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Resumo 

A grande concorrência existente no mercado de telecomunicações levou ao desenvolvimento 

de estratégias de aprisionamento dos consumidores pelos operadores. A retenção dos 

consumidores tem, para os operadores, custos inferiores aos custos de aquisição de novos 

consumidores. O aprisionamento do consumidor levará a que este passe a ter maior dificuldade 

de troca de fornecedor em situações de descontentamento, tornando-se refém dos operadores. 

O presente trabalho procura determinar o impacto de algumas características demográficas do 

consumidor, da existência de bundling (venda de dois ou mais bens num único pacote em 

proporções fixas) e de períodos de fidelização na probabilidade de troca de fornecedor de 

telecomunicações. Será incluída uma análise sobre os principais motivos que levaram à 

troca/não troca de fornecedor. É também analisada a importância da portabilidade de número 

no processo de troca de fornecedor. Para a elaboração da dissertação foram realizados 

questionários, cujos resultados serão analisados através de modelos probit e de análises 

estatísticas. Concluiu-se que, na amostra estudada, os indivíduos do sexo feminino têm uma 

menor probabilidade de trocar de operadora. Verificou-se também que os aumentos na idade e 

do número de indivíduos com menos de 18 anos no agregado familiar levam a uma diminuição 

da probabilidade de trocar de operadora e que o bundling, a fidelização e os efeitos de rede podem 

ser fatores determinantes no aprisionamento do consumidor. 
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Abstract 

The great competition in the telecommunications market has led to the development of lock-in 

strategies by the operators. For operators consumer retention has less costs than acquiring new 

consumers. The consumer lock-in will make it more difficult to change suppliers when the 

consumer is unhappy, becoming a hostage to the operators. This paper seeks to determine the 

impact of consumer demographics, the existence of bundling (sale of two or more goods in a 

single package in fixed proportions) and loyalty programs on the probability of switching 

telecommunications providers. An analysis of the main reasons for switching/not switching 

suppliers will be included. The importance of number portability in the switching process will 

also be analysed. For the elaboration of the dissertation, questionnaires were carried out, and 

the results of which will be analysed using probit models and statistical analysis. It was concluded 

that, in the studied sample, female individuals are less likely to change/switch operators. It was 

also found that an increase in age and in the number of individuals with ages under 18 years of 

age leads to a decrease in the probability of switching operators and that bundling, loyalty and 

network effects can be determinant factors in consumer lock-in 
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1. Introdução 

A liberdade de escolha do consumidor deve ser salvaguardada. Com este fim, as autoridades 

reguladoras e governos, devem identificar os fatores que potenciam o aprisionamento do 

consumidor de forma a limitar os seus efeitos. Assim, é fundamental identificar os perfis dos 

consumidores que mais facilmente sofrem a limitação da sua liberdade de escolha e analisar 

as consequências dos custos de mudança, dos contratos de fidelização, do bundling e dos 

efeitos de rede. Esta análise permite definir medidas de proteção dos consumidores, 

especialmente dos mais frágeis, e tomar precauções para que seja assegurada a concorrência 

no mercado. 

A escolha do tema aprisionamento do consumidor para a presente dissertação teve como 

motivação a análise dos relatórios da ANACOM relativos às “reclamações sobre serviços de 

comunicações” dos anos 2015 a 2019. Estes relatórios evidenciam que o número de 

reclamações relativas ao “cancelamento de serviços de telecomunicações” subiu de 7.597 

para 11.988 entre os anos 2015 e 2019, verificando-se também um aumento do seu peso 

relativo no total das reclamações, em especial no ano 2019. Através da análise dos referidos 

relatórios, é possível notar que uma significativa fração das reclamações feitas pelos 

consumidores neste setor está relacionada com a falta ou demora no cancelamento de 

serviços de telecomunicações. Nos dados referentes ao primeiro semestre do ano 2019, são 

especificadas queixas dos consumidores de “ações de retenção agressiva” e “falta de 

informação e aplicação de diligências dilatórias no processo de cancelamento de serviços” 

pelas operadoras (ANACOM, 2019b).  

Os referidos relatórios deixam clara a insatisfação dos consumidores, resultante da existência 

de ações de restrição à sua capacidade de pôr termo à sua relação contratual com um 

operador de telecomunicações. Estas ações tornam o processo de cancelamento dos serviços 

adquiridos muito demorado e custoso, quer a nível financeiro quer a nível psicológico, 

podendo levar a que o consumidor se sinta incapaz de tomar decisões e de fazer escolhas 

relativamente aos serviços que está a adquirir.  

A motivação da escolha do tema foi reforçada durante a realização desta dissertação, na qual 

se verificou, quer em conversas informais quer no processo de pesquisa, que as tentativas 
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por parte das operadoras de aprisionarem os seus clientes são uma realidade com a qual 

grande parte dos consumidores se depara, pelo que não devem ser ignoradas.  

Através da análise da literatura relativa ao tema em questão, da realização de questionários e 

análise das respostas obtidas, a presente dissertação tem como principais objetivos: 1) analisar 

o efeito das características demográficas na probabilidade de o consumidor continuar a 

adquirir os serviços de um operador, 2) examinar o impacto do bundling, da fidelização, da 

duração da relação contratual com o operador e dos níveis de satisfação no aprisionamento 

do consumidor, 3) analisar se existem efeitos de rede e o seu impacto na probabilidade de 

troca de fornecedor e 4) estudar o peso dos custos de pesquisa e dos encargos de troca de 

operador na decisão dos inquiridos. 

Terminada a investigação procurar-se-á responder a duas questões, sendo elas: “As 

características demográficas e os efeitos de rede têm impacto no aprisionamento do 

consumidor a uma operadora de telecomunicações?” e “Qual o impacto da fidelização e do 

bundling no aprisionamento do consumidor na indústria das telecomunicações?”. 

Como será analisado na revisão de literatura, alguns estudos foram conduzidos noutros 

países com objetivos semelhantes à presente dissertação. Sublinhando-se no Reino Unido o 

estudo de Burnett (2014) “The Impact of Service Bundling on Consumer Switching Behaviour: Evidence 

from UK Communication Markets” no qual se procurou, através de modelos probit, avaliar o 

impacto do bundling, de outros fatores relacionados com o serviço e de algumas características 

demográficas na probabilidade de troca de fornecedor de telecomunicações. Na América do 

Norte, Ranganathan, Seo & Babad (2006) no estudo “Switching behavior of mobile users: do users' 

relational investments and demographics matter?” analisam, através de modelos logit,  a influência 

das características demográficas, dos investimentos relacionais e de alguns fatores 

relacionados com a relação entre o fornecedor e o consumidor, como por exemplo a duração 

da relação, na probabilidade de um  consumidor trocar de fornecedor de telecomunicações, 

caso não exista fidelização. Na Irlanda, Lunn & Lyons (2018) estudam também o impacto 

das características demográficas do consumidor e dos tipos de serviços de telecomunicações 

adquiridos na probabilidade de troca de fornecedor, através de modelos logit. 

Na literatura sobre o tema dos custos de mudança e o aprisionamento do consumidor nas 

telecomunicações em Portugal, destacam-se os estudos de Amarante & Vareda (2012) 

“Switching Costs in the Portuguese Telecommunications Sector: Results from a Customer Survey” e de 
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Grzybowski & Pereira (2011) “Subscription Choices and Switching Costs in Mobile Telephony” 

Amarante & Vareda (2012) procuram quantificar os custos de mudança de operador no setor 

das telecomunicações português e evidenciar o seu impacto nos preços, nas quotas de 

mercado e na entrada de outras empresas no setor, sem analisar o impacto das características 

demográficas no aprisionamento do consumidor. Por sua vez, Grzybowski & Pereira (2011) 

estimam as elasticidades da procura de subscrições de serviços de telemóvel e os custos de 

mudança e analisam os efeitos das características demográficas nas escolhas dos 

consumidores, sem fazerem uma análise detalhada sobre o aprisionamento do consumidor.  

A presente dissertação procura realizar um estudo mais focado no aprisionamento do 

consumidor em Portugal e analisar se, numa determinada amostra de consumidores, o seu 

comportamento vai ao encontro do que foi observado noutros estudos que serão analisados 

na revisão de literatura. 

A investigação foi realizada através da distribuição de inquéritos, cujas respostas foram 

estudadas através de análises estatísticas e da estimação de modelos de variável dependente 

binária do tipo probit. Os resultados irão permitir perceber quais os fatores que se mostram 

significativos na decisão de um consumidor continuar a adquirir os serviços de 

telecomunicações de uma operadora e se o impacto de cada um desses fatores é positivo ou 

negativo. 

Com este fim, a dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos. O primeiro é a presente 

introdução na qual são apresentados: a motivação do estudo, os objetivos e as questões de 

investigação, a relevância do estudo e a metodologia utilizada. O segundo é a revisão de 

literatura sobre o tema em análise que inclui os conceitos mais relevantes, em especial os de 

aprisionamento do consumidor, custos de mudança, base de consumidores, contratos de 

fidelização, bundling e efeitos de rede. Este capítulo inclui também estudos sobre o papel da 

satisfação, da relação com o fornecedor, da portabilidade de número e das características 

demográficas no aprisionamento do consumidor. No terceiro capítulo é apresentada a 

metodologia na qual são especificadas as análises realizadas e os modelos estimados com 

base nos dados obtidos aquando da realização de questionários. Neste capítulo é também 

apresentada alguma fundamentação teórica relativa aos modelos de variável dependente 

binária e aos testes de hipóteses. No quarto capítulo são apresentados o processo de 

amostragem e os dados que caracterizam a amostra recolhida e no quinto capítulo as 

observações e discussão dos resultados obtidos. Por fim, apresenta-se a conclusão do 
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trabalho, na qual se resume o conhecimento que foi auferido, compara-se os resultados 

obtidos com alguns dos estudos apresentados na revisão de literatura, identifica-se as lacunas 

do presente trabalho e pistas para investigação futura. 
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2. Revisão de literatura 

O aprisionamento do consumidor ocorre quando este se torna dependente de um fornecedor 

ou de um serviço específico, pelo que não consegue trocar de fornecedor sem incorrer em 

custos substanciais (Farrell & Klemperer, 2007). Este fenómeno advém dos custos de 

mudança e é potenciado pelos efeitos de rede (Eurich & Burtscher, 2014). Os efeitos de rede 

dizem respeito a um aumento da utilidade do consumidor que advém do incremento do 

número de utilizadores de um determinado bem (Belleflamme & Peitz, 2010). 

Os custos de mudança são custos que o consumidor tem de suportar quando troca de 

fornecedor.  Como será aprofundado no subcapítulo 2.3 da presente dissertação, existem 

vários tipos de custos de mudança: os 1) custos de transação referem-se ao tempo e esforço 

que o consumidor dispensa no processo de troca, os 2) custos artificiais, que são criados 

através de contratos, levam o consumidor a manter a relação durante um período de tempo 

determinado, os 3) custos de compatibilidade dizem respeito à necessidade de 

compatibilidade entre os investimentos realizados pelo consumidor ao longo do tempo, os 

4) custos de aprendizagem decorrem da necessidade de aquisição de conhecimento sobre a 

utilização dos produtos ou serviços, os 5) custos de incerteza decorrem da impossibilidade 

de observação de determinadas características dos produtos antes da aquisição, por fim, os 

6) custos psicológicos referem-se à confiança que o consumidor vai desenvolvendo no  seu 

fornecedor ao longo da relação contratual (Belleflamme & Peitz, 2010).  

Através da manutenção das relações de longo prazo com os fornecedores, os consumidores 

conseguem aumentar a sua confiança, devido à criação de benefícios relacionais que reduzem 

a ansiedade e o risco associados à aquisição de um serviço (Gwinner, Gremler & Bitner, 

1998). Apesar dos benefícios que a manutenção das relações contratuais tem, deve ser sempre 

garantido que os consumidores são capazes de examinar as características dos mercados, em 

especial o preço, a qualidade dos serviços e os termos contratuais (Mwakatumbula, Moshi, 

& Mitomo, 2019). Esta análise permite que os consumidores tirem proveito dos benefícios 

dos mercados e escolham livremente os seus fornecedores (Mwakatumbula et al., 2019).  

O aprisionamento do consumidor é consequência da sua preferência por minimizar os custos 

imediatos e da sua incapacidade de antecipar o impacto total que os custos de mudança irão 

ter no futuro (Zauberman, 2003). Esta incapacidade leva a que os custos de mudança tenham 

geralmente um maior impacto do que os consumidores inicialmente previam (Zauberman, 
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2003). A maioria dos benefícios do aprisionamento fica do lado da empresa e o consumidor 

pode não se aperceber que se encontra aprisionado até que haja uma alteração na sua relação 

com o fornecedor que lhe seja desvantajosa (Eurich & Burtscher, 2014).  

Segundo Barnes, Gartland & Stack (2004), um tipo de aprisionamento do consumidor é o 

aprisionamento comportamental, que ocorre quando os consumidores investiram o seu 

tempo e dinheiro no conhecimento de um sistema ou se encontram confortáveis com as 

práticas tradicionais e, portanto, estão pouco recetivos à mudança. 

O desenvolvimento e a manutenção de uma base de consumidores leais têm grande 

importância na performance financeira de longo prazo das empresas, pois constituem a sua 

principal fonte de receitas (J. Lee, Lee & Feick, 2001). Para as empresas os custos que a 

aquisição de novos clientes tem são superiores aos custos de manutenção dos clientes atuais 

(Amin et al., 2019; Coussement, Benoit & Poel, 2010; Gürsoy, 2010; Seo, Ranganathan & 

Babad, 2008). Como é sublinhado por Porral & Mangin (2016), este fenómeno leva a que a 

construção e reforço de relações de longo prazo com os consumidores se tornem cruciais 

para que as empresas tenham uma vantagem competitiva sustentável.  

De acordo com Gürsoy (2010), o desenvolvimento tecnológico e a regulação levaram ao 

aumento da concorrência no mercado das telecomunicações. Este aumento amplificou a 

importância que a estabilidade das relações comerciais tem para as empresas (Shah, Husnain 

& Zubairshah, 2018). Assim, a gestão do comportamento de mudança de fornecedor pelo 

consumidor tornou-se um fator crítico para o sucesso das empresas (Keramati & Ardabili, 

2011).  

Como consequência do aumento da concorrência, nos países desenvolvidos o mercado das 

telecomunicações atingiu um nível de saturação no qual a maioria dos novos clientes de uma 

empresa tem de ser captado aos rivais (Richter, Yom-Tov & Slonim, 2010). Uma vez que a 

manutenção da base de consumidores tem uma grande importância para as empresas (Ahn, 

Han, & Lee, 2006), as operadoras estão constantemente sob pressão para diferenciar a sua 

oferta da oferta dos seus rivais (Porral & Mangin, 2016). No entanto, verifica-se com 

frequência que as ofertas dos diferentes operadores são semelhantes no que diz respeito à 

qualidade e ao conjunto de serviços oferecidos (Ahn et al., 2006). A dificuldade de 

diferenciação nos serviços leva a que as operadoras desenvolvam estratégias de aumento dos 

custos de mudança para evitar a perda de clientes (Grzybowski & Pereira, 2011). 
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As empresas por vezem adotam estratégias de bargain then rip-off que consistem na prática de 

preços reduzidos num momento inicial de forma a captar  clientes e na adoção de preços 

mais elevados quando os clientes já se encontram cativos (Klemperer, 1995). Os clientes 

cativos apenas mudam de fornecedor se o preço que lhes é cobrado for superior ao preço da 

rival acrescido dos custos de mudança (Farrell & Klemperer, 2007). Assim, os custos de 

mudança podem levar a perdas no bem-estar do consumidor, devido ao aumento dos preços 

e ao desencorajamento à entrada de novas empresas no mercado e reduzem a variedade de 

produtos disponíveis e os incentivos à diferenciação real dos produtos pelas empresas 

(Klemperer, 1995). Todas estas consequências tornam necessário que os policy makers, 

reguladores setoriais, autoridades de concorrência e governos desenvolvam e apliquem 

soluções que reforcem o comportamento de troca dos consumidores (Amarante & Vareda, 

2012). Assim, as políticas de concorrência devem basear-se no pressuposto de que, quando 

os consumidores podem trocar de fornecedores geram concorrência. No entanto, a 

capacidade dos consumidores escolherem de forma eficiente entre fornecedores pode ser 

limitada devido aos custos de mudança que levam à perda de excedente do consumidor com 

a troca de operadora, diminuindo a sua propensão para mudar (Waddams & Wilson, 2010). 

Como será seguidamente apresentado, no mercado português ao longo dos anos foram 

criadas várias entidades e desenvolvidas políticas que procuraram limitar o aprisionamento 

do consumidor, assegurando a concorrência no mercado das telecomunicações. 

2.1. O mercado português das telecomunicações 

O mercado português das telecomunicações é dominado por três operadoras, a Altice, a 

NOS e a Vodafone, que juntas detêm uma quota na ordem dos 95% do mercado de serviços 

tradicionais (Panorâmica regulatória e de mercado, 2018).  

A entidade reguladora do setor das telecomunicações em Portugal designava-se inicialmente 

por ICP (Instituto de Comunicações de Portugal). A efetivação da classificação do ICP como 

entidade reguladora foi feita pela Lei n.o 91/97 de 1 de agosto, da Assembleia da Républica, 1997. 

A partir de 2001, em resultado do Decreto do Presidente da República n.o 59/2001 de 7 de dezembro 

de 2001, entidade reguladora passou a designar-se ICP-ANACOM. A crescente liberalização 

do setor das telecomunicações aumentou a necessidade de existir uma entidade reguladora 
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que assegurasse a concorrência real e efetiva no setor das telecomunicações (Decreto-Lei n.o 

309/2001 de 7 de dezembro do Ministério do Equipamento Social, 2001). 

Os principais objetivos da autoridade reguladora nacional, ICP-ANACOM, são, de acordo 

com o artigo 5º alínea 1 da Lei n.o 5/2004 de 10 de fevereiro da Assembleia da República (2004): 1) 

“promover a concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de 

recursos e serviços conexos”, 2) “Contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da 

União Europeia” e 3) “defender os interesses dos cidadãos, nos termos da presente lei”. 

Foi também criada uma entidade administrativa independente, a Autoridade da Concorrência 

(AdC) que procura a aplicação das regras de concorrência, em coordenação com as entidades 

reguladoras setoriais (Rosa, 2010). De acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 125/2014 de 28 

de Agosto do Ministério da Economia e do Emprego (2014), a Autoridade da Concorrência tem por 

missão “assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da concorrência nos setores 

privado, público, cooperativo e social, no respeito pelo princípio da economia de mercado e 

de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação 

ótima dos recursos e os interesses dos consumidores…” 

A Autoridade da Concorrência elaborou em 2010 o “Relatório sobre a Mobilidade dos 

Consumidores no Sector das Comunicações Eletrónicas” o qual evidenciava que, em 

Portugal, os elevados custos de mudança tinham como consequência uma reduzida taxa de 

troca de operador de telecomunicações pelos consumidores. O relatório mostrou que, para 

os consumidores portugueses, a divulgação do novo número de telefone e a pesquisa de 

melhores condições contratuais são as tarefas mais trabalhosas do processo de troca de 

operador. Apurou também que os custos relacionados com a incerteza sobre a qualidade do 

serviço e que os custos resultantes de penalizações pela quebra antecipada de contratos 

prévios contribuem para o aumento dos custos de mudança.  

Como consequência das conclusões retiradas do relatório atrás mencionado, a 1 de junho de 

2010 foi divulgado o Decreto-Lei n.o 56/2010 de 1 de junho do Ministério da Economia, da Inovação 

e do Desenvolvimento (2010). O Decreto-Lei procurou garantir os direitos dos utilizadores, 

facilitando a sua mobilidade e proporcionar uma maior concorrência no mercado das 

comunicações eletrónicas. Adicionalmente, este Decreto-Lei estabelece um “limite ao valor 

cobrado pela resolução do contrato e pelo desbloqueio de equipamento, durante o período 

de fidelização” e um “limite ao valor que pode ser cobrado pelo serviço de desbloqueamento, 
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sempre que não esteja previsto qualquer período de fidelização” e procura impedir que os 

operadores de serviços de comunicações eletrónicas cobrem contrapartidas pela prestação 

do serviço de desbloqueamento dos aparelhos de telecomunicações após o término do 

período de fidelização. 

2.2. Base de consumidores 

A base de consumidores de uma empresa corresponde ao conjunto de consumidores que 

adquirem repetidamente os bens e serviços que esta fornece (Christensen & Raynor, 2003). 

O desenvolvimento e a manutenção de uma base de consumidores leais têm grande 

importância na performance financeira de longo prazo da empresa, pois esta constitui a sua 

principal fonte de receitas (J. Lee et al., 2001). 

Van den Poel & Larivière (2004) referem que o valor económico que a manutenção dos 

consumidores tem para a organização advém de vários fatores entre os quais se encontram: 

1) a diminuição da necessidade de procurar novos consumidores que são potencialmente 

mais arriscados para a empresa, permitindo que esta se mantenha focada nas necessidades 

dos seus consumidores atuais que tendem a fazer maiores aquisições; 2) as referências 

positivas de clientes satisfeitos são uma boa forma de adquirir novos clientes; 3) o 

fornecimento de serviços a clientes de longo prazo é menos custoso, pois existe uma grande 

base de dados sobre as suas necessidades e estes consumidores são menos sensíveis às 

atividades de marketing dos concorrentes. 

Quando um consumidor troca de fornecedor, o seu fornecedor antigo irá perder um fluxo 

de vendas futuro (Keaveney, 1995). De acordo com Reichheld and Sasser (1990) (cfr. 

Keaveney, 1995), no longo prazo os consumidores que tendem a aumentar as suas aquisições 

a uma taxa crescente, geralmente não necessitam de descontos para que façam compras e 

criam eficiências operacionais para as empresas, pelo que a sua perda acarreta grandes custos 

para a empresa. 

Nos mercados com elevados níveis de concorrência é necessário que os fornecedores criem 

uma base de consumidores estável (Zhang, Chen, Zhao & Yao, 2014). Com este fim são 

utilizados os custos de mudança que permitem aumentar a lealdade dos consumidores, 

retendo-os  (Zhang et al., 2014). 
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2.3. Custos de mudança  

Os custos de mudança são custos suportados pelo consumidor aquando da troca de 

fornecedor (Belleflamme & Peitz, 2010). Envolvem custos económicos e psicológicos 

(Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2002) e representam uma perda de utilidade (Pei-Yu & 

Lorin, 2002). 

De acordo com Klemperer (1987), uma parte dos custos de mudança são custos afundados. 

Os custos afundados, apesar de serem economicamente irrelevantes, são psicologicamente 

importantes na decisão de troca de fornecedor (Dick & Lord, 1998).  

Elevados custos de mudança implicam um forte efeito de aprisionamento (Klemperer, 1995). 

A disponibilidade de fornecedores alternativos  com custos de mudança baixos facilita a troca 

de fornecedor (Aydin, Ozer, & Arasil, 2005; Poulose, Sharma, & Joseph, 2018). Em 

contrapartida, quando os custos de mudança são muito elevados os consumidores são mais 

leais, mesmo numa situação de insatisfação (Aydin et al., 2005; Poulose et al., 2018). 

Klemperer (1987) distingue três tipos de custos de mudança: os custos de transação, os 

custos de aprendizagem e os custos de mudança artificiais (ou contratuais). Os custos de 

transação ocorrem sempre que o consumidor troca de fornecedor, dizem respeito ao tempo 

e esforço que são dispensados nesta troca. Os custos de aprendizagem ocorrem sempre que 

o consumidor escolhe um fornecedor pela primeira vez, são investimentos na aquisição de 

conhecimento específico sobre a utilização dos novos produtos ou serviços. Por fim, os 

custos de mudança artificiais decorrem de condições contratuais anteriormente negociadas e 

incluem a perda de vantagens resultantes de programas de fidelização.  

Outra categoria de custos de mudança são os custos de compatibilidade, que resultam do 

facto dos consumidores valorizarem a compatibilidade entre suas compras atuais e futuras e 

os investimentos prévios, por exemplo, em equipamento (Belleflamme & Peitz, 2010; 

Klemperer, 1995). Os investimentos prévios são específicos da relação, pelo que o término 

desta leva à sua perda (Klemperer, 1995).  

Burnham, Frels, & Mahajan (2003) distinguem custos de mudança de procedimento, 

financeiros e relacionais. Segundo os autores os custos de procedimento dizem respeito ao 

tempo e ao esforço que são despendidos na troca de fornecedor, envolvem o risco 

económico, de avaliação, de aprendizagem e de ajustamento aos novos fornecedores e 
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procedimentos. Os custos de mudança financeiros envolvem a perda monetária de benefícios 

de custo e o acréscimo de custos financeiros. Por fim, os custos de mudança relacionais 

dizem respeito ao desconforto físico ou emocional causado pela quebra da relação. 

Segundo Grzybowski & Pereira (2011) a assimetria de informação (que resulta do facto dos 

fornecedores terem acesso a mais informação do que os consumidores) relativamente aos 

custos das alternativas leva a uma diminuição da probabilidade de troca de fornecedor. 

Assim, outra tipologia de custos que o consumidor incorre quando quer trocar de fornecedor 

são os custos de pesquisa, que decorrem da necessidade de obter informação relativa aos 

preços praticados e às características dos produtos das restantes empresas (Belleflamme & 

Peitz, 2010). O desenvolvimento das tecnologias de informação permite aos consumidores 

obter mais informações sobre os mercados, aumentando o seu poder negocial devido à 

redução dos custos de pesquisa (Eshghi, Haughton, Teebagy, & Topi, 2006).  

Os custos de mudança podem transformar mercados indiferenciados em mercados 

segmentados, fazendo com que as empresas se concentrem nos seus atuais clientes e não 

compitam pelos clientes das rivais (Farrell & Klemperer, 2007). Estes custos também podem 

tornar a procura menos elástica num momento inicial, pois os consumidores anteveem que 

no futuro irão ser aprisionados (Fornell, 1992; Ruiz-Aliseda, 2016; Villas-Boas, 2015). 

Conjuntamente com os custos de mudança, os efeitos de rede levam à diminuição da 

concorrência nos mercados (Lucio Fuentelsaz, Juan Pablo Maicas, & Yolanda Polo, 2012). 

Como anteriormente referido, a existência de custos de mudança leva à adoção de estratégias 

do tipo bargain then rip-off que consistem na definição de preços mais baixos num momento 

inicial com o objetivo de captar consumidores, no segundo momento, os consumidores 

aceitam pagar preços mais elevados para não perder os investimentos que realizaram que são 

específicos da relação. Por outro lado, a existência dos efeitos de rede, como será exposto 

no próximo subcapítulo, aumenta a utilidade percebida pelo consumidor levando a que este 

aumente a sua disponibilidade para pagar (Lucio Fuentelsaz et al., 2012).  

2.4. Efeitos de Rede  

 Um dos traços mais significativos dos mercados de informação e tecnologia, como o 

mercado de telecomunicações, é o papel desempenhado pelos efeitos de rede (Pablo & Javier, 

2011). Os efeitos de rede dizem respeito a um aumento da utilidade do consumidor que 
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advém de um aumento do número utilizadores de um determinado bem (Belleflamme & 

Peitz, 2010). A presença de efeitos de rede aumenta a disponibilidade dos consumidores para 

pagar (Farrell & Klemperer, 2007). 

Os efeitos de rede podem ser diretos ou indiretos (Belleflamme & Peitz, 2010). Os efeitos 

de rede diretos estão presentes em produtos ou serviços nos quais o benefício dos 

consumidores advém da possibilidade de comunicar com outros consumidores através da 

rede (Farrell & Klemperer, 2007). Assim,  o benefício que um utilizador tem por entrar na 

rede aumenta com  o número de utilizadores dessa mesma rede (Farrell & Klemperer, 2007). 

Os efeitos de rede indiretos implicam que a utilidade que um consumidor retira do produto 

primário aumenta com o aumento de produtos complementares disponíveis que, por sua 

vez, depende da rede de utilizadores instalados na rede do produto primário (Belleflamme & 

Peitz, 2010).  

No setor das telecomunicações os efeitos de rede decorrem, geralmente, de descontos em 

comunicações dentro da mesma rede (Laffont, Rey & Tirole, 1998). Os membros de grupos 

sociais muito coesos tendem a fazer mais chamadas para os membros do seu grupo, pelo que 

têm incentivo a ter o mesmo fornecedor (Richter et al., 2010). 

Através da realização de estudos empíricos, Birke & Swann (2006) e Confraria, Ribeiro & 

Vasconcelos (2017) procuraram estudar a existência e o impacto dos efeitos de rede nos 

mercados de telecomunicações do Reino Unido e de Portugal, respetivamente.  

Birke & Swann (2006) utilizaram dois modelos para analisar o papel dos efeitos de rede 

diretos na escolha dos consumidores de serviços de telemóvel. O primeiro modelo permitiu 

confirmar a existência de efeitos de rede, mesmo quando não existem diferenças de preço 

entre as comunicações dentro e fora da rede. O segundo modelo procurou analisar a escolha 

de operador por cada indivíduo, verificando que esta é fortemente influenciada pelas escolhas 

da sua rede social, em especial do seu agregado familiar.  

Confraria, Ribeiro & Vasconcelos (2017) procuraram identificar as preferências dos 

consumidores portugueses por dois tipos de efeitos de rede: Os 1) club network effects que 

dizem respeito à preferência por utilizar o mesmo operador que a família e amigos e os 2) 

pure network effects que se referem às quotas de mercado das operadoras. Os autores concluíram 

que os consumidores estão dispostos a pagar mais para fazerem parte de uma rede. Segundo 
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os autores os club network effects não são significativos por si só, no entanto, os consumidores 

são sensíveis a variações de preços dentro e fora da rede, sendo que os club network effects 

provavelmente se encontram captados neste diferencial de preços. 

Analisada a influência dos efeitos de rede no aprisionamento do consumidor, os próximos 

subcapítulos são dedicados ao estudo de alguns dos fatores que influenciam os custos de 

mudança nas telecomunicações, sendo eles o bundling, os contratos de fidelização e a 

portabilidade de número. 

2.5. O bundling 

Uma outra forma de aumento dos custos de mudança é através da realização de ofertas em 

bundling (Amarante & Vareda, 2012). Belleflamme & Peitz (2010) definem bundling como a 

venda de dois ou mais bens num único pacote, em proporções fixas. De acordo com os 

autores o bundling é puro se apenas o pacote se encontra disponível e é misto se os bens 

também são vendidos separadamente. Os custos de mudança que são criados pelo bundling 

são menos explícitos para o consumidor do que os que são criados quando os consumidores 

assinam um contrato (Prince & Greenstein, 2014).  

Na indústria das telecomunicações o bundling tem tido uma crescente importância. No caso 

português verifica-se uma crescente migração de assinantes de serviços pré-pagos para planos 

combinados/híbridos/pós-pagos em especial para serviços multiple play (ANACOM, 2016a). 

A taxa de penetração dos serviços multiple play em Portugal foi de 57,4% no primeiro trimestre 

de 2012, e ascendeu a 95,3% no primeiro trimestre de 2019 (ANACOM, 2019a) 

É possível encontrar nas telecomunicações diversos tipos de bundling :1) dual-play que agrega 

os serviços de telefone fixo e televisão fixa ou os serviços de telefone fixo e banda larga fixa; 

2) triple play que agrega os serviços de telefone fixo, televisão fixa e de banda larga fixa; 3) 

quadruple play que acrescenta serviços de telemóvel1 ao triple play 4) quintuple play que resulta 

da junção dos serviços de banda larga móvel aos pacotes de quadruple play (ANACOM, 2014).  

 

1 De acordo com os diferentes relatórios publicados pela ANACOM, as definições em vigor na união europeia 
consideram a internet no telemóvel como um serviço autónomo. 
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Tabela 1- Tipos de bundling nas telecomunicações 

Tipo de Pacote Serviços incluídos 

Dual Play 

Telefone fixo, televisão 

Internet fixa, televisão 

Triple Play Televisão, banda larga fixa, telefone fixo 

Quadruple Play Telemóvel, telefone fixo, televisão, banda larga fixa 

Quintuple Play  Telemóvel, telefone fixo, televisão, banda larga fixa, banda larga móvel 

O bundling leva a que, aquando da seleção dos fornecedores, os consumidores façam várias 

escolhas simultâneas e que são relativas a múltiplas dimensões de valor (Lunn, 2013). 

Consequentemente, a dificuldade na troca de fornecedor aumenta com o aumento da 

extensão do pacote de bundling (S. Lee, 2017).  

Vários autores procuraram em vários países determinar o impacto do bundling na 

probabilidade de troca de operadora, nomeadamente Ranganathan et al. (2006) e Prince & 

Greenstein (2014) nos Estados Unidos da América, Amarante & Vareda (2012) em Portugal, 

Burnett (2014) no Reino Unido, S. Lee (2017) na Coreia do Sul, Lunn & Lyons (2018) na 

Irlanda e García-Mariñoso & Suárez (2019) em Espanha. Todos estes autores verificaram 

que o bundling provoca uma diminuição na probabilidade de troca de fornecedor de 

telecomunicações. S. Lee (2017) acrescenta que esta probabilidade diminui com o aumento 

da extensão do bundling. 

A diminuição da probabilidade de troca de operadora causada pela existência de bundling 

decorre de dois principais motivos. Em primeiro lugar a utilização de produtos com bundling 

leva a que o consumidor gaste o seu tempo e energia na aquisição de capacidades e 

conhecimentos específicos da relação que seriam difíceis de transmitir para outra relação, 

criando custos de mudança de aprendizagem (Ranganathan et al., 2006). Por outro lado, 

ocorre o aumento dos custos de mudança decorrentes da inconveniência que os 

consumidores iriam ter ao tentar trocar de operador, estes aumentam com a extensão do 

bundling pois se o consumidor quisesse trocar de fornecedor de um só serviço teria de trocar 
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de fornecedor de todos os serviços associados ao portefólio em que se encontra (Prince & 

Greenstein, 2014). 

Ao contrário dos serviços multiple play, a grande maioria dos serviços de telemóvel pré-pagos 

não tem períodos de fidelização associados. Assim, a tendência de migração dos 

consumidores de serviços pré-pagos para serviços em bundling, que foi anteriormente 

referida, poderá contribuir para o aumento da incidência dos contratos de fidelização. Como 

será seguidamente analisado, os contratos de fidelização levam ao aumento dos custos de 

mudança, contribuindo para o aprisionamento do consumidor. 

2.6. Os contratos de fidelização 

Os serviços de telecomunicações podem ser traduzidos numa transação contratual que é 

contínua durante um longo período de tempo (Gerpott, Rams & Schindler, 2001). Nessa 

transação os consumidores pagam uma taxa mensal para utilizar a rede de comunicações 

móveis e os serviços disponíveis (Gerpott et al., 2001). Os contratos de fidelização 

estabelecem o tempo que tem de decorrer para que o consumidor possa trocar de fornecedor 

(Calvo-Porral, Faíña-Medín & Nieto-Mengotti, 2017). 

De forma a levar os consumidores a subscreverem contratos de longo prazo, por vezes os 

operadores oferecerem equipamentos a um preço mais baixo ou até mesmo gratuitamente 

(Gerpott et al., 2001).  

De acordo com o artigo 3º do Decreto do Presidente da República n.o 24/2016 de 17 de junho, o 

período de fidelização consiste numa “condição contratual pela qual o consumidor se 

compromete a não cancelar o contrato com o operador nem alterar as condições acordadas, 

sob pena de poder ter de suportar encargos. Em troca, o operador oferece-lhe condições 

mais vantajosas”. Segundo o artigo 4º do Decreto-Lei n.o 56/2010 de 1 de junho do Ministério da 

Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (2010), o prazo máximo de fidelização é de 24 meses.  

A Lei n.o 15/2016 de 17 de junho, da Assembleia da República estabeleceu que os encargos pelo 

término antecipado do contrato com um período de fidelização, por vontade do consumidor, 

devem ser proporcionais aos benefícios da fidelização, sendo apenas cobrado o valor das 

mensalidades restantes. O valor máximo que pode ser cobrado corresponde ao valor da 

vantagem da fidelização, tendo em conta a duração total do contrato, devendo estar 
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especificado neste. O artigo 48º alínea 8 da referida lei obriga a que sejam também 

apresentados períodos de fidelização de 6 e 12 meses, bem como opções sem fidelização. 

Através da intervenção legislativa que deu origem à Lei n.o 15/2016, a autoridade da 

concorrência procurou aumentar as opções dos consumidores no que diz respeito à duração 

das fidelizações e limitar o valor dos encargos da cessação de contratos (Jornal de Negócios, 

9 de Dezembro 2019). A Autoridade da Concorrência citada pelo Jornal de Negócios (2019) 

sublinha que, após analisar as ofertas dos operadores relativas aos contratos com fidelização 

inferior a 12 meses, verificou que estas não são financeiramente apelativas para o consumidor 

devido ao “ aumento dos custos de ativação que, por um lado, direciona os consumidores 

para as opções com 24 meses de fidelização e, por outro lado, gera elevados encargos com a 

rescisão antecipada, limitando a mobilidade dos consumidores". Os resultados da análise 

realizada pela autoridade da concorrência encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2- Exemplo de condições de fidelização dos pacotes de triple play disponibilizadas 

pelos principais operadores 

Período de fidelização Variável MEO NOS NOWO Vodafone 

24 Meses 

Mensalidade 30,99 € 29,99 € 

25,00 € e 

oferta de 2 

mensalidades 

29,90 € 

Instalação 
0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

Ativação 0,00 € 0,00 € 

12 Meses 

Mensalidade 40,99 € 39,99 € 25,00 € 34,90 € 

Instalação 
175,00 € 170,00 € 

75,00 € 0,00 € 

Ativação 0,00 € 50,00 € 

6 Meses 

Mensalidade 40,99 € 39,99 € 25,00 € 34,90 € 

Instalação 
262,50 € 255,00 € 

100,00 € 0,00 € 

Ativação 0,00 € 75,00 € 

0 meses 
Mensalidade 40,99 € 39,99 € 35,00 € 44,90 € 

Instalação 350,00 € 340,00 € 125,00 € 150,00 € 
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Ativação 0,00 € 120,00 € 

Fonte: (Autoridade da Concorrência, 2019) 

Confraria et al. (2017), procuraram analisar o impacto das durações dos períodos de 

fidelização no mercado das telecomunicações português, obtendo resultados que vão ao 

encontro das observações feitas pela AdC. Os autores verificaram que as operadoras utilizam 

políticas de preços que têm dois grandes objetivos: 1) atrair os consumidores de outras 

empresas (para os captar) e 2) aprisionar os seus atuais clientes utilizando elevadas 

penalizações pelo término antecipado do contrato. Foi concluído que, por um lado, as 

operadoras estão dispostas a cobrar preços mais baixos para que os consumidores 

subscrevam a fidelizações e que, por outro lado, os consumidores estão dispostos a pagar 

mais para obterem fidelizações de períodos inferiores. 

J. Lee et al. (2001) analisam o papel dos custos de mudança na relação entre a satisfação e a 

lealdade do consumidor, utilizando uma amostra no mercado de serviços de telemóvel em 

França. Concluindo que apenas as fidelizações acompanhadas por programas que procuram 

aumentar a satisfação do cliente podem ser eficazes na sua retenção, no entanto, por vezes 

os custos de mudança associados às fidelizações atingem um limite que pode impedir a troca 

de fornecedor. 

2.7. A portabilidade de número  

A portabilidade de número permite aos clientes manter o seu número de telefone quando 

trocam de operadores de telecomunicações (Gans, King, & Woodbridge, 2001). A 

introdução da portabilidade de número levou à obtenção custos de mudança mais baixos, o 

que dificulta o aprisionamento do consumidor e aumenta a concorrência no mercado 

(Amarante & Vareda, 2012; Buehler, Dewenter, & Haucap, 2006; Czajkowski & Sobolewski, 

2016; Maicas, Polo, & Sese, 2009; Nimako, Ntim, & Mensah, 2014). Devido ao aumento da 

concorrência, a portabilidade de número leva à prática preços de mercado mais baixos e 

aumenta o conjunto de serviços que os consumidores podem escolher (Shin, Kim & Lee, 

2011). 

Em setembro de 1998, o parlamento Europeu passou a Directiva 98/61/CE  que obrigou os 

operadores de telecomunicações pertencentes a Estados-membros a permitirem a 
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portabilidade do número. O artigo 30º da Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 7 de março de 2002 veio impor que os Estados-membros garantam que todos os 

assinantes de serviços telefónicos possam manter o seu número, independentemente da 

empresa que oferece o serviço. De acordo com a Diretiva, as autoridades reguladoras ficaram 

obrigadas a garantir que os custos relacionados com a oferta de portabilidade dos números 

não desincentivam a sua utilização. 

2.8. A relação com o fornecedor  

A lealdade do consumidor geralmente traduz-se em relações contratuais mais longas (Lunn, 

2013). Existem três formas fundamentais de as organizações aumentarem a lealdade dos 

consumidores: 1) o aumento dos custos de mudança, 2) a oferta de serviços melhores que 

asseguram a satisfação do consumidor e 3) a recompensa da sua lealdade (Poulose et al., 

2018). Assim, após a análise de alguns dos fatores que têm impacto nos custos de mudança 

de operador, como a realização de contratos de fidelização, o bundling e a portabilidade de 

número é relevante abordar outros aspetos que, não sendo custos de mudança, afetam a 

relação que o consumidor tem com o seu fornecedor e irão ter um impacto na sua lealdade, 

afetando o seu comportamento de troca. 

Através da análise de estudos empíricos, verifica-se que quando as relações contratuais com 

os fornecedores são de longa duração existe uma menor probabilidade do consumidor vir a 

trocar de fornecedor (Lunn & Lyons, 2018; Ranganathan et al., 2006). Na investigação 

realizada por Burnett (2014) no Reino Unido, foi apurado que em relações com fornecedores 

de duração muito longa ou muito curta (devido à prevalência de contratos de subscrição de 

prazo mínimo) a probabilidade de troca é significativamente mais baixa do que nas relações 

de médio prazo. 

A satisfação do consumidor é influenciada pelo valor e qualidade percebidos por este e 

influencia a atratividade das alternativas disponíveis no mercado (Porral & Mangin, 2016). A 

satisfação e a consequente retenção do consumidor devem ser os grandes objetivos das 

organizações de forma a ganharem vantagens competitivas e, consequentemente, sucesso 

económico (Deng, Lu, Wei, & Zhang, 2010).  

Uma das formas de aumentar a lealdade do consumidor é através da oferta de serviços 

melhores que asseguram a satisfação do consumidor e a premiação da sua lealdade (Burnett, 
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2014; Calvo-Porral et al., 2017; Confraria et al., 2017; Gerpott et al., 2001; Porral & Mangin, 

2016; Poulose et al., 2018; Seo et al., 2008). Quando o consumidor se encontra satisfeito com 

o seu fornecedor há uma menor probabilidade de considerar outras alternativas, mesmo que 

sejam significativamente mais baratas (Eshghi, Haughton, & Topi, 2007). Por outro lado, 

quando o consumidor não se encontra satisfeito e uma troca de fornecedor proporciona uma 

melhoria das condições do serviço que procura, é mais provável que avance com a troca 

(Amarante & Vareda, 2012; Lunn & Lyons, 2018). 

Existem outros fatores que levam o consumidor a optar por não trocar de fornecedor entre 

os quais se encontram preocupações e incerteza relativamente aos fornecedores alternativos, 

a falta de tempo e outras complicações no processo de troca (Lunn, 2013).  

2.9. As características demográficas  

Através da análise das características demográficas dos consumidores, as organizações 

podem criar campanhas e desenvolver estratégias de marketing que aumentam a lealdade e a 

retenção dos consumidores (Gürsoy, 2010). Os fornecedores de telecomunicações levam a 

cabo diferentes estratégias tendo em conta as características demográficas dos consumidores 

de forma a serem capazes de minimizar a taxa de troca (Shin et al., 2011). 

De acordo com Gilbert et al. (2003) (cfr. Ranganathan et al., 2006)) os indivíduos do sexo 

feminino têm, geralmente, maior ansiedade relativamente ao uso de tecnologias de telemóvel, 

o que diminui a sua propensão à troca de fornecedor. Esta observação foi confirmada por 

Ranganathan et al. (2006) no mercado norte-americano. De acordo com os resultados 

obtidos pelos autores, o aumento da idade dos consumidores tem também um impacto 

negativo na probabilidade de troca de fornecedor. 

Na Irlanda observou-se que os grupos de indivíduos que viviam em casas alugadas, em 

comparação com o grupo de referência com hipotecas, tinham maior probabilidade de troca 

de fornecedor (Lunn & Lyons, 2018). 

Lee (2017) verificou que na Coreia do Sul os agregados familiares constituídos por dois ou 

três membros têm uma menor probabilidade de trocar de fornecedor que os agregados 

constituídos apenas por um membro. No Reino Unido, Burnett (2014) verificou que a 

presença de crianças no agregado familiar leva à diminuição da probabilidade de troca de 
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operadora. Todavia, estas observações contrariam as de Lunn & Lyons (2018) na Irlanda, 

segundo as quais a existência de crianças no agregado familiar tinha um efeito positivo na 

probabilidade de troca de fornecedor. 

No que diz respeito ao trabalho, verificou-se que indivíduos com trabalho full time tinham 

uma menor probabilidade de troca de fornecedor (Burnett, 2014), tal como os indivíduos 

cujo trabalho é doméstico (Lunn & Lyons, 2018). No Reino Unido verificou-se que os 

agregados familiares com rendimentos médios têm uma maior probabilidade de trocar de 

fornecedor do que os agregados familiares com rendimentos baixos ou elevados (Burnett, 

2014). 

Num estudo realizado por Hausman & Sidak (2004), que analisou as diferenças de preços 

pagos pelas chamadas de longa distância, verificou-se que geralmente os consumidores mais 

pobres e com menor nível educacional têm maiores custos de pesquisa devido às maiores 

dificuldades que enfrentam na análise e acesso à informação, o que poderá levar a um maior 

efeito de aprisionamento do consumidor neste grupo.  
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3. Metodologia 

Neste capítulo é apresentada teoria relativa aos modelos de variável dependente binária 

e são explicitadas as análises realizadas. Primeiramente são esclarecidas as vantagens dos 

modelos do tipo probit em comparação com os restantes modelos de escolha binária, de 

seguida é explicado o método da máxima verosimilhança utilizado nos modelos probit e 

os testes de hipóteses. Por fim, são descritas as cinco análises que foram reali zadas e são 

efetuados alguns comentários de forma a permitir uma melhor compreensão das 

escolhas que tiveram de ser feitas aquando da estimação dos modelos.  

Como referido na introdução, a presente dissertação tem como objetivo efetuar um estudo 

sobre fatores que levam ao aprisionamento do consumidor. Para a realização deste estudo 

foi distribuído o questionário presente no Anexo 1. Através da distribuição de questionários, 

é possível recolher informações e organizar dados para a realização de um estudo (Fortin, 

2000). O período de realização dos questionários decorreu entre setembro e novembro de 

2019, contendo questões sobre 1) as características demográficas dos inquiridos, 2) a relação 

com a sua atual operadora e a existência e extensão de bundling, 3) o nível de satisfação e 4) a 

duração da relação contratual. Foram também incluídas questões relativas à decisão de trocar 

ou não de operadora nos 24 meses anteriores ao questionário.  

3.1. Os modelos de escolha binária 

Para a realização das primeiras quatro análises foram estimados modelos de variável 

dependente binária ou dummy. As variáveis dummy representam atributos com duas ou mais 

categorias distintas (Skrivanek, 2009). Os modelos probit permitem, através do método da 

máxima verosimilhança, calcular a probabilidade de um indivíduo se encontrar ou não numa 

determinada categoria (Gujarati, 2004). 

A escolha de um modelo que utiliza o método da máxima verosimilhança (utilizado nos 

modelos probit e logit) em detrimento do método dos mínimos quadrados (utilizado pelos 

modelos lineares de probabilidade) é explicada pelo facto de os primeiros permitirem 

ultrapassar três problemas associados aos modelos lineares de probabilidade. Como referido 

por Corlett & Aigner (2004), em primeiro lugar, os modelos lineares de probabilidades não 

garantem que as probabilidades obtidas se encontrem no intervalo entre [0,1], ou seja, é 

possível que existam indivíduos para os quais a probabilidade estimada é superior a 1 ou 
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inferior a 0. Em segundo lugar, no método dos mínimos quadrados assume-se que os termos 

de perturbação e as variáveis dependentes seguem uma distribuição normal, no entanto, a 

variável dependente nos modelos de escolha binária apenas pode assumir os valores 0 ou 1, 

pelo que a sua distribuição e a distribuição do termo de perturbação será binomial. Por 

último, nos modelos de probabilidades lineares é violada também a hipótese de 

homoscedasticidade do termo de perturbação pois a sua variância irá depender dos 

indivíduos e, consequentemente, não será igual em todas as observações.  

No método da máxima verosimilhança, assume-se que a variável Y é a manifestação 

observável de uma variável não observável Y*. O termo de perturbação e Y* são variáveis 

aleatórias contínuas com uma função de distribuição que nos modelos probit é a função de 

distribuição normal e nos modelos logit a função de distribuição logística (Gujarati, 2004). 

Geralmente os modelos logit e probit levam às mesmas conclusões, sendo a grande diferença 

gerada pela simplificação associada à expressão analítica dos modelos logit (Oliveira, 1998). 

No entanto, uma vez que as estimações foram realizadas através da utilização do software 

Eviews essa questão não é aqui colocada. Na presente dissertação foi selecionado o modelo 

probit.  

3.1.1. Os modelos probit 

De acordo com Johnston & DiNardo (2001), se 𝑦𝑖
∗ representa uma variável latente que 

reflete a propensão do 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 escolher uma dada alternativa, esta propensão é estimada 

através da seguinte expressão: 

 yi
∗ =  β1 +   β2x2i +  β3x3i+ . . . + βk xki + ui (3.1) 

Apesar de 𝑦𝑖
∗ não ser observável, a escolha dos indivíduos vai ser feita de acordo com a 

seguinte regra: 

  1 se yi
∗ >  0 

 0 se yi
∗ <  0 

(3.2) 

 

 

 

𝑦𝑖 = 
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Prob(yi  =  1) =  Prob(yi
∗ >  0)  

=  Prob( β1 +   β2x2i +   β3x3i+ . . . + βk xki + ui   >  0)  

=  Prob(ui  >  − Xi β) = 1 − Φ(−Xiβ) 
(3.3) 

 

O termo de perturbação, 𝑢𝑖 , representa uma variável aleatória que, nos modelos probit, segue 

uma função de distribuição normal. Φ(−Xiβ) representa a função de distribuição cumulativa 

normal. A função de distribuição não se encontra correlacionada com as variáveis 

independentes. Dada a simetria da função de distribuição normal, tem-se que 1 − Φ(−Xiβ) =

 Φ(Xiβ). Assim, será possível determinar a probabilidade de ocorrência de um acontecimento 

através da seguinte fórmula: 

 
Prob(yi = 1|X) = Φ(Xiβ) (3.4) 

A função verosimilhança será dada por: 

 
L = ∏{[Φ(xiβ)yi][1 − Φ(xiβ)]1−yi}

n

i=1

 (3.5) 

Os estimadores de máxima verosimilhança do vetor dos coeficientes são funções de valores 

amostrais que maximizam L em ordem a β (Oliveira, Santos, & Fortuna, 2011).  

Em cada modelo as componentes xiβ foram substituídas pelas expressões que se encontram 

descritas nos modelos 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 e yi pelas variáveis dependentes. A estimação foi feita 

com recurso ao software Eviews no qual foram introduzidos como input os diferentes valores 

das variáveis dependentes (x) e independentes (y) e foram estimados os coeficientes (𝛽). O 

output obtido encontra-se no Anexo 3. Os valores dos coeficientes permitem analisar de que 

forma as variáveis dependentes influenciam as probabilidades estimadas. Após a obtenção 

dos resultados, foram averiguadas quais eram as variáveis significativas, através de testes de 

significância.  

3.1.2. Os testes de significância 

Os testes de significância permitem testar a hipótese de um determinado coeficiente 

associado a uma variável ser igual a 0, o que significa que essa variável não é estatisticamente 
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significativa (Oliveira et al., 2011). Os testes de hipóteses sobre restrições aos parâmetros 

envolvem uma comparação entre os máximos da função logarítmica de verosimilhança que 

são atingidos quando as restrições são observadas e quando são ignoradas (Johnston & 

DiNardo, 2001).  

Nos testes de significância de uma variável explicativa são consideradas duas hipóteses. Na 

hipótese nula o coeficiente da variável j será igual a zero, pelo que a variável, para um 

determinado nível de significância, não é explicativa de y (Johnston & DiNardo, 2001). 

 H0: βj = 0 

H1: βj ≠ 0 
(3.6) 

Dado um p-value, é possível aceitar ou rejeitar a hipótese nula. O p-value ou nível marginal de 

significância é o valor máximo de significância sobre o qual se rejeita a hipótese nula (que o 

coeficiente é igual a 0)(Beers, 2020). Assim, a hipótese nula é rejeitada se o p-value for inferior 

ao nível de significância, sendo a variável significativa (Johnston & DiNardo, 2001). 

3.2. Descrição das análises  

Nas análises 1, 3 e 4 a variável dependente foi dada pela resposta de “sim” ou “não” à 

pergunta 16 do questionário presente no Anexo 1 “Trocou de Operadora nos últimos 24 

meses?”. Na análise 2 a variável dependente foi calculada com base na resposta de “sim” ou 

“não” à pergunta 9 “Se as pessoas com quem mais comunica trocarem de operadora de 

telecomunicações é provável que troque também?”. A descrição das variáveis utilizadas 

encontra-se no Anexo 2. 

Análise 1 - Características Demográficas 

Foram estimados modelos de variável dependente binária que permitiram analisar se as 

características demográficas têm ou não um impacto na probabilidade de troca de fornecedor 

e, caso tenham, se esse impacto é positivo ou negativo. Para a concretização desta análise 

foram desenvolvidos os modelos 1.1 e 1.2 que se encontram seguidamente apresentados. 
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Modelo 1.1 

P(TROCOU DE OPERADORA = 1)      

=  𝛽1 +  𝛽2 ∗ SEXO +  𝛽3 ∗ IDADE  +  𝛽4

∗ NUMERO DE PESSOAS NO AGREGADO FAMILIAR +  𝛽5

∗ NUMERO DE PESSOAS COM MENOS DE 18 ANOS NO AGREGADO FAMILIAR + 𝛽6

∗ ESTUDANTE + 𝛽7 ∗ EMPREGADO + 𝛽8 ∗ DESEMPREGADO + 𝛽9

∗ REFORMADO + 𝛽10 ∗ BASICO SECUNDARIO +  𝛽11

∗ MESTRADO DOUTORAMENTO + 𝛽12

∗ RENDIMENTO ENTRE 1000 2500 + 𝑢𝑖 

(3.7) 

Antes de prosseguir é relevante ressalvar que quando uma variável qualitativa admite m 

categorias, a sua especificação deve efetuar-se sob m-1 variáveis binárias (Oliveira et al., 

2011), pelo que para que a estimação pudesse ser realizada no modelo 1.1, foram omitidas as 

variáveis binárias associadas aos estudantes trabalhadores e à licenciatura. Estas variáveis 

foram colocadas no modelo 1.2. Foram também omitidos os níveis de rendimento entre 

1000 e 2500 euros no modelo 1.2 e foram deslocados para o modelo 1.1. 

Modelo 1.2 

P(TROCOU DE OPERADORA = 1)  

=  𝛽1 +  𝛽2 ∗ RENDIMENTO INFERIOR 1000 +  𝛽3

∗ RENDIMENTO SUPERIOR 2500 +  𝛽4 ∗ LICENCIATURA + 𝛽5

∗ ESTUDANTE TRABALHADOR + 𝑢𝑖 

(3.8) 

Análise 2 - Efeitos de rede 

Também com recurso à estimação de modelos de variável dependente binária, procurou-se 

verificar se a existência de benefícios de custo e a consideração pelas escolhas da rede levam 

a que a probabilidade dos indivíduos trocarem de operadora seja maior no caso de a sua rede 

trocar. O modelo estimado foi: 

Modelo 2  
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P(TROCA SE A REDE TROCAR = 1)  

=  𝛽1 +  𝛽2 ∗ EXISTENCIA DE BENEFICIOS DE CUSTO +   𝛽3

∗ CONSIDERACAO PELAS ESCOLHAS DA REDE NA ESCOLHA 1 A 5

+ 𝑢𝑖 

(3.9) 

Análise 3 - O bundling 

Examinou-se se a existência de bundling leva a uma diminuição da probabilidade de troca e se 

esta probabilidade diminui com o aumento da extensão do bundling. 

Modelo 3 

P(TROCOU DE OPERADORA = 1)   

=  𝛽1 +  𝛽2 ∗ EXISTENCIA DE BUNDLING +  𝛽3

∗ EXTENSAO DO BUNDLING + 𝑢𝑖 

(3.10) 

Análise 4 - Relação com a operadora 

Estudou-se o impacto da satisfação e da duração da relação na probabilidade de troca de 

fornecedor. O modelo estimado foi o seguinte:  

Modelo 4 

P(TROCOU DE OPERADORA = 1)

=  𝛽1 +  𝛽2 ∗ NIVEL DE SATISFACAO + 𝛽3 ∗ DURACAO DA RELACAO 
(3.11) 

Análise 5 - Análise dos motivos de troca/ não troca de operadora 

Para os indivíduos que trocaram de operadora nos 24 meses anteriores ao questionário 

analisou-se quais os principais motivos de troca e se a portabilidade de número facilitou o 

processo de troca. 

Relativamente aos indivíduos que não trocaram de fornecedor, analisou-se quantos destes 

não o fizeram por ainda se encontrarem no período de fidelização e, dos que se encontravam 

no período de fidelização, quantos tencionam trocar no fim. Procurou-se também analisar o 

impacto dos diferentes custos de mudança.  
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4. A amostra 

4.1. O processo de amostragem 

No presente estudo, a população alvo corresponde ao conjunto de indivíduos com mais de 

18 anos que toma decisões relativamente ao consumo de serviços de telecomunicações. 

Uma amostra diz respeito a um subconjunto de indivíduos de uma população (Fortin, 2000). 

O processo de amostragem é o processo de seleção dos membros da amostra (Dudovskiy, 

2019c). 

Se todos os indivíduos da população alvo tiverem a mesma probabilidade de pertencer à 

amostra, então o processo de amostragem é probabilístico (Manzato & Barbosa, 2012). 

Quando a população alvo de um estudo é de uma dimensão demasiado grande, pode não ser 

possível realizar um processo de amostragem probabilístico (Dudovskiy, 2019b). 

Consequentemente, são muitas vezes utilizadas amostras não-probabilísticas em trabalhos 

estatísticos (Manzato & Barbosa, 2012). 

Dada a grande dimensão da população alvo do presente estudo, a falta de recursos 

disponíveis e a necessidade de acesso à internet e ao link dos questionários para que um 

indivíduo pudesse fazer parte da amostra, foi utilizado um processo de amostragem não 

probabilístico por conveniência. Neste tipo de processo é utilizada uma amostra da 

população que é acessível a quem está a realizar o estudo (Dudovskiy, 2019a). 

Uma vez que se recorreu a um método de amostragem não probabilístico procurou-se obter 

o maior número possível de respostas de forma a aumentar a representatividade da amostra 

e a segurança dos resultados estatísticos. Os indivíduos pertencentes à amostra foram 

abordados através de questionários online, partilhados através do e-mail ou de diferentes 

grupos das redes sociais facebook e whatsapp. Sempre que o questionário era divulgado era 

pedido aos inquiridos que fosse partilhado, aumentando a área de abrangência.  
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4.2. Caracterização da amostra  

Foram recolhidas 236 respostas ao questionário, que se encontram no Anexo 4 do presente 

documento. A amostra recolhida inclui 97 indivíduos do sexo masculino, que corresponde a 

uma porção de 41,1% da amostra e 139 do sexo feminino, correspondente a 58,9%. 

Procurou-se que a amostra fosse aleatória e diversificada, de forma a obter resultados fiáveis. 

Verificou-se que 53 dos indivíduos inquiridos trocaram de operadora nos 24 meses anteriores 

à realização do questionário e 183 não trocaram de operadora. 

As faixas etárias dos indivíduos inquiridos foram diversificadas, variando entre os 19 e os 89 

anos. A média das idades foi de 37 anos e o desvio padrão de 14,5. No que diz respeito ao 

número de pessoas no agregado familiar, os valores encontraram-se entre 1 e 6, apresentando 

um valor médio de 3. Relativamente ao número de indivíduos com menos de 18 anos no 

agregado familiar, os valores variam entre 0 e 4, apresentando um valor médio de 0,4.  

Grande parte da amostra (cerca de 88%) auferia rendimentos mensais líquidos superiores a 

1000 euros, sendo que apenas um indivíduo tem rendimentos inferiores a 500 euros por mês 

(Figura 1). A moda de rendimentos mensais líquidos foi a faixa entre 1000 e 2500 euros. 

 

Figura 1 - Rendimentos mensais líquidos dos inquiridos (em euros) 

No que diz respeito ao nível de escolaridade (Figura 2), foi possível verificar que varia entre 

o ensino básico e o doutoramento, sendo que a maior parte dos indivíduos que responderam 

ao questionário possuíam habilitações correspondentes à licenciatura ou superior.  
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Figura 2 - Distribuição da amostra relativamente ao nível de escolaridade  

A amostra continha indivíduos empregados, desempregados, estudantes, trabalhadores, 

estudantes-trabalhadores e reformados (Figura 3). Verificou-se que uma grande porção dos 

indivíduos da amostra se encontrava empregado (68%). 

 

Figura 3 - Distribuição da amostra relativamente à situação face ao mercado de trabalho  

Dos 236 indivíduos inquiridos, 14 detinham contratos celebrados com mais do que uma 

operadora. Destes, quatro dos quais tinham contratos com a MEO e a NOS, seis tinham 

contratos com a MEO e a Vodafone, dois com a Vodafone e a NOS e dois com a MEO e a 

Nowo. 

A Figura 4 contém as quotas de cada operadora na amostra em causa. A Vodafone é a 

operadora com uma maior quota, seguindo-se a MEO, a NOS e, por último a NOWO com 

apenas 1% de quota. 
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Figura 4 - Quotas das operadoras na amostra 

No que diz respeito à existência e extensão do bundling, 186 dos 236 indivíduos possuíam 

bundling nos seus contratos. A existência de bundling foi determinada com base na resposta 

“sim” ou “não” à pergunta 13 do questionário (“Os serviços que escolheu encontram-se 

agrupados num mesmo pacote?”) e no número de serviços assinalados na pergunta 12 

(“Quais os tipos de serviços que o seu contrato inclui?”). O resumo das respostas encontra-se 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Distribuição dos pacotes de bundling 

Tipo de 

Pacote 
Serviços Incluídos 

Nº de 

indivíduos 

Dual Play 

Telefone fixo, televisão 20 

Internet fixa, televisão 9 

Triple Play Televisão, banda larga fixa, telefone fixo 24 

Quadruple 

Play 
Telemóvel, telefone fixo, televisão, banda larga fixa 74 

Quintuple 

Play 

Telemóvel, telefone fixo, televisão, banda larga fixa, banda larga 

móvel 
59 
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No que diz respeito à duração da relação com a sua atual operadora, verificou-se que 34 dos 

inquiridos mantinham a relação há menos de um ano, 36 indivíduos se encontravam na 

mesma operadora no intervalo entre um e dois anos e 166 mantinham a relação há mais de 

dois anos. Os níveis de satisfação foram medidos numa escala de 1 a 5, sendo 5 a máxima 

satisfação. Como é possível verificar, o nível de satisfação indicado com maior frequência foi 

4 (Figura 5). Observa-se também que o número de indivíduos que tinham níveis de satisfação 

elevados (4 ou 5) foi superior ao número de indivíduos que tinham níveis de satisfação baixos 

(1 ou 2). Esta observação indica que uma grande fração dos indivíduos se encontra satisfeita 

com a sua operadora atual. 

 

Figura 5 - Distribuição dos níveis de satisfação com a operadora atual dos inquiridos 
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5. Resultados e Discussão 

O presente capítulo apresenta uma síntese e discussão dos resultados obtidos em cada uma 

das análises que foram especificadas na metodologia. O output obtido a partir do software 

Eviews encontra-se no Anexo 4 do presente documento.  

5.1. Análise 1 

Através de modelos probit, a análise 1 teve como objetivo analisar se as características 

demográficas têm um impacto na probabilidade de um indivíduo trocar de operadora. Os 

valores obtidos pela estimação dos modelos 1.1 e 1.2 encontram-se na Tabela 4 e na Tabela 

5, respetivamente. 

Tabela 4 - Resultados da estimação do Modelo 1.1 

Variável dependente: TROCOU_DE_OPERADORA 

Variáveis independentes  Coeficiente p-value 

C 0,193 0,746 

SEXO -0,463 0,017* 

IDADE -0,030 0,002* 

NUMERO_DE_PESSOAS_NO_AGREGADO_FAMIL
IAR 

0,056 0,525 

NUMERO_DE_PESSOAS_COM_MENOS_DE_18_A
NOS_NO_AGREGADO_FAMILIAR 

-0,341 0,043* 

ESTUDANTE -0,443 0,369 

EMPREGADO 0,214 0,655 

DESEMPREGADO 0,715 0,243 

REFORMADO 1,091 0,164 

BASICO_SECUNDARIO 0,125 0,658 

MESTRADO_DOUTORAMENTO 0,071 0,750 

RENDIMENTO_ENTRE_1000_2500 0,269 0,186 

Significativos para: *Nível de significância de 5% **Nível de significância de 10 % *** 
Nível de significância de 15% 
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Como é possível verificar pela análise da Tabela 4, os indivíduos do sexo feminino têm uma 

menor probabilidade de trocar de fornecedor. Verificou-se também que o aumento da idade 

e do número de indivíduos com menos de 18 anos no agregado familiar leva a uma 

diminuição da probabilidade de troca de fornecedor. Os resultados obtidos no que diz 

respeito ao sexo e à idade vão ao encontro das observações realizadas por Ranganathan et 

al. (2006) no mercado norte-americano.  

Relativamente ao número de crianças no agregado familiar, na revisão de literatura foram 

apresentados dois estudos diferentes que obtiveram resultados distintos. Os resultados 

obtidos pelo presente trabalho estão em linha com os resultados de Burnett (2014) no Reino 

Unido que indicam que o aumento do número de crianças no agregado familiar diminui a 

probabilidade de troca de operadora. Uma possível justificação para os resultados obtidos é 

que frequentemente se verifica a oferta de pacotes familiares de telecomunicações nos quais 

o custo resultante de acrescentar cartões de telemóvel ao contrato é, para o consumidor, 

inferior aos custos de realizar várias subscrições. Uma vez que geralmente os indivíduos com 

idades inferiores a 18 anos são financeiramente dependentes, a decisão de trocar de 

operadora por parte dos decisores (geralmente os pais) é dificultada pois afeta vários 

indivíduos. 

Tabela 5 - Resultados da estimação do Modelo 1.2 

Variável dependente: TROCOU_DE_OPERADORA 

Variáveis independentes Coeficiente p-value 

C -0,595 0,000 

RENDIMENTO_INFERIOR_1000 -0,451 0,161 

RENDIMENTO_SUPERIOR_2500 -0,252 0,193 

LICENCIATURA -0,059 0,750 

ESTUDANTE_TRABALHADOR 0,293 0,514 

Significativos para: *Nível de significância de 5% **Nível de significância de 10 % *** 
Nível de significância de 15% 

O nível de habilitações, a situação face ao mercado de trabalho e o nível de rendimentos, não 

se mostraram estatisticamente significativos (Tabela 4 e Tabela 5). 
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5.2. Análise 2 

A análise 2 procurou, através da estimação do modelo 2, analisar se existem efeitos de rede. 

Esta análise tem como variável dependente uma variável binária 

TROCA_SE_A_REDE_TROCAR que é igual a 1 no caso de o individuo trocar de 

operadora se a rede de contactos mais próxima trocar e igual a 0 se não. As variáveis 

independentes foram a existência de benefícios de custo dentro de uma rede e a consideração 

das escolhas da rede. Os resultados obtidos encontram-se especificados na Tabela 6 

Tabela 6 - Resultados da estimação do Modelo 2 

Variável dependente: TROCA_SE_A_REDE_TROCAR 

Variáveis independentes Coeficiente p-value 

C -3,260 0,000 

EXISTENCIA_DE_BENEFICIOS_DE_CUSTO 0,525 0,016* 

CONSIDERACAO_PELAS_ESCOLHAS_DA_REDE_NA_
ESCOLHA_1_A_5 

0,707 0,000* 

Significativos para: *Nível de significância de 5% **Nível de significância de 10 % *** 
Nível de significância de 15% 

Perante a existência de benefícios de custo, isto é, de chamadas e mensagens grátis ou mais 

baratas dentro da mesma operadora, existe uma maior probabilidade de os indivíduos 

trocarem de operadora se a sua rede de contactos mais próxima trocar. É possível observar 

também que esta probabilidade aumenta com o aumento da consideração que cada indivíduo 

tem pelas escolhas da rede de contacto mais próximas.  

Como referido na revisão de literatura, Confraria et al. (2017) concluíram também no seu 

estudo a existência de efeitos de rede. Segundo os autores, os consumidores portugueses 

estão dispostos a pagar mais para fazerem parte de uma rede, devido a variações de preços 

dentro e fora da rede. A preferência dos consumidores por fazer parte de uma rede quando 

existem benefícios de custo é confirmada no presente estudo. Os autores salientam que, no 

seu estudo, a existência de efeitos de rede não decorre dos club network effects (importância 

dada à escolha dos amigos e família). Numa primeira análise essas observações poderiam 

contrariar os resultados obtidos no presente estudo no que diz respeito ao impacto da 

consideração pelos amigos e família na probabilidade de troca de operadora, no entanto, os 

autores ressalvam que a parte da amostra que é responsável pela ausência de efeitos de rede 
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do tipo club são os respondentes com nível de educação primária ou menor. Uma vez que no 

presente estudo a porção da amostra com esse nível de escolaridade não é muito relevante 

pois corresponde apenas a aproximadamente 1% da amostra, os resultados do estudo que 

aqui se apresenta parecem confirmar essa observação. 

5.3. Análise 3 

A análise 3 procurou averiguar qual o impacto da existência e da extensão de bundling na 

probabilidade de troca de fornecedor através da estimação do modelo 3. Os resultados 

obtidos encontram-se na Tabela 7.  

Tabela 7 - Resultados da estimação do Modelo 3 

Variável dependente: TROCOU_DE_OPERADORA 

Variáveis independentes Coeficiente p-value 

C 0,258 0,252/8 

EXISTENCIA_DE_BUNDLING -0,524 0,066** 

EXTENSAO_DO_BUNDLING -0,202 0,029* 

Significativos para: *Nível de significância de 5% **Nível de significância de 10 % *** 
Nível de significância de 15% 

É possível inferir que a existência de bundling leva a uma diminuição da probabilidade de troca 

de fornecedor e que esta probabilidade diminui também com o aumento da extensão do 

bundling.  

Os resultados obtidos relativamente à existência de bundling estão de acordo com o que é 

apresentado na literatura sobre o tema, sublinhando-se os resultados obtidos por 

Ranganathan et al. (2006) e Prince & Greenstein (2014) nos Estados Unidos da América, S. 

Lee (2017) na Coreia do Sul, Lunn & Lyons (2018) na Irlanda e por García-Mariñoso & 

Suárez (2019) em Espanha. No que diz respeito aos resultados obtidos para o impacto do 

aumento da extensão do bundling, foram também tiradas as mesmas conclusões que S. Lee 

(2017) na Coreia do Sul. 

A existência de bundling leva a que o consumidor selecione vários serviços simultâneos. 

Assim, a decisão de realização ou de cancelamento de um contrato, uma vez que vai afetar 

vários aspetos da vida do consumidor, exige alguma reflexão. Quanto mais alargado for o 
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pacote de bundling, mais complexa esta decisão se torna para o consumidor pois irá afetar 

mais aspetos do seu quotidiano, o que justifica os resultados obtidos.  

5.4. Análise 4  

A análise 4 teve como objetivo observar se o nível de satisfação e a duração da relação têm 

um impacto na probabilidade de troca de operadora. Verifica-se que o aumento da duração 

da relação e do nível de satisfação levam a uma diminuição na probabilidade de troca de 

operadora (Tabela 8). 

Tabela 8 - Resultados da estimação do Modelo 4 

Variável dependente: TROCOU_DE_OPERADORA 

Variável Coeficiente p-value 

C 2,945 0,000 

NIVEL_SATISFACAO -0,200 0,120*** 

DURACAO_DA_RELACAO -1,264 0,000* 

Significativos para: *Nível de significância de 5% **Nível de significância de 10 % *** 
Nível de significância de 15% 

No que diz respeito à duração da relação, os resultados obtidos estão de acordo com o que 

se observou nos estudos empíricos de Lunn & Lyons (2018) e de Ranganathan et al. (2006). 

A verificação de que aumentos da satisfação levam a diminuição da probabilidade de troca 

de operador confirma também os resultados empíricos dos vários estudos analisados 

(Burnett, 2014; Calvo-Porral et al., 2017; Confraria et al., 2017; Gerpott et al., 2001; Porral 

& Mangin, 2016; Poulose et al., 2018; Seo et al., 2008). 

Os resultados obtidos na relação existente entre o consumidor e o fornecedor estão em 

concordância com os estudos apresentados na literatura sobre o tema. A satisfação dos 

consumidores leva a que estes estudem menos as outras alternativas, aumentado a sua 

retenção (Eshghi et al., 2007). Relativamente à duração da relação, Chuang (2011) sublinha 

que o hábito dos consumidores adquirem e utilizarem consistentemente um determinado 

serviço pode levar à manutenção de uma relação contratual. Assim, criação e reforço do 

hábito ao longo da relação contratual podem ser fatores justificativos da diminuição da 

probabilidade de troca de fornecedor com o aumento da duração da relação. 
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5.5. Análise 5   

Na análise 5 estudaram-se os principais motivos que levaram os consumidores a trocar de 

operadora. Observou-se que os inquiridos consideraram que a portabilidade de número 

simplificou o processo de troca de fornecedor. Seguidamente analisou-se se os indivíduos 

que não trocaram de operadora ainda se encontravam no seu período de fidelização e, nesse 

caso, se tencionavam trocar de operadora no final do período. Também foi analisado o 

impacto dos diferentes custos de mudança na decisão de não trocar de operadora. 

Na amostra estudada 183 dos indivíduos não trocaram de operadora nos dois anos anteriores 

à realização do questionário e 53 que trocaram de operadora. 

Aos indivíduos que trocaram de operadora foram questionados os motivos da troca (Tabela 

9 - Motivos de troca de operadora), podendo haver mais do que um motivo. As respostas 

obtidas com maior frequência foram a insatisfação, a oferta de melhores preços e de grandes 

benefícios técnicos por parte da nova operadora (por exemplo melhoria da qualidade do 

serviço na localização da residência). Em três dos casos o motivo da troca de operadora foi 

a mudança de residência, sendo que num deles a mudança ocorreu pelo facto da operadora 

antiga não ser capaz de proporcionar os mesmos serviços na nova residência. Nos outros 

dois casos, foi escolhida uma nova operadora por esta oferecer melhores serviços, tendo em 

consideração os preços praticados. Foi também apontado como motivo de troca a imputação 

de serviços ao consumidor que este não subscreveu, o que teve como consequência um 

aumento dos montantes cobrados. 

Tabela 9 - Motivos de troca de operadora 

Motivos  Frequência 

Insatisfação 32 

Oferta de melhores preços pela nova operadora 22 

Imputação de serviços não subscritos 1 

Oferta de benefícios técnicos pela nova operadora 12 

Mudança de residência 3 

 

Aos indivíduos que não trocaram de operadora foi questionado qual o motivo da 

manutenção (Tabela 10 - Motivos de manutenção na mesma operadora). As respostas obtidas 

com maior frequência foram a inexistência de alternativas melhores, o processo de pesquisa 

ser demasiado trabalhoso, o benefício de trocar não compensar os encargos da troca, a 
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satisfação com a atual operador e o bloqueio do equipamento. Em três casos são apontadas 

a existência de pacotes familiares cujo preço diminui com o aumento do número de pessoas 

associadas ao contrato.  

O período de fidelização foi um dos motivos mencionados para não haver troca de 

operadora, tendo sido também referido que estas apresentam propostas muito apelativas no 

fim de cada período de fidelização. Um dos inquiridos menciona que é leal à sua operadora 

pois esta apresenta, na sua opinião, melhores condições do que as restantes.  

Tabela 10 - Motivos de manutenção na mesma operadora 

Motivos  Frequência 

Inexistência de alternativas melhores 106 

O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 46 

O processo de pesquisa é demasiado trabalhoso 37 

Bloqueio do equipamento 10 

Satisfação 9 

Período de fidelização 4 

Uso um pacote familiar 3 

A operadora com melhores condições não tem fibra na zona de residência 1 

Por ser cliente de longa duração são feitas propostas mais apelativas 2 

Primeiro contrato de telecomunicações 1 

As respostas obtidas permitem verificar a existência de estratégias das empresas, com o 

objetivo de aumentar a lealdade dos consumidores, referidas por Poulose et al. (2018) nas 

quais se verifica a premiação da lealdade do consumidor através da apresentação de propostas 

mais apelativas aos consumidores leais e aumentos dos custos de mudança que levam a que 

os encargos da troca sejam superiores aos seus benefícios.  

Verifica-se também que os questionados consideram que o processo de pesquisa de 

informação sobre outras alternativas é demasiado trabalhoso, indicando a existência de 

elevados custos de pesquisa que, como referido por Grzybowski & Pereira (2011), levam a 

uma diminuição da probabilidade de troca de fornecedor.  

Aos inquiridos que não tinham trocado de operadora foi também questionado se se 

encontravam no período de fidelização e, em caso afirmativo, se no fim tencionavam trocar 

de operadora. A distribuição das respostas obtidas consta na Figura 6. É possível verificar 
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que a maior parte dos indivíduos se encontra fidelizado e que, dos consumidores que se 

encontram fidelizados, muitos ainda não sabem se querem trocar de operadora no final do 

período de fidelização.  

 

Figura 6 - Distribuições das respostas dos indivíduos que não trocaram de operadora 

relativamente ao período de fidelização e as decisões futuras dos fidelizados 

Os níveis de satisfação indicados pelos inquiridos que não trocaram de operadora e se 

encontram fidelizados são, na maioria dos casos, elevados (Figura 7). É também relevante 

notar que, apesar de existirem 102 indivíduos que não trocaram de fornecedor e estão 

fidelizados, apenas 4 dos inquiridos apontaram os períodos de fidelização como um dos 

motivos para a decisão de não trocar de operadora (Tabela 10) e apenas 11 já tinham decidido 

que no final do seu período de fidelização queriam trocar de operadora (Figura 6). Esta 

análise permite confirmar as observações de J. Lee et al. (2001) apresentadas na revisão de 

literatura que indicam que apenas as fidelizações que são acompanhadas por programas de 

satisfação podem ser eficazes na retenção dos clientes. 
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Figura 7- Nível de Satisfação dos inquiridos que não trocaram de operadora e se encontram 

fidelizados 

Para analisar o impacto da portabilidade de número no processo de troca, foi pedido aos 

indivíduos que tinham trocado de operadora nos últimos 24 meses que indicassem numa 

escala de 1 a 5, sendo 5 o máximo, o quanto consideravam que a portabilidade de número 

tinha facilitado o processo de troca de operadora. A distribuição das respostas por cada nível 

da escala encontra-se representada no histograma da Figura 8. Verifica-se que a maioria dos 

indivíduos valoriza a existência de portabilidade de número e considera que esta facilitou o 

seu processo de troca de operadora de telecomunicações. 

 

Figura 8 - Distribuição das respostas dos indivíduos que trocaram de operadora no que diz 

respeito ao acréscimo de facilidade na troca de operador conferido pela portabilidade de 

número  

 Os resultados confirmam que, tal como observado em vários estudos (Amarante & Vareda, 

2012; Buehler et al., 2006; Czajkowski & Sobolewski, 2016; Maicas et al., 2009; Nimako et 

al., 2014), a portabilidade de número reduz os curtos de mudança, facilitando o processo de 

troca de operadora. 
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6. Conclusão  

A presente dissertação realizou, através da análise da literatura e da realização de 

questionários, uma abordagem maioritariamente econométrica ao tema do aprisionamento 

do consumidor nas telecomunicações. Esta análise procurou ter em conta a maior quantidade 

possível de fatores que pudessem ser relevantes para o estudo. Foi abordada a importância 

das características demográficas, da fidelização, do bundling, dos efeitos de rede, do nível de 

satisfação e da duração da relação. Procurou-se também analisar a importância dos custos de 

mudança e da portabilidade de número no processo de troca de operadora de 

telecomunicações. As conclusões do estudo, que serão seguidamente apresentadas, 

permitiram responder às questões de investigação colocadas numa fase inicial. 

Na introdução foram levantadas duas questões de investigação. A primeira era: “As 

características demográficas e os efeitos de rede têm impacto no aprisionamento do 

consumidor a um operador de telecomunicações?” e a segunda: “Qual o impacto da 

fidelização e do bundling no aprisionamento do consumidor na indústria das 

telecomunicações?”. 

No que diz respeito ao impacto das características demográficas, na presente amostra, apenas 

se mostraram significativas a idade, o sexo e o número de indivíduos com menos 18 anos no 

agregado familiar. Verificando-se uma diminuição da probabilidade de troca de operadora 

com o aumento da idade e do número de indivíduos com menos de 18 anos no agregado 

familiar e em indivíduos do sexo feminino.  

Os resultados referentes aos efeitos de rede indicam que estes estão presentes na decisão do 

consumidor trocar ou não trocar de operadora de telecomunicações, tendo os indivíduos em 

conta as decisões da sua rede de contactos mais próxima quando tomam uma decisão. 

Verificou-se que a existência de chamadas e mensagens mais baratas ou grátis nas 

comunicações dentro da mesma operadora levam a que os consumidores ponderem trocar 

de operadora no caso de a sua rede de contactos mais próxima trocar. Verificou-se também 

que quanto maior for o peso que as escolhas da rede de contactos têm nas escolhas do 

consumidor, maior será o a probabilidade de o consumidor trocar de operadora caso a sua 

rede troque. Este fenómeno foi também observado por Birke & Swann (2006) no Reino 

Unido. Conclui-se assim, que os efeitos de rede são um fator que influencia a decisão de o 

consumidor trocar ou não trocar de operadora, podendo contribuir para o seu 

aprisionamento. 
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A segunda questão de investigação encontrava-se relacionada com o impacto do bundling e 

dos períodos de fidelização no aprisionamento do consumidor. Mais uma vez os resultados 

obtidos vão ao encontro da literatura sobre o tema. Tendo-se verificado que o bundling poderá 

levar ao aprisionamento do consumidor e que o aumento da extensão do pacote leva a uma 

diminuição da probabilidade de troca de fornecedor.  

A existência de esforços por parte das operadoras no sentido de aumentar os custos 

contratuais resultantes dos contratos de fidelização pode levar ao aprisionamento do 

consumidor (J. Lee et al., 2001). Verificou-se que 56% dos indivíduos que não trocaram de 

operadora se encontram no período de fidelização, no entanto, apenas uma pequena porção 

referiu este fator como um motivo para não trocar de fornecedor. Isto indica que, embora 

as fidelizações contribuam para a manutenção das relações contratuais devido ao aumento 

dos custos de mudança, não são o principal motivo que leva a que os consumidores não 

troquem de operadora. Associando as respostas no que diz respeito aos períodos de 

fidelização às respostas obtidas quando se questionou os inquiridos relativamente aos seus 

níveis de satisfação, confirma-se que os programas de fidelização são mais eficientes na 

retenção do consumidor quando são acompanhados por tentativas de aumento da sua 

satisfação, tal como observado por J. Lee et al. (2001). 

A realização do inquérito permitiu fazer outras análises que, apesar de não se encontrarem 

nas questões de investigação, se encontram diretamente relacionadas com estas e são 

relevantes para um aprofundamento do estudo do tema desta dissertação. Estas análises 

dizem respeito aos principais custos de mudança que os inquiridos apontaram, ao impacto 

da satisfação e da portabilidade de número. 

Foi apurado que existe um peso dos custos de mudança na decisão dos indivíduos se 

manterem numa mesma operadora, em especial um grande peso dos custos de pesquisa. Os 

resultados estão em linha com o relatório sobre a “Mobilidade dos Consumidores no Sector 

das Comunicações Eletrónicas” da Autoridade da Concorrência (2010) o qual refere que para 

os consumidores portugueses as tarefas relacionadas com o processo de pesquisa contribuem 

para o aumento da dificuldade de troca de operadora. Como foi explicitado na revisão de 

literatura, segundo Eshghi et al. (2006) o desenvolvimento tecnológico permitiu facilitar o 

acesso à informação, reduzindo os custos de pesquisa. As observações do presente estudo 

permitem verificar que estes ainda têm uma grande relevância no mercado das 
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telecomunicações português, pelo que o desenvolvimento no sentido de reduzir os custos de 

pesquisa deve ser estimulado e reforçado.  

Os resultados obtidos indicam que os indivíduos que trocaram de operadora nos últimos 24 

meses, valorizam a portabilidade de número pois consideram que esta facilitou o processo 

de troca de operador. Estes resultados estão em linha com o que se observou nos estudos 

apresentados na revisão de literatura. Assim, as Diretivas 98/61/CE e 2002/22/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho têm sido eficazes na redução dos custos de mudança de 

operadora relacionados com a necessidade de divulgação de um novo número.  

Os autores Chuang (2011), Burnett (2014) e Lunn & Lyons (2018) verificaram nas suas 

investigações que variáveis relacionadas com o serviço são melhor preditores do 

comportamento de troca de operadora de telecomunicações do que variáveis demográficas. 

Esta observação também se verificou no presente estudo, uma vez que, as análises 

relacionadas com as características demográficas se mostraram pouco conclusivas ao 

contrário das análises relacionadas com as características da relação entre o consumidor e o 

fornecedor e com o bundling. 

A presente dissertação teve como objetivo estudar o aprisionamento do consumidor nas 

telecomunicações. O desenvolvimento tecnológico levou a que o ser humano se tornasse 

cada vez mais dependente de bens e serviços tecnológicos. As tecnologias de ponta reduzem 

cada vez mais os intervalos de tempo que precisamos para comunicar com o mundo, o que 

nos trouxe ao ponto no qual os serviços de telecomunicações se tornaram necessidades do 

nosso dia-a-dia. Esta tendência criou a necessidade de os consumidores obterem os melhores 

serviços aos melhores preços. Como consequência, para que as operadoras vinguem neste 

mercado têm de apresentar aos seus clientes e potenciais clientes ofertas cada vez mais 

apelativas. No entanto, todas as moedas têm um reverso. Apesar dos consumidores tentarem 

escolher a melhor proposta que lhes é apresentada no momento em que realizam a sua 

pesquisa, dado o contínuo desenvolvimento desta indústria ou a falta de coerência entre o 

que lhe foi apresentado e o que o consumidor acaba por experienciar, a melhor proposta é 

facilmente ultrapassada e, consequentemente, os consumidores procuram trocar de 

operadora. Por vezes, devido a elevados custos de mudança, o consumidor não pode 

rescindir os seus contratos. Assim, a subscrição de serviços de telecomunicações pode levar 

a que os consumidores sejam aprisionados e, consequentemente, a que percam a sua 

capacidade de troca de operadora. Como consequência, os consumidores ressentem-se, o 
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que é verificado na análise dos relatórios da ANACOM relativos às “reclamações sobre 

serviços de comunicações”, dos anos 2015 a 2019 que serviram de motivação para a 

realização do presente trabalho.  

O presente estudo apresenta algumas limitações, sendo a principal a dimensão da amostra, o 

que limita a abrangência das suas conclusões. A distribuição de questionários através das vias 

mencionadas (email, facebook, whatsapp) foi um processo moroso e por vezes com poucas 

respostas. Revelou dificuldades inesperadas como a fraca taxa de respostas e a 

impossibilidade de utilizar a rede de emails da Universidade do Porto, dada a não resposta às 

solicitações realizadas para a divulgação do questionário. Por outro lado, o tema do 

aprisionamento do consumidor é muito abrangente, tornando difícil não haver alguma 

dispersão na escolha dos conteúdos a analisar, o que poderá levar a que o estudo nem sempre 

tenha a profundidade esperada.  

Para a realização de investigação futura é relevante o aprofundamento e solidificação das 

conclusões obtidas no presente trabalho, para este fim é necessário encontrar meios de 

obtenção de uma amostra mais representativa da população em geral, atingindo também 

consumidores que não sejam utilizadores regulares das redes sociais. Uma vez que se 

verificou que fatores relacionados com a relação com o fornecedor, em especial no que diz 

respeito ao bundling e aos contratos de fidelização, e fatores relacionados com os custos de 

pesquisa tiveram um maior impacto do que as características demográficas, a pesquisa futura 

deverá focar-se nestes fatores. Será também relevante fazer uma análise mais profunda dos 

questionados que trocaram de operadora de forma a perceber se após a troca obtiveram 

realmente melhores condições contratuais. Seria também de interesse expandir este estudo 

para outros setores na indústria de serviços e comparar com os resultados obtidos, 

verificando se os padrões se repetem e se existem grupos demográficos que as autoridades 

reguladoras devam analisar de forma mais próxima, garantindo uma maior proteção do 

consumidor.  
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Anexos 

Anexo 1 - Questionário 

Características Demográficas 

1. Idade  

2. Sexo □ Feminino □ Masculino 

3. Nível de escolaridade: □ Ensino Básico  

□ Ensino Secundário 

□ Licenciatura 

□ Mestrado 

□ Doutoramento 

4. Situação atual face ao mercado de trabalho □ Empregado  

□ Desempregado  

□ Estudante  

□ Reformado 

5. Número de Pessoas no Agregado Familiar  

6. Número de pessoas com menos de 18 anos no Agregado Familiar  

7. Rendimento Mensal Líquido do Agregado Familiar (em euros): □menos de 500 

□entre 500 e 1000 

□entre 1000 e 1500 

□entre 1500 e 2000 

□entre 2000 e 2500 

□entre 2500 e 3000 

□mais de 3000 

 

Efeitos de Rede 

8. Quando está a escolher uma operadora tem em consideração as operadoras escolhidas 

pelos seus amigos e família?    

Escala de 1 (Não Influencia) a 5 (Influencia Muito) 
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9. Se as pessoas com quem mais comunica trocarem de operadora de telecomunicações é 

provável que troque também?  

□ Sim □ Não 

10. A sua operadora dá benefícios de custos nas comunicações dentro de uma mesma rede? 

□ Sim □ Não 

Relação com a atual operadora 

11. Qual a sua atual operadora de telecomunicações? □ MEO 

□Vodafone 

□NOS 

□Outra 

 

12. Quais os tipos de serviços que o seu contrato inclui?  □ Telemóvel 

□ Telefone Fixo 

□ Televisão 

□ Banda Larga Fixa 

□ Banda Larga  Móvel 

□ Outra: 

13. Os serviços que escolheu encontram-se agrupados num mesmo pacote? □ Sim □ Não 

14. Qual o seu nível de satisfação com os serviços que lhe são prestados pela sua atual 

operadora? Escala de 1 (Nada Satisfeito) a 5 (Muito Satisfeito) 

15. Há quanto tempo se encontra com a sua atual operadora?        □ menos de um ano 

□ entre um e dois anos 

□ mais de dois anos 

16. Trocou de Operadora nos últimos 24 meses?  □ Sim □ Não 

Se responde “Sim” à pergunta 16 

17. Porque trocou de operadora? 

□Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga 

operadora 
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□A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo 

a qualidade do serviço na minha área de residência é melhor na nova 

operadora) 

□A nova operadora oferece melhores preços 

□ Outra: 

18. Considera que a possibilidade de existência de portabilidade de número facilitou o seu 

processo de troca?  

Escala de 1 (Não Influenciou Nada) a 5 (Influenciou Muito) 

Se responde “Não” à pergunta 16 

19. Porque não trocou de operadora?  

□ O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 

trabalhoso 

□O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

□O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora 

□Não existem alternativas melhores 

□Outra: 

20. Encontra-se dentro período de fidelização do seu contrato? □ Sim □ Não 

Se responde “Sim” à pergunta 20 

21. No fim do seu período de fidelização tenciona mudar de operadora?  

□ Sim □ Não □Não sei 
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Anexo 2- Descrição das Variáveis  

TROCOU_DE_OPERADORA- Variável Binária que será igual a 1 no caso de o indivíduo 

ter trocado de operadora nos 24 meses anteriores ao questionário e igual a 0 caso não tenha 

trocado. 

TROCA_SE_A_REDE_TROCAR -Variável que será igual a 1 no caso de o indivíduo trocar 

de operadora se a rede de contactos mais próxima trocar de operadora e igual a 0 se não.  

SEXO - variável binária que é igual a 1 se os indivíduos forem do sexo feminino e igual a 0 

se forem do sexo masculino.  

IDADE- contém as idades (em anos) dos indivíduos inquiridos.  

NUMERO_DE_PESSOAS_NO_AGREGADO_FAMILIAR- Indica o número de 

indivíduos que existem no agregado familiar. 

NUMERO_DE_PESSOAS_COM_MENOS_DE_18_ANOS_NO_AGREGADO_FAM

ILIAR-Indica o número de indivíduos com idade inferior a 18 anos que existem no agregado 

familiar. 

Situação face ao mercado de trabalho 

ESTUDANTE- Variável binária que é igual a 1 se o indivíduo for estudante e igual a 0 caso 

não seja. 

EMPREGADO-Variável binária que é igual a 1 se o indivíduo for empregado e igual 0 a 

caso não seja. 

DESEMPREGADO-Variável binária que é igual a 1 se o indivíduo for desempregado e igual 

a 0 caso não seja. 

REFORMADO-Variável binária que é igual a 1 se o indivíduo for reformado e igual a 0 caso 

não seja. 

ESTUDANTE_TRABALHADOR- Variável binária que é igual a 1 se o indivíduo for 

empregado e estudante igual a 0 caso não seja. 

Habilitações 

ENSINO_BASICO- Variável binária que é igual a 1 se o nível de escolaridade do indivíduo 

for o ensino básico e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro. 
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ENSINO_SECUNDARIO- Variável binária que é igual a 1 se o nível de escolaridade do 

indivíduo for o ensino secundário e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro 

LICENCIATURA- Variável binária que é igual a 1 se o nível de escolaridade do indivíduo 

for a licenciatura e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro.  

MESTRADO- Variável binária que é igual a 1 se o nível de escolaridade do indivíduo for o 

mestrado e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro. 

DOUTORAMENTO- Variável binária que é igual a 1 se o nível de escolaridade do indivíduo 

for o doutoramento e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro.  

BASICO_SECUNDARIO Variável que é igual a 1 se o nível de escolaridade do indivíduo 

for o ensino básico ou secundário e igual a 0 se o nível de escolaridade for outro. Variável 

criada devido a separação quase completa da variável BASICO que decorre do facto de o 

único indivíduo da amostra que possuía habilitações até ao ensino básico ter trocado de 

operadora. 

MESTRADO_DOUTORAMENTO- Variável binária que é igual a 1 se o nível de 

escolaridade do indivíduo for o doutoramento ou o mestrado e igual a 0 se o nível de 

escolaridade for outro. Variável criada devido à existência de separação quase completa 

variável DOUTORAMENTO, neste caso quase todos os indivíduos cujo nível de 

habilitações é o doutoramento não trocaram de operadora, o que impede o cálculo da função 

de máxima verosimilhança. 

Níveis de rendimento 

RENDIMENTO_INFERIOR_1000- Variável binária que é igual a 1 se o rendimento dos 

indivíduos é inferior a 1000 euros e igual a zero caso contrário. 

RENDIMENTO_ENTRE_1000_2500- Variável binária que é igual a 1 se o rendimento dos 

indivíduos é superior a 1000 euros e inferior a 2500 euros e igual a zero caso contrário. 

RENDIMENTO_SUPERIOR_2500- Variável binária que é igual a 1 se o rendimento dos 

indivíduos é superior a 2500 euros e igual a zero caso contrário. 

Relação com a operadora 

EXISTENCIA_DE_BUNDLING-Variável binária que é igual a 1 se se verificar a existência 

de bundling e igual a zero caso contrário. 
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EXTENSAO_DO_BUNDLING- Variável que mede, no caso da existência de bundling, 

quantos serviços se encontram agrupados neste.  

EXISTENCIA_DE_BENEFICIOS_DE_CUSTO- Variável binária que será igual 1 se 

pertencendo a uma operadora X tem chamadas e mensagens grátis ou mais baratas para 

pessoas que são da operadora X.  

DURACAO_DA_RELACAO- variável que será igual a 1 se o individuo se encontra com a 

sua atual operadora há menos de um ano, 2 se se encontra com a sua atual operadora entre 

um e dois anos e 3 se se encontra nessa operadora há mais de dois anos. 

CONSIDERACAO_PELAS_ESCOLHAS_DA_REDE_NA_ESCOLHA_1_A_5- que 

mede de 0 a 5 o impacto que a escolha de operadora dos amigos e família tem na escolha de 

uma operadora. 
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Anexo 3- Output do Eviews 

Modelo 1.1 

Dependent Variable: TROCOU_DE_OPERADORA  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 01/15/20   Time: 15:52   

Sample: 1 236    

Included observations: 236   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.193285 0.597386 0.323552 0.7463 

SEXO_B -0.462935 0.193893 -2.387582 0.0170 

IDADE -0.030047 0.009586 -3.134365 0.0017 

NUMERO_DE_PESSOAS_NO_AGREGADO
_FAMILIAR 0.055513 0.087406 0.635115 0.5254 

NUMERO_DE_PESSOAS_COM_MENOS_D
E_18_ANOS_NO_AGREGADO_FAMILIAR -0.340899 0.168125 -2.027645 0.0426 

ESTUDANTE -0.442973 0.492837 -0.898824 0.3687 

EMPREGADO 0.213535 0.477898 0.446822 0.6550 

DESEMPREGADO 0.714954 0.612342 1.167573 0.2430 

REFORMADO 1.091353 0.784019 1.391998 0.1639 

BASICO_SECUNDARIO 0.125170 0.282629 0.442879 0.6579 

MESTRADO_DOUTORAMENTO 0.071476 0.224554 0.318303 0.7503 

RENDIMENTO_ENTRE_1000_2500 0.269148 0.203625 1.321785 0.1862 

     
     McFadden R-squared 0.111683     Mean dependent var 0.224576 

S.D. dependent var 0.418190     S.E. of regression 0.404592 

Akaike info criterion 1.048000     Sum squared resid 36.66764 

Schwarz criterion 1.224127     Log likelihood -111.6640 

Hannan-Quinn criter. 1.118998     Deviance 223.3280 

Restr. Deviance 251.4057     Restr. log likelihood -125.7029 

LR statistic 28.07771     Avg. log likelihood -0.473153 

Prob(LR statistic) 0.003150    

     
     Obs with Dep=0 183      Total obs 236 

Obs with Dep=1 53    
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Modelo 1.2 

Dependent Variable: TROCOU_DE_OPERADORA  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 11/26/19   Time: 12:09   

Sample: 1 236    

Included observations: 236   

Convergence achieved after 3 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -0.594868 0.152743 -3.894557 0.0001 

RENDIMENTO_INFERIOR_1000 -0.450949 0.321321 -1.403424 0.1605 

RENDIMENTO_SUPERIOR_2500 -0.252437 0.193978 -1.301371 0.1931 

LICENCIATURA -0.059410 0.186139 -0.319172 0.7496 

ESTUDANTE_TRABALHADOR 0.292959 0.449144 0.652261 0.5142 

     
     McFadden R-squared 0.014356     Mean dependent var 0.224576 

S.D. dependent var 0.418190     S.E. of regression 0.418660 

Akaike info criterion 1.092358     Sum squared resid 40.48883 

Schwarz criterion 1.165744     Log likelihood -123.8983 

Hannan-Quinn criter. 1.121941     Deviance 247.7965 

Restr. Deviance 251.4057     Restr. log likelihood -125.7029 

LR statistic 3.609221     Avg. log likelihood -0.524993 

Prob(LR statistic) 0.461467    

     
     Obs with Dep=0 183      Total obs 236 

Obs with Dep=1 53    

     
     
 

Modelo 2 

Dependent Variable: TROCA_SE_A_REDE_TROCAR_BINARIO 

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 11/19/19   Time: 16:14   

Sample: 1 236    

Included observations: 236   

Convergence achieved after 6 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -3.259797 0.405447 -8.040004 0.0000 
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EXISTENCIA_DE_BENEFICIOS_DE_CUSTO 0.525425 0.218122 2.408854 0.0160 

CONSIDERACAO_PELAS_ESCOLHAS_DA_
REDE_NA_ESCOLHA_1_A_5 0.706656 0.103980 6.796102 0.0000 

     
     McFadden R-squared 0.290826     Mean dependent var 0.241525 

S.D. dependent var 0.428918     S.E. of regression 0.361625 

Akaike info criterion 0.809532     Sum squared resid 30.47005 

Schwarz criterion 0.853564     Log likelihood -92.52480 

Hannan-Quinn criter. 0.827282     Deviance 185.0496 

Restr. deviance 260.9366     Restr. log likelihood -130.4683 

LR statistic 75.88706     Avg. log likelihood -0.392054 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 179      Total obs 236 

Obs with Dep=1 57    

     
     
 

Modelo 3 

Dependent Variable: TROCOU_DE_OPERADORA  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 04/21/20   Time: 13:01   

Sample: 1 236    

Included observations: 236   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.258230 0.225555 1.144865 0.2523 

EXISTENCIA_DE_BUNDLING -0.524174 0.284580 -1.841918 0.0655 

EXTENSAO_DO_BUNDLING -0.202077 0.092760 -2.178507 0.0294 

     
     McFadden R-squared 0.103128     Mean dependent var 0.224576 

S.D. dependent var 0.418190     S.E. of regression 0.400378 

Akaike info criterion 0.980842     Sum squared resid 37.35047 

Schwarz criterion 1.024874     Log likelihood -112.7394 

Hannan-Quinn criter. 0.998592     Deviance 225.4788 

Restr. deviance 251.4057     Restr. log likelihood -125.7029 

LR statistic 25.92698     Avg. log likelihood -0.477709 

Prob(LR statistic) 0.000002    

     
     Obs with Dep=0 183      Total obs 236 
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Obs with Dep=1 53    

     
     
 

Modelo 4 

Dependent Variable: TROCOU_DE_OPERADORA  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 11/13/19   Time: 12:16   

Sample: 1 236    

Included observations: 236   

Convergence achieved after 4 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 2.945435 0.586035 5.026038 0.0000 

NIVEL_SATISFACAO -0.199616 0.128232 -1.556672 0.1195 

DURACAO_DA_RELACAO -1.264325 0.142686 -8.860871 0.0000 

     
     McFadden R-squared 0.395956     Mean dependent var 0.224576 

S.D. dependent var 0.418190     S.E. of regression 0.317992 

Akaike info criterion 0.668899     Sum squared resid 23.56074 

Schwarz criterion 0.712930     Log likelihood -75.93003 

Hannan-Quinn criter. 0.686648     Deviance 151.8601 

Restr. deviance 251.4057     Restr. log likelihood -125.7029 

LR statistic 99.54568     Avg. log likelihood -0.321737 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 183      Total obs 236 

Obs with Dep=1 53    
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Anexo 4- Respostas aos questionários 

Características Demográficas 

Idade Sexo Nível de 
escolaridade 

Situação no mercado de 
trabalho 

Nº Pessoas 
no 

Agregado 
Familiar 

Nº de 
pessoas 

com 
menos de 
18 anos  

Rendimento Mensal 
Líquido do Agregado 

Familiar  

28 Masc Mestrado Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

59 Fem Doutoramento Empregado 3 0 entre 2500 e 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 2500 e 3000 

29 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

56 Fem Licenciatura Empregado 4 0 entre 2500 e 3000 

28 Masc Mestrado Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

30 Fem Licenciatura Empregado 3 0 entre 500 e 1000 

59 Fem Licenciatura Empregado 6 4 mais de 3000 

50 Fem Mestrado Empregado 4 2 mais de 3000 

49 Masc Licenciatura Empregado 6 3 mais de 3000 

30 Fem Mestrado Empregado 5 0 mais de 3000 

39 Fem Doutoramento Empregado 1 1 entre 1000 e 1500 

28 Fem Mestrado Empregado 2 0 mais de 3000 

28 Masc Licenciatura Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 4 1 entre 2500 e 3000 

23 Fem Licenciatura Desempregado 4 0 entre 2500 e 3000 

58 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

35 Masc Licenciatura Empregado 5 3 mais de 3000 

25 Fem Mestrado Empregado 5 0 mais de 3000 

23 Fem Ensino Secundário Estudante 4 0 entre 1500 e 2000 

32 Fem Mestrado Empregado 2 0 mais de 3000 

21 Masc Licenciatura Estudante 6 0 mais de 3000 

23 Fem Ensino Secundário Empregado 4 0 entre 1000 e 1500 

42 Masc Licenciatura Empregado 3 1 entre 1000 e 1500 
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21 Fem Licenciatura Estudante 5 1 mais de 3000 

24 Fem Licenciatura Empregado, Estudante 4 0 entre 1500 e 2000 

22 Fem Licenciatura Empregado, Estudante 2 0 entre 2000 e 2500 

26 Masc Mestrado Estudante 1 0 entre 500 e 1000 

23 Masc Licenciatura Empregado, Estudante 4 0 mais de 3000 

60 Fem Ensino Secundário Empregado 3 0 entre 500 e 1000 

41 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

19 Fem Ensino Secundário Estudante 3 0 entre 2000 e 2500 

32 Masc Mestrado Empregado 3 1 entre 2500 e 3000 

22 Fem Ensino Secundário Estudante 2 0 entre 500 e 1000 

31 Masc Licenciatura Desempregado 3 1 entre 1500 e 2000 

50 Fem Ensino Secundário Empregado 4 0 mais de 3000 

28 Masc Mestrado Empregado 4 0 mais de 3000 

59 Fem Ensino Secundário Empregado 3 0 entre 1500 e 2000 

45 Fem Ensino Secundário Empregado 3 1 entre 1500 e 2000 

54 Masc Ensino Secundário Empregado 4 0 entre 1500 e 2000 

63 Masc Ensino Secundário Reformado 2 0 entre 1000 e 1500 

43 Fem Mestrado Empregado 4 1 entre 2000 e 2500 

28 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

44 Fem Ensino Secundário Empregado 5 2 entre 1000 e 1500 

37 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

28 Masc Licenciatura Empregado 4 0 entre 500 e 1000 

42 Masc Licenciatura Empregado 1 0 entre 2500 e 3000 

29 Masc Mestrado Empregado 4 2 entre 1500 e 2000 

50 Fem Mestrado Empregado 4 1 entre 1000 e 1500 

45 Masc Mestrado Empregado 4 2 mais de 3000 

23 Fem Licenciatura Empregado, Estudante 4 0 entre 1000 e 1500 

58 Fem Ensino Secundário Empregado 2 0 mais de 3000 

23 Masc Licenciatura Estudante 4 0 entre 1000 e 1500 
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28 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

22 Fem Mestrado Estudante 2 0 entre 1000 e 1500 

29 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 1500 e 2000 

46 Fem Licenciatura Desempregado 4 2 entre 2500 e 3000 

25 Masc Mestrado Empregado 1 0 entre 1500 e 2000 

61 Masc Ensino Secundário Desempregado 1 0 entre 500 e 1000 

25 Fem Mestrado Estudante 4 0 entre 1500 e 2000 

50 Fem Licenciatura Empregado 1 0 mais de 3000 

29 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

31 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

27 Fem Mestrado Empregado 4 0 mais de 3000 

21 Masc Licenciatura Estudante 4 0 mais de 3000 

48 Fem Mestrado Empregado 3 1 mais de 3000 

27 Masc Mestrado Empregado 3 1 entre 2500 e 3000 

58 Masc Doutoramento Empregado 1 0 entre 2000 e 2500 

46 Masc Ensino Secundário Desempregado 3 0 entre 1000 e 1500 

40 Masc Mestrado Empregado 1 0 entre 2500 e 3000 

27 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

29 Masc Mestrado Empregado 3 1 entre 2000 e 2500 

24 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 1500 e 2000 

31 Masc Ensino Secundário Empregado 5 0 entre 500 e 1000 

24 Fem Mestrado Estudante 5 1 mais de 3000 

24 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 2500 e 3000 

25 Fem Mestrado Empregado 5 1 entre 1500 e 2000 

27 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

23 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 1000 e 1500 

45 Fem Licenciatura Empregado 3 1 entre 1500 e 2000 

23 Fem Licenciatura  Empregado, Estudante 2 0 entre 1000 e 1500 
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23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 500 e 1000 

23 Fem Licenciatura Estudante 4 0 entre 2000 e 2500 

23 Fem Licenciatura Empregado, Estudante 2 0 entre 2000 e 2500 

27 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 1500 e 2000 

26 Fem Mestrado Empregado 3 0 mais de 3000 

21 Masc Licenciatura Empregado 4 0 entre 1000 e 1500 

23 Fem Licenciatura Estudante 2 0 entre 1500 e 2000 

27 Fem Mestrado Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

22 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 500 e 1000 

37 Fem Ensino Secundário Empregado 4 2 entre 2500 e 3000 

28 Masc Ensino Secundário Empregado 3 0 mais de 3000 

23 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 1500 e 2000 

43 Fem Ensino Secundário Empregado 5 3 entre 500 e 1000 

23 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 2000 e 2500 

40 Fem Ensino Secundário Empregado 5 2 entre 1500 e 2000 

35 Fem Mestrado Empregado 3 1 mais de 3000 

50 Fem Licenciatura Desempregado 4 1 entre 1000 e 1500 

23 Fem Ensino Secundário Estudante 3 0 entre 500 e 1000 

23 Masc Licenciatura Empregado 5 0 mais de 3000 

22 Masc Licenciatura Empregado 3 0 entre 1000 e 1500 

23 Masc Licenciatura Estudante 4 0 entre 2000 e 2500 

48 Fem Ensino Básico Empregado 3 1 entre 1500 e 2000 

52 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

42 Fem Ensino Secundário Empregado 3 1 entre 1000 e 1500 

55 Fem Ensino Secundário Empregado 3 0 entre 500 e 1000 

58 Masc Ensino Secundário Empregado 5 1 entre 2500 e 3000 

21 Fem Licenciatura Empregado, Estudante 4 0 mais de 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 1000 e 1500 

43 Fem Ensino Secundário Empregado 2 2 entre 1500 e 2000 
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60 Masc Licenciatura Desempregado 1 0 entre 2000 e 2500 

22 Fem Mestrado Empregado 3 0 entre 1000 e 1500 

32 Fem Licenciatura Empregado 3 0 mais de 3000 

22 Fem Licenciatura Estudante 4 0 entre 2000 e 2500 

36 Masc Licenciatura Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

50 Masc Ensino Secundário Empregado 2 1 entre 500 e 1000 

23 Masc Mestrado Estudante 3 0 entre 1500 e 2000 

53 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

32 Masc Mestrado Empregado 3 1 entre 2500 e 3000 

21 Fem Mestrado Estudante 6 1 entre 1500 e 2000 

42 Masc Licenciatura Empregado 3 2 entre 1000 e 1500 

41 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

32 Fem Mestrado Empregado 4 2 entre 2500 e 3000 

30 Masc Licenciatura Empregado 1 1 entre 500 e 1000 

53 Fem Ensino Secundário Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

23 Fem Licenciatura Empregado 4 0 entre 2500 e 3000 

57 Masc Ensino Secundário Empregado 1 0 entre 1500 e 2000 

51 Masc Licenciatura Empregado 4 0 entre 2500 e 3000 

44 Fem Licenciatura Empregado 3 1 entre 1000 e 1500 

61 Fem Licenciatura Desempregado 4 0 mais de 3000 

57 Fem Mestrado Empregado 5 0 mais de 3000 

67 Masc Licenciatura Reformado 2 0 entre 2500 e 3000 

56 Masc Doutoramento Empregado 1 0 entre 1500 e 2000 

46 Fem Licenciatura Empregado 4 1 mais de 3000 

33 Masc Mestrado Empregado 3 1 mais de 3000 

24 Fem Mestrado Estudante 4 1 mais de 3000 

55 Masc Ensino Secundário Empregado 2 0 mais de 3000 

28 Masc Mestrado Empregado 5 0 entre 1000 e 1500 

29 Fem Mestrado Estudante 4 2 mais de 3000 



 

69 

 

49 Masc Licenciatura Empregado 4 1 mais de 3000 

28 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1500 e 2000 

47 Masc Licenciatura Empregado 5 3 mais de 3000 

23 Fem Mestrado Empregado 3 0 mais de 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 2000 e 2500 

29 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

41 Fem Licenciatura Empregado 3 1 entre 2500 e 3000 

21 Fem Licenciatura Empregado 3 0 entre 500 e 1000 

32 Fem Mestrado Empregado 4 2 mais de 3000 

20 Masc Ensino Secundário Estudante 3 1 entre 1500 e 2000 

23 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 1000 e 1500 

60 Fem Licenciatura Empregado 3 0 mais de 3000 

25 Fem Licenciatura Empregado 3 0 mais de 3000 

41 Fem Ensino Secundário Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

23 Fem Ensino Secundário Estudante 2 0 entre 500 e 1000 

62 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

38 Fem Mestrado Empregado 3 1 entre 1000 e 1500 

44 Fem Mestrado Empregado 2 2 entre 2000 e 2500 

44 Fem Licenciatura Empregado 4 2 entre 1500 e 2000 

46 Fem Mestrado Empregado 2 1 entre 1000 e 1500 

23 Masc Ensino Secundário Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

29 Masc Mestrado Empregado 3 1 mais de 3000 

39 Fem Licenciatura Empregado 3 1 entre 1000 e 1500 

26 Fem Licenciatura Empregado 3 3 mais de 3000 

25 Fem Mestrado Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

26 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

30 Fem Mestrado Desempregado 2 0 entre 1500 e 2000 

28 Fem Mestrado Empregado 4 2 entre 1500 e 2000 

30 Fem Mestrado Empregado 2 0 menos de 500 



 

70 

 

22 Fem Ensino Secundário Estudante 5 0 mais de 3000 

61 Fem Ensino Secundário Empregado 2 0 mais de 3000 

39 Masc Mestrado Empregado 3 1 entre 2000 e 2500 

33 Masc Mestrado Empregado 3 1 mais de 3000 

23 Fem Mestrado Empregado, Estudante 1 0 entre 1000 e 1500 

63 Fem Licenciatura Reformado 4 0 mais de 3000 

21 Fem Licenciatura Desempregado 4 0 entre 2000 e 2500 

21 Fem Licenciatura Estudante 4 1 entre 1000 e 1500 

44 Fem Licenciatura Empregado 4 2 entre 2500 e 3000 

27 Masc Mestrado Empregado 1 0 entre 1500 e 2000 

26 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

54 Fem Doutoramento Empregado 5 0 mais de 3000 

30 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

62 Fem Mestrado Empregado 2 0 mais de 3000 

23 Fem Licenciatura Estudante 5 0 mais de 3000 

26 Masc Mestrado Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

66 Fem Licenciatura Empregado 2 0 mais de 3000 

45 Masc Licenciatura Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

59 Masc Doutoramento Empregado 3 0 entre 2500 e 3000 

33 Fem Mestrado Empregado 4 2 entre 2500 e 3000 

41 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 1000 e 1500 

61 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1500 e 2000 

25 Fem Mestrado Empregado 3 0 entre 2000 e 2500 

40 Fem Mestrado Empregado 4 2 entre 1500 e 2000 

56 Masc Ensino Secundário Empregado 5 2 entre 2500 e 3000 

24 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

26 Fem Mestrado Empregado 2 1 entre 500 e 1000 

27 Fem Mestrado Empregado 3 0 entre 2000 e 2500 

54 Fem Licenciatura Empregado 5 0 mais de 3000 
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59 Fem Licenciatura Empregado 3 0 entre 2500 e 3000 

34 Masc Mestrado Empregado 5 0 mais de 3000 

27 Masc Licenciatura Empregado 2 0 entre 2000 e 2500 

23 Fem Mestrado Empregado, Estudante 4 0 mais de 3000 

23 Fem Mestrado Estudante 4 0 mais de 3000 

28 Fem Mestrado Empregado 2 0 entre 1500 e 2000 

50 Fem Ensino Secundário Empregado 4 1 entre 1500 e 2000 

53 Fem Mestrado Empregado 4 0 entre 1000 e 1500 

22 Fem Licenciatura Estudante 4 0 entre 2500 e 3000 

30 Fem Licenciatura Empregado 1 0 entre 500 e 1000 

23 Fem Licenciatura Estudante 3 0 entre 2500 e 3000 

37 Fem Ensino Secundário Empregado 5 2 entre 2500 e 3000 

28 Masc Licenciatura Estudante 3 0 mais de 3000 

28 Masc Licenciatura Empregado 3 0 mais de 3000 

20 Fem Ensino Secundário Estudante 4 0 entre 1500 e 2000 

22 Masc Licenciatura Estudante 5 2 mais de 3000 

58 Fem Doutoramento Empregado 5 0 entre 2500 e 3000 

58 Masc Licenciatura Empregado 4 0 entre 2500 e 3000 

56 Fem Licenciatura Empregado 2 0 entre 2500 e 3000 

56 Fem Licenciatura Empregado 6 0 entre 2500 e 3000 

30 Masc Mestrado Estudante 1 0 entre 1000 e 1500 

23 Masc Licenciatura Empregado 1 0 entre 1000 e 1500 

35 Fem Ensino Secundário Desempregado 1 0 entre 500 e 1000 

57 Fem Licenciatura Empregado 3 0 entre 2500 e 3000 

89 Fem Ensino Básico Reformado 1 0 entre 500 e 1000 

23 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 1500 e 2000 

41 Fem Doutoramento Empregado 6 2 entre 2500 e 3000 

23 Fem Licenciatura Empregado 3 1 entre 1500 e 2000 

65 Masc Licenciatura Reformado 1 0 entre 1000 e 1500 
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62 Masc Licenciatura Empregado 5 2 entre 1500 e 2000 

56 Masc Ensino Secundário Desempregado 3 0 entre 500 e 1000 

23 Masc Licenciatura Estudante 3 0 entre 2000 e 2500 

56 Masc Licenciatura Estudante 2 0 entre 1000 e 1500 

65 Fem Licenciatura Reformado 2 0 entre 1500 e 2000 

70 Fem Ensino Secundário Reformado 2 0 entre 1500 e 2000 

75 Fem Ensino Secundário Reformado 2 0 entre 1500 e 2000 

56 Fem Ensino Secundário Empregado 1 0 entre 2500 e 3000 

30 Masc Doutoramento Empregado 1 0 entre 2500 e 3000 

Efeitos de Rede 

 

Se as pessoas com quem mais 
comunica trocarem de operadora 
de telecomunicações é provável 

que troque também? 

Quando está a escolher uma 
operadora tem em consideração 
as operadoras escolhidas pelos 

seus amigos e família? 

A sua operadora dá benefícios de 
custos nas comunicações dentro 

de uma mesma rede? 

1 Não 1 Não 

2 Não 2 Não 

3 Sim 4 Não 

4 Sim 3 Sim 

5 Sim 3 Sim 

6 Não 1 Não 

7 Não 2 Não 

8 Sim 3 Não 

9 Sim 4 Não 

10 Sim 3 Sim 

11 Sim 3 Sim 

12 Sim 5 Não 

13 Sim 3 Sim 

14 Sim 4 Sim 

15 Sim 5 Sim 

16 Não 1 Não 
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17 Sim 5 Não 

18 Sim 4 Não 

19 Sim 4 Sim 

20 Não 1 Não 

21 Não 2 Não 

22 Não 2 Sim 

23 Não 1 Não 

24 Não 1 Não 

25 Sim 5 Sim 

26 Sim 4 Sim 

27 Sim 4 Sim 

28 Sim 3 Sim 

29 Sim 3 Sim 

30 Não 1 Sim 

31 Sim 4 Não 

32 Sim 3 Sim 

33 Sim 3 Não 

34 Não 1 Sim 

35 Não 1 Sim 

36 Não 2 Sim 

37 Sim 3 Não 

38 Não 2 Não 

39 Não 1 Não 

40 Não 2 Sim 

41 Sim 3 Não 

42 Sim 4 Não 

43 Não 1 Sim 

44 Não 2 Não 

45 Não 1 Não 
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46 Sim 5 Sim 

47 Sim 3 Sim 

48 Não 1 Sim 

49 Sim 3 Sim 

50 Sim 3 Não 

51 Sim 4 Sim 

52 Não 2 Sim 

53 Sim 4 Sim 

54 Não 1 Não 

55 Sim 3 Sim 

56 Sim 4 Não 

57 Não 1 Não 

58 Não 1 Não 

59 Não 1 Não 

60 Não 2 Sim 

61 Sim 4 Sim 

62 Não 1 Não 

63 Sim 5 Sim 

64 Sim 3 Não 

65 Sim 4 Não 

66 Sim 5 Sim 

67 Sim 4 Sim 

68 Sim 3 Não 

69 Não 1 Sim 

70 Sim 3 Sim 

71 Não 1 Não 

72 Sim 4 Sim 

73 Não 1 Sim 

74 Sim 4 Sim 
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75 Sim 3 Sim 

76 Sim 3 Sim 

77 Não 2 Sim 

78 Sim 4 Sim 

79 Sim 4 Sim 

80 Sim 3 Sim 

81 Não 1 Sim 

82 Sim 3 Não 

83 Sim 4 Não 

84 Sim 3 Sim 

85 Não 1 Sim 

86 Não 1 Sim 

87 Não 2 Sim 

88 Sim 4 Não 

89 Não 1 Não 

90 Sim 3 Sim 

91 Sim 5 Sim 

92 Não 1 Não 

93 Sim 3 Não 

94 Sim 4 Sim 

95 Sim 4 Sim 

96 Não 1 Sim 

97 Sim 4 Sim 

98 Não 1 Sim 

99 Não 1 Sim 

100 Sim 3 Sim 

101 Sim 3 Sim 

102 Não 2 Não 

103 Sim 3 Não 
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104 Não 1 Sim 

105 Sim 3 Não 

106 Não 1 Sim 

107 Sim 3 Sim 

108 Não 2 Sim 

109 Não 1 Sim 

110 Sim 3 Sim 

111 Não 1 Não 

112 Não 1 Sim 

113 Sim 3 Sim 

114 Não 1 Não 

115 Sim 5 Não 

116 Sim 4 Não 

117 Não 1 Não 

118 Sim 3 Sim 

119 Não 1 Não 

120 Sim 4 Sim 

121 Sim 3 Sim 

122 Sim 5 Sim 

123 Sim 3 Sim 

124 Não 1 Não 

125 Sim 3 Sim 

126 Não 2 Sim 

127 Não 1 Não 

128 Sim 5 Sim 

129 Não 2 Não 

130 Sim 3 Sim 

131 Sim 3 Não 

132 Não 1 Sim 
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133 Sim 4 Sim 

134 Sim 3 Não 

135 Sim 4 Sim 

136 Sim 4 Não 

137 Sim 5 Não 

138 Sim 3 Não 

139 Sim 4 Sim 

140 Não 2 Não 

141 Não 1 Sim 

142 Não 2 Não 

143 Não 2 Sim 

144 Sim 3 Não 

145 Sim 4 Não 

146 Não 1 Sim 

147 Sim 3 Sim 

148 Sim 5 Sim 

149 Sim 4 Não 

150 Não 1 Não 

151 Não 2 Sim 

152 Sim 4 Sim 

153 Não 2 Sim 

154 Sim 4 Sim 

155 Não 1 Sim 

156 Não 1 Não 

157 Sim 3 Sim 

158 Não 1 Sim 

159 Sim 3 Sim 

160 Sim 4 Não 

161 Não 2 Não 
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162 Sim 5 Não 

163 Sim 3 Sim 

164 Sim 3 Sim 

165 Sim 4 Não 

166 Sim 4 Sim 

167 Sim 4 Sim 

168 Sim 3 Não 

169 Não 1 Não 

170 Sim 3 Não 

171 Não 2 Sim 

172 Sim 3 Sim 

173 Sim 3 Não 

174 Não 1 Sim 

175 Sim 4 Não 

176 Sim 3 Sim 

177 Sim 4 Sim 

178 Não 1 Não 

179 Sim 4 Não 

180 Sim 4 Sim 

181 Sim 5 Sim 

182 Não 1 Não 

183 Não 1 Sim 

184 Não 1 Não 

185 Não 1 Não 

186 Não 1 Sim 

187 Não 1 Sim 

188 Não 2 Não 

189 Sim 4 Não 

190 Não 1 Sim 
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191 Não 2 Sim 

192 Não 1 Não 

193 Sim 3 Não 

194 Não 2 Não 

195 Não 1 Não 

196 Sim 5 Não 

197 Sim 4 Não 

198 Sim 3 Não 

199 Não 2 Não 

200 Sim 3 Não 

201 Sim 3 Sim 

202 Sim 4 Sim 

203 Não 2 Sim 

204 Não 2 Sim 

205 Sim 4 Sim 

206 Sim 3 Não 

207 Sim 4 Sim 

208 Não 2 Não 

209 Não 1 Não 

210 Sim 3 Sim 

211 Sim 3 Sim 

212 Sim 4 Sim 

213 Não 2 Não 

214 Não 1 Não 

215 Sim 5 Não 

216 Não 2 Não 

217 Sim 4 Não 

218 Não 2 Não 

219 Sim 5 Sim 
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220 Sim 5 Sim 

221 Sim 4 Não 

222 Sim 5 Sim 

223 Sim 3 Não 

224 Sim 5 Sim 

225 Sim 4 Não 

226 Sim 4 Não 

227 Não 2 Não 

228 Sim 4 Não 

229 Sim 4 Sim 

230 Sim 5 Sim 

231 Sim 4 Não 

232 Sim 3 Não 

233 Sim 3 Não 

234 Não 2 Não 

235 Não 2 Não 

236 Sim 3 Não 

 

Relação com a operadora 

 Operador
a atual 

Quais os tipos de serviços que o seu contrato 
inclui? 

Os 
serviços 
encontr
am-se 

agrupad
os num 
mesmo 
pacote? 

Nível 
de 

satisfa
ção 
atual 

Duração da 
Relação 

Trocou 
de 

Operad
ora nos 
últimos 

24 
meses? 

1 Vodafone Telemóvel Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

2 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

3 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

4 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
menos de um 

ano 
Sim 
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5 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 1 

mais de dois 
anos 

Não 

6 Vodafone Telemóvel Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

7 MEO Telefone Fixo,Televisão Sim 5 
menos de um 

ano 
Sim 

8 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

9 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa,Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

10 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

11 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

12 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 4 

entre um e 
dois anos 

Não 

13 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
menos de um 

ano 
Sim 

14 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

entre um e 
dois anos 

Não 

15 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

16 Nos Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

17 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

18 Nos Telefone Fixo,Televisão Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

19 Vodafone Internet Fixa,Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

20 MEO Telemóvel Não 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 

21 
MEO, 
Nos 

Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 
Fixa, Internet Móvel 

Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

22 Vodafone Internet Fixa,Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

23 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Não 4 

entre um e 
dois anos 

Sim 

24 Vodafone Internet Fixa,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 
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25 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

26 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

27 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

entre um e 
dois anos 

Não 

28 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

29 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

30 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

menos de um 
ano 

Não 

31 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

menos de um 
ano 

Não 

32 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 

33 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

34 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

35  Internet Fixa,Televisão Sim 3 
menos de um 

ano 
Sim 

36 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Não 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

37 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

menos de um 
ano 

Sim 

38  Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 
Fixa, Internet Móvel 

Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

39 MEO Internet Fixa,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

40 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

41 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 1 

mais de dois 
anos 

Não 

42 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

43 MEO Internet Fixa,Telemovel Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

44 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 
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45 
MEO, 

Vodafone 
Telemóvel Não 4 

mais de dois 
anos 

Sim 

46 Vodafone Internet Fixa,Televisão Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

47 Vodafone Internet Fixa,Televisão Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

48 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

49 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

50 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

51 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

52 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 2 

mais de dois 
anos 

Não 

53 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

54 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 2 
mais de dois 

anos 
Não 

55 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

56 
MEO, 
Nos 

Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 
Fixa, Internet Móvel 

Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

57 wtf Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

58 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 2 

mais de dois 
anos 

Não 

59 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

60 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

61 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

62 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

63 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

64 
MEO, 
Nos 

Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 
Fixa, Internet Móvel 

Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 
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65 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

66 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

67 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

68 
Vodafone

, Wtf 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

69 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

70 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

71 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

72 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

73 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

74 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Não 

75 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

76 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

77 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

78 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

79 Nos Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

80 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

81 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

82 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

83 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

84 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 
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85 Vodafone Telemóvel Não 3 
mais de dois 

anos 
Não 

86 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
menos de um 

ano 
Sim 

87 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 

88 Vodafone Telemóvel Não 2 
mais de dois 

anos 
Não 

89 Nos Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

90 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

menos de um 
ano 

Não 

91 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 5 
menos de um 

ano 
Não 

92 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

93 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

94 
MEO, 

Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Não 4 

entre um e 
dois anos 

Sim 

95 MEO Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

96 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

97 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 2 

menos de um 
ano 

Não 

98 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

99 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

100 Vodafone Telemóvel Não 3 
mais de dois 

anos 
Não 

101 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

102 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

103 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

104 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 
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105 
MEO, 

Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Não 

106 Nos Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

107 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

108 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

109 
MEO, 
Nos 

Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 
Fixo 

Sim 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 

110 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

111 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

112 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

113 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

114 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

115 Nos Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

116 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

117 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

118 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

119 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

120 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

121 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

122 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

123 
MEO, 

Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

124 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 
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125 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

126 Vodafone Telemóvel Não 3 
entre um e 
dois anos 

Não 

127 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 2 

entre um e 
dois anos 

Sim 

128 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

129 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

130 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

131 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

132 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

133 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Não 

134 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

135 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

136 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

137 Nos Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
menos de um 

ano 
Sim 

138 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

139 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

140 
MEO, 

Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

141 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 2 

mais de dois 
anos 

Não 

142 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

143 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

144 Vodafone Telemóvel Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 
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145 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

146 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
menos de um 

ano 
Sim 

147 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

148 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

149 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

150 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

151 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

entre um e 
dois anos 

Sim 

152 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

153 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

entre um e 
dois anos 

Sim 

154 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

155 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

156 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

157 Vodafone 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

158 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa, Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

159 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

160 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
menos de um 

ano 
Não 

161 WTF Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

162 Wtf Telefone Fixo,Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

163 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

164 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 
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165 MEO Telefone Fixo,Televisão Sim 3 
entre um e 
dois anos 

Não 

166 Vodafone Telemóvel Não 4 
entre um e 
dois anos 

Não 

167 
MEO, 
Nowo 

Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 
Fixa, Internet Móvel 

Sim 4 
menos de um 

ano 
Não 

168 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

169 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 
mais de dois 

anos 
Não 

170 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

171 
Vodafone

, Nos 
Telefone Fixo,Televisão Não 3 

mais de dois 
anos 

Sim 

172 Vodafone Telemóvel Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 

173 Vodafone Telemóvel Não 3 
mais de dois 

anos 
Não 

174 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

menos de um 
ano 

Sim 

175 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 2 
mais de dois 

anos 
Não 

176 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

177 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

178 
MEO, 

Vodafone 
Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

179 Vodafone Telefone Fixo,Televisão Sim 4 
menos de um 

ano 
Sim 

180 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 

181 Nos Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

182 
MEO, 
Nowo 

Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 
Fixo 

Sim 5 
menos de um 

ano 
Não 

183 Vodafone Telemóvel Não 5 
menos de um 

ano 
Não 

184 Vodafone Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Não 
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185 Vodafone Telemóvel Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 

186 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

187 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

188 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

189 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

190 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

191 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

192 Nos Telemóvel Não 5 
mais de dois 

anos 
Sim 

193 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

194 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 2 

entre um e 
dois anos 

Não 

195 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

196 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

menos de um 
ano 

Não 

197 Vodafone Telemóvel Não 4 
mais de dois 

anos 
Não 

198 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
menos de um 

ano 
Sim 

199 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

200 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

201 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 5 
mais de dois 

anos 
Não 

202 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

203 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 1 

mais de dois 
anos 

Não 

204 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Não 
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205 Nos 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

206 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

207 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

208 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

209 MEO 
Telemóvel,Telefone Fixo,Televisão,Internet 

Fixa,Internet Móvel 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

210 Nos Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
mais de dois 

anos 
Não 

211 MEO Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Sim 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

212 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

menos de um 
ano 

Não 

213 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

214 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

215 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

216 MEO Telefone Fixo, Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Sim 

217 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

218 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

219 MEO Telemóvel Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

220 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Sim 5 
mais de dois 

anos 
Sim 

221 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Não 1 
entre um e 
dois anos 

Sim 

222 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

223 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 3 

mais de dois 
anos 

Não 

224 Nos Telefone Fixo, Televisão Sim 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 
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225 Vodafone Internet Fixa,Telemovel Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 

226 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 

227 Nos Telemóvel Não 3 
menos de um 

ano 
Sim 

228 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Não 4 
menos de um 

ano 
Sim 

229 Vodafone Telefone Fixo, Televisão Não 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

230 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Não 4 
entre um e 
dois anos 

Sim 

231 Nos 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 4 

mais de dois 
anos 

Não 

232 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Não 3 

entre um e 
dois anos 

Sim 

233 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

234 MEO 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 5 

mais de dois 
anos 

Não 

235 Vodafone 
Telemóvel,Televisão,Internet Fixa, Telefone 

Fixo 
Sim 2 

mais de dois 
anos 

Não 

236 Vodafone Telefone Fixo,Televisão,Internet Fixa Não 3 
entre um e 
dois anos 

Sim 

 

Motivos de troca de operadora 

                                    Porque trocou de operadora? 

Considera que a 
possibilidade de 

existência de 
portabilidade de 

número facilitou o 
seu processo de 

troca? 

1 A nova operadora era mais barata 5 

4 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 

6 A nova operadora oferece melhores preços 4 

7 Emprego. O novo cartão é pago pela empresa onde trabalho. 5 

13 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 
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20 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
4 

23 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 4 

32 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 

35 A nova operadora oferece melhores preços 1 

36 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 4 

37 A nova operadora oferece melhores preços 4 

43 Mudei de casa. Escolhi a operadora com melhor cobertura e atendendo ao valor. 1 

45 A nova operadora oferece melhores preços 1 

48 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
5 

82 imputaram-se serviços que nunca subscrevi e apresentaram-me facturas escandalosas. 1 

86 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
1 

87 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
4 

94 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
5 

101 A nova operadora oferece melhores preços 5 

109 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 5 

116 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 5 

127 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 5 

129 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 

137 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
5 

144 A nova operadora oferece melhores preços 5 

146 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 

151 
Mudança de residência para local sem cobertura fibra da Vodafone, por isso, tive de 

trocar. 
5 

153 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 4 

161 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 1 

168 
A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade 
do serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora), A nova operadora 

oferece melhores preços 
1 
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171 A nova operadora oferece melhores preços 4 

172 
A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade 

do serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
4 

174 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
5 

176 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
2 

179 mudei de casa e passei a ter um contrato em meu nome 4 

185 A nova operadora oferece melhores preços 5 

192 A nova operadora oferece melhores preços 5 

198 
A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade 

do serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
4 

211 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
3 

213 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 3 

216 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
5 

219 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
5 

220 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
5 

221 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 5 

224 

Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora), A nova operadora 
oferece melhores preços 

5 

225 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
4 

226 A nova operadora oferece melhores preços 4 

227 
A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade 

do serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
4 

228 
A minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade 

do serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
4 

229 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 

nova operadora oferece melhores preços 
5 

230 Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora 4 
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232 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
3 

236 
Não me encontrava satisfeito com os serviços fornecidos pela minha antiga operadora, A 
minha nova operadora oferece grandes benefícios técnicos (por exemplo a qualidade do 

serviço na minha área de residência é melhor na nova operadora) 
3 

 

Motivos de não troca de operadora 

 

Porque não trocou de operadora? Encontr
a-se 

dentro 
período 

de 
fidelizaç

ão? 

No fim do 
período de 
fidelização 
tenciona 
mudar de 

operadora? 

2 O processo de pesquisa de outros fornecedores é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

5 Não existem alternativas melhores Sim Não 

8 A operadora com melhores condições não tem fibra na minha zona de residência  Sim Não 

9 Não existem alternativas melhores Sim Sim 

10 Não existem alternativas melhores Não 

 

11 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

12 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

14 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

15 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

16 Não existem alternativas melhores Não 

 

17 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

18 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

19 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

21 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Sim Ainda não 
decidi 

22 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

24 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Não 
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25 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

26 Não existem alternativas melhores Sim Não 

27 Não existem alternativas melhores Sim Não 

28 Não existem alternativas melhores Não 

 

29 Não existem alternativas melhores Não 

 

30 Não existem alternativas melhores Sim Não 

31 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

33 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Não 

 

34 Não existem alternativas melhores Sim Não 

38 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Sim 

39 Pelo facto de ser cliente antiga são sempre propostas soluções mais em conta que 
nos outros operadores. 

Sim Não 

40 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

41 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, Estou à espera de melhor oportunidade 

Não 

 

42 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

44 Não existem alternativas melhores Não 

 

46 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

47 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

49 Não existem alternativas melhores Não 

 

50 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

51 Temos pacote familiar Sim Não 

52 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Ainda não 
decidi 

53 Não existem alternativas melhores Não 

 

54 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

55 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 
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56 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

57 Não existem alternativas melhores Não 

 

58 Não existem alternativas melhores Não 

 

59 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

60 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

61 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

62 Não existem alternativas melhores Não 

 

63 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

64 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

65 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Sim 

66 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

67 Não existem alternativas melhores Sim Não 

68 Não existem alternativas melhores Não 

 

69 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora Sim Sim 

70 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

71 Não existem alternativas melhores Sim Sim 

72 Não existem alternativas melhores Sim Não 

73 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

74 benefícios de contrato Sim Ainda não 
decidi 

75 Estou satisfeito com a minha Não 

 

76 Gosto desta operadora Sim Não 

77 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Ainda não 
decidi 

78 estou satisfeita Sim Não 

79 Não existem alternativas melhores Não 

 

80 Não existem alternativas melhores Não 

 

81 Não existem alternativas melhores Sim Não 
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83 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

84 Supera as expectativas e o ideal  Sim Não 

85 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Não 

 

88 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

89 Contratos de serviços de telemóvel, para apenas 1 pessoa, não compensam. Não 

 

90 Não existem alternativas melhores Sim Não 

91 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Ainda não 
decidi 

92 Não existem alternativas melhores Sim Não 

93 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

95 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

96 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Não 

 

97 O contrato ainda não terminou  Sim Sim 

98 Não existem alternativas melhores Não 

 

99 Não existem alternativas melhores Não 

 

100 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

102 Não existem alternativas melhores Não 

 

103 Não existem alternativas melhores Sim Não 

104 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

105 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

106 Não existem alternativas melhores Não 

 

107 Não existem alternativas melhores Sim Não 

108 Não existem alternativas melhores Não 

 

110 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

111 Não existem alternativas melhores Sim Não 

112 Não existem alternativas melhores Sim Não 

113 Não existem alternativas melhores Não 
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114 Não existem alternativas melhores Não 

 

115 Não existem alternativas melhores Não 

 

117 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

118 Não existem alternativas melhores Não 

 

119 Não existem alternativas melhores Não 

 

120 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

121 Não existem alternativas melhores Sim Não 

122 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

123 Estou satisfeito com as operadoras que tenho Não 

 

124 Não existem alternativas melhores Não 

 

125 Não existem alternativas melhores Não 

 

126 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora Sim Ainda não 
decidi 

128 Não existem alternativas melhores Não 

 

130 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Ainda não 
decidi 

131 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

132 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Sim Não 

133 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

134 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Não 

 

135 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Sim Ainda não 
decidi 

136 Recebi sempre melhorias no final do período de fidelização Sim Ainda não 
decidi 

138 Não existem alternativas melhores Não 

 

139 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

140 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 
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141 Período de fidelização Não 

 

142 Não existem alternativas melhores Não 

 

143 Não existem alternativas melhores Não 

 

145 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

147 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Sim Sim 

148 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

149 Não existem alternativas melhores Não 

 

150 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Não 

152 Não existem alternativas melhores Não 

 

154 Não existem alternativas melhores Sim Não 

155 Não existem alternativas melhores Não 

 

156 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

157 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

158 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

159 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

160 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

162 Encontro-me satisfeita Não 

 

163 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

164 Não existem alternativas melhores Não 

 

165 Não existem alternativas melhores Não 

 

166 Não existem alternativas melhores Não 

 

167 Vivo há menos de um ano em Portugal. É meu primeiro contrato de 
telecomunicações 

Sim Ainda não 
decidi 

169 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

170 Não existem alternativas melhores Não 
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173 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

175 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

177 Estou satisfeita com o serviço atual Sim Não 

178 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

180 Estou satisfeita com a minha operadora, não procuro outra. Sim Não 

181 Não existem alternativas melhores Não 

 

182 Não existem alternativas melhores Não 

 

183 Não existem alternativas melhores Não 

 

184 Não existem alternativas melhores Não 

 

186 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

187 Não existem alternativas melhores Sim Não 

188 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Ainda não 
decidi 

189 Não existem alternativas melhores Não 

 

190 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

191 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

193 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

194 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Sim Ainda não 
decidi 

195 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca Não 

 

196 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

197 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

199 Não existem alternativas melhores Sim Não 

200 Uso um pacote familiar: quanto mais formos, menos pagamos Sim Ainda não 
decidi 

201 Não existem alternativas melhores Sim Não 

202 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

203 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Sim Sim 

204 Não existem alternativas melhores Sim Não 
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205 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado trabalhoso Não 

 

206 Encontro-me no periodo de fidelização Sim Sim 

207 Estou satisfeita com o serviço prestado Não 

 

208 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores, Fidelizada 

Sim Não 

209 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, Não existem alternativas melhores 

Sim Ainda não 
decidi 

210 O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Não 

212 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, Não existem alternativas melhores, Experiência Negativa com a 
maioria das outras operadoras. 

Não 

 

214 Não existem alternativas melhores Sim Ainda não 
decidi 

215 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, O meu 
telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora 

Não 

 

217 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Não 

 

218 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, O meu 
telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora 

Não 

 

222 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca, O meu 
telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Sim 

223 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Não 

 

231 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Não 

 

233 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Não 

 

234 O meu telemóvel encontra-se bloqueado na minha atual operadora, Não existem 
alternativas melhores 

Sim Não 

235 O processo de pesquisa de melhores condições contratuais é demasiado 
trabalhoso, O benefício de trocar não compensa os encargos da troca 

Sim Sim 
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