10€, assim como os valores esperados caso existisse uma 

relação de independência são superiores para o pvp de 50€. 

Tabulação cruzada  

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 10€ 

e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que tem um desconto direto no preço 

equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e que costuma comprar, vai mais vezes a essa 

loja. 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço 

equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e 

que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 10€ e 

que costuma 

comprar, vai 

mais vezes a 

essa loja. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 33 9 4 3 0 49 

Contagem 

Esperada 
4,9 6,1 14,6 15,4 8,1 49,0 

Discordo Contagem 3 34 6 10 0 53 

Contagem 

Esperada 
5,3 6,5 15,8 16,7 8,7 53,0 

Indiferente Contagem 4 2 86 30 2 124 

Contagem 

Esperada 
12,3 15,3 36,9 39,0 20,4 124,0 

Concordo Contagem 1 3 23 80 14 121 

Contagem 

Esperada 
12,0 14,9 36,0 38,1 19,9 121,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 0 3 4 7 52 66 

Contagem 

Esperada 
6,6 8,2 19,7 20,8 10,9 66,0 

Total Contagem 41 51 123 130 68 413 

Contagem 

Esperada 
41,0 51,0 123,0 130,0 68,0 413,0 

Tabela 22- Análise do impacto do aumento de preço no número de idas à loja, em promoções diretas no preço 

 

Impacto no número de quantidades compradas, resultante de promoções em artigos 

com preços diferentes 

 



                                                                                                                                                                         79 

 

Neste ponto, pretende-se analisar qual é o impacto no número de unidades adquiridas, 

quando uma promoção mantém o percentual de desconto concedido, mas o preço do artigo 

passa de 10€ para 50€. O p-value para uma promoção de desconto em cartão foi o seguinte 

p(0,000) < α(0,05), logo rejeita-se H0. 

 

Tabulação cruzada  

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em 

cartão, compra mais quantidade do artigo * Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

50€ está com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade do artigo. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

50€ está com um desconto de 50% em cartão, compra 

mais quantidade do artigo. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

um artigo que 

costuma 

comprar e que 

custa 10€ está 

com um 

desconto de 

50% em 

cartão, 

compra mais 

quantidade do 

artigo 

Discordo 

totalmente 

Contagem 34 2 4 0 0 40 

Contagem 

Esperada 
4,9 6,6 13,8 9,7 4,9 40 

Discordo Contagem 4 42 5 4 0 55 

Contagem 

Esperada 
6,8 9,1 19,0 13,3 6,8 55 

Indiferente Contagem 7 9 102 21 2 141 

Contagem 

Esperada 
17,4 23,2 48,8 34,1 17,4 141 

Concordo Contagem 4 13 24 66 5 112 

Contagem 

Esperada 
13,8 18,4 38,8 27,1 13,8 112 

Concordo 

totalmente 

Contagem 2 2 8 9 44 65 

Contagem 

Esperada 
8,0 10,7 22,5 15,7 8,0 65 

Total Contagem 51 68 143 100 51 413 

Contagem 

Esperada 
51,0 68,0 143,0 100,0 51,0 413 

Tabela 23- Análise do impacto no número de quantidades compradas em artigos de preço diferente, com 

promoção em cartão 
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Verifica-se a existência de uma relação estatisticamente significativa entre as duas 

simulações de promoções. 

Os valores esperados e observados nas respetivas situações são apresentados na tabela 

23. 

Cerca de 102 indivíduos (24,6% da amostra) afirmam que ambas as promoções são 

indiferentes, isto é, a alteração do pvp não os leva a comprar mais quantidade, quando o 

desconto é de 50% em cartão. 

Esperava-se que 22 indivíduos concordassem totalmente em comprar mais 

quantidades neste tipo de promoção para um preço de 10€, achando que a mesma promoção 

para 50€ era indiferente, no entanto apenas 8 pessoas optaram por esta escolha. Mesmo assim, 

verifica-se um aumento superior do número de indivíduos que afirma comprar mais 

quantidades quando o preço desce, do que quando o preço sobe (24+8=32 vs 21+2=23). 

Assim como os valores esperados acompanham esta tendência. 

 

Analisando agora a mesma hipótese, mas para promoções diretas no preço, verifica-

se p(0,000) < α(0,05), logo rejeita-se H0. 

Na tabela que se segue, pode-se analisar os diferencias entre valores esperados e 

observados, que originam esta relação estatisticamente significativa. 

Era esperado que apenas 33 indivíduos optassem pela escolha indiferente para os dois 

patamares de preço, no entanto 74 pessoas escolheram esta opção, isto é, 74 pessoas afirmam 

que não aumenta o número de unidades que compra devido a diferenciais de preço. 

Era esperado que 45 indivíduos afirmassem que a promoção para 50€ era indiferente, 

mas concordassem em comprar mais quantidades para um artigo de pvp inferior (10€). No 

entanto, apenas 32 indivíduos concordaram com a afirmação de comprarem mais unidades 

de um artigo de 10€, quando para eles a mesma promoção para um artigo de 50€ era 

indiferente. Verifica-se uma diferença de 13 pessoas face ao esperado para um cenário de 

independência das variáveis. 
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Tabulação cruzada  

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 10€ 

e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que tem um desconto direto 

no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e que costuma comprar, compra 

mais quantidade do artigo. 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço 

equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e 

que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 10€ e 

que costuma 

comprar, 

compra mais 

quantidade do 

artigo. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 23 4 3 0 2 32 

Contagem 

Esperada 
3,6 4,8 9,8 8,5 5,2 32,0 

Discordo Contagem 4 29 5 6 0 44 

Contagem 

Esperada 
5,0 6,6 13,5 11,7 7,1 44,0 

Indiferente Contagem 6 3 74 21 2 106 

Contagem 

Esperada 
12,1 15,9 32,6 28,2 17,2 106,0 

Concordo Contagem 8 23 32 70 14 147 

Contagem 

Esperada 
16,7 22,1 45,2 39,2 23,8 147,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 6 3 13 13 49 84 

Contagem 

Esperada 
9,6 12,6 25,8 22,4 13,6 84,0 

Total Contagem 47 62 127 110 67 413 

Contagem 

Esperada 
47,0 62,0 127,0 110,0 67,0 413,0 

Tabela 24 - Análise do impacto no número de quantidades compradas em artigos de preço diferente, com 

promoção direta no preço 

 

Para as promoções diretas no preço, verifica-se um número superior de inquiridos que 

afirma comprar mais quantidades quando ao artigo em promoção tem pvp de 10€ do que 

quando o artigo que está em promoção tem pvp 50€. Isto é, o somatório do concordo e 
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concordo totalmente são superiores, partindo do momento de indiferença, (32+13=45> 

21+2=23). 

Tendo chegado à mesma conclusão nos dois tipos de promoções, será agora analisado 

em qual deles a preferência por comprar mais quantidades para um artigo de pvp 10€ é 

superior. 

∑ Concordo/Concordo totalmente (promoções em cartão) = 112+656=117  

∑ Concordo/Concordo totalmente (promoções diretas no preço) = 147+84=231 

Verifica-se, portanto, que para artigos de pvp 10€ os indivíduos tendem a comprar 

mais quantidades se a promoção for direta no preço. 

 

Impacto no número de quantidades compradas, resultante de promoções diferentes em 

artigos com o mesmo preço (10€) 

 

Será agora analisado qual é o impacto no número de quantidades compradas, quando 

uma promoção mantém o percentual de desconto concedido, o preço do artigo é o mesmo, 

mas o tipo de promoção é diferente. Foi utilizado o teste do qui-quadrado para analisar a 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre as duas simulações de 

promoções. Para um preço de 10€, o p(0,000) < α(0,05), logo rejeita-se H0. 

 Segundo a tabela 25, 90 indivíduos afirmaram que para um pvp de 10€ a alteração do 

tipo de promoção de vendas era indiferente, no que diz respeito a um aumento das 

quantidades compradas, no entanto era esperado que apenas 36 achassem indiferente. 

Por outro lado, esperava-se que quando o desconto em cartão fosse indiferente no que 

diz respeito a um aumento das quantidades compradas, a alteração de desconto para direto 

fizesse com que 50 indivíduos concordassem em comprar uma quantidade superior, no 

entanto apenas 32 concordaram. 

Da análise da tabela que se segue pode-se também concluir que um número superior 

de indivíduos concorda ou concorda totalmente, em comprar mais quantidades de um artigo 

que custa 10€, quando a promoção é direta no preço, 231 > 177. É de salientar que o 

percentual de desconto direto no preço é equivalente a 50% no cartão, e que esta suposição 
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ficou a cargo dos inquiridos, uma vez que se concluiu atrás que o desconto direto equivalente 

a 50% no cartão é diferente de pessoa para pessoa. 

Tabulação cruzada 

 Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 

10€ e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que um artigo que 

costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade 

do artigo 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

10€ está com um desconto de 50% em cartão, compra 

mais quantidade do artigo 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 10€ e 

que costuma 

comprar, 

compra mais 

quantidade do 

artigo. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 24 3 3 1 1 32 

Contagem 

Esperada 
3,1 4,3 10,9 8,7 5,0 32,0 

Discordo Contagem 3 32 7 1 1 44 

Contagem 

Esperada 
4,3 5,9 15,0 11,9 6,9 44,0 

Indiferente Contagem 2 5 90 6 3 106 

Contagem 

Esperada 
10,3 14,1 36,2 28,7 16,7 106,0 

Concordo Contagem 4 13 32 91 7 147 

Contagem 

Esperada 
14,2 19,6 50,2 39,9 23,1 147,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 7 2 9 13 53 84 

Contagem 

Esperada 
8,1 11,2 28,7 22,8 13,2 84,0 

Total Contagem 40 55 141 112 65 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 55,0 141,0 112,0 65,0 413,0 

Tabela 25-Análise do impacto no número de quantidades compradas em artigos com o preço de 10€, com 

promoções distintas 

 

Impacto no número de quantidades compradas, resultante de promoções diferentes em 

artigos com o mesmo preço (50€) 
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A próxima análise é igual à anterior, mas para um artigo cujo preço de venda ao 

público se fixa nos 50€. 

O p-value para a análise da relação entre estas duas variáveis é o seguinte, p(0,000) < 

α(0,05), logo rejeita-se H0. 

A tabela que se segue apresenta os valores esperados e observados para cada uma das 

situações, pelo que os seus diferenciais podem ser observados. 

Tabulação cruzada  

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ 

e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que um artigo que costuma 

comprar e que custa 50€ está com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade do artigo. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

50€ está com um desconto de 50% em cartão, compra 

mais quantidade do artigo. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 50€ e 

que costuma 

comprar, 

compra mais 

quantidade do 

artigo. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 42 3 2 0 0 47 

Contagem 

Esperada 
5,8 7,7 16,3 11,4 5,8 47,0 

Discordo Contagem 3 48 10 1 0 62 

Contagem 

Esperada 
7,7 10,2 21,5 15,0 7,7 62,0 

Indiferente Contagem 3 8 97 15 4 127 

Contagem 

Esperada 
15,7 20,9 44,0 30,8 15,7 127,0 

Concordo Contagem 1 7 26 74 2 110 

Contagem 

Esperada 
13,6 18,1 38,1 26,6 13,6 110,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 2 2 8 10 45 67 

Contagem 

Esperada 
8,3 11,0 23,2 16,2 8,3 67,0 

Total Contagem 51 68 143 100 51 413 

Contagem 

Esperada 
51,0 68,0 143,0 100,0 51,0 413,0 

Tabela 26- Análise do impacto no número de quantidades compradas em artigos com o preço de 50€, com 

promoções distintas 
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Na tabela 26 pode-se verificar que era esperado que para o mesmo artigo, com o preço 

de 50€, uma alteração do tipo de promoção apenas 44 indivíduos interpretasse as promoções 

como indiferentes, no que diz respeito à aquisição de um maior número de unidades do artigo. 

No entanto 97 indivíduos afirmaram que ambas as promoções eram indiferentes, isto é, o 

fator de alteração de promoção não afetou o número de unidades compradas. Era esperado 

que menos indivíduos percebessem as promoções como indiferentes. 

Assim como era esperado que apenas 8 indivíduos concordassem totalmente em 

comprar mais quantidade nos 2 tipos de promoção, mas 45 indivíduos escolheram esta opção. 

No total, verifica-se que 177 indivíduos concordaram ou concordaram totalmente que 

para o mesmo preço compravam mais quantidades se a promoção fosse direta no preço, 

enquanto apenas 151 fizeram a mesma afirmação, mas para um desconto em cartão. 

Tanto para 10€ como para 50€ os consumidores afirmaram na sua maioria que 

compravam mais unidades de um determinado artigo se a promoção do mesmo fosse de 

desconto direto no preço, no entanto, esta tendência é mais visível quando se analisa o 

diferencial das promoções para um artigo de pvp 10€ (231 > 177). 

 

Impacto no número de idas à loja, resultante de promoções diferentes em artigos com 

o mesmo preço (10€) 

 

Esta próxima analise pretende aferir para que tipo de promoção de vendas o número 

de idas à loja aumenta, para um artigo de pvp 10€. 

Obteve-se um p(0,000) < α(0,05), rejeita-se H0, verificando a existência de uma 

relação estatisticamente significativa entre as duas opções. 

Na tabela 27 são visíveis os diferenciais entre os valores esperados e observados para 

cada uma das situações. 

 Era esperado que com a alteração de promoção de cartão para direta no preço, apenas 

27 indivíduos concordassem em ir mais vezes à loja, no entanto 74 indivíduos afirmaram que 

tanto para a promoção direta no preço como em cartão concordavam que iam mais vezes 

àquela loja. 
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Por outro lado, 102 pessoas afirmaram que ambas as promoções eram indiferentes no 

que diz respeito a um aumento das quantidades adquiridas, no entanto o valor esperado caso 

existisse uma relação de interdependência era de 47 indivíduos. 

Por fim, 187 inquiridos afirmam concordar ou concordar totalmente que a promoção 

direta no preço os leva mais vezes aquela loja, quando comparado com 146 que afirmaram o 

mesmo para a promoção no cartão. 

Tabulação cruzada  

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 10€ 

e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e 

que custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais vezes a essa loja. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

10€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais 

vezes a essa loja. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 10€ e 

que costuma 

comprar, vai 

mais vezes a 

essa loja. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 38 6 3 2 0 49 

Contagem 

Esperada 
6,5 6,8 18,4 11,0 6,3 49,0 

Discordo Contagem 4 40 6 2 1 53 

Contagem 

Esperada 
7,1 7,3 19,9 11,9 6,8 53,0 

Indiferente Contagem 7 3 102 10 2 124 

Contagem 

Esperada 
16,5 17,1 46,5 27,9 15,9 124,0 

Concordo Contagem 3 6 34 74 4 121 

Contagem 

Esperada 
16,1 16,7 45,4 27,2 15,5 121,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 3 2 10 5 46 66 

Contagem 

Esperada 
8,8 9,1 24,8 14,9 8,5 66,0 

Total Contagem 55 57 155 93 53 413 

Contagem 

Esperada 
55,0 57,0 155,0 93,0 53,0 413,0 

Tabela 27- Análise do impacto no número de idas à loja, para artigos com o preço de 10€, com promoções 

distintas 
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Impacto no número de idas à loja, resultante de promoções diferentes em artigos com 

o mesmo preço (50€) 

Para a hipótese que se propôs testar agora verificou-se um p-value(0,000) < α(0,05), 

verificando a existência de uma relação estatisticamente significativa entre as duas opções, 

rejeitando assim H0. 

Tabulação cruzada  

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ 

e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e 

que custa 50€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais vezes à loja. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 

50€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais 

vezes à loja. 

Total 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

totalmente 

Supondo que 

tem um 

desconto 

direto no 

preço 

equivalente a 

50% no 

cartão, num 

artigo que 

custa 50€ e 

que costuma 

comprar, vai 

mais vezes a 

essa loja. 

Discordo 

totalmente 

Contagem 39 1 1 0 0 41 

Contagem 

Esperada 
5,8 6,2 13,4 10,5 5,2 41,0 

Discordo Contagem 8 35 5 2 1 51 

Contagem 

Esperada 
7,2 7,7 16,7 13,1 6,4 51,0 

Indiferente Contagem 6 13 90 11 3 123 

Contagem 

Esperada 
17,3 18,5 40,2 31,6 15,5 123,0 

Concordo Contagem 2 10 32 81 5 130 

Contagem 

Esperada 
18,3 19,5 42,5 33,4 16,4 130,0 

Concordo 

totalmente 

Contagem 3 3 7 12 43 68 

Contagem 

Esperada 
9,5 10,2 22,2 17,5 8,6 68,0 

Total Contagem 58 62 135 106 52 413 

Contagem 

Esperada 
58,0 62,0 135,0 106,0 52,0 413,0 

Tabela 28- Análise do impacto no número de idas à loja, para artigos com o preço de 50€, com promoções 

distintas 
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A tabela 28 apresenta os valores observados e esperados para as duas variáveis, 

permitindo a análise dos seus diferenciais. 

Era esperado que para o mesmo artigo, mesmo pvp, mas promoções diferentes, 

apenas 40 indivíduos interpretassem as duas promoções de preço como indiferentes, no que 

diz respeito a um aumento de idas à loja. No entanto 90 indivíduos afirmaram que ambas as 

promoções eram indiferentes.  

Assim como para indivíduos cuja promoção com cartão fosse indiferente, era 

esperado que 42 iam mais vezes à loja quando a promoção fosse direta no preço, mas apenas 

32 afirmaram ir mais vezes à loja com a alteração do tipo de promoção. 

Por fim, 197 inquiridos afirmam concordar ou concordar totalmente que a promoção 

direta no preço os leva mais vezes àquela loja, quando comparado com 158 que afirmaram o 

mesmo para a promoção no cartão. 

 

Comparando as duas análises ao aumento do número de idas à loja, concluiu-se que 

o tipo de promoção direta no preço leva para os dois níveis de preço, mais pessoas à loja, no 

entanto pretende-se agora comparar para os dois preços, qual o preço que leva mais pessoas 

à loja. 

Como 197 > 187, pode-se afirmar que um artigo de pvp 50€ é um maior angariador 

de clientes, quando se compara a mesma promoção direta no preço, mas para um preço de 

10€. 

 

Principais conclusões 

O desconto direto leva mais clientes à loja (para os dois patamares de preço) 

O pvp de 50€ é um maior angariador de clientes (para os dois tipos de promoção) 

São compradas mais quantidades em promoções diretas no preço (para os dois preços) 

Clientes compram mais quantidades se o artigo custar 10€ (para os dois tipos de promoção) 

Tabela 29 - Principais conclusões: preços, quantidades compradas e idas à loja 
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A análise de dados que se segue tem como objetivo estabelecer relações entre as 

variáveis recorrência de compra na mesma loja, número de idas à loja e valor médio gasto 

por compra, com seis variáveis recolhidas através da revisão de literatura e as variáveis 

relevantes testadas através do teste do qui-quadrado. Para a análise referida serão utilizadas 

regressões logísticas (uma binária e duas multinominais). 

Portanto, investigar-se-ão os dados para tentar dar resposta às seguintes questões: 

1. Qual (ou quais) a(s) variávei(s) que explicam a recorrência de compra na mesma 

loja? 

2. Qual (ou quais) a(s) variávei(s) que explicam o número de idas à loja? 

3. Qual (ou quais) a(s) variávei(s) que explicam o valor médio gasto em cada ida à 

loja? 

 

Qual (ou quais) a(s) variáveis que explicam a recorrência de compra na mesma 

loja? 

A variável recorrência de compra na mesma loja é binária, pelo que será utilizada 

uma regressão logística binária para a mesma. 

As variáveis explicativas selecionadas foram o género, a idade, as habilitações 

literárias, o rendimento, a constituição do agregado familiar e o uso do cartão de fidelização. 

Sumarização do modelo 

Passo 

Log da 

Verossimilhança -2 

R quadrado 

Cox & Snell 

R quadrado 

Nagelkerke 

1 489,147a ,100 ,139 
Tabela 30 - Sumarização do modelo, regressão de recorrência 

O quadro acima apresenta os valores do pseudo-R2 de Cox&Snell (0,1) e de 

Nagelkerke (0,139), através da sua informação pode-se também calcular o pseudo-R2 

McFadden (0,08), que revelam um modelo com qualidade adequada. 

Teste de Hosmer e Lemeshow 

Passo Qui-quadrado gl Sig. 

1 7,510 8 ,483 
Tabela 31 - Teste de Hosmer e Lemeshow, regressão de recorrência 
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O teste de ajustamento de Hosmer e Lemeshow resulta num X2
HL(8)=7,510, p=0,483, 

logo conclui-se que os valores estimados pelo modelo são próximos dos valores observados, 

i.e. o modelo ajusta-se aos dados. 

Tabela de Classificaçãoa 

Observado 

Predito 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? Percentagem 

correta Não Sim 

Passo 1 Costuma fazer compras 

sempre na mesma loja? 

Não 242 28 89,6 

Sim 108 35 24,5 

Percentagem global   67,1 
Tabela 32- Tabela de classificação, regressão de recorrência 

A tabela de classificação, apresenta a classificação dos sujeitos, observada e prevista 

pelo modelo ajustado. É de realçar o facto de que existem 28 indivíduos com falsos positivos, 

que não costumam fazer compras sempre na mesma loja, mas o modelo prediz que sim. Desta 

tabela pode-se também concluir que a sensibilidade do modelo é de 89,6% e a percentagem 

de casos corretamente classificados é de 67,1%. 

 

Para uma variável binária o valor esperado é simplesmente a probabilidade – p – que 

tem valor 0 ou 1 (Não ou Sim). Portanto, face ao objetivo do exercício e à configuração 

dicotómica da variável dependente a abordagem mais adequada é modelar p indiretamente 

através de uma transformação logit de p: ln[ p/(1 – p)]. 

                                         𝑙𝑙

 

Figura 16 - Equação da regressão logística 

A tabela que se segue fornece os resultados do teste de Wald para todas as variáveis 

incluídas no modelo. A estatística de Wald tem uma distribuição qui-quadrado e fornece 

informação em relação aos respetivos p-values.  
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Variáveis na equação 

 B E.P. Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Passo 

1a 

Género(1) ,010 ,226 ,002 1 ,965 1,010 ,648 1,573 

Idade   11,174 5 ,048    

Idade(1) 1,017 ,516 3,894 1 ,048 2,766 1,007 7,597 

Idade(2) ,680 ,493 1,901 1 ,168 1,974 ,751 5,192 

Idade(3) -,116 ,533 ,048 1 ,827 ,890 ,313 2,533 

Idade(4) ,696 ,495 1,974 1 ,160 2,005 ,760 5,290 

Idade(5) ,853 ,600 2,023 1 ,155 2,346 ,724 7,598 

Habilitação   ,037 3 ,998    

Habilitação(1) -

20,495 
22607,178 ,000 1 ,999 ,000 ,000 . 

Habilitação(2) ,108 ,608 ,032 1 ,859 1,114 ,339 3,665 

Habilitação(3) ,029 ,278 ,011 1 ,916 1,030 ,597 1,777 

Rendimento   3,586 4 ,465    

Rendimento(1) 1,667 1,202 1,925 1 ,165 5,297 ,503 55,816 

Rendimento(2) 1,465 1,140 1,649 1 ,199 4,326 ,463 40,438 

Rendimento(3) 1,388 1,141 1,480 1 ,224 4,008 ,428 37,530 

Rendimento(4) ,804 1,222 ,433 1 ,510 2,235 ,204 24,507 

Agregado ,094 ,100 ,893 1 ,345 1,099 ,904 1,336 

UsoCartao   22,927 4 ,000    

UsoCartao(1) -1,429 ,336 18,051 1 ,000 ,239 ,124 ,463 

UsoCartao(2) -1,811 1,103 2,699 1 ,100 ,163 ,019 1,418 

UsoCartao(3) -,008 ,443 ,000 1 ,986 ,992 ,416 2,366 

UsoCartao(4) -,964 ,461 4,371 1 ,037 ,382 ,155 ,942 

Constante -2,566 1,273 4,062 1 ,044 ,077   

 

Tabela 33 - Tabela de parâmetro estimados para a regressão logística binomial 

Apenas as variáveis que são estatisticamente significativas devem ser apresentadas 

no modelo, com um valor mínimo de p-value de 0,05. Posto isto, as variáveis Idade(18-24 

anos),  UsoCartao(2 vezes por mês) e UsoCartao(não tenho cartão) apresentam um p-
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value<0,05, pelo que para um nível de significância de 95% estes fatores contribuem de modo 

significativo para a previsão da variável dependente. 

 

Convertendo os fatores, pode-se concluir que a classe da Idade que compreende 

idades entre os 18 e os 24 anos, contribui positivamente (=1,017) para a recorrência de 

compra na mesma loja, assim como a variável usocartão(2 vezez por mês) e usocartão(não 

tenho cartão) contribuem negativamente (=-0,964 e =-1,429, respetivamente). 

Conclui-se assim que estas são as variáveis que apresentam uma relação de 

causalidade com a variável dependente que diz respeito à recorrência de compra na mesma 

loja. 

 

 Qual (ou quais) a(s) variáveis que explicam o número de idas à loja? 

  Para esta regressão será utilizado o modelo de regressão multinominal uma vez que 

a variável dependente é nominal policotómica. O modelo multinominal consiste num 

conjunto de k modelos logísticos corrigidos, um para cada uma das k classes da variável 

dependente. 

Informações de ajuste do modelo 

Modelo 

Critérios de ajuste do modelo Testes de razão de verossimilhança 

AIC BIC 

Log da 

Verossimilhan

ça -2 Qui-quadrado gl Sig. 

Somente intercepto 1385,161 1405,278 1375,161    

Final 1392,989 1875,803 1152,989 222,172 115 ,000 
Tabela 34- Informações de ajuste do modelo para o modelo número de idas à loja 

O quadro acima apresenta o teste do rácio da verosimilhança entre o modelo nulo (só 

com a constante) e o modelo final completo (com todas as variáveis independentes). A 

estatística do teste de G2(115) =222,172; p=0,000, rejeita-se a hipótese nula de que o modelo 

não é significativo para os níveis habituais de significância e pode-se concluir que existe pelo 

menos uma variável independente que influencia significativamente o nº de idas à loja. 
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Adequação do ajuste 

 Qui-quadrado Gl Sig. 

Pearson 1911,019 1685 ,000 

Deviance 1109,307 1685 1,000 
Tabela 35 - Adequação do ajuste para o modelo número de idas à loja 

Esta tabela por sua vez apresenta a estatística de teste e a significância dos testes do 

qui-quadrado e da Deviance. Uma vez que X2(1685) =1911,019 e p=0,000, rejeita-se a 

hipótese nula de que o modelo se ajusta apropriadamente aos dados. D(1685)=1109,307 e 

p=1,000 não se rejeita a hipótese nula de que o modelo se ajusta apropriadamente aos dados. 

 

Pseudo R quadrado 

Cox e Snell ,416 

Nagelkerke ,430 

McFadden ,156 
Tabela 36 - Pseudo R quadrado para o modelo número de idas à loja 

Este quadro apresenta os “pseudo R-Square”, que revelam um modelo com qualidade 

adequada. O pseudo-R2 de Cox&Snell (0,416), de Nagelkerke (0,430), e o pseudo-R2 

McFadden (0,156). 

Tabela de Classificação 

Observado 

Predito 

Uma 

vez 

por 

mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por 

mês 

Cinco 

vezes 

por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Percentagem 

Correta 

Uma vez por mês 14 4 1 6 0 5 46,7% 

Duas vezes por mês 1 23 10 20 4 8 34,8% 

Três vezes por mês 4 6 19 26 5 19 24,1% 

Quatro vezes por mês 1 6 9 69 3 15 67,0% 

Cinco vezes por mês 0 4 4 20 4 13 8,9% 

Mais de cinco vezes por 

mês 
3 7 7 23 2 48 53,3% 

Percentagem global 5,6% 12,1% 12,1% 39,7% 4,4% 26,2% 42,9% 

Tabela 37- Tabela de classificação, regressão do número de idas à loja 
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Nesta tabela de classificação, o número de classificações corretas é dado pelos valores 

da diagonal principal e o número de observações mal classificadas são os valores fora da 

diagonal principal. Por exemplo, na classe “ir à loja uma vez por mês” há 16 sujeitos mal 

classificados, o que corresponde a uma classificação correta de 46,7%. No global, o modelo 

ajustado classifica corretamente 42,9% dos sujeitos. 

 

Testes de razão de verossimilhança 

Efeito 

Critérios de ajuste do modelo 

Testes de razão de 

verossimilhança 

AIC do 

modelo 

reduzido 

BIC do 

modelo 

reduzido 

Log da 

Verossimilhança -2 

do Modelo Reduzido 

Qui-

quadrado gl Sig. 

Intercepto 1392,989 1875,803 1152,989a ,000 0 . 

Agregado Familiar 1391,845 1854,542 1161,845 8,856 5 ,115 

Género 1396,547 1859,243 1166,547 13,558 5 ,019 

Idade 1365,042 1747,269 1175,042 22,052 25 ,633 

Habilitações Literárias 1380,903 1803,365 1170,903 17,914 15 ,267 

Rendimento 1376,916 1779,261 1176,916 23,927 20 ,246 

Uso Cartão 1438,772 1841,117 1238,772 85,783 20 ,000 

Procura Promoções 

Específicas 
1392,910 1775,137 1202,910 49,921 25 ,002 

Tabela 38 - Testes de razão de verossimilhança para o modelo número de idas à loja 

Da interpretação da tabela acima, pode-se concluir que a variável género, o uso do 

cartão e a procura por promoções específicas tem um efeito estatisticamente significativo 

sobre a probabilidade de ir um determinado número de vezes à loja. Posto isto, pode-se 

afirmar que o género, o uso do cartão de fidelização e a procura de promoções especificas 

afetam significativamente o número de idas à loja. 

A tabela das estimativas de parâmetro não é aqui apresentada devido ao tamanho, no 

entanto poderá ser analisada no anexo D.  

A categoria de referência é: Uma vez por mês 

 

A significância de cada coeficiente pode ser avaliada com os testes de Wald. De 

acordo com estes testes, para a classe “ir à loja duas vezes por mês” a variável agregado 
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familiar (p-value=0,009), a classe Idade(45-54anos) com p-value=0,026, a classe de (ensino 

superior) com p-value=0,028, a classe Usocartão(uma vez por mês) com p-value=0,031 e 

todas as classes da variável procura de promoções especificas p-value=0,000 com  são 

estatisticamente significativos, comparativamente com a classe de referência “ir às compras 

1 vez por mês”. 

Enquanto que para a classe “ir à loja 3 vezes por mês” a variável Idade(18-24anos) 

com p-value=0,045, o Usocartão(uma vez por mês) com p-value=0,001 e todas as classes da 

variável procura de promoções especificas p-value=0,000 são estatisticamente significativas. 

Assim como para a classe “ir 4 vezes por mês à loja” as variáveis estatisticamente 

significativas são: o Agregado com p-value=0,044, a variável (ensino superior) com p-

value=0,030, a variável Usocartão(uma vez por mês) com p-value=0,000 e todas as classes 

da variável procura de promoções especificas p-value=0,000. 

Para a classe “ir cinco vezes à loja” variável agregado familiar com um p-value=0,018 

é estatisticamente significativa, apresentando um =-0,526, isto é, verifica-se uma 

causalidade negativa, são também estatisticamente significativas todas as classes da variável 

rendimento e da variável procura de promoções especificas, com um p-value de 0,000. 

Por fim, apenas a variável Usocartão(uma vez por mês) com p-value=0,001 e todas 

as classes da variável procura de promoções específicas são estatisticamente significativa 

para a classe “ir mais do que cinco vezes por mês à loja”. 

 

Conclui-se, portanto, que estas são as classes, das variáveis Habilitações literárias, 

Uso do cartão e Idade que apresentam uma relação de causalidade para com a variável 

(explicada), número de idas à loja.  
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Qual (ou quais) a(s) variáveis que explicam o valor médio gasto em cada 

compra? 

  Para esta regressão será também utilizado o modelo de regressão multinominal uma 

vez que a variável dependente é nominal policotómica.  

Informações de ajuste do modelo 

Modelo 

Critérios de ajuste do modelo Testes de razão de verossimilhança 

AIC BIC 

Log da 

Verossimilhan

ça -2 Qui-quadrado gl Sig. 

Somente intercepto 1459,139 1487,303 1445,139    

Final 1517,895 2053,013 1251,895 193,244 126 ,000 
Tabela 39-Informações de ajuste do modelo para o modelo valor médio gasto em cada compra 

O quadro acima apresenta o teste do rácio da verosimilhança entre o modelo nulo (só 

com a constante) e o modelo final completo (com todas as variáveis independentes). 

 A estatística do teste de G2(126) =193,244; p=0,000, rejeita-se a hipótese nula de 

que o modelo não é significativo para os níveis habituais de significância e pode-se concluir 

que existe pelo menos uma variável independente que influencia significativamente o nº de 

idas à loja. 

 

Adequação do ajuste 

 Qui-quadrado gl Sig. 

Pearson 2051,824 1848 ,001 

Deviance 1128,477 1848 1,000 
Tabela 40 - Adequação do ajuste para o modelo do valor médio gasto em cada compra 

Esta tabela por sua vez apresenta a estatística de teste e a significância dos testes do 

qui-quadrado e da Deviance. Uma vez que X2(1848) =2051,824 e p=0,001, rejeita-se a 

hipótese nula de que o modelo se ajusta apropriadamente aos dados. D(1848)= 1128,477  e 

p=1,000 não se rejeita a hipótese nula de que o modelo se ajusta apropriadamente aos dados. 

Pseudo R quadrado 

Cox e Snell ,374 

Nagelkerke ,381 

McFadden ,120 
Tabela 41 - Pseudo R quadrado para o modelo do valor médio gasto em cada compra 
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Este quadro apresenta os “pseudo R-Square”, que revelam um modelo com qualidade 

adequada.  

Tabela de Classificação 

Observado 

Predito 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

200€ 

Percentagem 

Correta 

0€-20€ 9 6 18 2 4 1 0 0 22,5% 

21€-40€ 6 44 27 7 6 2 2 2 45,8% 

41€-60€ 3 27 47 6 7 3 2 0 49,5% 

61€-80€ 3 15 13 11 3 4 3 0 21,2% 

81€-100€ 3 11 16 4 6 4 2 1 12,8% 

101€-150€ 0 5 14 2 1 7 1 0 23,3% 

151€-200€ 0 14 4 1 2 0 7 0 25,0% 

Mais de 200€ 1 10 6 0 6 1 1 0 0,0% 

Percentagem global 6,1% 32,0% 35,1% 8% 8,5% 5,3% 4,4% 0,7% 31,7% 
Tabela 42-Tabela de classificação, regressão do valor médio gasto por compra 

Na tabela 42, o número de classificações corretas é dado pelos valores da diagonal 

principal e o número de observações mal classificadas são os valores fora da diagonal 

principal. Por exemplo, na classe “21€-40€” há 44 sujeitos bem classificados e 52 mal 

classificados, o que corresponde a uma classificação correta de 45,9%. No global, o modelo 

ajustado classifica corretamente 31,7% dos sujeitos. 

 

Testes de razão de verossimilhança 

Efeito 

Critérios de ajuste do modelo 

Testes de razão de 

verossimilhança 

AIC do 

modelo 

reduzido 

BIC do 

modelo 

reduzido 

Log da 

Verossimilhança -2 

do Modelo Reduzido 

Qui-

quadrado gl Sig. 

Intercepto 1517,895 2053,013 1251,895a ,000 0 . 

Agregado Familiar 1518,603 2025,558 1266,603 14,708 7 ,040 

Género 1507,363 2014,317 1255,363 3,468 7 ,839 

Idade 1502,949 1897,247 1306,949 55,054 35 ,017 

Habilitações Literárias 1522,796 1973,422 1298,796 46,901 21 ,001 

Rendimento 1514,179 1936,641 1304,179 52,284 28 ,004 

Uso do Cartão 1489,923 1912,385 1279,923 28,029 28 ,463 
Tabela 43 - Testes de razão de verossimilhança para o modelo do valor médio gasto em cada compra 



                                                                                                                                                                         98 

 

Da interpretação da tabela acima, pode-se concluir que quatro variáveis têm um efeito 

estatisticamente significativo sobre o logit da probabilidade de gastar um determinado valor 

médio por compra. Posto isto, pode-se afirmar que o número de constituintes do agregado 

familiar, a idade, as habilitações literárias e o rendimento afetam significativamente o valor 

médio que é gasto por compra. 

A tabela das estimativas de parâmetro não é aqui apresentada uma vez que a variável 

dependente tem 8 classes, no entanto a tabela mencionada encontra-se no anexo D.  

A categoria de referência é: Compras de 0€ a 20€ 

De acordo com o teste de Wald, para a classe “gasto médio por compra de 21€-40€”, 

nenhum dos coeficientes é estatisticamente significativo, comparativamente com a classe de 

referência, gastos entres os 0€ e 20€ por compra.  

Quando comparada com a classe de referência, a classe 41€-60€, apenas apresenta 

uma relação estatisticamente significativa com a variável Idade(55-64anos), uma vez que o 

p-value é de 0,046<0,05. Por outro lado, a classe “61€-80€” não apresenta uma relação 

estatisticamente significativa com nenhuma variável, uma vez que nenhuma exibe um p-

value<0,05, quando comparada com a classe de 0€-20€. 

A classe “81€-100€” apresenta uma relação estatisticamente significativa com a 

variável (ensino superior) por apresentar um p-value=0,009, quando comparada com a classe 

de referência. Assim como a classe “101€-150€” e a classe “Mais de 200€”. 

Por fim a classe “151€-200€”, presenta uma relação estatisticamente significativa 

com a variável Idade(35-44anos), Idade(55-64anos), (ensino superior) e Usocartao(não tenho 

cartão), comparativamente com a classe de referência, gastos entres os 0€ e 20€ por compra.  

 
Recorrência de compra 

na mesma loja 
Número de idas à loja 

Valor médio gasto por 

compra 

Género  x  

Idade x  x 

Hab. Literárias   x 

Rendimento   x 

Agregado Familiar   x 

Uso do cartão x x  

Tabela 44 - Relações de Causalidade  
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES, IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO E 

INVESTIGAÇÃO FUTURA 
 

6.1. Conclusões 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar as relações de causa-efeito dos agentes 

envolvidos no processo das promoções de vendas, analisado o caso particular de dois tipos 

de promoções de preço, as promoções de desconto diferido no tempo (cartão) e as promoções 

de redução temporária de preço (diretas). 

Tratando-se de uma área que emergiu do contexto económico dos últimos anos, e de 

um fenómeno que tem sido alvo de análise por diversos investigadores (Bambauer-Sachse & 

Massera, 2016), este estudo vem contribuir para o aumento do conhecimento disponível. 

 

No que diz respeito às causas e efeitos das promoções concluiu-se, através da revisão 

de literatura e da recolha de informação através de metodologia qualitativa, que o número de 

vezes que o cliente vai à loja por mês representa um sinal de fidelização para com a loja pois 

poderá demonstrar especial atenção por parte do cliente, no que diz respeito às promoções. 

Por sua vez, o valor médio gasto em cada compra também se traduz num indicador de 

fidelização à loja, aos produtos lá comercializados e aos produtos que são promovidos nos 

estabelecimentos desses retalhistas. A última variável identificada foi a recorrência à loja 

derivada das promoções, isto é, se o cliente sempre que necessita de efetuar uma compra se 

dirige sempre às lojas do mesmo retalhista. 

Através das entrevistas em profundidade, recolheu-se informação relativa às variáveis 

identificadas acima, mas concluiu-se que para os retalhistas a criação e tráfego e a fidelização 

do cliente não era linear, no que diz respeito ao tipo de promoção de vendas que deveria ser 

utilizado para atingir estes resultados. 

 

A caracterização dos consumidores foi analisada para averiguar a existência de 

relações estatisticamente significativas com as variáveis identificadas como sendo as causas 

e os efeitos das promoções. 
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Relativamente às características dos consumidores, para a recorrência de loja 

verificou-se uma relação de causalidade com a idade do individuo e o uso do cartão de 

fidelização. O número de idas à loja por sua vez, apresentou uma relação de causalidade com 

o género e a utilização que o individuo dá ao seu cartão e fidelização. Por fim, no que diz 

respeito ao valor médio que é despendido pelo consumidor em cada compra que faz, este 

apresentou uma relação de causalidade com a idade, as habilitações literárias, o rendimento 

auferido pelo agregado familiar e a respetiva constituição do agregado. 

 

Os consumidores demonstraram estar atentos às promoções, uma vez que mais de 

86% dos inquiridos afirmou analisar promoções antes de efetuar compras. No entanto a 

procura de promoções específicas apenas apresentou uma relação estatisticamente 

significativa com a variável número de idas à loja. 

 

Através da amostra verifica-se a existência de uma relação estatisticamente 

significativa entre o número de idas à loja e os dois tipos de promoções mencionados, a 

promoção diferida no tempo e a promoção de redução temporária de preço. Comprovou-se 

que os clientes vão mais vezes à loja influenciados por uma promoção num artigo de 50€, 

quando comparada com uma promoção num artigo de 10€. Por sua vez, conclui-se também 

que as promoções diretas no preço são maiores angariadoras de clientes do que as promoções 

em cartão, independentemente do preço de venda do artigo a ser promovido. 

 

Analogamente, a amostra recolhida permitiu concluir que o cliente compra mais 

quantidades de um artigo promocional se o seu preço de venda ao público for de 10€, para 

os dois tipos de promoção, quando comparado com um artigo promocional com um pvp de 

50€. Foi possível também obter informação de que o cliente compra mais unidades do artigo 

que está em promoção, se a promoção em causa for de redução temporária de preço, isto é, 

direta. A obtenção desta conclusão sustenta a informação recolhida nas entrevistas aos 

retalhistas, que afirmaram que os clientes estão predispostos a efetuar compras em quantidade 

de um determinado artigo, se este estiver com uma promoção direta no preço, uma vez que 

no momento da compra perceciona o valor que comprou por ter aproveitado aquele momento 
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para se abastecer do artigo em causa, por outro lado esta situação gera um período posterior 

de vendas inferiores, que resulta do stock de artigo acumulado pelo consumidor. 

 

No que diz respeito aos níveis de desconto que são geralmente concedidos numa 

promoção de preço, verificou-se uma relação estatisticamente significativa com o valor 

médio gasto em cada compra.  

Por sua vez, foi possível concluir que nem sempre o cliente privilegia o valor do 

desconto quando os tipos de promoções são diferentes, pelo que para diferentes tipos de 

promoções as equivalências de desconto são distintas. Através da informação recolhida foi 

possível concluir que quando um cliente se depara com uma promoção  em cartão, raramente 

equivale o mesmo percentual e desconto para uma promoção de redução temporária de preço. 

A amostra recolhida permitiu concluir que o consumidor equivale a um desconto de 

50% em cartão um percentual de desconto compreendido entre os 30% e os 35% para uma 

promoção direta no preço, o que indica que o consumidor está predisposto a prescindir de 

um percentual entre os 15% e os 20% para obter uma promoção de redução temporária de 

preço, quando comparada com uma promoção em cartão de 50%.   

 

A partir da amostra, foi também possível analisar qual o impacto que um desconto 

concedido em valor no cartão tem para o cliente, quando comparado com a concessão de um 

desconto percentual que se traduz na mesma importância. Concluiu-se, portanto, que 93% da 

amostra preferiu obter um desconto de 10% em cartão numa compra, do que acumular em 

cartão 5€, após realizar uma compra de 50€, o que leva a crer que o consumidor está 

predisposto a aumentar o valor da sua compra média (21€-40€), para acumular em cartão um 

valor superior, traduzindo-se assim num ganho monetário quando comparado com a outra 

opção. 

 

Identificada a importância dos dois tipos de promoções de vendas e as conclusões 

acima mencionadas, importa, no âmbito desta investigação, levantar questões de investigação 

futura sobre a abordagem que os retalhistas deverão seguir na compreensão da tese 

apresentada. 
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6.2. Limitações do Estudo e Propostas de Investigação Futura  

 

Este estudo apresenta algumas limitações, à semelhança de qualquer outra, que devem 

ser levadas em consideração nomeadamente para investigações futuras. 

Uma primeira limitação identificada foi a recolha de informação aos retalhistas, a 

utilização de entrevistas em profundidade ajudou a explorar a temática e a obter informação 

muito rica, no entanto o sigilo em relação a alguns temas abordados impediram que alguma 

informação relevante fosse exposta neste trabalho. Informação esta que poderia ter 

enriquecido o estudo aqui apresentado, assim como no futuro podem ser levantadas questões 

de investigação sobre a abordagem que os retalhistas deverão seguir, para cada tipo de 

promoção. 

Por outro lado, os entrevistados pertenciam todos ao mesmo grupo retalhista, pelo 

que uma amostra mais substancial e representativa, composta por gestores, analistas de preço 

e líderes de áreas comerciais de diferentes grupos retalhistas, traria um contributo adicional 

para a investigação. Alguns métodos e escolhas no que diz respeito às promoções de vendas 

podem ser interpretados de maneira diferente pelos diferentes retalhistas, pelo que com esta 

amostra eliminávamos esta limitação. 

 

Uma outra limitação diz respeito à recolha de respostas para o inquérito por 

questionário, por um lado as respostas obtidas em loja dizem respeito apenas ao Porto e áreas 

envolventes, o que poderá ser interpretado como uma limitação geográfica na recolha de 

dados. Assim como, uma amostra culturalmente distinta poderia trazer para a investigação 

conclusões diferenciadas. Por outro lado, a amostra, apesar de superior a 400 indivíduos foi 

recolhida num curto espaço de tempo o que pode ter colocado limitações à dimensão. Uma 

amostra superior e mais robusta poderá evidenciar outras relações entre as variáveis em 

estudo, enriquecendo assim as conclusões obtidas até agora. 

Foi também possível identificar outra limitação referente à amostra, o percentual de 

indivíduos predispostos a responder ao inquérito por questionário com idade superior aos 55 
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anos foi reduzido, dando origem a uma amostra muito jovem, pelo que uma maior 

representatividade desta faixa etária, resultaria numa análise mais completa.  

 

Inicialmente tinha sido estipulada a recolha de informação sobre a posição 

fornecedores, no que diz respeito às promoções de vendas. Posteriormente, os retalhistas 

partilharam alguma informação sobre os fornecedores, mas a informação presente neste 

documento não foi recolhida diretamente do agente em causa. Esta limitação resultou da falta 

de tempo e da prioridade dada a outras fases da investigação, impossibilitando a recolha desta 

informação. 

A informação disponibilizada neste documento apenas diz respeito a revisão de 

literatura. Uma recolha de informação através de entrevistas em profundidade a fornecedores 

do retalho nacional traria informação muito útil e relevante para este estudo, possibilitando 

assim a análise de variáveis do fornecedor, para além das utilizadas para retalhistas e para os 

consumidores, robustecendo assim as regressões apresentadas neste estudo. 

 

Ao nível da recolha dos dados através do questionário, evidenciou-se a dificuldade 

de resposta de alguns consumidores quando se deparavam com uma escala de Likert de cinco 

pontos, originado muitas vezes uma tendência de responder o valor mais central, embora tal 

não tenha sido identificado na realização do pré-teste. Aconselha-se em futuros estudos a 

simplificação da escala ou então a tradução das diversas opções de escala, em perguntas que 

agrupam apenas 2 opções. 

 

Em relação às perguntas para os percentuais de desconto, estas podiam ser estendidas 

a mais percentuais. No estudo apresentado apenas foi analisada a comparação de desconto 

direto face a 50% em cartão de 5 em 5, pelo que dificultou a análise do percentual de desconto 

para promoção direta no preço que equivalesse a 50% em cartão. Sugere-se, portanto que em 

investigações futuras este intervalo de 30% a 35% seja desagregado, obtendo assim uma 

resposta mais concreta. 

Por outro lado, os percentuais de desconto só foram testados para um artigo de preço 

de venda ao público de 30€, pelo que a mesma análise realizada em artigos com outros 
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patamares de preço poderia evidenciar outras conclusões. Verificou-se também uma 

limitação no que diz respeito à tipologia do produto. O artigo em causa é de grande porte e 

pertence ao não alimentar (mala de viagem), pelo que o mesmo estudo podia refletir 

conclusões distintas quando aplicado a artigos de categorias alimentares e artigos não 

alimentares, mas de pequeno porte, assim como seria interessante aprofundar a análise com 

dados recolhidos de artigos de marca fornecedor e de marca própria. 

 

Por outro lado, as questões que se referiam a preço apenas estavam dirigidas para dois 

patamares de preço de venda ao público (10€ e 50€), pelo que em investigações futuras 

poderá ser apresentada uma panóplia de preços que enriqueça a interpretação obtida, 

otimizando a relação entre preço superior e inferior. 

 

Debruçando-se a investigação apenas sobre dois tipos de promoções, as promoções 

de redução temporária de preço e de desconto diferido no tempo, uma investigação futura 

poderia passar por interpretar os resultados obtidos à luz de outros tipos de promoções. 

 

6.3. Implicações para a Gestão 

 

Com a realização desta tese de mestrado, pretendeu-se desde início, que os seus 

resultados contribuíssem para a gestão. 

A gestão otimizada do plano promocional de um retalhista é um dos seus principais 

objetivos, pelo que esta investigação poderá permitir que algumas das decisões tomadas no 

que diz respeito às promoções de preço sejam repensadas. 

Das entrevistas realizadas aos retalhistas concluiu-se que o consumidor valoriza um 

percentual de desconto alto, mas que este percetual acaba por depreciar o valor percebido 

pelo cliente. Através deste estudo concluiu-se que por exemplo que as ações em cartão de 

50%, podem ser substituídas por promoções de redução temporária de preço entre os 30% e 

35%, uma vez que o ganho percebido pelo consumidor é o mesmo, quando comparado com 

o 50% no cartão. 
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Esta investigação pôde comprovar que a utilização cuidada das promoções de redução 

de preço e de descontos diferidos no tempo, resulta numa influência do comportamento de 

compra do cliente. Cada um dos tipos de promoções acima mencionados 

Assim como, as relações de causalidade verificadas dão indicações aos retalhistas de 

que o cartão de fidelização apesar de banalizado, segundo alguns autores, ainda é uma ótima 

ferramenta de fidelização de clientes. Esta afirmação é sustentada pelo facto de o uso do 

cartão apresentar uma relação de causalidade com a frequência da mesma loja, e com o 

número de idas à loja.  

Será também importante salientar a importância que o consumidor continua a atribuir 

ao cartão de fidelização de uma insígnia, especialmente pelo facto de ter-se concluído através 

da questão que proponha para o mesmo artigo 50% direto e 50% em cartão, a existência de 

pelo menos 30 indivíduos que preferiam o desconto diferido no tempo. Concluiu-se também 

que 20% da amostra não tinha cartão de fidelização, pelo que será importante alertar que para 

além de se estabelecer uma relação com os clientes que já possuem cartão, direcionando 

promoções exclusivas para os mesmos, é importante garantir que o processo de atribuição de 

cartões de fidelização é constante e que não fica estagnado por a atenção estar focada no 

leque de clientes que já usam o cartão de fidelização. 

 

Pode-se assim concluir que os profissionais da área do retalho, devem continuar a 

investir na melhoria das técnicas de promoção de preço, fazendo com que estas sejam cada 

vez mais capazes de persuadir os consumidores, analisando assim o número de idas à loja, a 

recorrência de compra e o valor médio despendido em cada compra. 

No entanto, deve ser dada especial atenção à interpretação que os consumidores 

fazem para cada tipo de promoção, uma vez que já foi possível concluir que o mesmo 

percentual de desconto não é percebido da mesma forma pelos consumidores.  

É também de extrema relevância a avaliação do perfil de consumidores que os 

retalhistas pretendem atingir, de modo a previamente poderem delinear estratégias que 

permitam atingir a fidelização, bem como alcançarem, com sucesso, os resultados que 

esperam obter.   
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8. ANEXOS 
 

ANEXO A 

 

Entrevista em profundidade 

Nome da Companhia  :       Data:  

 

Nome do Entrevistado:                                                                     Função:  

 

 

Questões 

1.Qual o número de descontos médios que são concedidos por semana na sua categoria? 

Quantos são diferidos no tempo? E de redução temporária? 

2. Quais as implicações da utilização da estratégia de EDLP (Everiday low price) versus 

HiLo (que engloba as duas mecânicas acima mencionadas)? 

3. O que implica para si e para a sua categoria o lançamento de um desconto diferido no 

tempo? 

4. O que implica para si e para a sua categoria o lançamento de um desconto de redução 

temporária do preço? 

5. Na vertente comercial, qual é o desconto preferível a nível de retorno? Diferido no tempo 

ou redução temporária? 

6. Na vertente comercial, qual é o desconto que minimiza custos para a empresa? Diferido 

no tempo ou redução temporária? 

7. Qual é o procedimento para a criação de um desconto diferido no tempo? E de uma 

redução temporária do preço? 

8. Das análises realizadas por si, qual acha ser o desconto preferencial por parte do 

consumidor? 

9. Qual a variação de descontos (%) utilizada em cada uma das mecânicas? 

10. Na sua vertente comercial, qual acha ser o fator decisivo na compra de um artigo com 

desconto diferido vs uma redução temporária de preço, por parte do cliente? 

11. Na ótica do fornecedor, estes têm preferência por alguma tipologia de desconto? Se 

sim, Porquê? 
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12. Quais são para a empresa os custos/proveitos da elaboração de uma promoção de 

desconto diferido no tempo? 

13. Quais são para a empresa os custos/proveitos da elaboração de uma promoção de 

redução temporária do preço? 

14. Da sua experiência profissional quais são os efeitos de curto e longo prazo que 

decorreram da realização de promoções baseadas nos descontos diferidos no tempo? 

15. Da sua experiência profissional quais são os efeitos de curto e longo prazo que 

decorreram da realização de promoções baseadas nos descontos de redução temporária do 

preço? 

16. Qual o impacto de uma promoção de desconto diferido para um cliente com cartão vs 

cliente sem cartão? Acha que este tipo de promoção incentiva a adesão ao cartão? 

17. Qual acha ser o desconto % a partir do qual o cliente prefere o Super preço vs Desconto 

em cartão? 

18. Da listagem abaixo apresentada enumere os efeitos das promoções do maior para o 

menor, de acordo com o impacto que a promoção tem no comportamento do produto: 

Troca de Loja  

Mudança de Marca  

Troca de Categoria  

Novos Usuários  

Aceleração da Compra  

Gasto por Ocasião dos 

Clientes 
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ANEXO B 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Estudo sobre promoções de vendas 

No âmbito da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Economia do Porto, estou a realizar 

este inquérito para estudar os comportamentos e perceções dos consumidores portugueses face a 

descontos em cartão e diretos no preço. 

*Obrigatório 

1. Género * 

 Masculino 

 Feminino 

2. Idade * 

 18-24 Anos 

 25-34 Anos 

 35-44 Anos 

 45-54 Anos 

 55-64 Anos 

 65 ou mais anos 

3. Habilitações Literárias *  

 Ensino Primário 

 Ensino Básico 

 Ensino Secundário 

 Ensino Superior   

4. Qual o rendimento médio mensal do seu agregado 

familiar? *  
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 Até 589,99€ 

 Entre 590€ e 1689,99€ 

 Entre 1690€ e 3374,99€ 

 Entre 3375€ e 6719,99€ 

 Superior a 6720€   

5. Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? * 

 

6. Tem algum cartão de Fidelização de supermercados? *  

 Não 

 Sim 

7. Quando é que usa o seu cartão de Fidelização? *  

 Sempre 

 Uma vez por mês 

 Duas vezes por mês 

 Nunca 

 Não tenho cartão  

8. Qual a importância que atribui ao seu cartão de 

fidelização? (de 1 a 5) *  

 1- Nada 2- Pouco 3- 4- 5- Muito 

 Importante Importante Indiferente Importante importante 

 

9. Costuma fazer compras sempre na mesma loja? *  
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 Sim 

 Não 

  

10. Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? *  

 Uma vez por mês 

 Duas vezes por mês 

 Três vezes por mês 

 Quatro vezes por mês 

 Cinco vezes por mês 

 Mais do que cinco vezes por mês   

11. Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? * Marcar apenas uma oval. 

 0€-20€ 

 21€-40€ 

 41€-60€ 

 61€-80€ 

 81€-100€ 

 101€-150€ 

 151€-200€ 

 Mais de 201€  

12. Costuma estar atento às promoções efetuadas pelos retalhistas? *  

 Sim 

 Não 
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13. Identifique o aspeto que mais valoriza quando está a analisar promoções *  

 Categoria de produtos 

 Marca de produtos 

 Artigos maioritariamente alimentares 

 Artigos maioritariamente não alimentares 

 Produtos específicos   

14. Qual das promoções prefere para o artigo da imagem abaixo? *. 

 50% desconto no cartão 

 20% desconto direto no preço (super preço) 

O preço de venda do artigo é 30€ 

 

15. Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? *  

 50% desconto no cartão 

 25% desconto direto no preço (super preço) 

16. Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? *  

 50% desconto no cartão 

 30% desconto direto no preço (super preço) 

17. Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? *  

 50% desconto no cartão 

 35% desconto direto no preço (super preço) 



                                                                                                                                                                         116 

 

18. Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? *  

 50% desconto no cartão 

 40% desconto direto no preço 

19. Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? *  

 50% desconto no cartão 

 50% desconto direto no preço 

20. Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que 

custa 10€ e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. *  

1 2 3 4 5 

 

21. Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que 

custa 10€ e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. *  

1 2 3 4 5 

 

22. Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que 

custa 50€ e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. *  

1 2 3 4 5 

 

23. Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que 

custa 50€ e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. *  

1 2 3 4 5 

 

 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 
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24. Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 

50% em cartão, vai mais vezes a essa loja. *  

1 2 3 4 5 

 

25. Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 

50% em cartão, compra mais quantidade do artigo * 

1 2 3 4 5 

 

26. Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 50€ está com um desconto de 

50% em cartão, vai mais vezes à loja. *  

1 2 3 4 5 

 

27. Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 50€ está com um desconto de 

50% em cartão, compra mais quantidade do artigo. * 

1 2 3 4 5 

 

28. Qual o desconto que prefere? *  

 Receber 5€ em cartão numa compra superior/igual a 50€ 

 Desconto de 10% em cartão em toda a loja 

 

Nota: O inquérito por questionário este online para respostas de 26 agosto a 2 de setembro 

de 2017. As recolhas nos pontos de venda ocorreram entre o dia 28 e 29 de agosto de 2017, 

em diversas marcas retalhistas (Continente, Pingo Doce e Intermarché) 

  

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Discordo totalmente Concordo totalmente 
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ANEXO C 

TESTES QUI-QUADRADO 

Género * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na mesma 

loja? 

Total Não Sim 

Género Masculino Contagem 126 65 191 

Contagem Esperada 124,9 66,1 191,0 

Feminino Contagem 144 78 222 

Contagem Esperada 145,1 76,9 222,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) Sig exata (1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,055a 1 ,814   

Correção de continuidadeb ,017 1 ,896   

Razão de verossimilhança ,055 1 ,814   

Teste Exato de Fisher    ,836 ,448 

Associação Linear por Linear ,055 1 ,814   

Nº de Casos Válidos 413     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 66,13. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Género * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais frequenta? 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 2,614a 7 ,918 

Razão de verossimilhança 2,617 7 ,918 

Associação Linear por Linear ,185 1 ,667 

Nº de Casos Válidos 413   

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,56. 
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Género * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três vezes 

por mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Sexo Masculino Contagem 15 33 40 57 19 27 191 

Contagem 

Esperada 
13,9 30,5 36,5 47,6 20,8 41,6 191,0 

Feminino Contagem 15 33 39 46 26 63 222 

Contagem 

Esperada 
16,1 35,5 42,5 55,4 24,2 48,4 222,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 14,431a 5 ,013 

Razão de verossimilhança 14,765 5 ,011 

Associação Linear por Linear 7,340 1 ,007 

Nº de Casos Válidos 413   

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 

13,87. 
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Idade * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais frequenta? 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 50,721a 35 ,042 ,038b ,035 ,042    

Razão de verossimilhança 53,811 35 ,022 ,039b ,035 ,042    

Teste Exato de Fisher 46,463   ,066b ,061 ,071    

Associação Linear por 

Linear 
,002c 1 ,962 ,968b ,964 ,971 ,485b ,476 ,495 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 15 células (31,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,88. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 957002199. 

c. A estatística padronizada é -,047. 

 

Idade * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Idade 18-24 anos Contagem 42 32 74 

Contagem Esperada 48,4 25,6 74,0 

25-34 anos Contagem 69 40 109 

Contagem Esperada 71,3 37,7 109,0 

35-44 anos Contagem 53 17 70 

Contagem Esperada 45,8 24,2 70,0 

45-54 anos Contagem 58 36 94 

Contagem Esperada 61,5 32,5 94,0 

55-64 anos Contagem 20 11 31 

Contagem Esperada 20,3 10,7 31,0 

65 ou mais anos Contagem 28 7 35 

Contagem Esperada 22,9 12,1 35,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 
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Idade * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

1 vez 

p/ mês 

2 vezes 

p/ mês 

3 vezes 

p/ mês 

4 vezes 

p/ mês 

5 vezes 

p/ mês 

Mais de 5 

vezes p/ mês Total 

Idade 18-24 anos Contagem 11 11 11 18 9 14 74 

Contagem Esperada 5,4 11,8 14,2 18,5 8,1 16,1 74,0 

25-34 anos Contagem 7 23 18 24 11 26 109 

Contagem Esperada 7,9 17,4 20,8 27,2 11,9 23,8 109,0 

35-44 anos Contagem 2 9 15 17 9 18 70 

Contagem Esperada 5,1 11,2 13,4 17,5 7,6 15,3 70,0 

45-54 anos Contagem 7 9 19 30 9 20 94 

Contagem Esperada 6,8 15,0 18,0 23,4 10,2 20,5 94,0 

55-64 anos Contagem 2 5 6 9 2 7 31 

Contagem Esperada 2,3 5,0 5,9 7,7 3,4 6,8 31,0 

65 ou mais 

anos 

Contagem 1 9 10 5 5 5 35 

Contagem Esperada 2,5 5,6 6,7 8,7 3,8 7,6 35,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem Esperada 30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 9,818

a 
5 ,081 ,084b ,079 ,089    

Razão de verossimilhança 10,24

3 
5 ,069 ,076b ,071 ,082    

Teste Exato de Fisher 9,919   ,081b ,075 ,086    

Associação Linear por 

Linear 

3,271

c 
1 ,071 ,077b ,072 ,082 ,041b ,037 ,045 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 10,73. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 957002199. 

c. A estatística padronizada é -1,809. 
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Qual o rendimento médio mensal do seu agregado familiar? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? 

Total Não Sim 

Qual o rendimento médio 

mensal do seu agregado 

familiar? 

até 589,99€ Contagem 18 12 30 

Contagem Esperada 19,6 10,4 30,0 

590€-1689,99€ Contagem 138 73 211 

Contagem Esperada 137,9 73,1 211,0 

1690€-3374,99€ Contagem 88 50 138 

Contagem Esperada 90,2 47,8 138,0 

3375€-6719,99€ Contagem 21 7 28 

Contagem Esperada 18,3 9,7 28,0 

Superior a 6720€ Contagem 5 1 6 

Contagem Esperada 3,9 2,1 6,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
26,017a 25 ,407 ,408b ,398 ,417    

Razão de 

verossimilhança 
25,599 25 ,429 ,481b ,471 ,490    

Teste Exato de 

Fisher 
24,479   ,478b ,468 ,488    

Associação Linear 

por Linear 
,060c 1 ,806 ,817b ,810 ,825 ,413b ,404 ,423 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 5 células (13,9%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 2,25. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 957002199. 

c. A estatística padronizada é ,245. 
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Qual o rendimento médio mensal do seu agregado familiar? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por mês 

Cinco 

vezes 

por mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Qual o 

rendimento 

médio mensal 

do seu agregado 

familiar? 

até 

589,99€ 

Contagem 1 8 6 2 2 11 30 

Contagem 

Esperada 
2,2 4,8 5,7 7,5 3,3 6,5 30,0 

590€-

1689,99€ 

Contagem 10 33 42 54 28 44 211 

Contagem 

Esperada 
15,3 33,7 40,4 52,6 23,0 46,0 211,0 

1690€-

3374,99€ 

Contagem 16 22 25 39 11 25 138 

Contagem 

Esperada 
10,0 22,1 26,4 34,4 15,0 30,1 138,0 

3375€-

6719,99€ 

Contagem 1 2 5 7 4 9 28 

Contagem 

Esperada 
2,0 4,5 5,4 7,0 3,1 6,1 28,0 

Superior a 

6720€ 

Contagem 2 1 1 1 0 1 6 

Contagem 

Esperada 
,4 1,0 1,1 1,5 ,7 1,3 6,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 2,541a 4 ,637 ,640b ,631 ,650    

Razão de verossimilhança 2,705 4 ,608 ,620b ,610 ,629    

Teste Exato de Fisher 2,323   ,677b ,667 ,686    

Associação Linear por Linear 1,116c 1 ,291 ,292b ,283 ,301 ,163b ,156 ,171 

Nº de Casos Válidos 413         
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Qual o rendimento médio mensal do seu agregado familiar? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja 

que mais frequenta? 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado 

de Pearson 
53,361a 28 ,003 ,004b ,002 ,005    

Razão de 

verossimilhança 
50,942 28 ,005 ,007b ,006 ,009    

Teste Exato de 

Fisher 
48,482   ,002b ,001 ,003    

Associação 

Linear por 

Linear 

11,247c 1 ,001 ,001b ,000 ,001 ,000b ,000 ,001 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 20 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,36. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 126474071. 

c. A estatística padronizada é 3,354. 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 29,796a 20 ,073 ,073b ,068 ,078    

Razão de verossimilhança 28,916 20 ,089 ,130b ,124 ,137    

Teste Exato de Fisher 27,149   ,077b ,071 ,082    

Associação Linear por 

Linear 
,819c 1 ,365 ,367b ,357 ,376 ,191b ,183 ,198 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 12 células (40,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,44. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 126474071. 

c. A estatística padronizada é -,905. 
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Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Quantas pessoas constituem 

o seu agregado familiar? 

1 pessoa Contagem 31 26 57 

Contagem Esperada 37,3 19,7 57,0 

2 pessoas Contagem 72 21 93 

Contagem Esperada 60,8 32,2 93,0 

3 pessoas Contagem 77 39 116 

Contagem Esperada 75,8 40,2 116,0 

4 pessoas Contagem 74 36 110 

Contagem Esperada 71,9 38,1 110,0 

5 pessoas Contagem 14 20 34 

Contagem Esperada 22,2 11,8 34,0 

6 pessoas Contagem 2 1 3 

Contagem Esperada 2,0 1,0 3,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 18,025a 5 ,003 ,002b ,001 ,003    

Razão de verossimilhança 17,805 5 ,003 ,003b ,002 ,004    

Teste Exato de Fisher 17,876   ,002b ,001 ,003    

Associação Linear por 

Linear 
1,241c 1 ,265 ,283b ,274 ,292 ,140b ,133 ,147 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 2 células (16,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,04. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1131884899. 

c. A estatística padronizada é 1,114. 
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Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma 

vez 

por 

mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três 

vezes por 

mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco vezes 

por mês 

Quantas 

pessoas 

constituem 

o seu 

agregado 

familiar? 

1 pessoa Contagem 5 10 8 10 9 15 57 

Contagem Esperada 4,1 9,1 10,9 14,2 6,2 12,4 57,0 

2 pessoas Contagem 2 26 19 23 8 15 93 

Contagem Esperada 6,8 14,9 17,8 23,2 10,1 20,3 93,0 

3 pessoas Contagem 6 14 26 32 13 25 116 

Contagem Esperada 8,4 18,5 22,2 28,9 12,6 25,3 116,0 

4 pessoas Contagem 7 11 20 32 12 28 110 

Contagem Esperada 8,0 17,6 21,0 27,4 12,0 24,0 110,0 

5 pessoas Contagem 10 5 5 5 3 6 34 

Contagem Esperada 2,5 5,4 6,5 8,5 3,7 7,4 34,0 

6 pessoas Contagem 0 0 1 1 0 1 3 

Contagem Esperada ,2 ,5 ,6 ,7 ,3 ,7 3,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem Esperada 30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 51,331a 25 ,001 ,001b ,000 ,002    

Razão de verossimilhança 42,920 25 ,014 ,014b ,012 ,017    

Teste Exato de Fisher 41,512   ,009b ,007 ,010    

Associação Linear por 

Linear 
,052c 1 ,819 ,824b ,817 ,831 ,422b ,412 ,431 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 9 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,22. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1131884899. 

c. A estatística padronizada é -,228. 
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mais frequenta? 

Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? * Qual é o valor médio  compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 0€-20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Quantas 

pessoas 

constitue

m o seu 

agregado 

familiar? 

1 pessoa Contagem 10 9 20 7 3 3 2 3 57 

Contagem Esperada 5,5 13,2 13,1 7,2 6,5 4,1 3,9 3,5 57,0 

2 pessoas Contagem 6 26 23 14 11 9 1 3 93 

Contagem Esperada 9,0 21,6 21,4 11,7 10,6 6,8 6,3 5,6 93,0 

3 pessoas Contagem 8 29 22 15 13 11 13 5 116 

Contagem Esperada 11,2 27,0 26,7 14,6 13,2 8,4 7,9 7,0 116,0 

4 pessoas Contagem 13 25 25 12 14 7 3 11 110 

Contagem Esperada 10,7 25,6 25,3 13,8 12,5 8,0 7,5 6,7 110,0 

5 pessoas Contagem 3 7 5 4 4 0 9 2 34 

Contagem Esperada 3,3 7,9 7,8 4,3 3,9 2,5 2,3 2,1 34,0 

6 pessoas Contagem 0 0 0 0 2 0 0 1 3 

Contagem Esperada ,3 ,7 ,7 ,4 ,3 ,2 ,2 ,2 3,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem Esperada 40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 71,208a 35 ,000 ,001b ,000 ,001    

Razão de verossimilhança 64,022 35 ,002 ,001b ,000 ,001    

Teste Exato de Fisher 57,919   ,002b ,001 ,002    

Associação Linear por 

Linear 
7,491c 1 ,006 ,006b ,005 ,008 ,003b ,002 ,004 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 17 células (35,4%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,18. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1131884899. 
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Habilitações Literárias * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Habilitações 

Literárias 

Ensino Primário Contagem 3 0 3 

Contagem Esperada 2,0 1,0 3,0 

Ensino Básico Contagem 10 5 15 

Contagem Esperada 9,8 5,2 15,0 

Ensino Secundário Contagem 79 39 118 

Contagem Esperada 77,1 40,9 118,0 

Ensino Superior Contagem 178 99 277 

Contagem Esperada 181,1 95,9 277,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

c. A estatística padronizada é 2,737. 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
1,881a 3 ,597 ,638b ,629 ,648    

Razão de 

verossimilhança 
2,843 3 ,416 ,501b ,491 ,510    

Teste Exato de Fisher 1,410   ,786b ,778 ,794    

Associação Linear por 

Linear 
,872c 1 ,351 ,389b ,379 ,399 ,205b ,197 ,213 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 2 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,04. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 79654295. 
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Habilitações Literárias * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma 

vez por 

mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três 

vezes por 

mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Habil

itaçõ

es 

Liter

árias 

Ensino Primário Contagem 0 0 1 1 0 1 3 

Contagem Esperada ,2 ,5 ,6 ,7 ,3 ,7 3,0 

Ensino Básico Contagem 0 1 5 2 1 6 15 

Contagem Esperada 1,1 2,4 2,9 3,7 1,6 3,3 15,0 

Ensino Secundário Contagem 3 24 22 31 12 26 118 

Contagem Esperada 8,6 18,9 22,6 29,4 12,9 25,7 118,0 

Ensino Superior Contagem 27 41 51 69 32 57 277 

Contagem Esperada 20,1 44,3 53,0 69,1 30,2 60,4 277,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem Esperada 30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 
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Habilitações Literárias * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Habilitações 

Literárias 

Ensino 

Primário 

Contagem 0 0 2 0 1 0 0 0 3 

Contagem 

Esperada 
,3 ,7 ,7 ,4 ,3 ,2 ,2 ,2 3,0 

Ensino 

Básico 

Contagem 0 4 3 2 1 3 2 0 15 

Contagem 

Esperada 
1,5 3,5 3,5 1,9 1,7 1,1 1,0 ,9 15,0 

Ensino 

Secundário 

Contagem 8 19 28 13 17 16 8 9 118 

Contagem 

Esperada 
11,4 27,4 27,1 14,9 13,4 8,6 8,0 7,1 118,0 

Ensino 

Superior 

Contagem 32 73 62 37 28 11 18 16 277 

Contagem 

Esperada 
26,8 64,4 63,7 34,9 31,5 20,1 18,8 16,8 277,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significâ

ncia 

Assintóti

ca 

(Bilateral

) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 16,580a 15 ,345 ,331b ,322 ,340    

Razão de verossimilhança 19,183 15 ,206 ,240b ,232 ,249    

Teste Exato de Fisher 15,892   ,273b ,264 ,282    

Associação Linear por Linear 2,357c 1 ,125 ,131b ,124 ,137 ,065b ,060 ,070 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 12 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,22. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 79654295. 

c. A estatística padronizada é -1,535. 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado 

de Pearson 
31,489a 21 ,066 ,069b ,064 ,074    

Razão de 

verossimilhança 
33,020 21 ,046 ,036b ,032 ,040    

Teste Exato de 

Fisher 
29,354   ,031b ,028 ,035    

Associação 

Linear por 

Linear 

7,166c 1 ,007 ,008b ,006 ,010 ,005b ,003 ,006 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 16 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,18. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 79654295. 

c. A estatística padronizada é -2,677. 

 
Costuma estar atento às promoções efetuadas pelos retalhistas?  * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Costuma estar atento às 

promoções efetuadas pelos 

retalhistas? 

Não Contagem 39 18 57 

Contagem Esperada 37,3 19,7 57,0 

Sim Contagem 231 125 356 

Contagem Esperada 232,7 123,3 356,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 
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Costuma estar atento às promoções efetuadas  pelos retalhistas?  * Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três 

vezes por 

mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Costuma estar 

atento às 

promoções 

efetuadas  pelos 

retalhistas? 

Não Contagem 7 13 10 9 9 9 57 

Contagem 

Esperada 
4,1 9,1 10,9 14,2 6,2 12,4 57,0 

Sim Contagem 23 53 69 94 36 81 356 

Contagem 

Esperada 
25,9 56,9 68,1 88,8 38,8 77,6 356,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

 

 

 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson ,271a 1 ,603 ,655 ,359  

Correção de continuidadeb ,137 1 ,711    

Razão de verossimilhança ,274 1 ,600 ,655 ,359  

Teste Exato de Fisher    ,655 ,359  

Associação Linear por 

Linear 
,270d 1 ,603 ,655 ,359 ,106 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 19,74. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é ,520. 
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Costuma estar atento às promoções efetuadas pelos retalhistas?  * Qual é o valor médio por compra que gasta na 

loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Costuma estar 

atento às 

promoções 

efetuadas pelos 

retalhistas? 

Não Contagem 8 15 12 7 9 4 1 1 57 

Contagem 

Esperada 
5,5 13,2 13,1 7,2 6,5 4,1 3,9 3,5 57,0 

Sim Contagem 32 81 83 45 38 26 27 24 356 

Contagem 

Esperada 
34,5 82,8 81,9 44,8 40,5 25,9 24,1 21,5 356,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
9,073a 5 ,106 ,107b ,101 ,113    

Razão de 

verossimilhança 
8,788 5 ,118 ,132b ,125 ,139    

Teste Exato de 

Fisher 
9,134   ,100b ,094 ,106    

Associação 

Linear por 

Linear 

3,179c 1 ,075 ,080b ,074 ,085 ,044b ,040 ,048 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 1 células (8,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 4,14. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1156607048. 

c. A estatística padronizada é 1,783. 
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Identifique o Aspeto que mais valoriza quando está a analisar promoções * Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras 

sempre na mesma loja? 

Total Não Sim 

Identifique o 

Aspeto que mais 

valoriza quando 

está a analisar 

promoções 

Categoria de Produtos Contagem 85 46 131 

Contagem Esperada 85,6 45,4 131,0 

Marca de produtos Contagem 53 28 81 

Contagem Esperada 53,0 28,0 81,0 

Artigos maioritariamente 

alimentares 

Contagem 70 38 108 

Contagem Esperada 70,6 37,4 108,0 

Artigos maioritariamente 

não alimentares 

Contagem 17 3 20 

Contagem Esperada 13,1 6,9 20,0 

Produtos específicos Contagem 37 25 62 

Contagem Esperada 40,5 21,5 62,0 

Outros Contagem 8 3 11 

Contagem Esperada 7,2 3,8 11,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 

7,292

a 
7 ,399 ,411b ,401 ,421    

Razão de 

verossimilhança 
8,613 7 ,282 ,319b ,310 ,328    

Teste Exato de 

Fisher 
7,235   ,402b ,393 ,412    

Associação Linear 

por Linear 

3,485

c 
1 ,062 ,069b ,064 ,074 ,032b ,028 ,035 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 3 células (18,8%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 3,45. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1156607048. 

c. A estatística padronizada é 1,867. 
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Identifique o Aspeto que mais valoriza quando está a analisar promoções * Quantas vezes faz compras, na loja que 

mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por 

mês 

Três 

vezes 

por 

mês 

Quatro 

vezes 

por 

mês 

Cinco 

vezes 

por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Identifique 

o Aspeto 

que mais 

valoriza 

quando 

está a 

analisar 

promoções 

Categoria de 

Produtos 

Contagem 13 26 22 30 20 20 131 

Contagem Esperada 9,5 20,9 25,1 32,7 14,3 28,5 131,0 

Marca de 

produtos 

Contagem 9 9 16 16 9 22 81 

Contagem Esperada 5,9 12,9 15,5 20,2 8,8 17,7 81,0 

Artigos 

maioritariamente 

alimentares 

Contagem 5 19 22 33 7 22 108 

Contagem Esperada 
7,8 17,3 20,7 26,9 11,8 23,5 108,0 

Artigos 

maioritariamente 

não alimentares 

Contagem 1 3 3 9 3 1 20 

Contagem Esperada 
1,5 3,2 3,8 5,0 2,2 4,4 20,0 

Produtos 

específicos 

Contagem 2 6 12 13 5 24 62 

Contagem Esperada 4,5 9,9 11,9 15,5 6,8 13,5 62,0 

Outros Contagem 0 3 4 2 1 1 11 

Contagem Esperada ,8 1,8 2,1 2,7 1,2 2,4 11,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem Esperada 30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 4,584a 5 ,469 ,470b ,461 ,480    

Razão de verossimilhança 5,077 5 ,407 ,421b ,411 ,431    

Teste Exato de Fisher 4,587   ,466b ,457 ,476    

Associação Linear por 

Linear 
,001c 1 ,971 ,975b ,972 ,978 ,494b ,485 ,504 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 1 células (8,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 3,81. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2096426169. 

c. A estatística padronizada é -,036. 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 40,274a 25 ,027 ,031b ,027 ,034    

Razão de verossimilhança 40,654 25 ,025 ,044b ,040 ,048    

Teste Exato de Fisher 37,484   ,035b ,031 ,039    

Associação Linear por Linear 4,666c 1 ,031 ,028b ,025 ,031 ,014b ,012 ,016 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 13 células (36,1%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,80. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2096426169. 

c. A estatística padronizada é 2,160. 

Identifique o Aspeto que mais valoriza quando está a analisar promoções * Qual é o valor médio por compra que 

gasta na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

> 

201€ 

Identifique 

o Aspeto 

que mais 

valoriza 

quando 

está a 

analisar 

promoções 

Categoria de 

Produtos 

Contagem 8 33 31 14 16 7 17 5 131 

Contagem Esperada 12,7 30,5 30,1 16,5 14,9 9,5 8,9 7,9 131,0 

Marca de 

produtos 

Contagem 5 23 17 9 11 9 2 5 81 

Contagem Esperada 7,8 18,8 18,6 10,2 9,2 5,9 5,5 4,9 81,0 

Artigos 

alimentares 

Contagem 14 19 23 20 11 9 7 5 108 

Contagem Esperada 10,5 25,1 24,8 13,6 12,3 7,8 7,3 6,5 108,0 

Artigos não 

alimentares 

Contagem 3 5 5 2 2 2 1 0 20 

Contagem Esperada 1,9 4,6 4,6 2,5 2,3 1,5 1,4 1,2 20,0 

Produtos 

específicos 

Contagem 9 12 17 7 5 2 1 9 62 

Contagem Esperada 6,0 14,4 14,3 7,8 7,1 4,5 4,2 3,8 62,0 

Outros Contagem 1 4 2 0 2 1 0 1 11 

Contagem Esperada 1,1 2,6 2,5 1,4 1,3 ,8 ,7 ,7 11,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem Esperada 40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 44,862a 35 ,123 ,126b ,120 ,133    

Razão de verossimilhança 46,317 35 ,096 ,163b ,156 ,170    

Teste Exato de Fisher 41,253   ,140b ,134 ,147    

Associação Linear por 

Linear 
,805c 1 ,370 ,367b ,357 ,376 ,186b ,179 ,194 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 20 células (41,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,67. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2096426169.  

 

Qual das promoções prefere para o artigo da imagem abaixo? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja 

que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Qual das 

promoções 

prefere para o 

artigo da imagem 

abaixo? 

50% no 

cartão 

Contagem 22 46 48 28 27 15 25 19 230 

Contagem 

Esperada 
22,3 53,5 52,9 29,0 26,2 16,7 15,6 13,9 230,0 

20% 

direto 

Contagem 18 50 47 24 20 15 3 6 183 

Contagem 

Esperada 
17,7 42,5 42,1 23,0 20,8 13,3 12,4 11,1 183,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
20,895a 7 ,004 ,003b ,002 ,004    

Razão de 

verossimilhança 
23,424 7 ,001 ,002b ,001 ,002    

Teste Exato de 

Fisher 
22,357   ,002b ,001 ,003    

Associação 

Linear por Linear 
11,032c 1 ,001 ,001b ,000 ,001 ,001b ,000 ,001 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,08. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1039640005. 

c. A estatística padronizada é -3,321. 

 

Qual das promoções prefere para o artigo da imagem abaixo? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três 

vezes por 

mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Qual das 

promoções 

prefere para o 

artigo da imagem 

abaixo? 

50% no 

cartão 

Contagem 22 31 45 63 24 45 230 

Contagem 

Esperada 
16,7 36,8 44,0 57,4 25,1 50,1 230,0 

20% 

direto 

Contagem 8 35 34 40 21 45 183 

Contagem 

Esperada 
13,3 29,2 35,0 45,6 19,9 39,9 183,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
8,403a 5 ,135 ,134b ,128 ,141    

Razão de 

verossimilhança 
8,592 5 ,126 ,129b ,123 ,136    

Teste Exato de 

Fisher 
8,404   ,133b ,127 ,140    

Associação 

Linear por Linear 
1,120c 1 ,290 ,301b ,292 ,310 ,149b ,142 ,156 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 13,29. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1039640005. 

c. A estatística padronizada é 1,058. 

 

Qual das promoções prefere para o artigo da imagem abaixo? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Qual das promoções prefere 

para o artigo da imagem 

abaixo? 

50% no cartão Contagem 141 89 230 

Contagem Esperada 150,4 79,6 230,0 

20% direto Contagem 129 54 183 

Contagem Esperada 119,6 63,4 183,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 
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Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 3,800a 1 ,051 ,061 ,032  

Correção de continuidadeb 3,405 1 ,065    

Razão de verossimilhança 3,827 1 ,050 ,061 ,032  

Teste Exato de Fisher    ,061 ,032  

Associação Linear por 

Linear 
3,791d 1 ,052 ,061 ,032 ,012 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 63,36. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é -1,947. 

 

 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 22 44 49 29 26 16 25 18 229 

Contagem 

Esperada 
22,2 53,2 52,7 28,8 26,1 16,6 15,5 13,9 229,0 

25% 

direto 

Contagem 18 52 46 23 21 14 3 7 184 

Contagem 

Esperada 
17,8 42,8 42,3 23,2 20,9 13,4 12,5 11,1 184,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
19,979a 7 ,006 ,005b ,004 ,006    

Razão de 

verossimilhança 
22,368 7 ,002 ,003b ,002 ,004    

Teste Exato de Fisher 21,382   ,003b ,002 ,005    

Associação Linear por 

Linear 
10,927c 1 ,001 ,001b ,001 ,002 ,001b ,000 ,001 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,14. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 795555105. 

c. A estatística padronizada é -3,306. 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por mês 

Cinco 

vezes 

por mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 22 32 45 62 23 45 229 

Contagem 

Esperada 
16,6 36,6 43,8 57,1 25,0 49,9 229,0 

25% 

direto 

Contagem 8 34 34 41 22 45 184 

Contagem 

Esperada 
13,4 29,4 35,2 45,9 20,0 40,1 184,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 7,617a 5 ,179 ,182b ,175 ,190    

Razão de verossimilhança 7,812 5 ,167 ,174b ,167 ,181    

Teste Exato de Fisher 7,632   ,180b ,173 ,188    

Associação Linear por 

Linear 
1,586c 1 ,208 ,222b ,214 ,230 ,113b ,106 ,119 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 13,37. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 795555105. 

c. A estatística padronizada é 1,259. 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 1,949a 1 ,163 ,177 ,098  

Correção de continuidadeb 1,670 1 ,196    

Razão de verossimilhança 1,958 1 ,162 ,177 ,098  

Teste Exato de Fisher    ,177 ,098  

Associação Linear por Linear 1,945d 1 ,163 ,177 ,098 ,031 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 63,71. 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? 

Total Não Sim 

Para o mesmo artigo, qual é 

a promoção que prefere? 

50% no cartão Contagem 143 86 229 

Contagem Esperada 149,7 79,3 229,0 

25% direto Contagem 127 57 184 

Contagem Esperada 120,3 63,7 184,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 
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b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 22 41 43 29 22 17 25 17 216 

Contagem Esperada 20,9 50,2 49,7 27,2 24,6 15,7 14,6 13,1 216,0 

30% 

direto 

Contagem 18 55 52 23 25 13 3 8 197 

Contagem Esperada 19,1 45,8 45,3 24,8 22,4 14,3 13,4 11,9 197,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem Esperada 40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 24,415a 7 ,001 ,001b ,000 ,002    

Razão de verossimilhança 26,912 7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 25,893   ,000b ,000 ,001    

Associação Linear por 

Linear 
11,600c 1 ,001 ,000b ,000 ,001 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,92. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 805840992. 

c. A estatística padronizada é -3,406. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por mês 

Cinco 

vezes 

por mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 20 31 40 60 23 42 216 

Contagem 

Esperada 
15,7 34,5 41,3 53,9 23,5 47,1 216,0 

30% 

direto 

Contagem 10 35 39 43 22 48 197 

Contagem 

Esperada 
14,3 31,5 37,7 49,1 21,5 42,9 197,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
5,955a 5 ,311 ,306b ,297 ,315    

Razão de 

verossimilhança 
6,020 5 ,304 ,304b ,295 ,313    

Teste Exato de 

Fisher 
5,932   ,307b ,298 ,316    

Associação 

Linear por 

Linear 

,926c 1 ,336 ,348b ,338 ,357 ,177b ,169 ,184 

Nº de Casos 

Válidos 
413         
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? 

Total Não Sim 

Para o mesmo artigo, qual é 

a promoção que prefere? 

50% no cartão Contagem 133 83 216 

Contagem Esperada 141,2 74,8 216,0 

30% direto Contagem 137 60 197 

Contagem Esperada 128,8 68,2 197,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 2,891a 1 ,089 ,098 ,055  

Correção de continuidadeb 2,549 1 ,110    

Razão de verossimilhança 2,900 1 ,089 ,098 ,055  

Teste Exato de Fisher    ,098 ,055  

Associação Linear por 

Linear 
2,884d 1 ,089 ,098 ,055 ,020 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 68,21. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é -1,698. 

 

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 14,31. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 805840992. 

c. A estatística padronizada é ,963. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 16 39 37 24 20 14 25 17 192 

Contagem 

Esperada 
18,6 44,6 44,2 24,2 21,8 13,9 13,0 11,6 192,0 

35% 

direto 

Contagem 24 57 58 28 27 16 3 8 221 

Contagem 

Esperada 
21,4 51,4 50,8 27,8 25,2 16,1 15,0 13,4 221,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
29,737a 7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de 

verossimilhança 
32,199 7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 31,120   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 
16,559c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,62. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 762367465. 

c. A estatística padronizada é -4,069. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por mês 

Cinco 

vezes 

por mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 20 28 34 51 22 37 192 

Contagem 

Esperada 
13,9 30,7 36,7 47,9 20,9 41,8 192,0 

35% 

direto 

Contagem 10 38 45 52 23 53 221 

Contagem 

Esperada 
16,1 35,3 42,3 55,1 24,1 48,2 221,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
7,256a 5 ,202 ,201b ,193 ,209    

Razão de 

verossimilhança 
7,309 5 ,199 ,202b ,194 ,210    

Teste Exato de 

Fisher 
7,200   ,205b ,197 ,213    

Associação 

Linear por 

Linear 

1,392c 1 ,238 ,247b ,238 ,255 ,132b ,126 ,139 

Nº de Casos 

Válidos 
413         
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a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 13,95. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 762367465. 

c. A estatística padronizada é 1,180. 

 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? 

Total Não Sim 

Para o mesmo artigo, qual é 

a promoção que prefere? 

50% no cartão Contagem 118 74 192 

Contagem Esperada 125,5 66,5 192,0 

35% direto Contagem 152 69 221 

Contagem Esperada 144,5 76,5 221,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 2,432a 1 ,119 ,122 ,073  

Correção de continuidadeb 2,119 1 ,145    

Razão de verossimilhança 2,430 1 ,119 ,122 ,073  

Teste Exato de Fisher    ,122 ,073  

Associação Linear por 

Linear 
2,426d 1 ,119 ,122 ,073 ,025 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 66,48. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é -1,558. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 12 27 35 20 17 9 22 15 157 

Contagem 

Esperada 
15,2 36,5 36,1 19,8 17,9 11,4 10,6 9,5 157,0 

40% 

direto 

Contagem 28 69 60 32 30 21 6 10 256 

Contagem 

Esperada 
24,8 59,5 58,9 32,2 29,1 18,6 17,4 15,5 256,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado 

de Pearson 
30,694a 7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de 

verossimilhança 
30,388 7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de 

Fisher 
29,779   ,000b ,000 ,000    

Associação 

Linear por 

Linear 

16,710c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos 

Válidos 
413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 9,50. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1905543110. 
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c. A estatística padronizada é -4,088. 

 

Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes por 

mês 

Três 

vezes por 

mês 

Quatro 

vezes por 

mês 

Cinco 

vezes por 

mês 

Mais de 

cinco 

vezes por 

mês 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 18 24 30 34 18 33 157 

Contagem 

Esperada 
11,4 25,1 30,0 39,2 17,1 34,2 157,0 

40% 

direto 

Contagem 12 42 49 69 27 57 256 

Contagem 

Esperada 
18,6 40,9 49,0 63,8 27,9 55,8 256,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
7,470a 5 ,188 ,185b ,178 ,193    

Razão de 

verossimilhança 
7,254 5 ,202 ,206b ,198 ,214    

Teste Exato de Fisher 7,250   ,199b ,191 ,207    

Associação Linear por 

Linear 
1,540c 1 ,215 ,225b ,217 ,233 ,114b ,108 ,120 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,40. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1905543110. 

c. A estatística padronizada é 1,241. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre 

na mesma loja? 

Total Não Sim 

Para o mesmo artigo, qual é 

a promoção que prefere? 

50% no cartão Contagem 97 60 157 

Contagem Esperada 102,6 54,4 157,0 

40% direto Contagem 173 83 256 

Contagem Esperada 167,4 88,6 256,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 1,444a 1 ,230 ,242 ,137  

Correção de continuidadeb 1,199 1 ,274    

Razão de verossimilhança 1,436 1 ,231 ,242 ,137  

Teste Exato de Fisher    ,242 ,137  

Associação Linear por Linear 1,440d 1 ,230 ,242 ,137 ,041 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 54,36. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é -1,200. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Costuma fazer compras sempre na mesma loja? 

Crosstab 

 

Costuma fazer compras sempre na 

mesma loja? 

Total Não Sim 

Para o mesmo artigo, 

qual é a promoção 

que prefere? 

50% no cartão Contagem 20 10 30 

Contagem Esperada 19,6 10,4 30,0 

50% direto Contagem 250 133 383 

Contagem Esperada 250,4 132,6 383,0 

Total Contagem 270 143 413 

Contagem Esperada 270,0 143,0 413,0 
 

 

 

Testes qui-quadradoc 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson ,024a 1 ,877 1,000 ,525  

Correção de continuidadeb ,000 1 1,000    

Razão de verossimilhança ,024 1 ,877 1,000 ,525  

Teste Exato de Fisher    1,000 ,525  

Associação Linear por 

Linear 
,024d 1 ,877 1,000 ,525 ,157 

Nº de Casos Válidos 413      

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 10,39. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

c. Para a tabulação cruzada 2x2, resultados exatos são fornecidos em vez dos resultados de Monte Carlo. 

d. A estatística padronizada é ,154. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais frequenta? 

Total 

Uma vez 

por mês 

Duas 

vezes 

por mês 

Três 

vezes 

por mês 

Quatro 

vezes 

por mês 

Cinco 

vezes 

por mês 

Mais de 

cinco 

vezes 

por mês 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 0 5 9 7 4 5 30 

Contagem 

Esperada 
2,2 4,8 5,7 7,5 3,3 6,5 30,0 

50% 

direto 

Contagem 30 61 70 96 41 85 383 

Contagem 

Esperada 
27,8 61,2 73,3 95,5 41,7 83,5 383,0 

Total Contagem 30 66 79 103 45 90 413 

Contagem 

Esperada 
30,0 66,0 79,0 103,0 45,0 90,0 413,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
4,958a 5 ,421 ,430b ,420 ,440    

Razão de 

verossimilhança 
6,881 5 ,230 ,278b ,269 ,286    

Teste Exato de Fisher 4,801   ,431b ,421 ,441    

Associação Linear por 

Linear 
,004c 1 ,950 ,949b ,945 ,954 ,498b ,489 ,508 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 3 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 2,18. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2129180967. 

c. A estatística padronizada é -,063. 
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Para o mesmo artigo, qual é a promoção que prefere? * Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que 

mais frequenta? 

 

Crosstab 

 

Qual é o valor médio por compra que gasta na loja que mais 

frequenta? 

Total 

0€-

20€ 

21€-

40€ 

41€-

60€ 

61€-

80€ 

81€-

100€ 

101€-

150€ 

151€-

200€ 

Mais de 

201€ 

Para o mesmo 

artigo, qual é a 

promoção que 

prefere? 

50% no 

cartão 

Contagem 2 4 7 2 3 3 7 2 30 

Contagem 

Esperada 
2,9 7,0 6,9 3,8 3,4 2,2 2,0 1,8 30,0 

50% 

direto 

Contagem 38 92 88 50 44 27 21 23 383 

Contagem 

Esperada 
37,1 89,0 88,1 48,2 43,6 27,8 26,0 23,2 383,0 

Total Contagem 40 96 95 52 47 30 28 25 413 

Contagem 

Esperada 
40,0 96,0 95,0 52,0 47,0 30,0 28,0 25,0 413,0 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 

10€ e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que um artigo que 

costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade 

do artigo 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 16,058a 7 ,025 ,027b ,024 ,030    

Razão de verossimilhança 11,780 7 ,108 ,154b ,147 ,161    

Teste Exato de Fisher 12,049   ,065b ,060 ,070    

Associação Linear por 

Linear 
5,890c 1 ,015 ,018b ,015 ,020 ,012b ,010 ,014 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 6 células (37,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,82. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2129180967. 

c. A estatística padronizada é -2,427. 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significân

cia 

Assintótic

a 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 653,344a 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de verossimilhança 472,464 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 456,764   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 
180,356c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 3 células (12,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 3,10. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 92208573. 

c. A estatística padronizada é 13,430. 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e 

que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e que 

custa 50€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais vezes à loja. 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significân

cia 

Assintótic

a 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 
695,257a 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de 

verossimilhança 
506,245 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 484,717   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 
239,643c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 5,16. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1993510611. 

c. A estatística padronizada é 15,480. 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significâ

ncia 

Assintóti

ca 

(Bilatera

l) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

Qui-quadrado de Pearson 891,675a 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de verossimilhança 643,309 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 615,363   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 
294,133c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 6,67. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 726961337. 

c. A estatística padronizada é 17,150. 

 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, 

compra mais quantidade do artigo * Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 50€ está 

com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade do artigo. 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significâ

ncia 

Assintóti

ca 

(Bilatera

l) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) 

Sig. Monte Carlo (1 

lado) 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Sig

nifi

cân

cia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 692,686a 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de verossimilhança 485,587 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 463,987   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 
220,906c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 

,00

0b 
,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 2 células (8,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 4,94. 

Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, 

vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e que custa 50€ está com um 

desconto de 50% em cartão, vai mais vezes à loja. 
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b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 475497203. 

c. A estatística padronizada é 14,863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 

50€ e que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que um artigo que 

costuma comprar e que custa 50€ está com um desconto de 50% em cartão, compra mais quantidade 

do artigo. 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significâ

ncia 

Assintóti

ca 

(Bilatera

l) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

Qui-quadrado de Pearson 830,831

a 

1

6 
,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de verossimilhança 
588,579 

1

6 
,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 562,159   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 

268,485

c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 5,80. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 79654295. 

c. A estatística padronizada é 16,386. 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significânci

a 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 

755,83

6a 
16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de 

verossimilhança 

538,65

4 
16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 519,13

4 
  ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 

230,30

5c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 

10€ e que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que tem um desconto direto no 

preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e que costuma comprar, vai mais vezes 

a essa loja. 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significânci

a 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Signifi

cância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signific

ância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de Pearson 683,986 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de verossimilhança 505,794 16 ,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de Fisher 482,746   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear por 

Linear 

249,563

c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 1 células (4,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 4,86. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 2000000. 

c. A estatística padronizada é 15,798. 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 10€ e 

que costuma comprar, vai mais vezes a essa loja. * Supondo que um artigo que costuma comprar e que 

custa 10€ está com um desconto de 50% em cartão, vai mais vezes a essa loja. 
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a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 6,29. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 624387341. 

c. A estatística padronizada é 15,176. 

 

Supondo que tem um desconto direto no preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 10€ e 

que costuma comprar, compra mais quantidade do artigo. * Supondo que tem um desconto direto no 

preço equivalente a 50% no cartão, num artigo que custa 50€ e que costuma comprar, compra mais 

quantidade do artigo. 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significânci

a 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig. Monte Carlo (2 lados) Sig. Monte Carlo (1 lado) 

Significâ

ncia 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Signific

ância 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Qui-quadrado de 

Pearson 

438,707

a 

1

6 
,000 ,000b ,000 ,000    

Razão de 

verossimilhança 
333,978 

1

6 
,000 ,000b ,000 ,000    

Teste Exato de 

Fisher 
319,069   ,000b ,000 ,000    

Associação Linear 

por Linear 

133,506

c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

Nº de Casos Válidos 413         

a. 2 células (8,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 3,64. 

b. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 957002199. 

c. A estatística padronizada é 11,554. 
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ANEXO D  

REGRESSÕES LOGIT 

Estimativas de Parâmetro 

Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Duas vezes por mês Intercepto 20,017 2,617 58,525 1 0       

 Agregado -0,658 0,251 6,88 1 0,009 0,518 0,317 0,847 

 [Sexo=1] 0,292 0,558 0,273 1 0,601 1,339 0,448 3,997 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -2,277 1,249 3,323 1 0,068 0,103 0,009 1,187 

 [Idade=2] -0,955 1,215 0,618 1 0,432 0,385 0,036 4,161 

 [Idade=3] -1,171 1,414 0,686 1 0,407 0,31 0,019 4,951 

 [Idade=4] -2,874 1,295 4,924 1 0,026 0,056 0,004 0,715 

 [Idade=5] -2,014 1,486 1,836 1 0,175 0,134 0,007 2,456 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 0,66 7951,845 0 1 1 1,935 0 .c 

 [Habilitação=2] 17,984 3012,664 0 1 0,995 64596557,65 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,891 0,859 4,844 1 0,028 6,624 1,23 35,674 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 0,841 1,942 0,188 1 0,665 2,32 0,052 104,285 

 [Rendimento=2] 1,135 1,604 0,501 1 0,479 3,11 0,134 72,1 

 [Rendimento=3] 0,966 1,602 0,364 1 0,546 2,628 0,114 60,69 

 [Rendimento=4] 0,617 2,065 0,089 1 0,765 1,854 0,032 106,005 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] 0,184 0,717 0,066 1 0,798 1,202 0,295 4,897 

 [UsoCartao=2] 17,21 4160,438 0 1 0,997 29789305,29 0 .c 

 [UsoCartao=3] -1,718 0,795 4,672 1 0,031 0,179 0,038 0,852 

 [UsoCartao=4] 1,641 1,252 1,719 1 0,19 5,162 0,444 60,033 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Quantas vezes faz compras, na loja que 

mais frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 .         

 [Aspeto=1] 

-

17,075 1,627 110,094 1 0 3,84E-08 

1,58E-

09 

9,32E-

07 

 [Aspeto=2] 

-

18,086 1,65 120,081 1 0 1,40E-08 

5,50E-

10 

3,55E-

07 

 [Aspeto=3] 

-

15,368 1,729 79,045 1 0 2,12E-07 

7,15E-

09 

6,27E-

06 

 [Aspeto=4] 

-

16,928 2,002 71,482 1 0 4,45E-08 

8,79E-

10 

2,25E-

06 

 [Aspeto=5] -16,33 1,337 149,121 1 0 8,09E-08 

5,88E-

09 

1,11E-

06 

 [Aspeto=6] 0b . . 0 . . . . 

Três vezes por mês Intercepto 19,32 2,686 51,73 1 0       

 Agregado -0,47 0,246 3,638 1 0,056 0,625 0,386 1,013 

 [Sexo=1] 0,636 0,546 1,354 1 0,245 1,888 0,647 5,509 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -2,541 1,269 4,009 1 0,045 0,079 0,007 0,948 

 [Idade=2] -1,368 1,258 1,183 1 0,277 0,255 0,022 2,997 

 [Idade=3] -1,128 1,419 0,632 1 0,427 0,324 0,02 5,226 

 [Idade=4] -2,318 1,293 3,215 1 0,073 0,098 0,008 1,241 

 [Idade=5] -1,908 1,501 1,616 1 0,204 0,148 0,008 2,813 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 17,039 6027,154 0 1 0,998 25117437,42 0 .c 

 [Habilitação=2] 19,402 3012,664 0 1 0,995 266827739,9 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,455 0,858 2,874 1 0,09 4,282 0,797 23,015 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 0,727 2,059 0,125 1 0,724 2,07 0,037 117,05 

 [Rendimento=2] 1,385 1,717 0,651 1 0,42 3,995 0,138 115,556 

 [Rendimento=3] 1,107 1,706 0,421 1 0,516 3,027 0,107 85,707 

 [Rendimento=4] 1,206 2,06 0,343 1 0,558 3,342 0,059 189,595 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,205 0,701 0,086 1 0,77 0,814 0,206 3,22 

 [UsoCartao=2] -0,342 5263,407 0 1 1 0,71 0 .c 

 [UsoCartao=3] -4,597 1,254 13,432 1 0 0,01 0,001 0,118 

 [UsoCartao=4] 1,533 1,213 1,599 1 0,206 4,634 0,43 49,917 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Quantas vezes faz compras, na loja que 

mais frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 .         

 [Aspeto=1] 

-

16,915 1,604 111,16 1 0 4,51E-08 

1,94E-

09 

1,05E-

06 

 [Aspeto=2] 

-

17,223 1,613 114,052 1 0 3,31E-08 

1,41E-

09 

7,82E-

07 

 [Aspeto=3] 

-

14,973 1,709 76,772 1 0 3,14E-07 

1,10E-

08 

8,96E-

06 

 [Aspeto=4] 

-

16,761 1,968 72,527 1 0 5,26E-08 

1,11E-

09 

2,49E-

06 

 [Aspeto=5] 

-

15,437 1,275 146,582 1 0 1,98E-07 

1,62E-

08 

2,40E-

06 

 [Aspeto=6] 0b . . 0 . . . . 

Quatro vezes por mês Intercepto 17,579 2,727 41,543 1 0       

 Agregado -0,486 0,241 4,06 1 0,044 0,615 0,383 0,987 

 [Sexo=1] 0,853 0,535 2,539 1 0,111 2,346 0,822 6,696 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -1,251 1,301 0,925 1 0,336 0,286 0,022 3,663 

 [Idade=2] -0,256 1,297 0,039 1 0,844 0,774 0,061 9,846 

 [Idade=3] -0,343 1,455 0,056 1 0,814 0,709 0,041 12,287 

 [Idade=4] -1,109 1,326 0,7 1 0,403 0,33 0,025 4,431 

 [Idade=5] -0,765 1,523 0,252 1 0,615 0,465 0,024 9,207 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 16,766 6027,154 0 1 0,998 19116134,25 0 .c 

 [Habilitação=2] 18,345 3012,664 0 1 0,995 92720975,95 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,828 0,843 4,696 1 0,03 6,218 1,191 32,475 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] -0,735 2,132 0,119 1 0,73 0,48 0,007 31,319 

 [Rendimento=2] 1,599 1,712 0,873 1 0,35 4,95 0,173 141,864 

 [Rendimento=3] 1,491 1,702 0,768 1 0,381 4,442 0,158 124,839 

 [Rendimento=4] 1,79 2,031 0,777 1 0,378 5,987 0,112 320,545 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -1,041 0,704 2,184 1 0,139 0,353 0,089 1,404 

 [UsoCartao=2] 15,935 4160,438 0 1 0,997 8325994,4 0 .c 

 [UsoCartao=3] -5,191 1,239 17,551 1 0 0,006 0 0,063 

 [UsoCartao=4] 0,371 1,239 0,09 1 0,764 1,45 0,128 16,438 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Quantas vezes faz compras, na 

loja que mais frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de Confiança 

para Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 .         

 [Aspeto=1] 

-

15,993 1,668 91,908 1 0 1,13E-07 4,31E-09 2,98E-06 

 [Aspeto=2] 

-

16,621 1,679 97,987 1 0 6,05E-08 2,25E-09 1,63E-06 

 [Aspeto=3] 

-

13,972 1,768 62,453 1 0 8,56E-07 2,68E-08 2,74E-05 

 [Aspeto=4] 

-

14,946 1,958 58,25 1 0 3,23E-07 6,95E-09 1,50E-05 

 [Aspeto=5] 

-

14,618 1,352 116,919 1 0 4,48E-07 3,17E-08 6,34E-06 

 [Aspeto=6] 0b . . 0 . . . . 

Cinco vezes 

por mês Intercepto 2,261 2,513 0,81 1 0,368       

 Agregado -0,622 0,263 5,575 1 0,018 0,537 0,321 0,9 

 [Sexo=1] 0,234 0,585 0,159 1 0,69 1,263 0,401 3,976 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -1,811 1,339 1,829 1 0,176 0,163 0,012 2,256 

 [Idade=2] -1,043 1,336 0,61 1 0,435 0,352 0,026 4,83 

 [Idade=3] -0,751 1,483 0,256 1 0,613 0,472 0,026 8,636 

 [Idade=4] -2,098 1,369 2,348 1 0,125 0,123 0,008 1,796 

 [Idade=5] -2,132 1,664 1,64 1 0,2 0,119 0,005 3,097 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 0,26 8487,607 0 1 1 1,297 0 .c 

 [Habilitação=2] 18,359 3012,664 0 1 0,995 93993935,46 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,62 0,89 3,311 1 0,069 5,052 0,882 28,921 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 16,217 1,853 76,598 1 0 11037858,21 292192,919 416965319,9 

 [Rendimento=2] 17,842 1,298 189,073 1 0 56067402,55 4407748,29 713188100 

 [Rendimento=3] 17,182 1,287 178,28 1 0 28977950,87 2326537,429 360931926,5 

 [Rendimento=4] 17,963 0 . 1 . 63290102,3 63290102,3 63290102,3 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -1,077 0,784 1,888 1 0,169 0,341 0,073 1,583 

 [UsoCartao=2] 17,333 4160,438 0 1 0,997 33685959,8 0 .c 

 [UsoCartao=3] 

-

22,498 0 . 1 . 1,69E-10 1,69E-10 1,69E-10 

 [UsoCartao=4] 0,124 1,381 0,008 1 0,929 1,132 0,076 16,959 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 .         

 [Aspeto=1] 

-

15,665 1,812 74,711 1 0 1,57E-07 

4,51E-

09 

5,49E-

06 

 [Aspeto=2] 

-

16,514 1,831 81,367 1 0 6,73E-08 

1,86E-

09 

2,44E-

06 

 [Aspeto=3] 

-

14,891 1,933 59,362 1 0 3,41E-07 

7,72E-

09 

1,51E-

05 

 [Aspeto=4] 

-

15,529 2,135 52,921 1 0 1,80E-07 

2,75E-

09 

1,18E-

05 

 [Aspeto=5] -14,8 1,559 90,164 1 0 3,74E-07 

1,76E-

08 

7,93E-

06 

 [Aspeto=6] 0b . . 0 . . . . 

Mais de cinco vezes por 

mês Intercepto 16,739 2,332 51,513 1 0       

 Agregado -0,405 0,243 2,771 1 0,096 0,667 0,414 1,074 

 [Sexo=1] -0,257 0,546 0,222 1 0,637 0,773 0,265 2,253 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -1,144 1,314 0,757 1 0,384 0,319 0,024 4,187 

 [Idade=2] 0,026 1,306 0 1 0,984 1,027 0,079 13,276 

 [Idade=3] 0,08 1,46 0,003 1 0,956 1,083 0,062 18,956 

 [Idade=4] -1,116 1,343 0,691 1 0,406 0,327 0,024 4,553 

 [Idade=5] -0,865 1,535 0,317 1 0,573 0,421 0,021 8,529 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 16,36 6027,155 0 1 0,998 12735398,57 0 .c 

 [Habilitação=2] 19,184 3012,664 0 1 0,995 214431740,1 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,364 0,852 2,559 1 0,11 3,911 0,736 20,795 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 1,61 1,954 0,679 1 0,41 5,002 0,109 230,343 

 [Rendimento=2] 1,528 1,612 0,898 1 0,343 4,607 0,195 108,586 

 [Rendimento=3] 1,246 1,601 0,606 1 0,436 3,476 0,151 80,091 

 [Rendimento=4] 2,715 1,938 1,962 1 0,161 15,099 0,338 673,995 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] 0,246 0,689 0,128 1 0,721 1,279 0,332 4,934 

 [UsoCartao=2] 15,764 4160,438 0 1 0,997 7016429,971 0 .c 

 [UsoCartao=3] -3,082 0,92 11,213 1 0,001 0,046 0,008 0,279 

 [UsoCartao=4] -1,207 1,543 0,612 1 0,434 0,299 0,015 6,157 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Quantas vezes faz compras, na loja que mais 

frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 .         

 [Aspeto=1] 

-

15,798 1,054 224,57 1 0 

1,38E-

07 1,75E-08 

1,09E-

06 

 [Aspeto=2] 

-

15,534 1,052 218,095 1 0 

1,79E-

07 2,28E-08 

1,41E-

06 

 [Aspeto=3] 

-

13,813 1,205 131,331 1 0 

1,00E-

06 9,44E-08 

1,06E-

05 

 [Aspeto=4] 

-

16,835 1,776 89,902 1 0 

4,88E-

08 1,50E-09 

1,58E-

06 

 [Aspeto=5] 

-

13,252 0 . 1 . 

1,76E-

06 1,76E-06 

1,76E-

06 

 [Aspeto=6] 0b . . 0 . . . . 

a. A categoria de referência é: Uma vez por mês. 

b.  Este parâmetro é configurado para zero porque é redundante. 

c. Um overflow de ponto flutuante ocorreu ao calcular essa estatística. Portanto, seu valor é configurado como 

omisso do sistema. 

Estimativas de Parâmetro 

Qual é o valor médio por compra que gasta na 

loja que mais frequenta?a 
B 

Erro 

Padrão 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% Intervalo de 

Confiança para 

Exp(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

21€-40€ Intercepto 2,101 1,885 1,242 1 0,265       

 Agregado 

-

0,041 0,172 0,057 1 0,811 0,96 0,684 1,345 

 [Sexo=1] -0,42 0,407 1,063 1 0,302 0,657 0,296 1,459 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] 

-

1,487 1,172 1,611 1 0,204 0,226 0,023 2,247 

 [Idade=2] 

-

1,579 1,153 1,875 1 0,171 0,206 0,022 1,976 

 [Idade=3] 

-

2,042 1,2 2,894 1 0,089 0,13 0,012 1,364 

 [Idade=4] 

-

1,274 1,186 1,155 1 0,283 0,28 0,027 2,857 

 [Idade=5] 

-

2,391 1,275 3,518 1 0,061 0,092 0,008 1,113 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 0,487 8342,622 0 1 1 1,627 0 .c 

 [Habilitação=2] 17,16 2821,539 0 1 0,995 28346939,56 0 .c 

 [Habilitação=3] 0,517 0,543 0,906 1 0,341 1,677 0,578 4,862 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 
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 [Rendimento=1] 0,03 1,486 0 1 0,984 1,031 0,056 18,98 

 [Rendimento=2] 0,233 1,34 0,03 1 0,862 1,262 0,091 17,431 

 [Rendimento=3] 1,614 1,395 1,338 1 0,247 5,023 0,326 77,392 

 [Rendimento=4] 1,068 1,736 0,379 1 0,538 2,911 0,097 87,413 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,79 0,492 2,579 1 0,108 0,454 0,173 1,19 

 [UsoCartao=2] -0,491 1,105 0,198 1 0,657 0,612 0,07 5,34 

 [UsoCartao=3] 1,258 1,149 1,2 1 0,273 3,518 0,37 33,417 

 [UsoCartao=4] 0,731 0,845 0,748 1 0,387 2,076 0,396 10,874 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 

41€-60€ Intercepto 2,207 2,01 1,206 1 0,272       

 Agregado -0,191 0,171 1,235 1 0,266 0,827 0,591 1,157 

 [Sexo=1] -0,008 0,403 0 1 0,984 0,992 0,451 2,184 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -1,637 1,176 1,94 1 0,164 0,194 0,019 1,948 

 [Idade=2] -1,651 1,154 2,048 1 0,152 0,192 0,02 1,841 

 [Idade=3] -1,71 1,189 2,07 1 0,15 0,181 0,018 1,858 

 [Idade=4] -1,028 1,18 0,759 1 0,384 0,358 0,035 3,614 

 [Idade=5] -2,554 1,28 3,982 1 0,046 0,078 0,006 0,955 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 18,745 5792,541 0 1 0,997 138335761,9 0 .c 

 [Habilitação=2] 16,756 2821,539 0 1 0,995 18926065,54 0 .c 

 [Habilitação=3] 0,854 0,526 2,633 1 0,105 2,349 0,837 6,589 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 0,364 1,621 0,05 1 0,822 1,439 0,06 34,486 

 [Rendimento=2] 0,4 1,512 0,07 1 0,791 1,493 0,077 28,916 

 [Rendimento=3] 1,561 1,567 0,993 1 0,319 4,765 0,221 102,707 

 [Rendimento=4] 0,752 1,908 0,155 1 0,693 2,122 0,05 89,286 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,773 0,478 2,62 1 0,106 0,462 0,181 1,177 

 [UsoCartao=2] -0,58 1,101 0,278 1 0,598 0,56 0,065 4,845 

 [UsoCartao=3] -0,429 1,312 0,107 1 0,744 0,651 0,05 8,516 

 [UsoCartao=4] 0,441 0,859 0,263 1 0,608 1,554 0,289 8,363 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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61€-80€ Intercepto 1,151 2,12 0,295 1 0,587       

 Agregado -0,289 0,199 2,1 1 0,147 0,749 0,507 1,107 

 [Sexo=1] -0,407 0,457 0,794 1 0,373 0,666 0,272 1,63 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -0,385 1,274 0,091 1 0,762 0,68 0,056 8,263 

 [Idade=2] -1,16 1,262 0,845 1 0,358 0,313 0,026 3,721 

 [Idade=3] -0,771 1,287 0,359 1 0,549 0,463 0,037 5,761 

 [Idade=4] -0,529 1,284 0,17 1 0,681 0,589 0,048 7,297 

 [Idade=5] -0,904 1,344 0,452 1 0,501 0,405 0,029 5,646 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 0,363 9446,466 0 1 1 1,438 0 .c 

 [Habilitação=2] 17,519 2821,539 0 1 0,995 40597269,49 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,064 0,596 3,194 1 0,074 2,899 0,902 9,315 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] -0,966 1,788 0,292 1 0,589 0,381 0,011 12,648 

 [Rendimento=2] -0,095 1,576 0,004 1 0,952 0,91 0,041 19,972 

 [Rendimento=3] 2,207 1,621 1,854 1 0,173 9,091 0,379 217,929 

 [Rendimento=4] 2,424 1,902 1,625 1 0,202 11,294 0,272 469,256 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,325 0,534 0,372 1 0,542 0,722 0,254 2,056 

 [UsoCartao=2] 

-

17,397 4256,351 0 1 0,997 2,78E-08 0 .c 

 [UsoCartao=3] 0,224 1,336 0,028 1 0,867 1,251 0,091 17,136 

 [UsoCartao=4] 0,407 0,953 0,183 1 0,669 1,503 0,232 9,724 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 

81€-100€ Intercepto 

-

18,021 4110,565 0 1 0,997       

 Agregado 0,062 0,202 0,093 1 0,761 1,063 0,716 1,58 

 [Sexo=1] 0,023 0,467 0,002 1 0,961 1,023 0,41 2,553 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] 0,058 1,364 0,002 1 0,966 1,059 0,073 15,343 

 [Idade=2] -0,776 1,365 0,324 1 0,57 0,46 0,032 6,676 

 [Idade=3] 0,238 1,37 0,03 1 0,862 1,268 0,087 18,588 

 [Idade=4] -0,145 1,382 0,011 1 0,916 0,865 0,058 12,967 

 [Idade=5] -0,7 1,46 0,23 1 0,631 0,496 0,028 8,676 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 
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 [Habilitação=1] 18,605 5792,541 0 1 0,997 120294009,4 0 .c 

 [Habilitação=2] 16,683 2821,539 0 1 0,995 17584683,57 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,538 0,587 6,863 1 0,009 4,655 1,473 14,709 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 16,867 4110,565 0 1 0,997 21148607,93 0 .c 

 [Rendimento=2] 17,325 4110,565 0 1 0,997 33431228,97 0 .c 

 [Rendimento=3] 19,329 4110,565 0 1 0,996 248066472 0 .c 

 [Rendimento=4] 18,534 4110,565 0 1 0,996 111945694 0 .c 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,584 0,559 1,092 1 0,296 0,558 0,186 1,668 

 [UsoCartao=2] 

-

17,368 4631,69 0 1 0,997 2,86E-08 0 .c 

 [UsoCartao=3] 1,361 1,235 1,214 1 0,271 3,9 0,346 43,92 

 [UsoCartao=4] -0,086 1,078 0,006 1 0,937 0,918 0,111 7,6 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 

101€-150€ Intercepto 

-

33,327 4358,842 0 1 0,994       

 Agregado -0,336 0,236 2,015 1 0,156 0,715 0,45 1,136 

 [Sexo=1] -0,049 0,531 0,008 1 0,927 0,952 0,336 2,696 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] 15,78 2133,307 0 1 0,994 7131117,274 0 .c 

 [Idade=2] 14,87 2133,307 0 1 0,994 2869623,201 0 .c 

 [Idade=3] 15,051 2133,307 0 1 0,994 3441066,871 0 .c 

 [Idade=4] 16,173 2133,307 0 1 0,994 10563511,4 0 .c 

 [Idade=5] 15,22 2133,307 0 1 0,994 4073761,723 0 .c 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 1,212 11482,587 0 1 1 3,361 0 .c 

 [Habilitação=2] 19,015 2821,539 0 1 0,995 181175992,4 0 .c 

 [Habilitação=3] 2,567 0,65 15,599 1 0 13,029 3,644 46,576 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 15,983 3801,118 0 1 0,997 8735640,636 0 .c 

 [Rendimento=2] 17,177 3801,118 0 1 0,996 28820187,96 0 .c 

 [Rendimento=3] 19,094 3801,118 0 1 0,996 196125050,9 0 .c 

 [Rendimento=4] 19,52 3801,118 0 1 0,996 300119426,9 0 .c 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 
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 [UsoCartao=1] -0,751 0,641 1,376 1 0,241 0,472 0,134 1,656 

 [UsoCartao=2] 0,005 1,44 0 1 0,997 1,005 0,06 16,908 

 [UsoCartao=3] 1,15 1,368 0,707 1 0,401 3,159 0,216 46,162 

 [UsoCartao=4] 0,334 1,11 0,091 1 0,763 1,397 0,159 12,303 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 

151€-200€ Intercepto 0,392 2,19 0,032 1 0,858       

 Agregado 0,39 0,261 2,236 1 0,135 1,477 0,886 2,461 

 [Sexo=1] -0,402 0,571 0,496 1 0,481 0,669 0,218 2,048 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] -2,057 1,323 2,416 1 0,12 0,128 0,01 1,71 

 [Idade=2] -2,339 1,285 3,314 1 0,069 0,096 0,008 1,196 

 [Idade=3] -3,766 1,456 6,69 1 0,01 0,023 0,001 0,402 

 [Idade=4] -2,034 1,308 2,419 1 0,12 0,131 0,01 1,698 

 [Idade=5] -2,96 1,485 3,975 1 0,046 0,052 0,003 0,951 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 1,321 10540,826 0 1 1 3,749 0 .c 

 [Habilitação=2] 19,392 2821,539 0 1 0,995 264073284,6 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,925 0,738 6,797 1 0,009 6,857 1,613 29,154 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] -1,698 1,921 0,782 1 0,377 0,183 0,004 7,899 

 [Rendimento=2] -1,006 1,597 0,397 1 0,529 0,366 0,016 8,37 

 [Rendimento=3] 1,618 1,619 0,998 1 0,318 5,043 0,211 120,555 

 [Rendimento=4] 2,203 1,908 1,332 1 0,248 9,048 0,215 381,032 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -2,284 0,913 6,263 1 0,012 0,102 0,017 0,609 

 [UsoCartao=2] 

-

16,874 5847,689 0 1 0,998 4,70E-08 0 .c 

 [UsoCartao=3] 0,613 1,367 0,201 1 0,654 1,846 0,127 26,915 

 [UsoCartao=4] -0,849 1,321 0,413 1 0,52 0,428 0,032 5,701 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 
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Mais de 201€ Intercepto 

-

34,493 5679,144 0 1 0,995       

 Agregado 0,216 0,246 0,77 1 0,38 1,241 0,766 2,01 

 [Sexo=1] -0,063 0,554 0,013 1 0,91 0,939 0,317 2,783 

 [Sexo=2] 0b . . 0 . . . . 

 [Idade=1] 15,778 2384,992 0 1 0,995 7114875,867 0 .c 

 [Idade=2] 15,743 2384,992 0 1 0,995 6871851,905 0 .c 

 [Idade=3] 15,888 2384,992 0 1 0,995 7942928,817 0 .c 

 [Idade=4] 15,107 2384,992 0 1 0,995 3637450,044 0 .c 

 [Idade=5] -1,34 3322,38 0 1 1 0,262 0 .c 

 [Idade=6] 0b . . 0 . . . . 

 [Habilitação=1] 1,357 0 . 1 . 3,885 3,885 3,885 

 [Habilitação=2] 1,071 4469,582 0 1 1 2,917 0 .c 

 [Habilitação=3] 1,789 0,688 6,773 1 0,009 5,985 1,555 23,031 

 [Habilitação=4] 0b . . 0 . . . . 

 [Rendimento=1] 16,978 5154,074 0 1 0,997 23634413,33 0 .c 

 [Rendimento=2] 16,742 5154,074 0 1 0,997 18668719,48 0 .c 

 [Rendimento=3] 18,999 5154,074 0 1 0,997 178344908,8 0 .c 

 [Rendimento=4] 18,306 5154,074 0 1 0,997 89189801,56 0 .c 

 [Rendimento=5] 0b . . 0 . . . . 

 [UsoCartao=1] -0,634 0,695 0,831 1 0,362 0,531 0,136 2,073 

 [UsoCartao=2] 

-

16,718 5708,509 0 1 0,998 5,49E-08 0 .c 

 [UsoCartao=3] 1,639 1,302 1,583 1 0,208 5,149 0,401 66,121 

 [UsoCartao=4] -0,127 1,321 0,009 1 0,923 0,881 0,066 11,736 

 [UsoCartao=5] 0b . . 0 . . . . 

a. A categoria de referência é: 0€-20€. 

b. Este parâmetro é configurado para zero porque é redundante. 

c. Um overflow de ponto flutuante ocorreu ao calcular essa estatística. Portanto, seu valor é configurado como 

omisso do sistema. 

 

 

 


