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1. Introdução 

No presente projecto de seminário da licenciatura em Ciências da Comunicação o nosso 

principal objectivo foi investigar a percepção dos consumidores em relação às marcas brancas 

e às marcas da distribuição, que à luz da conjuntura de crise do nosso país, do aumento da 

taxa de desemprego, da tendência crescente dos consumidores para pouparem nas suas 

compras de supermercado, justificou a escolha do tema. Ao longo dos últimos anos 2008, 2009 

e 2010 os estudos sobre este tema aumentaram: António Cardoso e Paula Alves da 

Universidade Fernando Pessoa elaboraram um estudo em 2008 dedicado ao tema “Atitude dos 

consumidores relativamente à marca dos distribuidores”
1
; ou o artigo publicado com o título 

“Marcas brancas querem atingir 30% das vendas” publicado em 2009
2
, existem muitos outros 

artigos e trabalhos científicos: Fontenelle e Pereira, (1996), Helfer e Orsoni (1996), Rousseau 

(1997), Carvalho e Cunha, (1998), Batra e Sinha (2000), Sim e Min (2001), Collins e Lindely, 

2003), Lee, (2004), Pardo (2004), Labeagaetal (2007), Ailawadietal (2007) que falam deste 

assunto, no entanto para sustentar o presente seminário, para além dos dados recolhidos 

através da nossa própria pesquisa, preferimos utilizar artigos científicos recentes como o de 

Cardoso e Alves (2009)
3
e artigos como notícias entre outros do género. 

Para o enriquecimento da pesquisa deste estudo, extraímos uma pequena amostra de duas 

localidades distintas: Lisboa e São Brás de Alportel, ai foram utilizados métodos quantitativos, 

inquéritos (131 inquéritos na região de Lisboa e 40 na região de São Brás de Alportel), e 

métodos qualitativos, entrevistas, simultaneamente foi pedido aos inquiridos que desses a sua 

opinião sobre vários supermercados (Pingo Doce, Minipreço, Modelo/Continente, Lidl e 

Intermarché/Ecomarché) e aprofundou-se a comparação entre dois conceitos de 

supermercados bem diferentes: o Pingo Doce e o Minipreço e as suas marcas. 

A nossa pesquisa foi orientada por cinco objectivos específicos: 

 

1. Tentativa de definição do conceito de lowcost na distribuição; 

2. Definir os traços gerais das estratégias de lowcost do Minipreço e do Pingo Doce; 

3. Analisar o significado das marcas brancas, das marcas da distribuição e das marcas 

do fabricante para o consumidor; 

4. Compreender a atitude do consumidor face às marcas brancas, às marcas do 

distribuidor e aos supermercados, Minipreço e Pingo Doce; 

5. Analisar as razões económicas, sociais e educacionais que levam o consumidor a 

optar por marcas lowcost; 

 

Quando analisamos as razões que levam a diferentes comportamentos de consumo, 

verificamos que existem grandes diferenças entre sexos e idades e que ao contrário do que se 

                                                           
1
Cfhttps://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf consultado a 10/06/2010. 

2
Cfhttp://anilact.pt/content/view/1185/2/ consultado a 03/06/2010 

3
Cfhttps://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf consultado a 10/06/2010. 

https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf
http://anilact.pt/content/view/1185/2/
https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf
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pensava no início do estudo as variáveis rendimento, habilitações, profissão não são variáveis 

de grande relevância explicativa para esta problemática em concreto. Ou seja, estas variáveis 

(rendimento, habilitações e profissão) são sempre importantes para explicar o consumo mas 

não quando falamos de compras de supermercado e de marcas brancas e do distribuidor. 

Variáveis como proximidade, hábito, preço,qualidade (produtos frescos e de confiança) são 

factores que explicam melhor as variações no consumo
4
. 

 

2. História do Pingo Doce 

A cadeia de supermercado Pingo Doce apareceu em 1980 e pertencia ao Grupo Jerónimo 

Martins. Em 1983/1985 o Grupo Jerónimo Martins e um retalhista belga, Delhaize "LeLion", 

constituíram uma joint venture, o grupo belga passa a ser accionista do Pingo Doce. Mais 

tarde, em 1992 o Pingo Doce adquire a parte do negócio do retalhista belga e faz mais 

parcerias com empresas exteriores (RoyalAhold NV, empresa Holandesa). De facto, este grupo 

esteve sempre em crescimento, já em 1987 adquiriram 15 lojas do Grupo Pão de Açúcar; em 

1993 adquirem 45 Supermercados Modelo e 53 Supermercados Inô e transformam-se em 

líderes do segmento em Portugal, nos anos seguintes até 1997 continuam a sua expansão com 

a compra de pequenas cadeias. Adoptam um novo conceito baseado na organização, 

facilidade e rapidez, dão destaque aos frescos e apostam numa compra confortável. São 

pioneiros no conceito de supermercado virtual em Portugal em 1998 e em 1999 lançam as 

etiquetas electrónicas (aparecia o preço em escudos e a sua reconversão para euros). 

 

 

Em 2002 a marca Pingo Doce sofreu um reposicionamento estratégico que assentava 

sobretudo na variável preço “O Pingo Doce baixou os preços”. Dois anos mais tarde, o Pingo 

Doce investe em produtos da sua marca (marca Pingo Doce), este reposicionamento demorou 

algum tempo a ter efeito no consumidor, só em 2007 é que as marcas do distribuidor têm uma 

presença significativa no supermercado e nesse ano foram feitas várias apostas que definem o 

Pingo Doce tal como ele hoje é.
5
 

 

3. História do Minipreço 

De origem espanhola, a marca de supermercados Dia iniciou actividade em 1979 com o 

conceito inovador de discount até à data, apenas em 1993 é que estes supermercados 

internacionalizam-se e chegam a Portugal com a mesma estratégia de preços baixos. Em 1998 
                                                           
4
 Nota: ao longo do estudo (na segunda parte) este último parágrafo vai ser desenvolvido. 

5
Cfhttp://www.pingodoce.pt/artigo.aspx?sid=cd3ff756-165a-41c4-b0d0-

cf8dccb3807c&cntx=rMcP3cPOkJBl1ENxXTxCT1caisnsxcNjQL40y%2FZHhB8%3D#1993 história do 

Pingo Doce consultada a 08/09/2010. 

http://www.pingodoce.pt/artigo.aspx?sid=cd3ff756-165a-41c4-b0d0-cf8dccb3807c&cntx=rMcP3cPOkJBl1ENxXTxCT1caisnsxcNjQL40y%2FZHhB8%3D#1993
http://www.pingodoce.pt/artigo.aspx?sid=cd3ff756-165a-41c4-b0d0-cf8dccb3807c&cntx=rMcP3cPOkJBl1ENxXTxCT1caisnsxcNjQL40y%2FZHhB8%3D#1993
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desenvolve o conceito do cartão Clube Dia, em 1999/2000 assiste-se à integração do grupo 

Dia com o Grupo Internacional Carrefor. Desde 1993 até 2007 a marca Dia tem apostado na 

internacionalização para outros países sempre com o mesmo conceito, em 2008 renovaram a 

imagem da marca
6
. 

 

4. Metodologia 

 

Neste projecto propusemo-nos a estudar o fenómeno lowcost na área do grande consumo, 

para isso focámo-nos nas percepções e motivações dos consumidores das insígnias Pingo 

Doce e Minipreço em São Brás de Alportel e na Área Metropolitana de Lisboa porque são duas 

zonas distintas, a primeira rural e a segunda urbana e o facto de haver uma maior facilidade de 

recolha de dados, também ajudou na escolha. Enquanto que Lisboa é uma importante zona do 

país para fazermos pesquisas, São Brás de Alportel foi escolhido pelo facto da minha área de 

residência, quando não estou em período de aulas, ser nessa freguesia do barlavento algarvio. 

Para este seminário utilizámos métodos quantitativos e qualitativos entre os quais, os mais 

importantes são os inquéritos e as entrevistas respectivamente. Também fizemos uma recolha 

no Pingo Doce e no Minipreço dos preços de produtos dessas insígnias com características 

semelhantes para saber qual seria o supermercado mais barato. 

 

4.1. Métodos quantitativos-qualitativos: inquéritos e entrevistas 

 

Em primeiro lugar optei pela utilização de inquéritos com 33 perguntas e como era um inquérito 

longo utilizei o Google docs para servir de suporte às perguntas, o inquérito é estruturado com 

de resposta única onde dei várias alternativas de resposta ao inquiridos, para difundir o meu 

inquérito utilizei o e-mail, as redes sociais como o facebook e o hi5 onde enviava uma 

mensagem com um link do inquérito. Também coloquei o inquérito on-line no site petiscos.com 

e no site de São Brás de Alportel, ao mesmo tempo que fazia o apelo para que fosse possível 

enviar o link do inquérito a amigos para que eles pudessem responder. A finalidade foi utilizar 

uma amostra bola-de-neve na qual partimos de um reduzido número de inquiridos com as 

características da nossa amostra que por sua vez identificam outros inquiridos (MOREIRA, 

2007:129). Simultaneamente, utilizámos a amostra por quotas para dividir a população 

segundo sexo e idade, com predominância para o sexo feminino e as faixas etárias do 18 aos 

34 anos. 

 

                                                           
6
Cfhttp://www.diacorporate.com/diawebapp/web/quem-somos/historia.jsp história do Minipreço consultada 

a 08/09/2010. 

http://www.diacorporate.com/diawebapp/web/quem-somos/historia.jsp
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Os inquiridos têm idade igual ou superior a 18 anos, fazem compras no Pingo Doce e/ou 

Minipreço, residem numa das áreas em estudo. E este questionário teve três grandes 

objectivos: primeiro fazer o levantamento das marcas mais compradas pelos inquiridos, 

segundo, analisar se o recurso a marcas brancas é significativo e qual o peso da variável 

preço; terceiro, analisar a percepção das marcas Pingo Doce e Minipreço para os inquiridos. 

No total consegui 171 inquéritos, 131 de Lisboa e 40 de são Brás. De facto, a internet 

proporcionou-me uma amostra bola de neve e inquéritos rápidos, apesar do número de 

pessoas que responderam ao inquérito ter sido inferior ao número de pessoas que recebeu ou 

teve conhecimento do estudo e do link do estudo, a resposta foi positiva. As datas da recolha 

tiveram lugar entre 2 de Maio de 2010 e 25 de Julho de 2010.De facto, o inquérito por 

questionário é uma técnica quantitativa que consiste em “recolher informações estruturadas 

perguntando directamente e de modo uniforme às pessoas implicadas nos fenómenos sociais 

em estudados” (MOREIRA, 2007:231). Esta técnica é feita através de um procedimento 

padronizado de questionário com base na suposição de que o investigador pode considerar o 

comportamento verbal como uma fonte explorável e fiável da realidade social (MOREIRA, 

2007:231). As vantagens deste método são a possibilidade de generalizações e de 

comparações entre variáveis, a validade e fiabilidade dos resultados que podem ser repetidos, 

e a sua capacidade para descrever e explicar, com base nas respostas dadas pelos inquiridos, 

os fenómenos sociais. Todavia, o inquérito por questionário também apresenta desvantagens, 

na medida em que os inquiridos terão a tendência para a “desejabilidade social das respostas” 

(MOREIRA, 2007:231), isto é, certos comportamentos ou opiniões que podem não ser 

socialmente aceites tendem a ser mascarados e distorcidos pelas respostas dos inquiridos. Em 

segundo, uma temática complexa exige alguma reflexão prévia, o que não acontece num 

questionário que pressiona os indivíduos para a resposta e estes acabam por responder ao 

acaso. Terceiro, muitas vezes as opiniões não são estáveis e o questionário através de 

perguntas estandardizadas não obtém essa intensidade (MOREIRA, 2007:231-232). 

O questionário foi útil ao recolher alguns dados quantitativos e fornecer informações sobre os 

comportamentos dos consumidores, no entanto, estes dados apenas nos permitiram descrever 

comportamentos não compreendê-los na sua totalidade e aprofundar o nosso conhecimento 

sobre a percepção das marcas brancas e da importância da variável preço. Para ultrapassar as 

desvantagens da abordagem quantitativa, utilizámos as entrevistas para obter dados de 

carácter qualitativo. 

 

Devido a algumas desvantagens dos métodos quantitativos, optámos pela elaboração de 

entrevistas. Entrevista “é uma técnica de pesquisa que visa obter informações de interesse a 

uma investigação, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com um objectivo 

definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma interacção social.”
7
 

No entanto não tivemos tanto sucesso, as pessoas não se encontravam disponíveis para dar 

entrevistas, respondiam apenas a uma, duas perguntas e não respondiam a mais. As 

                                                           
7
www.uems.br/propp/conteudopos/AAE/entrevista.docconsultado a 09/09/2010 

http://www.uems.br/propp/conteudopos/AAE/entrevista.doc
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respostas dadas aos poucos inquéritos que consegui reunir foram respostas curtas, devido à 

falta de tempo dos entrevistados. Por isso, tive uma grande dificuldade na obtenção de 

entrevistas em profundidade, apesar das mesmas terem deixado algumas informações 

interessantes: explicaram a imagem que tinham do Minipreço e a imagem completamente 

diferente que tinham do Pingo Doce, salientaram o facto de que a inovação era importante e o 

“bom ambiente” que se faz sentir numa loja também. Consegui verificar que o hábito em 

consumir marcas da distribuição derivava do factor “experiência”, ou seja, tinham 

experimentado o produto, gostaram e voltaram a experimentar, no caso do Pingo Doce o facto 

de terem uma marca com o mesmo nome da insígnia só faz com que os consumidores tenham 

mais confiança nesses produtos, funciona como uma transferência de confiança do 

supermercado para as suas marcas.  

Ao utilizarmos uma técnica como as entrevistas qualitativas existem algumas vantagens e 

desvantagens que temos que equacionar. As vantagens são: possibilitar a aquisição de uma 

ampla riqueza informativa; como tem uma interacção mais directa e personalizada entre 

investigador e entrevistado permite maior controlo do primeiro sobre as perguntas, temas, e o 

enfoque dado às mesmas; facilita a compreensão dos dados porque oferece um “contraste 

qualitativo aos resultados obtidos através de procedimentos quantitativos” (MOREIRA, 

2007:211); e resulta melhor do que técnicas de observação no acesso a dados difíceis. Por 

outro lado, as desvantagens deste método são: perde-se mais tempo na recolha dos dados; 

existe interacção entre entrevistador e entrevistado, esta reactividade pode colocar problemas 

de fiabilidade e de validade; é uma técnica limitada porque o entrevistado tem que ir buscar à 

memória acções passadas, não está a vivê-las naquele momento (ao contrário da observação 

directa ou participada). 

Tendo em conta a realidade social a ser estudada, autores como Cook, Reinehart, Faulkner, e 

Harrison, defenderam a utilização conjunta de métodos de abordagem mista porque 

metodologias diferentes complementavam-se e enriqueciam a investigação e permitem ao 

investigador responder simultaneamente a vários objectivos, partilhar vários pontos de vista e 

confrontar diversos resultados (MOREIRA, 2007;52). No estudo efectuado para saber qual a 

opinião dos consumidores sobre os produtos de marcas brancas a utilização da triangulação 

metodológica foi um ponto essencial devido à complexidade do objecto de estudo e ao pouco 

que se tem pesquisado sobre este fenómeno no âmbito das ciências sociais. 

 

5. Investigação Documental 

 

Ao longo do trabalho de seminário recorremos a diversos livros, dados estatísticos do INE, 

artigos de jornais e revistas especializadas, registos áudio e vídeo. Porém, durante toda a 

investigação documental levámos em conta quatro preocupações: tivemos que nos assegurar 

se o documento é verdadeiro e está completo (autenticidade), se a fonte era fidedigna 

(credibilidade), se o estudo é representativo e se a interpretação de significados engloba todos 
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os três problemas anteriores mais a subjectividade do investigador na explicação dos suportes 

documentais (MOREIRA, 2007). 

 

Todavia, existem benefícios e inconvenientes no uso de fontes documentais. Por um lado, o 

baixo custo da pesquisa, o fornecimento de dados para a elaboração e exploração do tema, da 

problemática e dos objectivos, a não reactividade das fontes, a exclusividade das informações, 

e a historicidade dos documentos que podem ser conservados ao longo do tempo representam 

vantagens. Por outro lado, as desvantagens relacionaram-se com a selectividade do conteúdo 

por quem o produz, a natureza secundária do material documental que implica que este 

apenas seja utilizado como complemento, e a subjectividade porque ler envolve processos 

como a compreensão e a interpretação. 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS 

 

6.1. Zona de residência, sexo, idade, habilitações literárias e 

profissão 

 

A divisão geográfica dos inquiridos, divide-se em duas áreas onde foram recolhidos 171 

inquéritos no total: 76,6% dos inquiridos são da região de Lisboa (131 inquéritos); e 23,4% são 

da região de São Brás de Alportel (40 inquéritos). Através do gráfico 1, verificamos a 

disparidade entre o número de inquiridos por zona, o ideal seria ter um número semelhante, no 

entanto, tal não foi possível pela forma como a recolha foi feita. Para além do facto de ter sido 

mais divulgado na região de Lisboa do que em São Brás de Alportel, os inquiridos em Lisboa 

tiveram outra predisposição para responder a este inquérito ao contrário dos inquiridos em São 

Brás de Alportel. 

 

Gráfico 1: Zona de residência dos inquiridos. 

 

76,6% 

23,4% 
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Ao analisarmos os inquiridos segundo o sexo, verificamos que 68,4% da amostra é do sexo 

feminino enquanto que 31,6% é do sexo masculino, concluímos assim que na amostra o sexo 

feminino tem maior peso que o masculino (ver quadro 2 e gráfico 2 em anexo). Quando 

analisamos o sexo da amostra segundo a sua zona de residência, verificamos que em Lisboa 

33,6% dos inquiridos desta região são masculinos enquanto que 66,4% dos inquiridos são do 

sexo feminino (cruzamento de dados segundo área e sexo representado no quadro 3 em 

anexo). Em relação ao sexo dos inquiridos de São Brás de Alportel, 25% são do sexo 

masculino e 75% são do sexo feminino. De facto, o número de inquiridos do sexo feminino é 

muito superior ao número de inquiridos do sexo masculino, apesar de ter sido difundido pela 

internet e do número de utilizadores deste meio ser sobretudo masculino (43% dos utilizadores 

são homens, enquanto que 39% são mulheres segundo dados do estudo da Sociedade em 

rede em Portugal 2008
8
. O motivo para este acontecimento está mais relacionado com o tema 

do inquérito “compras de supermercado e marcas dos produtos” e com o facto de que apesar 

de vivermos numa sociedade onde a mulher tem a sua emancipação, muitas ainda continuam 

a encarregar-se das compras para a casa, como tal, tiveram maior predisposição do que os 

homens para responder a este inquérito.  

Em relação à idade dos inquiridos a faixa com maior percentagem é a dos 18 aos 24 anos com 

46,2% dos inquiridos (86% das respostas são da zona de Lisboa e 14% são da zona de São 

Brás). A faixa etária dos 25 aos 34 anos é a que tem a segunda maior percentagem com 32,2% 

dos inquiridos em comparação com o total (76,4% de Lisboa e 23,6% de São Brás). Em 

terceiro lugar, o grupo dos 35 aos 44 anos conta com 11,7% do total dos inquiridos que 

representam a amostra (60% em Lisboa, 40% em São Brás de Alportel). Por outro lado o grupo 

com mais de 65 anos representa apenas 0,6% do total da amostra (ver quadro 4 em anexo). 

Desta forma, verificamos que as faixas etárias mais jovens são aquelas que mais responderam 

e a razão para tal acontecer deve-se ao facto de os mais jovens serem os maiores utilizadores 

da internet
9
. A única diferença entre regiões é que em São Brás de Alportel a faixa etária com o 

maior peso é a dos 25 aos 34 anos (32,5% do total dos inqueridos nesta região) enquanto que 

a faixa etária dos 18 aos 24 anos representa 27,5% da amostra deste grupo na zona de São 

Brás de Alportel. Já em Lisboa a faixa etária dos 18 aos 24 anos representa 51,9% da amostra 

enquanto que a faixa dos 25 aos 34 anos representa 32,1% da amostra da região de Lisboa. A 

média de idades dos inquiridos é de 29 anos. Uma média bastante jovem. 

As habilitações literárias dos inquiridos também são uma variável importante para a sua 

caracterização. Os dados analisados indicam que 52% da amostra tem habilitações a nível de 

um curso superior (56,5% de Lisboa e 46,5 de São Brás, isto é por regiões as habilitações 

estão mais ou menos semelhantes). Ao nível do 12º ano completo, o total da amostra em 

percentagens corresponde a 32,2% que analisados segundo região correspondem a 29,8% da 

amostra de Lisboa e 70,2% corresponde ao peso deste grupo na região de São Brás de 

Alportel (ver quadro 5 em anexo). De facto, as habilitações literárias da amostra são elevadas, 

isto é, a maior parte dos inquiridos em ambas as regiões tem um nível de escolaridade elevada 

                                                           
8
Cfhttp://www.obercom.pt/client/?newsId=548&fileName=fr_sr_2008.pdfconsultado a 20/07/2010 

9
idem 

http://www.obercom.pt/client/?newsId=548&fileName=fr_sr_2008.pdf
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no qual 84,2% do total da amostra têm habilitações ao nível superior ou o 12º ano completo. 

Por região: em Lisboa, os inquiridos que pertencem a esses grupos representam 86,3% da 

amostra neste local; em São Brás representam 77,5%. Como tal, existe uma relação entre as 

variáveis “habilitações literárias” e “região”, isto é, os indivíduos pertencentes à amostra de 

Lisboa têm maior nível de habilitações do que os indivíduos da amostra de São Brás de 

Alportel. Todavia, esta relação tem apenas uma ligeira diferença. 

Quanto à profissão dos inquiridos, os técnicos e profissionais de nível intermédio são aqueles 

com maior percentagem 43,3% (42,7% em Lisboa e 45% em São Brás). Também é importante 

realçar que 35,1% dos inquiridos pertencem ao grupo dos desempregados, estudantes ou 

domésticas e como tal são dependentes ou não apresentam rendimentos elevados (38,9% em 

Lisboa e 22,5% em São Brás). As restantes categorias não são muito significativas e é de 

realçar que a categoria das profissões intelectuais e científicas é apenas de 0,6% no total (ver 

quadro 6 em anexo). 

 

Rendimentos e despesas 

 

A variável “rendimentos” também é muito importante para o estudo e para caracterizar os 

indivíduos da amostra. Ao analisarmos os resultados 50,9% do total dos inquiridos ganham 

entre 1000 a 1400 euros; se dividirmos por zonas: 53,5% da amostra recolhida em Lisboa 

ganha esse valor (1000 a 1400); e 42,5% são de São Brás de Alportel. Apenas 9,9% do total 

dos inquiridos recebem menos de 450 euros (ver quadro 7 em anexo). Os valores que estamos 

a analisar representam o total do agregado, no entanto, se o agregado tiver apenas um 

indivíduo, o valor não expressa essa situação. Como tal, cruzamos as variáveis “rendimento do 

agregado” com o número de “pessoas dependente” e o número de “indivíduos que apresentam 

rendimentos”. 

De facto, a maioria dos inquiridos respondeu que no seu agregado nenhuma ou então uma 

pessoa era dependente, o que perfaz um total de 70,8%; em que 62,5% são de São Brás e 

73,3% são de Lisboa. Ao calcularmos, a maioria dos inquiridos 92,4% tem zero, um ou mesmo 

duas pessoas dependentes (ver quadro 8 em anexo). No entanto, isto não é suficiente para 

determinar se um das características da amostra são os agregados pouco numerosos. Para 

isso, analisamos as variáveis “pessoas do agregado com rendimentos” e “zona de residência”. 

De facto, 49,7% dos inquiridos respondeu que havia duas pessoas do agregado com 

rendimentos (50,4% de respostas em Lisboa e 47,5% em São Brás). Em segundo lugar 33,9% 

afirma que existe apenas uma pessoa com rendimentos; por região 29% em Lisboa escolheu 

esta opção em comparação com 50% em São Brás). Desta forma, já podemos concluir que 

estamos perante uma amostra na qual um das características é a dimensão reduzida dos 

agregados (não são formados por mais de 3, 4 pessoas). 

Por último, ao analisar as variáveis “quantas pessoas compõe o meu agregado” e “zona de 

residência” confirmamos que existem agregados de pequenas dimensões e para além disso 

que existe relação entre as variáveis. Assim, em São Brás a proporção de agregados só com 
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um ou dois agregados é maior que em Lisboa onde os agregados com dois elementos 

predominam. Em relação ao agregado ser constituído apenas por uma pessoa, representa 30% 

das respostas em São Brás contra 12,2% das respostas à mesma opção em Lisboa. O 

agregado familiar é constituído entre duas a quatro pessoas soma 74% dos resultados em 

Lisboa enquanto que em são Brás representa 57,5% das respostas dos inquiridos (ver quadro 

10 em anexo). 

Ao analisarmos as variáveis “rendimento familiar mensal” e quantas pessoas do agregado são 

dependentes verificamos que aquelas que têm os valores mais elevados também são aquelas 

que têm menos dependentes: 48,5 % no total (ver quadro 11 em anexo). 

 

7. Conceitos Operativos 

 

Nesta investigação é necessário identificármos e conceptualizarmos conceitos-chave que 

utilizámos ao longo da nossa pesquisa para a sua melhor compreensão: identificámos cinco 

conceitos: lowcost/ discount; marcas brancas que se dividem em marcas de primeiro preço e 

em marcas da insígnia ou da distribuição; e por último definimos smartconsumers/ 

smartshoppers. 

 
Lowcost/ discount: é uma política que prima a variável preço que se adapta a uma 

grande quantidade de produtos e serviços. O conceito começou a ser utilizado por uma 

companhia de aviação nos EUA há 30 anos e hoje é adoptado e adaptado por muitas 

empresas no mundo. Baseia-se numa estratégia de preços baixos que passa por reduzir 

custos de produção, de manutenção ou de distribuição. Dependendo do serviço/produto 

limitam-se serviços “supérfluos” que são pagos à parte pelo cliente se quiser usufruir deles. 

Esta política tem sido cada vez mais utilizada, devido aos efeitos da crise económica, às novas 

tendências de mercado e ao surgimento de um novo estilo de vida. Todavia, nem todos os 

serviços/ produtos são rotulados pelos seus produtores/ distribuidores de lowcost. Para além 

do facto de que este conceito está a ser adaptado: já não é só um produto/ serviço mais barato 

do que os outros, tem a sua própria identidade e a relação preço/ qualidade sobressai cada vez 

mais aos olhos dos seus compradores. Actualmente os serviços/ produtos lowcost já chegaram 

a todos os negócios, existem: 

 

- Operadoras aéreas lowcost; 

- Agências de viagens lowcost; 

- Consultorias lowcost; 

- Operadoras de telecomunicação lowcost; 

- Gasolineiras lowcost; 

- Tecnologia/hardware low cost; 

- Seguradoraslow cost; 
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- Marcas de roupa lowcost;/lojas de roupa; 

- Empresas de crédito lowcost; 

- Restaurantes low cost; 

- Hóteis/ Hostels low cost; 

- Lojas de bicolage low cost; 

- Carros low cost; 

 

Marcas “brancas”: apareceram em Portugal nos anos 80; são produtos de marcas 

desconhecidas no mercado e que só se vendem em determinados canais de distribuição a um 

preço mais acessível em comparação com as marcas dos fabricantes. Os distribuidores 

compram aos fabricantes directamente e em grande volume os produtos e comercializam-nos 

nos seus próprios canais de distribuição. Como tal, os distribuidores diminuem custos porque 

prescindem dos intermediários e compram directamente aos fabricantes em grande volume. A 

partir da definição genérica de marcas brancas podemos englobar as marcas de primeiro preço 

e as marcas da insígnia, todavia, são dois conceitos diferentes. A primeira, assenta a sua 

identidade apenas no factor preço, enquanto que a segunda, para além de distinguir-se pelo 

preço, também se distingue pela identidade que dá nome ao estabelecimento.
10

 

 

Marcas de primeiro preço: são marcas/produtos exclusivos de cada cadeia de 

mini/supermercados, desconhecida para o consumidor pelo facto de não ser fortemente 

publicitada, tal como as marcas de fabricante e por apenas ser conhecida pelos clientes 

comuns desses estabelecimentos. As marcas de primeiro preço, são utilizadas pelas insígnias 

para combater a oferta disponível pela via do preço., são chamadas de marcas de primeiro 

preço por analogia ao facto de serem as mais baratas, isto é, se contabilizar a partir do preço 

mais barato até ao preço mais caro, essas marcas são as primeiras e as mais caras as últimas. 

Actualmente, todas as insígnias apresentam a sua marca própria de combate: o Pingo Doce 

tem marcas como “Skino” do Pingo Doce, “Dia” do Minipreço, “Top Budget” do Intermarché 

entre outras. De facto, a crise económica, as tendências de mercado e o estilo de vida actual, 

fizeram com que estes estabelecimentos especializassem as suas marcas de primeiro preço, 

também designadas como marcas brancas. O que se nota agora é que continuam a existir as 

marcas de primeiro preço, que são as mais baratas mas ao mesmo tempo existem as marcas 

próprias da insígnia. A marca Pingo Doce, a marca Modelo/Continente, por exemplo, são 

marcas que se diferenciam das restantes, nomeadamente das marcas tradicionais porque 

continuam a ser mais baratas, no entanto, diferenciam-se das marcas de primeiro preço não só 

no factor custo mas principalmente porque têm uma identidade. Essa identidade faz com que 

os consumidores, quando compram a marca, a identifiquem com a insígnia em questão
11

. 

 

                                                           
10

Cfhttp://anilact.pt/content/view/1185/2/ consultado a 03/06/2010 
11

Cfhttps://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf consultado a 10/06/2010. 

http://anilact.pt/content/view/1185/2/
https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf
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Marcas da insígnia ou da distribuição: são produtos que utilizam a designação dos 

supermercados ou hipermercados que os comercializam aos consumidores. A sua 

comercialização e distribuição está limitada a esses estabelecimentos. Estes bens são 

produzidos não pelos seus distribuidores, que os comercializam e lhes dão a imagem da 

insígnia, mas sim pelas marcas tradicionais. Estas marcas são encaradas como uma 

alternativa às marcas mais caras, dos fabricantes. Por outro lado, o facto destas marcas 

adoptarem o nome da loja (hiper ou supermercado) faz com que também adoptem a sua 

identidade aos olhos dos consumidores que tenham mais receio em adquirir as marcas mais 

baratas com o preconceito de que é preciso pagar mais caro para se ter maior qualidade (em 

função de dados recolhidos através de inquéritos e de entrevistas vamos explorar mais este 

ponto). Actualmente, a distribuição tem apostado na comunicação das suas marcas através da 

publicidade e tem apostado na embalagem dos seus produtos e no rótulo nutricional.De facto, 

em super e hipermercados como o Pingo Doce, o Modelo/ Continente e o Intermarché as 

marcas dos distribuidores ocupam uma posição intermédia entre as marcas muito baratas 

(marcas de primeiro preço) e as marcas fabricantes. De facto, a marca Pingo Doce e a marca 

Modelo/ Continente têm aspirações de crescimento e competem por uma posição de relevo na 

escolha dos consumidores
12

. 

 

SmartConsumers/SmartShoppers: em português podemos traduzir como 

consumidores informados. Estes consumidores cresceram na sociedade pós-moderna, na 

sociedade do consumo, cujos consumidores procuram a sua satisfação, liberdade individual e 

identidade nos objectos que consomem. Esses objectos/ bens são consumidos como signos
13

. 

No entanto, com a crise económica e com as novas tendências de mercado os consumidores 

têm optado por escolhas mais racionais sustentadas pela informação disponível sobre estes 

produtos e pelas escolhas dos consumidores face às mudanças do mercado
14

. 

 

8. Teoria da Racionalidade Económica 

 

Para explicar o comportamento de compra dos consumidores e as suas escolhas, a teoria da 

racionalidade económica é a usualmente utilizada pelos economistas para analisar esta 

questão. Podemos definir a acção racional como: “escolha individual e utilitária, na convicção 

de que, estando o consumidor ciente das vantagens e constrangimentos inerentes às escolhas 

que estão à sua disposição, optará pela que lhe possa trazer maior benefício” (RIBEIRO, 2008: 

b). Esta teoria pertence à corrente do neoclassicismo, que corresponde ao reavivar da Teoria 

Clássica e opõe-se à Teoria Marxista, e pressupõe que o consumidor é um agente económico 

que toma escolhas racionais para aumentar a satisfação das suas necessidades. Esta teoria 
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Cfhttp://anilact.pt/content/view/1185/2/ consultado a 03/06/2010 
13Cfhttp://www.comtexto.com.br/convicomartigoPatriciaReis.htm consultado a 04/06/2010 
14

Cfhttps://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/900/3/38-55.pdf consultado a 10/06/2010. 

http://anilact.pt/content/view/1185/2/
http://www.comtexto.com.br/convicomartigoPatriciaReis.htm
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tem vantagens mas também apresenta desvantagens, como tal, também são analisadas as 

teorias sociais do estruturalismo e do pós-modernismo. 

 

No mercado, sistema onde se encontram vendedores e compradores para efectuarem trocas, 

os agentes económicos, indivíduos, para satisfazerem as suas necessidades fazem escolhas 

racionais. De acordo com esta teoria, a racionalidade pressupõe a maximização da satisfação 

do agente económico, ou seja, o consumidor escolhe o bem/serviço que lhe possa trazer maior 

benefício (RIBEIRO, 2008: b). A teoria da decisão racional centra-se em torno da figura do 

agente racional que é constituído por cinco pressupostos: as escolhas fazem-se segundo uma 

estrutura determinada e ordenada de preferências de cada agente; existe uma hierarquia de 

utilidades das acções do agente; há uma hierarquia de probabilidades para a obtenção dessas 

diferentes utilidades; cada agente cataloga diferentes opções com diferentes utilidades 

segundo as probabilidades de obtenção desse resultado; o princípio da racionalidade que rege 

os agentes racionais só se verifica se o agente fizer as suas escolhas com vista à obtenção da 

maximização da utilidade esperada (MIGUENS, 2000:105).Um agente racional elege a opção 

que lhe ofereça melhores efeitos e nunca escolherá outra que lhe pareça trazer resultados 

inferiores às suas necessidades (MIGUENS, 2000:130). Estes indivíduos recorrem a toda a 

informação disponível de forma a antecipar as escolhas a tomar porque assim sabem se é ou 

não é a opção mais eficaz. A teoria da racionalidade reconhece que possam existir dificuldades 

na escolha que maximize a utilidade
15

 dos agentes, porque nem todos as agentes conseguem 

maximizar a sua utilidade de forma idêntica, ou seja, avaliar uma situação semelhante, de 

acordo com as mesmas possibilidades e com vista aos mesmos resultados. (MIGUENS, 2000: 

113-114). Quando estamos perante um conflito de interesses, os economistas aplicam a lógica 

da Teoria dos Jogos, teoria baseada na crença de que os agentes são racionais e quando 

confrontados com uma situação onde os interesses são antagónicos, têm que optar por uma 

solução que apesar de ter consequências possibilita a satisfação da sua necessidade 

(SAMUELSON e NORDHAUS; 2005: 416). De facto, na prática, se analisarmos estas teorias 

racionais verificamos que: a teoria da racionalidade é uma teoria com um estatuto idealizante 

(MIGUENS, 2000:121) e os agentes numa situação de mercado acabam por não atingir o 

ponto óptimo de maximização, apenas fazem o melhor possível de acordo com a situação. Já o 

autor, Herbert Simon, na sua análise dos processos de maximização da satisfação concluiu 

que, os agentes/consumidores encontram soluções que naquele momento lhes parecem 

relativamente boas. Mas essas decisões são tomadas na incerteza e no desconhecimento de 

muitos factores e das suas consequências futuras (MIGUENS, 2000:123). Assim, a 

racionalidade pura/idealizada dos agentes não existe, apesar de esse princípio suportar grande 

parte da microeconomia moderna. Quando os economistas referem-se a comportamento 

racional eles pretendem, por outras palavras, referir-se a um comportamento padronizado, um 

comportamento que revela um paradigma projectável (NELL e HOLLIS, 1977:83), no entanto, 

apenas o comportamento externo, visível é considerado. Contudo, o consumo vai para além da 

                                                           
15

 “Utilidade” entende-se como “satisfação total resultante do consume de bens ou serviços” 
(SAMUELSON e NORDHAUS; 1999:759). 
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troca de bens com vista à maximização da utilidade, o consumo é para além de um processo 

económico, um processo social e cultural (RIBEIRO, PAG 91 MARKETEER). Consumo é “o 

acto de apropriação e/ou utilização (geralmente de carácter aquisitivo, implicando uma troca) 

de um determinado bem ou serviço, por parte de um ou mais indivíduos, com vista à satisfação 

de necessidades materiais ou não-materiais” (RIBEIRO, 2008:b). Esta lógica mecânica dos 

agentes que a teoria da escolha racional defende, não prevê as motivações (conceito da 

psicologia) sociais e culturais por detrás do consumo. Se analisarmos a pirâmide das 

necessidades de Maslow verificamos que, o homem tenta sempre satisfazer as suas 

necessidades e à medida que sobe na pirâmide, também a satisfação das suas necessidades 

é diferente. Se observarmos quantas destas necessidades assinaladas na pirâmide são 

visíveis, físicas? A maior parte delas são necessidades dependentes de cada indivíduo e do 

interior, são necessidades afectivas e psicológicas onde as escolhas racionais muitas vezes 

não se aplicam. 

 

Pirâmide das Necessidades de Maslow
16

. 

 

 

9. CRISE ECONÓMICA EM PORTUGAL 

 

Durante os últimos dois anos, 2008 e 2009, todos se depararam com informações de caos com 

empresas centenárias a entrar na falência, como a LehmanBrothers, ou a ameaçar falência 

devido aos investimentos imobiliários de alto risco. Resumidamente esta situação deveu-se ao 

subprim: crédito de alto risco, que foram concedidos a clientes com menos garantias, os 

bancos cobravam um juro mais elevado e os clientes ficariam a pagar este empréstimo, que 

era adquirido facilmente, ao banco. Os bancos venderam estes créditos a outras instituições 

que na expectativa de terem um lucro elevado a curto/longo-prazo as adquiriram como forma 

de receitas. (ALVES e MONTEZ 2008), No entanto, o sistema entrou em colapso quando as 

famílias que contraíram estes créditos deixaram de os conseguir pagar. De facto, não havia 
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qualquer dinheiro e era apenas especulação, era perspectivas de que se tudo corresse bem, os 

ganhos futuros seriam imensos e durante longo tempo. No fundo, o que os bancos fizeram foi 

venderem a divida dessas famílias a outras instituições e quando estas famílias deixaram de 

pagar, foram as instituições que ficaram com a divida. A conjuntura económica como a inflação, 

o desemprego, o aumento das taxas de juro e o aumento dos preços do petróleo e dos 

alimentos também não favoreceram as famílias que tinham contraído os créditos (BAPTISTA, 

2008: 64). 

No caso português o tempo das “vacas gordas”, tempo do crescimento económico, foi o 

resultado para o endividamento que as famílias portuguesas estão a viver neste momento: o 

crédito era fácil de obter, os apelos ao consumismo eram muitos, a aquisição de habitação 

própria, compra de carro próprio (SALGUEIRO, 2008:31). Após os primeiros anos do pós-25 de 

Abril, os consumidores portugueses começaram a usufruir de muita coisa à qual não tinham 

acesso nos anos da ditadura, a entrada na União Europeia também fez com que houvesse 

uma abertura e as bases para uma sociedade consumista começaram a formar-se (idem). No 

entanto, as elevadas taxas de juro, o endividamento das famílias, as elevadas taxa de inflação 

e o aumento da taxa de desemprego têm feito da crise económica o assunto do dia. Muitos 

indicadores que medem os comportamentos das famílias portuguesas analisaram a tendência 

para a contracção do crédito, que foi logo dos primeiros efeitos a sobressair no comportamento 

dos consumidores, o aumento dos preços dos produtos, inflação, o aumento do preço do 

petróleo, a falência ou descentralização de empresas (para países da Europa de leste ou 

sudoeste asiático), o aumento do desemprego e ainda o aumento da venda das marcas 

próprias para 15,75 por cento do volume de vendas em 2009
17

. 

 

Gráfico 1: Evolução da Taxa de desemprego em Portugal de 1980 a 2010
18

. 

 

 

Ao analisarmos o gráfico 1 verificamos em 2010 atingimos o nível mais alto de desemprego de 

10,7 por cento. Não é a primeira vez que o nosso país apresenta taxas elevadas de 
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desemprego, em 1985 tivemos um valor semelhante ao que vivemos agora, de 1990 a 1994 

vivemos com uma baixa taxa de desemprego que no entanto voltou a subir em 1995 e chegou 

quase ao 7,5 por cento. Nos primeiros anos de 2000 voltámos a ter uma baixa taxa de 

desemprego, mas que apenas durou 1 - 2 anos, a partir dai o desemprego tem sempre 

aumentado, com algumas oscilações mas subiu de 4 por cento para 10,7 por cento. De facto, 

este é dos períodos mais longos de recessão no qual que a taxa de desemprego ainda não 

parou de subir
19

. 

 

Quadro 1: Análise detalhada por região e sexo do número de desempregados no 1º 

trimestre de 2010 (última actualização a 18 de Maio)
20

. 

 

Local de residência (NUTS - 2002)

 

População desempregada (Série 1998 - N.º) por Local de residência (NUTS 
- 2002) e Sexo; Trimestral 

Período de referência dos dados 

1.º Trimestre de 2010 

Sexo 

HM H M 

N.º (milhares) N.º (milhares) N.º (milhares) 

Portugal 592,2 289,3 302,8 

 Continente 575,1 278,1 297,0 

 Região Autónoma dos Açores 9,1 5,5 § 3,6 § 

 Região Autónoma da Madeira 7,9 5,6 § 2,3 § 

População desempregada (Série 1998 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Trimestral - INE, Inquérito ao 
Emprego 

 

 

 

Ao analisarmos o quadro 1, verificamos que em Portugal há mais mulheres do que homens 

desempregados ao contrário do que acontece na Região Autónoma da Madeira e dos Açores 

no qual os homens são os mais afectados pelo desemprego. 

 

Os efeitos da crise económica que se abateu sobre os Estados Unidos da América e que 

contagiou alguns países da União Europeia, entre eles os principais parceiros económicos de 

Portugal: Espanha, França, Itália e Inglaterra, e a crise do BPN (que se deveu ao desvio de 

fundos e não à crise directamente) provocaram muita insegurança e desinformação entre os 

consumidores e empresas. Segundo declarações de Ricardo Salgado, presidente do BES, “os 

bancos portugueses portaram-se bem, não tendo investido no tipo de produtos tóxicos que 
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http://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp?indOcorrCod=0000587&contexto=pi&userLoadSave=&lang=PT
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estão por detrás desta crise”, o que faz com que a banca nacional tenha passado praticamente 

ao lado desta crise, pelo menos no que diz respeito a efeitos directos (BARROSO e 

BARROSO, 2008:8). No entanto, o economista João César das Neves realça a particularidade 

de que “a economia portuguesa pode ser afectada ao nível da confiança, já que é sensível a 

este ambiente geral” (NEVES, 2008:9). Na verdade, o nível de confiança dos investidores está 

no seu valor mais baixo, as empresas internacionais e do ramo automóvel estão todas a 

descentralizar-se mas os efeitos da crise que Portugal vive é mais uma crise de sistema 

económico. Precisamos de desenvolvermo-nos, de criar emprego dentro das nossas fronteiras 

e deixar de depender do exterior. Empresas sólidas como a Portugal Telecom têm visto os 

seus lucros aumentarem, esta crise está a minar as PME portuguesas que não foram feitas 

para resistir a um efeito de recessão prolongado. O principal problema para o nosso país “virá 

de não termos uma estrutura económica capaz de continuar a crescer e modernizar-se” 

(SALGUEIRO, 2008:30). O Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, em funções em 2009, 

fez previsões para esse ano: no sector do turismo eram previstas diminuições das receitas; a 

diminuição no volume das exportações; o consumo interno iria retrair-se e a poupança tenderia 

a aumentar mas não por um bom motivo, já que vão ser poupanças impulsionadas por todo um 

clima de insegurança e assentes na emoção que o medo provoca nas famílias e nos restantes 

agentes económicos (TEIXEIRA e SANTOS e CARREIRA, 2008:70). De facto, segundo um 

estudo efectuado e divulgado pelo jornal o Público, as intenções de poupança das famílias 

portuguesas são superiores às intenções de consumo. De acordo com o mesmo artigo, o 

estudo divulga que os consumidores portugueses devido à crise actual alteraram o seu 

comportamento de compra, para além de acreditarem que esta mudança vai ser duradoura. 

Algumas das tendências de mercado neste momento são: consumo de produtos ecológicos; 

compra de produtos biológicos e serviços menos poluentes; quanto à fidelidade à marca, os 

portugueses estão a fugir um pouco da tendência de países como a Itália e a Hungria que 

aderem mais aos talões de desconto e às promoções das marcas. (SEQUEIRA, 2010)
21

. Esta 

tendência para a aquisição de marcas brancas e principalmente de marcas da insígnia pode 

também ser analisada através do aumento da oferta: o Pingo Doce aumentou o peso da sua 

marca própria de 38, 4 por cento para 43, 9 por cento
22

e segundo dados, as receitas do grupo 

da Jerónimo Martins tê aumentado. De facto, uma das leis básicas na economia para se fazer 

bom negócio é a oferta ir ao encontra da procura. De facto de 2008 até 2010 têm-se registado 

o aumento da venda nas cadeias discount como o Plus, Minipreço, Lidl. 

O crescimento dos serviços e produtos lowcost é uma adaptação das empresas à realidade 

económica que se vive actualmente. Para sobreviver num mercado de grande concorrência e 

onde as famílias estão estranguladas com juros e onde o medo do desemprego é constante, a 

máxima tornou-se “pagar menos ou pagar apenas aquilo que consome” (HENRIQUES, 2006). 

Em tempos de crise o consumidor torna-se mais sensível ao preço, no entanto, esta geração 

                                                           
21

Cfhttp://economia.publico.pt/Noticia/crise-fez-com-que-portugueses-se-virassem-mais-para-a-poupanca-

e-menos-para-o-consumo_1428345consultado a 10/08/2010 
22

Cfhttp://anilact.pt/content/view/1185/2/ consultado a 03/06/2010 

http://economia.publico.pt/Noticia/crise-fez-com-que-portugueses-se-virassem-mais-para-a-poupanca-e-menos-para-o-consumo_1428345
http://economia.publico.pt/Noticia/crise-fez-com-que-portugueses-se-virassem-mais-para-a-poupanca-e-menos-para-o-consumo_1428345
http://anilact.pt/content/view/1185/2/
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de “novos” consumidores não gastam os seus recursos em qualquer produto ou serviço porque 

“o consumo é motivado por diferentes funcionalidades” (RIBEIRO, 2008:4 APS). De acordo 

com um artigo publicado na revista Marketeer de Dezembro de 2006, conclui-se que, com a 

crise as classes baixa e média deixam de ser tão fiéis às marcas, o mesmo sucedendo com a 

classe média-alta e alta. Estes consumidores, para além de estarem mais bem informados, são 

mais exigentes. Gastos com o lazer, gadgets de última tecnologia, a melhor educação para os 

seus filhos são os pequenos “luxos” em que os consumidores preferem gastar os seus 

rendimentos. Aliás, no evento anual “Pequeno-almoço com o consumidor 2008” organizado 

pela TNS Worldpanel no dia 26 de Novembro no CCB, foram apresentadas as tendências 

gerais dos consumidores que demarcaram o factor preço como uma variável chave da 

performance das marcas, de facto, os consumidores portugueses são infiéis no duplo sentido: 

onde e o que compram. No espaço de um ano as pessoas passarem de economizar tempo a 

comprar tudo no mesmo lugar para agora procurarem várias insígnias que lhe oferecem alguns 

produtos mais baratos, ou seja, em vez de frequentarem uma só superfície, agora frequentam 

mais sítios onde compram apenas determinados produtos que lhes oferecem vantagens. No 

entanto, toda esta preocupação com comprar o produto mais em conta, não se reflecte na 

diminuição dos gastos das famílias mas sim na gestão do orçamento para investir noutros 

bens/serviços e actividades de tempos livres (ALVES e MONTEZ, 2008). 

 

10. CRÍTICA DA SOCIOLOGIA À TEORIA DA 

RACIONALIDADE ECONÓMICA 

 

No contexto de crise económica que vivemos, os consumidores adaptam-se, tornam-se mais 

sensíveis aos preços, descriminam itens e valorizam outros bens, gastam mais dinheiro numas 

coisas do que noutras, e tudo isso é explicado pela teoria da decisão racional? Muitas críticas 

foram feitas a esta teoria e na base dessas críticas está a própria noção de consumo. O 

consumo nas sociedades pós-modernas não tem apenas uma função de utilidade para os 

consumidores, também a esfera social e cultural intervêm (RIBEIRO, 2008:91). Assim, em 

“confronto” com o homo economicus os sociólogos contrapuseram o homo sociologicus que é o 

modelo da teoria estruturalista, desta forma entramos “na dicotomia que relaciona actor e 

sociedade, racionalidade dos indivíduos e racionalidade das estruturas/entidades sociais” 

(PEREIRA, 1994:1) porque as motivações dos consumidores são demasiado complexas para 

serem encaradas descontextualizadas da sociedade em que se inserem. O homem é um ser 

gregário e como tal vive em sociedade e não isolado. Para além disso, o consumo numa 

sociedade pós-moderna atribui mais significados aos bens do que os pais da teoria da 

racionalidade económica alguma vez previram. 

 

 

 



18 
 

10.1. Pós-modernismo 

 

A corrente do pós-modernismo teve uma grande expansão com Jean François Lyotard (1924 – 

1998) e a sua obra a Condição pós-moderna, onde o autor analisou e reflectiu sobre a 

sociedade do pós-guerra dos anos 70. Lyotard definiu esta condição como a “incredulidade em 

relação às metanarrativas”; ou seja, a pós-modernidade, filosofia social, caracterizava-se pela 

perda das certezas em relação às visões que os indivíduos tinham sobre a história, a economia 

e até o próprio consumo. Nada voltou a ser como era de antes e o que era certo tornou-se 

incerto
23

. Numa sociedade da abundância os indivíduos podem ser aquilo que quiserem, isto é, 

esta sociedade é capaz de alienar de tal maneira os indivíduos que estes já não conseguem 

distinguir aquilo que é a verdadeira origem ou necessidade do artificial (RIBEIRO, 2008:93). Ao 

analisarmos esta teoria verificamos que o consumo encarado é como mau, o indivíduo não tem 

a consciência do autêntico valor dos objectos porque acaba por consumi-los apenas pelo acto 

de consumir. Todavia, consumo também é encarado “como instrumento de animação 

individual, reabilitando o “direito” à escolha individual, como o fizeram os racionalistas, mas 

sobre uma óptica emotiva e não puramente utilitária” (RIBEIRO, 2008:93). Com o acesso ao 

crédito fácil, não é preciso sermos todos ricos para ter um carro topo de gama, por exemplo e é 

neste sentido que estamos mais libertos. Actualmente o status social é mais difícil de identificar 

se olharmos para o carro que o indivíduo conduz (apesar de isso ainda acontecer já não é tão 

“preto no branco”) porque “as identidades em condições pós-modernas tornam-se mais 

flexíveis e flutuam em redor de uma potencial, não efectiva, mudança” (RIBEIRO, 2008:93). A 

teoria do pós-modernismo aplicado ao consumo deve encarar o acto como algo individual, 

depende do indivíduo, das suas emoções e das suas concepções do mundo/sociedade e deve 

ser entendida não pela utilidade que dá ao consumidor, como defende a teoria da racionalidade 

económica, mas pela óptica emotiva (RIBEIRO, 2008:93). O consumo dos objectos/ bens/ 

serviços está relacionado com a percepção que os consumidores têm deles e com o seu 

simbolismo. Segundo Solomon (2002) os consumidores fomentam uma relação com o objecto 

que compram. Este autor identificou quatro tipos de ligação: ligação de auto-conceito, o 

produto ajuda à definição da identidade de quem o usa (consumidor); ligação de nostalgia, o 

bem adquirido remete quem o compra para o passado; ligação de interdependência, o objecto 

está sempre presente no dia-a-dia e é consumido diariamente; ligação de amor, o produto 

fomenta elos emotivos (afectividade ou paixão)
24

 

Em comparação com a corrente do modernismo, anterior ao pós-modernismo, que enfatizava a 

racionalidade económica das escolhas, a procura de utilidade no consumo e o consumidor 

guiado pela razão, tal como a teoria da racionalidade económica na qual o consumo era visto 

unicamente para a satisfação das necessidades dos indivíduos e os produtos escolhidos eram 

                                                           
23

Cfhttp://educacao.uol.com.br/filosofia/filosofia-pos-moderna-Jean-Francois-Lyotard.jhtm consultado a 

15/07/2010. 

24
Cfhttp://www.comtexto.com.br/convicomartigoPatriciaReis.htm consultado a 04/06/2010 

http://educacao.uol.com.br/filosofia/filosofia-pos-moderna-Jean-Francois-Lyotard.jhtm
http://www.comtexto.com.br/convicomartigoPatriciaReis.htm
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aqueles que proporcionavam maior utilidade aos consumidores. O pós-modernismo foi a 

corrente que provocou uma ruptura com esses valores, as escolhas deixam de ser 

percepcionadas como racionais e passam a ser emocionais. Os objectos que compramos não 

são apenas objectos são símbolos, ideias que não servem apenas pela sua utilidade mas sim, 

pelo estatuto que nos possam dar ou pela identificação ao grupo que queremos pertencer. Por 

exemplo, quantos de nós já não nos deparámos a utilizar o telemóvel para ver as horas mesmo 

com um relógio no pulso? Será apenas a força do hábito (o uso multifuncional que damos aos 

telemóveis) ou será porque usamos um relógio para combinar com a roupa, para nos atribuir 

estatuto desejado porque é de uma determinada marca, ou simplesmente porque é 

esteticamente apelativo?  

Apesar de o marketing encarar o consumidor pós-modernos como um ser livre com escolhas 

autónomas, o individualismo vai contra uma característica do ser humano enquanto ser social, 

gregário. Como tal, o estudo do comportamento de compra deve ser entendido como uma 

acção grupal, não pelo facto de comprarmos em grupo, mas pelo facto de que muitos do 

simbolismo que atribuímos aos objectos são-nos transmitidos pelos nossos grupos de 

referência ou pela nossa aprendizagem. A aprendizagem é definida como uma “mudança 

relativamente duradoura no comportamento, induzida pela experiência (livro Psicologia p. 158). 

De facto, os behavioristas defendem que o comportamento dos indivíduos varia em função do 

meio ambiente e de acordo com os conhecimentos de cada um
25

 isto também é aplicado aos 

consumidores. As alterações no meio ambiente: crise económica, maior variedade de marcas 

brancas e do produtor fizeram com que houvesse alterações a este nível. Mas não é só o 

ambiente que alterou os hábitos de consumo; a percepção “processo de organizar e interpretar 

dados sensoriais recebidos (sensações) para desenvolvermos a consciência do ambiente que 

nos cerca e nós mesmos”. Todavia, a percepção não espelha a realidade, a percepção é 

subjectiva, ela “depende de expectativas, motivações e experiências anteriores”.  

De facto, os bens que os indivíduos consomem não são valorizados pelo seu uso mas sim pelo 

significado que possam vir a ter para o seu consumidor. Os bens são “entendidos como 

possuidores de um significado que é determinado pela sua posição num sistema de 

significantes (…) assim através da posse e exibição de objectos referenciados como 

prestigiantes que os indivíduos conquistam a pertença aos seus grupos de referência ou 

aspiração” (RIBEIRO, 2002:80). 

 

10.2.  Estruturalismo 

 

Esta teoria foi inicialmente desenvolvida na linguística por Ferdinand Saussure, nos anos 60 

começou a ser aplicada na sociologia impulsionada pelo antropólogo,Claude Lévi-Strauss. 

Genericamente, esta teoria pretende explicar o real de acordo com as estruturas que o 

                                                           
25

Cfhttp://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/docs/COMPORTAMENTO%20DO%20CONSUMIDO
R%20TURISMO/Aulas/Ponto%20I%20-%202%20-
%20Teorias%20do%20comportamento%20do%20consumidor/ponto%202.ppt consultado a 15/08/2010 

http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/docs/COMPORTAMENTO%20DO%20CONSUMIDOR%20TURISMO/Aulas/Ponto%20I%20-%202%20-%20Teorias%20do%20comportamento%20do%20consumidor/ponto%202.ppt
http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/docs/COMPORTAMENTO%20DO%20CONSUMIDOR%20TURISMO/Aulas/Ponto%20I%20-%202%20-%20Teorias%20do%20comportamento%20do%20consumidor/ponto%202.ppt
http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/docs/COMPORTAMENTO%20DO%20CONSUMIDOR%20TURISMO/Aulas/Ponto%20I%20-%202%20-%20Teorias%20do%20comportamento%20do%20consumidor/ponto%202.ppt
http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/docs/COMPORTAMENTO%20DO%20CONSUMIDOR%20TURISMO/Aulas/Ponto%20I%20-%202%20-%20Teorias%20do%20comportamento%20do%20consumidor/ponto%202.ppt
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constituem, ou seja, analisa o social como um sistema onde os seus elementos, indivíduos, 

desenvolvem relações interdependentes
26

. 

Outro autor que também desenvolveu esta teoria aplicada à sociologia foi Anthony Giddens na 

obra A constituição da sociedade. Para Giddens esta teoria analisava uma dicotomia básica: 

indivíduo/sociedade, onde a sociedade é encarada como a estrutura: “conjunto de regras e 

recursos implicados, na reprodução social”
27

. De facto, no Pós-Segunda Guerra Mundial, o 

acesso ao crédito, a melhoria das condições de vida e o surgimento da sociedade moderna 

foram alguns dos factores que impulsionaram o consumo de massas (RIBEIRO, 2002:76). Com 

o consumo de massas vários autores como Claude Lévi-Strauss estudaram o consumo no 

âmbito da sociologia em que a corrente do estruturalismo enfatiza o papel das estruturas 

sociais que influenciam o indivíduo ao ponto de modificar o seu consumo.  

Apesar da teoria do pós-modernismo, encarar o indivíduo como um ser livre com escolhas 

múltiplas, a corrente do estruturalismo encara o consumo como uma acção realizada em 

sociedade (PEREIRA, 1994:1) e que, como tal, não pode ser estudado sem abordar o meio 

envolvente. O indivíduo interage com a sociedade, influencia e é influenciado por ela, “o 

indivíduo na sociedade não é uma unidade motivada por forças internas e externas, acima do 

seu controlo, nem um prisioneiro dentro dos confins de uma estrutura mais ou menos fixa. Pelo 

contrário, é uma unidade que reflecte e interage com a entidade social”(PEREIRA, 1994:24). O 

estruturalismo ocupa-se sobretudo da análise do processo social que conduz os indivíduos à 

realização de certas acções que foram alvo de submissões mais ou menos conscientes dos 

impulsos sociais. Desta forma, o estruturalismo analisa a maneira como o consumo espelha e 

estimula os mecanismos de reprodução social, esses mecanismos ajudam à manutenção das 

classes e dos estratos sociais (RIBEIRO, 2008:92).  

Bernard Cova (1997 - 2002) desenvolveu o conceito de tribo segundo o marketing. Segundo o 

autor, os grupos mais próximos do consumidor têm mais influência nas suas atitudes e nas 

suas acções individuais do que as instituições, este autor desenvolveu o conceito de tribo 

aplicado aos consumidores modernos; a única diferença é que são efémeras e as mesmas 

pessoas podem pertencer a várias tribos. De facto, este conceito é importante porque “ao 

adquirir um produto, o consumidor pós-moderno não quer mais do que ser reconhecido, pelo 

consumo, como integrante e representante de uma ou mais tribos”
28

. Cova traça o perfil dos 

consumidores como indivíduos multifaces e se as marcas querem manter a lealdade dos 

consumidores têm que fideliza-los através dos cultos e rituais que tenham significado para a 

tribo, fidelização afectiva
29

. 

Existem vários estudos sobre reprodução social, mobilidade social e intergeracional tentam 

analisar os significados, o simbolismo por detrás do consumo e de facto, o consumidor atribui 

um valor simbólico aos bens que consome e que é através deles que o indivíduo constrói 

emantém uma identidade perante a sociedade (RIBEIRO, 2008:92-93) Ou seja, o indivíduo 
                                                           
26

Cfhttp://www.infopedia.pt/$estruturalismo-%28sociologia%29 consultado a 10/08/2010 
27

http://educacao.uol.com.br/sociologia/teoria-estruturacao-principios.jhtmconsultado a 10/08/2010 

28
idem 

29
idem 

http://www.infopedia.pt/$estruturalismo-%28sociologia%29
http://educacao.uol.com.br/sociologia/teoria-estruturacao-principios.jhtm
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compra uma camisola rosa, essa não é uma simples camisola com um tom rosado mas sim 

aquela que lhe permite identificar-se com os restantes membros do seu grupo, porque usam a 

mesma camisola, e ela tem para eles um significado de pertença a esse grupo. Assim, 

podemos dizer que ao comprar a camisola o indivíduo apenas tentou proteger-se do frio? De 

acordo com a corrente do pós-modernismo os objectos têm um simbolismo (status social, luxo, 

elegância, beleza) na corrente do estruturalismo esses objectos continuam a ter um 

simbolismo, mas esse simbolismo é atribuído pela sociedade. Continua a ter um significado, 

mas é o significado que os outros atribuem. Também, mas é por isso que autores da corrente 

estruturalista chegaram à conclusão que a pura satisfação da utilidade não traduz totalmente 

as necessidades do homem. Por exemplo: eu tenho necessidade de ter uma camisola rosa 

porque no meu grupo de pares, todos têm uma camisola rosa. “O consumo surge como um 

instrumento de demarcação entre grupos sociais e grupos de status, quer expressando 

diferenças já existentes, quer criando novas distinções” (RIBEIRO, 2002:77). O todo social tem 

que ser entendido através da análise das suas interacções sistémicas. Por outro lado, o 

comportamento não pode ser dissociado do contexto a que pertence (PEREIRA, 1994:26. 
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Análise às respostas dos inquéritos 

 

Nesta segunda parte do nosso seminário foi feitaa análise dos inquéritos dando relevância à 

área geográfica dos inquiridos (Lisboa ou São Brás de Alportel); os supermercados Pingo Doce 

e Minipreço e ainda algumas variáveis como sexo, idade, rendimento, habilitações e profissão 

para que seja possível verificar qual a percepção dos inquiridos sobre as marcas brancas e as 

marcas da distribuição. 

 

1. “Na sua opinião, qual a percentagem do rendimento familiar gasto nas 

compras de supermercado” e cruza com a variável “qual é a sua zona de 

residência?” 

 

Para sabermos qual a percentagem do rendimento familiar que é gasto nas compras de 

supermercado utilizámos o nosso inquérito para fazer essa pergunta aos inquiridos e 

comparamos respostas nas duas regiões. 

 

Tabela 1: Percentagem do rendimento familiar gasto em compras de supermercado segundo 

zona de residência. 

 Percentagem do rendimento familiar gasto em compras de supermercado 

Zona de 

residência 

Mais de 50% do rendimento 

familiar 

50% do rendimento familiar Menos de 50% do 

rendimento familiar 

Lisboa 16% 22,9% 61,1% 

São Brás de 

Alportel 

7,5% 37,5% 55% 

Total 14% 26,3% 59,6% 

 

Nota: respostas dos inquiridos à pergunta: “Na sua opinião, qual a percentagem do rendimento familiar 

gasto em compras de supermercado?”comparei com a questão: “Qual a sua zona de residência?”. Foram 

calculadas as percentagens de acordo com as duas amostras geográficas: Lisboa e São Brás de Alportel. 

 

De acordo com a tabela 1a tendência é para que 59,6% do total dos inquiridos gaste menos de 

50% do seu rendimento em compras para a casa, com mais propensão para a região de Lisboa 

(61,1% em Lisboa e 55% em São Brás). Todavia, existem mais inquiridos da zona de São Brás 

de Alportel (37,5%) do que em Lisboa (22,9%) a dizer que gastam metade do seu rendimento 

em compras. A opção menos escolhida é aquela em que gastam mais de 50% do seu 

rendimento familiar em compras de supermercado: 14%do total. Em Lisboa houve mais 

inquiridos a seleccionar esta opção (16%) do que em São Brás (7,5%). (ver quadro 13 em 

anexo). 
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2. “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado? e cruzamento com a variável “qual é a sua zona de 

residência?” 

 

Para sabermos se os inquiridos estão preocupados em poupar e qual a opção que usam para 

tal, questionámos “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?”e comparámos com a zona de residência, verificámos ténues diferenças. No 

total a opção mais seleccionada foi “Só compro o essencial, faço menos compras” com 30% 

das respostas, a segunda estratégia com mais respostas 25,7% é “Compro os produtos mais 

baratos”. 

 

Tabela 2: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado segundo zona de residência. 

 

 Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no supermercado? 

Zona de 

residência 

Compro os 

produtos mais 

baratos 

Só compro o 

essencial, faço 

menos compras 

Compro em 

diferentes 

supermercados 

(consoante o 

preço) 

Aproveito os 

produtos das 

promoções 

Lisboa 25,2% 31,3% 19,8% 23,7% 

São Brás de 

Alportel 

27,5% 27,5% 27,5% 17,5% 

Total 25,7% 30% 21,6% 22% 

 

Nota: respostas dos inquiridos à pergunta: “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?” comparei com a questão: “Qual a sua zona de residência?”. Foram calculadas as 

percentagens de acordo com as duas amostras geográficas: Lisboa e São Brás de Alportel. 

 

A estratégia menos seleccionada foi “compro em diferentes supermercados (consoante o 

preço)” com 21.6% do total das respostas. Esta opção foi mais seleccionada pelos inquiridos 

da zona de São Brás do que na zona de Lisboa. De facto, se analisarmos 31,3% dos inquiridos 

em Lisboa optaram maioritariamente, pela estratégia de apenas compras o essencial enquanto 

que os inquiridos de São Brás optaram com a mesma percentagem 27,5% de respostas por 

três opções estratégicas: “Compro os produtos mais baratos”; “Só compro o essencial, faço 

menos compras” e “Compro em diferentes supermercados (consoante o preço)”. Por outro 

lado, os inquiridos de São Brás parecem mais “resistentes” às promoções: a estratégia 

“Aproveito os produtos das promoções” apenas teve 17,5% de respostas em comparação com 

23,7% de Lisboa (ver quadro 14 em anexo). 
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3. “Em comparação com o passado, faz… (Pingo doce)? e cruzamento com a 

variável “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?” 

 

Quando confrontamos as duas variáveis “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado?” e “em comparação com o passado, faz…” (mais compras, as 

mesmas compras ou menos compras) em que o supermercado em análise é o Pingo Doce. 

Verificámos que 59,1% do total dos inquiridos fazem mais compras no Pingo Doce do que no 

ano anterior. Existem 27,5% do total dos inquiridos que em comparação com o ano anterior 

fazem as mesmas compras e 13,1% que afirmam fazer menos compras. Dos que fazem mais 

compras a principal estratégia para poupar com 29,7% é “só compro o essencial, faço menos 

compras”. Todavia, 23,8% afirma que “compro os produtos mais baratos” e “aproveito os 

produtos das promoções” (23,8% apesar do Pingo Doce não praticar promoções).  

 

Tabela 3: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado ao cruzar com a percentagem de “Em comparação com o ano 

passado, faz… mais compras, as mesmas ou menos compras aplicado ao Pingo Doce. 

 

 Em comparação com o passado, faz… (Pingo doce)? 

Qual a sua estratégia para poupar quando vai 

às compras no supermercado? 

Mais compras 

(59,1%) 

As mesmas 

compras (27,5%) 

Menos compras 

(13,1%) 

Compro os produtos mais baratos 23,8% 27,7% 30,4% 

Só compro o essencial, faço menos compras 29,7% 34% 20,1% 

Compro em diferentes supermercados 

(consoante o preço) 

22,8% 17% 20,1% 

Aproveito os produtos das promoções 23,8% 21,3% 17,4% 

 

Nota: comparei duas variáveis, e na variável onde os inquiridos respondem se, em comparação com o 

ano passado, fazem mais, menos ou as mesmas compras calculei a percentagem total em função dos 

171 inquiridos, as restantes percentagens são parcelares. 

 

Quem faz as mesmas compras opta maioritariamente, 34% por “só compro o essencial, faço 

menos compras”; a estratégia “compro em diferentes supermercados (consoante o preço)” 

conta com apenas 17% das escolhas deste grupo de inquiridos. Quem faz menos compras que 

no ano anterior, 13,1% responde que a sua estratégia mais utilizada é “compro os produtos 

mais baratos”, 30,4%. Isto pode ser explicado pelo facto do Pingo Doce ter começado a fazer 

campanhas publicitárias no sentido de promover os “preços sempre baixos todo o ano” desta 

insígnia. De facto, muitos consumidores vêem este supermercado com preços elevados. Mas é 

importante reforçar o facto de que mesmo com a crise os consumidores fazem cada vez mais 

compras no Pingo Doce (ver quadro 15 em anexo).  
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4. “Em comparação com o passado, faz…” (Minipreço)? e cruzamento com a 

variável “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?” 

 

O cruzamento das variáveis “em comparação com o passado, faz… (mais, as mesmas, menos 

compras) e “estratégia para poupa quando vai às compras no supermercado” mas em relação 

ao supermercado Minipreço, os resultados são diferentes. No total dos 171 inquiridos 47,4% 

indica que faz menos compras no Minipreço em relação ao ano passado, 43,3% indica que faz 

as mesmas compras e apenas 9,4% afirma que faz mais compras. Logo aqui identificamos que 

no Minipreço, uma cadeia discount, acontece exactamente o oposto do que referido na análise 

ao Pingo Doce. Quem respondeu que fazia mais compras indicou que a sua principal estratégia 

para poupar, 62,5% era “compro os produtos mais baratos” e em último lugar, 6,3% “aproveito 

os produtos das promoções”. 

 

Tabela 4: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado ao cruzar com a percentagem de “Em comparação com o ano 

passado, faz… mais compras, as mesmas ou menos compras aplicado ao Minipreço. 

 

 Em comparação com o passado, faz… (Minipreço)? 

Qual a sua estratégia para poupar quando vai 

às compras no supermercado? 

Mais compras 

(9,4%) 

As mesmas 

compras (43,3%) 

Menos compras 

(47,4%) 

Compro os produtos mais baratos 62,5% 20,3% 23,5% 

Só compro o essencial, faço menos compras 18,8% 35,2% 28,4% 

Compro em diferentes supermercados 

(consoante o preço) 

12,5% 20,3% 24,7% 

Aproveito os produtos das promoções 6,3% 24,3% 23,5% 

 

Isto é, o factor mais importante para quem começou a fazer mais compras no Minipreço é os 

preços baixos, como tal, seria de esperar que este facto fosse o suficiente para, em tempos de 

crise económica, as vendas do Minipreço aumentassem mas foi o inverso que se verificou 

apesar de ser reconhecida a necessidade de comprar produtos baratos por quem frequenta 

mais, ou mesmo quem frequente menos. O que nos leva a pensar que para além do preço, os 

consumidores procuram também outras características. Para aqueles que fazem as mesmas 

compras no Minipreço que no ano anterior, a estratégia mais escolhida foi “só compro o 

essencial, faço menos compras” com 35,2%. Outra tendência racional nos consumidores desta 

insígnia. Essa mesma tendência também se verifica naqueles que fazem menos compras no 

Minipreço em relação ao ano anterior com 28,4% das respostas a “só compro o essencial, faço 

menos compras”. (ver quadro 16 em anexo). 

No quadro abaixo temos uma recolha de dados, feita nos dias 17 e 18 de Abril, teve em conta 

apenas as marcas dos distribuidores, com semelhanças a nível das características e das 

quantidades dos produtos. Os produtos frescos como a fruta, o peixe e a carne não foram 

contabilizados para o estudo, assim como artigos em promoção. A razão dessa escolha foi 



28 
 

tomada devido à volatilidade desses artigos face aos restantes. Ambos os supermercados, 

Pingo Doce e Minipreço situam-se no centro da cidade de Lisboa, relativamente próximos um 

do outro. Ao analisarmos este quadro verificamos que o Pindo Doce consegue ser mais barato 

do que o Minipreço. No final das” nossas compras” nas quais os produtos tinham as mesmas 

características, as mesmas quantidades só a marca e o supermercado é que eram diferentes. 

A marca da insígnia Pingo Doce fica mais barata 3,58 euros do que a marca Dia do Minipreço. 

Numa análise mais detalhada ao quadro, verificamos que existem produtos cuja diferença de 

preços é elevada, por exemplo no esparguete o da marca Pingo Doce é 1 euro e 10 cêntimos 

mais barato do que o da marca Minipreço. A maioria dos produtos verifica diferenças de 

poucos cêntimos, como o gel de banho ou a garrafa de água de 1,5L, e ainda existem alguns 

cujo preço é igual (guardanapos, refrigerantes, icedtea). 

Quadro 2: Comparação de preços de produtos semelhantes da marca Pingo Doce e da 
marca Dia 
 

Produtos Pingo Doce 
(preço em 

euros) 

Minipreço 
(preço em 

euros) 

Diferença de valor entre 
produtos e estabelecimentos 

Gel de banho 750 ml 1,74 1,59 0,15 cêntimos< Minipreço 

Shampô 300 ml 1,79 1,49 0,30 cêntimos< Minipreço 

Pasta de dentes 100 ml 0,84 0,89 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Pensos higiénicos 16 unidades 0,99 0,99 ( = ) preço igual 

Tampão digital s/ aplicador 
(normal) 32 unidades 

1,99 1,34 0,65 cêntimos< Minipreço 

Detergente máquina pó 40 doses 4,49 4,19 0,30 cêntimos< Minipreço 

Papel higiénico 12 rolos 1,64 1,69 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Guardanapos 100 unidades 0,49 0,49 ( = ) preço igual 

Refrigerante c/ gás 1,5 L 0,59 0,59 ( = ) preço igual 

IcedTea 1,5 L 0,50 0,50 ( = ) preço igual 

Garrafa de água 1,5 L 0,12 0,13 0,01 cêntimo< Pingo Doce 

Cereais de chocolate criança 375 
gr 

0,99 1,49 0,50 cêntimos< Pingo Doce 

Corn Flakes 500 gr 0,75 0,99 0,24 cêntimos< Pingo Doce 

Massa esparguete 500 gr 0,39 1,49 1,10 euros< Pingo Doce 

Massa fusilli tricolor 500 gr 0,59 0,44 0,15 cêntimos< Minipreço 

Massa lasanha 500 gr 0,74 1,59 0,85 cêntimos< Pingo Doce 

Massa espirais 500 gr 0,34 0,37 0,03 cêntimos< Pingo Doce 

Farinha c/ fermento 1 kg 0,35 0,37 0,02 cêntimos< Pingo Doce 

Feijão manteiga lata 850 gr 0,47 0,49 0,02 cêntimos< Pingo Doce 

Feijão encarnado lata 850 gr 0,59 0,59 ( = ) preço igual 

Grão-de-bico lata 850 gr 0,59 0,59 ( = ) preço igual 

Cogumelos laminados 185 gr 0,48 0,74 0,26 cêntimos< Pingo Doce 

Atúm óleo 120 gr 0,54 0,59 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Salsicha Frankfurt 8 unidades 0,39 0,43 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Polpa de tomate 0,5 kg 0,44 0,39 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Azeite 0,75 L 1,89 2,39 0,50 cêntimos< Pingo Doce 

Arroz carolino 1 kg 0,54 0,59 0,05 cêntimos< Pingo Doce 

Arroz agulha 1 kg 0,63 0,77 0,14 cêntimos< Pingo Doce 

Bolachas agua e sal 125 gr 0,20 0,24 0,04 cêntimos < Pingo Doce 

Pão de forma 600 gr 0,67 0,74 0,07 cêntimos < Pingo Doce 

Café solúvel 100 gr 1,39 1,49 0,10 cêntimos < Pingo Doce 

Chocolate de leite 100 gr 0,36 0,59 0,23 cêntimos< Pingo Doce 

Gelado chocolate/morango 1 L 1,49 1,69 0,20 cêntimos< Pingo Doce 

Leite UHT m/gordo 1 L 0,47 0,50 0,03 cêntimos< Pingo Doce 

Leite achocolatado 200 ml 0,18 0,20 0,02 cêntimos< Pingo Doce 

Manteiga pasteurizada cuvete 250 
gr 

1,19 1,29 0,10 cêntimos< Pingo Doce 

Iogurte Líquido morango/ banana 0,37 0,35 0,02 cêntimos< Minipreço 
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180 gr 

Iogurtearoma 125 gr 0,20 0,12 0,08 cêntimos< Minipreço 

Petittsuisses morango 6*60 gr 0,79 0,75 0,04 cêntimos< Minipreço 

Torta de morango/chocolate 300 gr 0,89 0,99 0,10 cêntimos< Pingo Doce 

Pizzas frescas 450 gr 1,99 2,20 0,21 cêntimos< Pingo Doce 

Pizzas congeladas 350 gr 1,99 2,30 0,31 cêntimos< Pingo Doce 

Batata Frita Lisa 200 gr 0,44 0,44 ( = ) preço igual 

TOTAL 38,51 42,09 3,58 euros< Pingo Doce 

 

Podemos comparar a frequência com que os inquiridos frequentam estes dois 

estabelecimentos, Pingo Doce e Minipreço, segundo a sua zona de residência. De facto, de 

acordo com a tabela 5 A maioria dos inquiridos, 37,4% de 171 costumam ir ao Pingo Doce com 

frequência, “uma vez por semana” e 32,7% costumam ir “várias vezes por semana”. Em São 

Brás, 40% dos inquiridos vai “várias vezes por semana” a este estabelecimento e 35% vai “uma 

vez por semana”. Apenas 5% da amostra em São Brás é que “nunca” foi a este 

estabelecimento. 

 

Tabela 5: Cruzamento das variáveis “com que frequência faz compras no Pingo Doce?” e 

“Qual a sua zona de residência?” 

 Qual a sua zona de residência? 

Com que frequência faz 

compras no Pingo Doce? 

Lisboa São Brás 

de Alportel 

Total 

Várias vezes por semana 30,5% 40% 32,7% 

Uma vez por semana 38% 35% 37,4% 

Uma vez por mês 13,7% 5% 20,6% 

Algumas vezes por ano 15,3% 15% 15,2% 

Nunca 2,3% 5% 2,9% 

 

Em Lisboa, 38% da amostra frequenta o Pingo Doce “uma vez por semana” e 30,5% frequenta 

“várias vezes por semana”. Apenas 2,3% da amostra de Lisboa é que “nunca” foi ao Pingo 

Doce. Em suma, uma grande percentagem dos inquiridos de ambas as amostras frequenta 

este supermercado, a percentagem cumulativa de quem frequenta o Pingo Doce “várias vezes 

por semana” e “uma vez por semana” corresponde a 70,1% do total da amostra (dos 171 

inquiridos). 

 

Em relação ao Minipreço, tal como tínhamos registado uma situação oposta quando 

analisámos se em relação ao ano anterior tinha havido alguma alteração no volume das 

compras, aqui voltamos a verificar a situação inversa do Minipreço em comparação com a 

situação do Pingo Doce. Verificamos que do total dos inquiridos (171) 35,7% frequenta o 

Minipreço “algumas vezes por ano” enquanto que 23,4% indica que “nunca” vai a este 

supermercado. 
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Tabela 6: Cruzamento das variáveis “com que frequência faz compras no Minipreço?” e “Qual a 
sua zona de residência?” 
 Qual a sua zona de residência? 

Com que frequência faz 

compras no Minipreço? 

Lisboa São Brás 

de Alportel 

Total 

Várias vezes por semana 9,9% 12,5% 10,5% 

Uma vez por semana 16% 5% 13,5% 

Uma vez por mês 13% 30% 17% 

Algumas vezes por ano 38,9% 25% 35,7% 

Nunca 22,1% 27,5% 23,4% 

 

Em São Brás de Alportel 27,5% indica que “nunca” vai ao Minipreço, não frequenta este 

estabelecimento e 25% indica que só vai “algumas vezes por ano”. Apenas 12,5% da amostra 

afirma frequentar o Minipreço “várias vezes por semana”. Em Lisboa, 38,9% indica que vai ao 

Minipreço “algumas vezes por ano” e 22,5% indica que “nunca” foi. No geral, a frequência do 

Minipreço é muito baixa, a única diferença a realçar é que em São Brás de Alportel 30% dos 

inquiridos vai pelo menos “uma vez por mês” a este estabelecimento. Isto é, apesar de irem 

poucas vezes ao Minipreço, vão pelo menos uma vez por semana ao contrário dos inquiridos 

da região de Lisboa cuja opção mais escolhida refere que apenas vão algumas vezes por ano. 

 

 

5. “Em comparação com o passado, faz…” (Modelo/Continente)? e cruzamento 

com a variável “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?” 

 

No caso do Modelo/Continente, ao cruzar as duas variáveis “em comparação com o passado, 

faz… (mais, as mesmas, menos compras) e “estratégia para poupa quando vai às compras no 

supermercado” verificamos que 49,1 % dos inquiridos faz as mesmas compras no 

Modelo/Continente, 31% indica fazer menos compras e 19,9% faz mais compras. 

Em relação à estratégia para poupar, os inquiridos que responderam que fazem as mesmas 

compras, 33,3% responderam que “só compram o essencial, faço menos compras” enquanto 

que 22,6% dos inquiridos “compram os produtos mais baratos” e 22,6%“aproveito os produtos 

das promoções”. Já quem faz menos compras no Modelo/Continente indica que a sua principal 

estratégia para poupar 34% é comprar o essencial, faço menos compras” e 28,3% indica que 

“compro os produtos mais baratos”. Por último, aqueles que fazem mais compras neste 

estabelecimento indicam que a sua estratégia para poupar 29,4% também é através da compra 

de “produtos mais baratos”, mas também “aproveito os produtos das promoções” com 26,5% e 

“comproem diferentes supermercados (consoante o preço)” com 26,5% (ver quadro 17 em 

anexo). Ou seja, a maioria dos inquiridos, em relação ao Modelo/Continente indica não ter 

havido alteração no seu comportamento em relação ao ano anterior (ver tabela 7 em anexo). 

É importante verificarmos a frequência com que os indivíduos fazem compras no 

Modelo/Continente, como tal, a tabela 7 apresenta as percentagens totais e por região 
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geográfica (Lisboa e são Brás de Alportel). No total, 36,8% dos inquiridos afirma que vai a este 

estabelecimento “uma vez por mês”enquanto que 25,7% vai “uma vez por semana”; apenas 

5,3% afirma que “nunca” frequentou este estabelecimento. Ao analisarmos por área geográfica 

verificamos que a tendência mantém-se, 40% em São Brás vai ao Modelo/Continente “uma vez 

por mês” e em Lisboa a percentagem é de 35,9%. É de realçar que aqueles que frequentam 

“várias vezes por semana” este supermercado são em número reduzido 8,4% em Lisboa e 

12,5% em São Brás. Já a percentagem de quem frequenta “uma vez por semana” é mais 

elevada: 26,7% em Lisboa e 22,5% em São Brás. Resumindo, as opções mais seleccionadas 

(“uma vez por mês” e “uma vez por semana”) pelos inquiridos em Lisboa e São Brás indica que 

a frequência é elevada semanalmente e mensalmente. Os consumidores que fazem compras 

diariamente fazem em pequenas quantidades e segundo os dados frequentam o Pingo Doce 

para as compras diárias e quando se deslocam ao Modelo/Continente fazem-no semanalmente 

e mensalmente, que é característico de compras em maior quantidade do que a diária (ver 

tabela 7 em anexo) 

 

6. “Em comparação com o passado, faz…” (Lidl)? e cruzamento com a variável 

“Qual a sua estratégia para poupar quando vai às compras no 

supermercado?” 

 

No Lidl 48,5% indica que faz as mesmas compras neste estabelecimento em comparação com 

o ano passado. As principais estratégias para poupar de quem afirma fazer as mesmas 

compras que no ano anterior (cada uma com 28,9%) são: “só compro o essencial, faço menos 

compras” e “compro os produtos mais barato”. No Lidl 48,5% indica que faz as mesmas 

compras neste estabelecimento em comparação com o ano passado e as suas principais 

estratégias para poupar (cada uma com 28,9%) são: “só compro o essencial, faço menos 

compras” e “compro os produtos mais barato”. Quem indica fazer menos compras no Lidl com 

38,6% afirma que a sua estratégia para poupar consiste em: compro em diferentes 

supermercados (consoante o preço) com 31,8%. Enquanto que 12,7% dos inquiridos afirma 

fazer mais compras no Lidl e 50% deles opta por comprar apenas o essencial como estratégia 

para a poupança.(ver tabela 8 em anexo). Em suma verifica-se que apesar de ser um discount 

com o agravar da crise económica os consumidores não aumentaram o volume das suas 

compras neste estabelecimento, mantiveram-no. Mesmo assim não deixam de preferir comprar 

apenas o essencial e o mais barato enquanto estratégias para a poupança. (ver quadro 18). 

Ao analisarmos a frequência com que os inquiridos fazem as suas compras no Lidl, tabela 8, 

verificamos que na sua maioria 40,4% apenas fazem compras neste estabelecimento “algumas 

vezes por ano” e só 4% é que vai “várias vezes por semana”. Em São Brás 37,5% costumam ir 

“algumas vezes por ano” e 32,5% vão “uma vez por mês”. Em comparação com Lisboa, os 

inquiridos da zona de São Brás fazem compras com mais frequência no Lidl do que os 

inquiridos da zona de Lisboa (ver tabela 8).Em Lisboa 41,2% fazem compras neste 



32 
 

estabelecimento “algumas vezes por ano”, 31,3% fazem “uma vez por semana” e apenas 3% é 

que fazem “várias vezes por semana”; 13,7% “nunca” fizeram compras neste estabelecimento. 

 

7. “Em comparação com o passado, faz…” (Intermarché/Ecomarché)? e 

cruzamento com a variável “Qual a sua estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado?” 

 

No Intermarché/Ecomarché, 55,6% dos inquiridos indica que faz menos compras do que no 

ano anterior, 39,8% afirma que faz as mesmas compras, enquanto que 8,7% faz mais compras.  

É de realçar que estes dados são muito semelhantes aos do Minipreço e aos do Lidl. 

Aqueles que indicaram que fazem menos compras, optaram como estratégia de poupança “só 

compro o essencial, faço menos compras” com 31,6%. Aqueles que fazem o mesmo volume de 

compras neste estabelecimento em relação ao ano passado, optaram em igual valor pelas 

estratégias “só compro o essencial, faço menos compras” e “aproveito os produtos das 

promoções”. A pequena percentagem que afirma fazer mais compras, elegeu a sua estratégia 

de poupança, 50% “compro os produtos mais baratos”. De facto, tenho que realçar que esta 

superfície(s) são difíceis de encontrar em Lisboa, existem algumas afastadas do centro da 

cidade, no entanto, há muitos inquiridos que nunca fizeram compras neste(s) 

estabelecimento(s). Em são Brás de Alportel, existe um Pingo Doce, um Lidl, um Minipreço e 

um Intermerché/Ecomarché. Como tal, esse facto teve efeito nas respostas dos inquiridos, 

sobretudo em relação à zona de Lisboa e é importante verificarmos a frequência das compras 

dos inquiridos neste estabelecimento tendo em conta a sua zona de residência, a tabela 

?analisa a relação entre essas variáveis. 

De facto, 49,1% do total dos inquiridos nunca foram a este estabelecimento e como era de 

prever 58,8% dos inquiridos que “nunca” fizeram compras neste supermercado são de Lisboa e 

apenas 17,5% é que são de São Brás. Em São Brás 35% fazem compras ai “algumas vezes 

por ano”, 15% “uma vez por mês” e “várias vezes por semana”. Em Lisboa muitos poucos 

inquiridos afirmam fazer as suas compras neste estabelecimento, porque os sítios onde 

existem são muito poucos, apenas em algumas localidades da periferia de Lisboa (ver tabela 9 

em anexo). 

 

8. “Qual o principal motivo para fazer as suas compras no Pingo Doce? 

 

Através do inquérito realizado a 171 indivíduos tentámos analisar o motivo das compras no 

Pingo Doce segundo a sua zona de residência. De acordo com a tabela10, do total dos 

inquiridos (171) 45,6% responde que o principal motivo para fazer compras no Pingo Doce é 

porque “fica mais perto de casa/emprego” mas se analisarmos segundo área de residência 

identificamos diferenças. Em São Brás, o principal motivo é a localização próxima da casa ou 

do emprego com 42,5% das respostas, o segundo motivo é que “tem produtos mais frescos 
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(carne, peixe, legumes…)” 32,5%. Apenas 15% respondeu que “é mais barato”, desvalorizando 

o factor preço quando se recorre ao Pingo Doce. 

 

Tabela 10: Cruzamento das variáveis“Qual é o principal motivo para fazer as suas compras no 

Pingo Doce?” com “Qual a sua zona de residência?” 

 

 Qual a sua zona de residência? 

Qual o principal motivo para fazer as 

suas compras no Pingo Doce? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Fica mais perto de casa/emprego 44,5% 42,5% 45,6% 

É mais barato 12,2% 15% 12,9% 

Tem produtos mais frescos (carne, 

peixe, legumes…) 

76,5% 32,5% 25,7% 

É hábito/ costumo ir lá sempre 10,6% 2,5% 8,8% 

Tem uma promoção especial 6,9% 7,5% 7% 

Em Lisboa 76,5% dos inquiridos respondeu que o principal motivo para fazer as suas compras 

no Pingo Doce era o facto de ter “produtos mais frescos (carne, peixe, legumes…)”, em 

segundo lugar, o factor localização continua a ser apontado como importante, 44,5% dos 

inquiridos responderam que “fica mais perto de casa/emprego”. Apenas 12,2% apontaram o 

preço como variável importante pela escolha deste supermercado. De facto, verificamos que 

apesar de as estratégias para poupar concentrarem-se na compra de produtos mais baratos e 

na diminuição das compras, ou seja, estratégias racionais verificamos que os inquiridos 

afirmam fazer mais compras no Pingo Doce do que no ano passado, e fazem menos em 

relação ao Minipreço, mas estes afirmam que o principal motivo é a localização. De facto, em 

São Brás posso afirmar que todos os supermercados, Pingo Doce, Lidl, 

Intermarché/Ecomarché e Minipreço (excepção do Modelo/Continente) encontram-se todos no 

centro da Vila a poucos metros de distância uns dos outros e quase todos têm estacionamento, 

à excepção do Minipreço. Por esta razão será que podemos considerar que o factor 

proximidade é algo muito importante para os inquiridos da região de São Brás de Alportel? 

Como tal, a razão para que este supermercado tenha sucesso está relacionada com outros 

factores, como a imagem da marca dos produtos Pingo Doce. Se analisar o cruzamento da 

variável “qual o principal motivo para fazer as suas compras no Pingo Doce” com a variável “o 

seu rendimento familiar ronda:” não verificamos qualquer relação (ver quadro 27 em anexo). 

 

9. “Qual o principal motivo para fazer as suas compras no Minipreço?” 

 

Ao analisarmos os motivos para os inquiridos fazerem compras no Minipreço segundo a área 

de residência, verificamos que 39,8% do total indicam que vão a este estabelecimento porque 

tem os preços” mais baratos” e em segundo lugar porque “tem uma promoção especial” 32,7%. 

Quando analisamos por zonas, em São Brás a maioria dos inquiridos 45% indica ir ao 

Minipreço porque “tem uma promoção especial” e 32,5% porque “é mais barato”, a diferença do 
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Pingo Doce é que o Minipreço tem muito poucos frescos e o pouco que tem passa por 

embalados. Por isso é que o motivo menos escolhido 5% foi “tem produtos frescos (carne, 

peixe, legumes)”. 

Tabela 11: Cruzamento das variáveis “Qual é o principal motivo para fazer as suas compras no 
Minipreço?” com “Qual a sua zona de residência?” 
 

 Qual a sua zona de residência? 

Qual o principal motivo para fazer as 

suas compras no Minipreço? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Fica mais perto de casa/emprego 26% 7,5% 21,6% 

É mais barato 42% 32,5% 39,8% 

Tem produtos mais frescos (carne, 

peixe, legumes…) 

0% 5% 1,2% 

É hábito/ costumo ir lá sempre 3% 10% 4,7% 

Tem uma promoção especial 29% 45% 32,7% 

 

Em Lisboa, os inquiridos indicam que o Minipreço “é o mais barato” 42% ou então deslocam-se 

a este estabelecimento para fazerem as suas compras porque “tem uma promoção especial” 

29%, todavia também a localização é importante para os consumidores da região de Lisboa 

que indicam que o motivo “fica mais perto de casa/emprego” com 26% também é muito 

importante. De facto, não podemos desvalorizar o factor localização que é um motivo muito 

importante para explicar a motivação para as compras. Aquilo que afirmamos foi que em São 

Brás no caso do Pingo Doce ofactorlocalização em comparação com os restantes 

supermercados da região não fazia qualquer sentido. E que o facto de os consumidores 

preocuparem-se bastantes com os preços dos produtos, indicarem que o Minipreço é o mais 

barato, diminuírem as suas compras no Minipreço mas depois aumentarem as suas compras 

no Pingo Doce, supermercado que indicam que o principal motivo não é o facto de ser ou não 

barato, não faz muito sentido se não analisarmos a percepção dos inquiridos em relação a 

estas duas insígnias: Pingo Doce e Minipreço (este ponto vai ser desenvolvido no capítulo 

seguinte). 

 

10. “Qual o principal motivo para fazer as suas compras no (Modelo/Continente, 

Lidl e Intermarché/Ecomarché)?” 

 

Modelo/ Continente 

Na região de São Brás 27,5% dos inquiridos afirmam que o principal motivo para fazerem as 

suas compras no Modelo/Continente é “tem uma promoção especial”; em segundo lugar 

afirmam que “é hábito/ costumo ir lá sempre” com 25%, em terceiro lugar, “tem produtos mais 

frescos (carne, peixe, legumes…)” com 22,5%. Ou seja, em São Brás este supermercado pode 

não ter a localização mais próxima mas as promoções especiais, o hábito de fazer lá as 

compras e o facto de ter qualidade (maior frescura) nos produtos perecíveis (carne, peixe, 

legumes) são motivos importantes para os consumidores manterem o mesmo volume de 
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compras em comparação com o ano passado.Em Lisboa 35,1% indica que a localização é a 

chave “fica mais perto de casa/emprego” e 28,2% indicam que ter “uma promoção especial” 

também é importante. No entanto, quando comparamos as respostas dos inquiridos de São 

Brás com as respostas dos inquiridos de Lisboa, concluímos que o factor localização é mais 

importante em Lisboa enquanto que o hábito é mais importante em São Brás. De facto, os 

estilos de vida das duas localidades são bastante diferentes: em Lisboa é um estilo tipicamente 

urbano, com filas para os supermercados e filas de trânsito. Já em São Brás, temos uma 

pequena vila no Barlavento algarvio entre a Serra do Caldeirão e o mar (aproximadamente a 20 

km), um estilo de vida mais rural, sem engarrafamentos no trânsito nem filas para os 

supermercados proporcionam outro estilo de vida diferente (ver tabela 12 em anexo). 

Lidl 

Em análise da tabela 13, verificamos que 40% dos inquiridos em São Brás indicam que o 

motivo para fazerem compras no Lidl é o facto de ser “mais barato”; 37,5% afirmam que é 

quando “tem uma promoção especial”. De facto, apontam a variável preço como o mais 

apelativo neste estabelecimento. Em Lisboa é exactamente os mesmos motivos apontados: 

43,5% “é mais barato” e 33,6% “tem uma promoção especial” (ver tabela 13 em anexo). 

Intermarché/ Ecomarché 

Este supermercado é conhecido por apenas existir no interior de Portugal, como tal, muitos 

consumidores em Lisboa nunca fizeram compras neste estabelecimento. Em São Brás, 42,5% 

dos inquiridos afirma que o motivo para fazer compras é “tem uma promoção especial” e em 

segundo lugar com 22,5% “é mais barato”. Coincidência ou não, 58% em Lisboa também 

respondeu que o motivo seria “tem uma promoção especial” e 20,6% que “é o mais barato”. 

Em suma, o motivo indicado pelos inquiridos para fazer compras nos estabelecimentos 

indicados deve ser mais analisado ao pormenor, principalmente no Pingo Doce e no Minipreço, 

que são os objectos do nosso estudo (ver tabela 14 em anexo). 

 

11. “Como é que descreveria a marca Pingo Doce se pudesse escolher apenas 

uma frase?” 

Esta variável é muito importante porque analisa a percepção que os consumidores têm da 

marca Pingo Doce. Ao analisarmos o gráfico 2 Verificamos que a maioria dos inquiridos 

considera a marca Pingo Doce como uma marca de qualidade com 45,6%, todavia, há 

consumidores que consideram a marca Pingo Doce mais barata com 28,1%. De facto, todas as 

opções inclusive a do Pingo Doce ser a marca de maior confiança (26,3%) foram 

seleccionadas pelos consumidores, se compararmos os preços do Pingo Doce e do Minipreço 

na quadro 2 de preços, a percepção dos consumidores em relação à marca Pingo Doce é 

bastante positiva. 
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Gráfico 2: Como descreveria a marca Pingo Doce… 

 

Apesar de cada inquirido ter optado por apenas uma das três opções esta pluralidade de 

respostas com um peso significativo permite-nos concluir que para além de marca com 

qualidade e de confiança porque nas entrevistas os consumidores associaram a marca da 

insígnia aos produtos vendidos no estabelecimento, isto é, um produto com a marca Pingo 

Doce é um produto de qualidade e logo de confiança. De facto, o Pingo Doce tem 

aproximadamente 40% de produtos da sua marca própria e espera continuar a aumentar e 

muitos dos consumidores em tempo de crise decidiram “arriscar” e experimentaram produtos 

das marcas das insígnias, assim como produtos de marcas brancas, ao contrário do que 

acontecia, os consumidores não experimentavam como experimentam hoje produtos para eles 

desconhecidos. E as insígnias souberam aproveitar essa desconfiança inicial ao colocar o 

nome do seu supermercado nesses produtos e criar uma imagem de confiança, porque ao 

promoveram a sua superfície, começaram também a promover os seus produtos. O Pingo 

Doce foi bem sucedido na conjugação de marca de qualidade, com marca de confiança e 

barata, apesar desta última característica ter sido a mais difícil. Todavia, quem muitos dos 

consumidores não sabem os preços dos produtos de memória, apenas têm uma estimativa de 

quanto costumam gastar e é nas prateleiras que comparam preço mas sobretudo é em casa 

que experimentam o que compraram e que ficam fidelizados.Isto deve-se muito às campanhas 

de comunicação que o Pingo Doce tem difundido. Podemos fazer uma comparação com os 

consumidores do Minipreço, um conceito de supermercado bem diferente do conceito do Pingo 

Doce. 

 

12. “Como é que descreveria a marca Minipreço se pudesse escolher apenas 

uma frase?” 

 

No caso do Minipreço, cadeia de supermercados discount, verificámos que a maioria dos 

inquiridos respondeu que em comparação com o ano anterior, este ano fazia menos compras 

45,6% 

28,1% 

 

26,3% 
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no grupo Dia. A percepção dos inquiridos é que este estabelecimento é caracterizado por ser 

barato, 91,2%.  

 

Gráfico 3: Como descreveria a marca Minipreço… 

 

No entanto, na recolha que fizemos verificámos que o Pingo Doce conseguia ser mais barato 

que o Minipreço, para além disso, apenas 7% dos inquiridos respondem que a marca Dia “é a 

marca de maior confiança” e 1,8% responderam que “era a marca de maior qualidade”. Apesar 

de ter pedido apenas uma frase para caracterizar o Minipreço, muito poucos inquiridos 

consideram a marca Dia uma marca de confiança e qualidade. De facto, nas entrevistas 

realizadas houve quem afirma-se que o Pingo Doce inovava, tinha novos produtos e novas 

fórmulas de composição, era um espaço agradável de fazer compras enquanto que o 

Minipreço tinha corredores altos, estreitos e confusos. Só no último ano é que o Minipreço 

começou a elaborar campanhas publicitárias para a televisão, para além da ideia de preço 

barato quer também associar uma ideia de simplicidade. Fizemos a análise de duas 

campanhas de comunicação, uma do Minipreço e outra do Pingo Doce. 

 

 

13. Comportamento dos consumidores quando vão às compras. 

 

 

Zona de residência 

Perguntámos aos nossos inquiridos qual o seu comportamento quando estão nas compras de 

supermercado e o resultado foi que a maioria dos inquiridos responderam que “comparo 

sempre os preços dos produtos antes de comprar”, em Lisboa com 69,5% e em São Brás com 

40%. Ou seja, não significa que comprem a mais barata mas que o preço é um factor ao qual 

atribuem um grande significado. Em São Brás “compro sempre a marca de maior confiança”, 

35% também tem uma expressão significativa. 

 

7% 

91,2% 

 

1,8% 
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Tabela 15: Cruzamento das variáveis, “quando vai às compras…” e “qual a sua zona de 

residência.” 

 Qual a sua zona de residência? 

Quando vai às compras… Lisboa São Brás de 

Alportel 

Comparo sempre os preços dos produtos 

antes de comprar 

69,5% 40% 

Compro sempre a marca de maior 

confiança 

11,5% 35% 

Compro sempre as marcas mais baratas 19% 25% 

 
 

Género 

É uma variável de caracterização importante porque existem grandes diferenças entre os 

géneros neste assunto. Ambos os géneros responderam maioritariamente que “comparo 

sempre os preços os preços dos produtos antes de comprar” (masculino: 66,7%; feminino: 

60,7%). A diferença mais vincada é o facto de os homens optarem mais por “compro sempre a 

marca de maior confiança” 20,4% em comparação com as mulheres, 15,4% (ver tabela 16 em 

anexo). Analisamos também a idade e o rendimento familiar mas estas variáveis dependentes 

não têm relação com a variável independente (ver tabela 17 e tabela 18 em anexo) 

 

 

 

14. “Tem um leite da marca Minipreço, um da marca Pingo Doce, um da marca 

Mimosa e outro de uma marca desconhecida (mas mais barata). Qual das 

marcas de leite escolheria nesta situação?” 

 

Zona de residência 

Recriámos no nosso inquérito uma situação hipotética em relação à compra de leite, 

conseguimos verificar que  a marca Mimosa é sem dúvida a preferida dos consumidores no 

entanto, verificamos que a marca de leite Pingo Doce também tem adeptos, 24,4% em Lisboa 

e 25% em São Brás. Para além disso, a marca desconhecida em São Brás 20% também está a 

ter grande reconhecimento, ao contrário, do que acontece em Lisboa (ver tabela 19 em anexo).  

Género 

Ao analisarmos a mesma situação mas agora cruzamos com o género dos inquiridos, 

verificamos que 70,4% dos homens escolheria Mimosa e 53,8% das mulheres faria a mesma 

escolha. Todavia, verificamos que os homens são mais fiéis às marcas porque procuram 

confiança, mais do que as mulheres (ver tabela 20 em anexo). Em suma, de todas as variáveis 

que analisámos: localidade, género, idade, habilitações literárias, rendimento familiar mas 

apenas a zona de residência e o género dos inquiridos permitiu retirar algumas conclusões. 
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15. “E em vez de leite, se fosse sumo: tem um sumo da marca Pingo Doce, um 

sumo da marca Minipreço, um sumo da marca Compal e outro sumo de uma 

marca desconhecida (mas mais barata). Qual é o sumo que escolheria se 

estivesse num supermercado?” 

 

Zona de residência 

Em Lisboa os inquiridos optam mais pelos sumos da marca Pingo Doce 59,5% e em segundo 

lugar, a marca Compal com 28,2%. No caso de São Brás 40% prefere a marca Pingo Doce, a 

marca Compal com 30% mas a principal diferença é que optam pela marca desconhecida 

22,5% em São Brás e 7,6% em Lisboa (ver tabela 24 em anexo). 

Género 

Os homens continuam a preferir mais as marcas do que as mulheres mesmo em relação aos 

sumos, 37% do sexo masculino escolheu a marca Compal enquanto que 24,8% das mulheres 

escolheram esta opção. No entanto, a marca Pingo Doce tem muita popularidade entre os 

consumidores de ambos os sexos 50% nos homens e 57,3% nas mulheres. 

Em relação às variáveis habilitações literárias, idade e rendimento familiar não se mostraram 

variáveis importantes para o objectivo do estudo (ver tabelas 25, 26 e 27 em anexo). 

 

 

16. “Durante os dias da semanaquantas refeições toma em casa?” 

Em relação aos hábitos do local onde toma as suas refeições diárias: se dentro ou fora da 

residência. A maioria dos inquiridos, 42,1%, responderam que fazem duas refeições na sua 

residência por dia, 43,5% dos inquiridos que fazem duas refeições em casa são de Lisboa e 

37,5% são de São Brás. Em segundo lugar 37,8% do total dos inquiridos fazem três ou mais 

refeições em casa, o que significa que nunca tomam refeições fora 39,9% são de Lisboa e 

42,5% são de São Brás. No total existem 17% dos inquiridos que apenas toma uma refeição 

em casa (16,8% de Lisboa e 17,5% de São Brás). Em último lugar 1,2% dos inquiridos toma 

todas as refeições fora da sua residência: 0,8% em Lisboa e 2,5% em São Brás (ver quadro 20 

em anexo). 

 

 

17. Marcas tradicionais 

No inquérito realizado fizemos um “teste” às marcas tradicionais: foi elaborada uma tabela 

onde perguntámos “quais eram os produtos de marca que compra sempre” de acordo com 

determinado produto (como sabonetes, margarinas, massas, arroz, cereais, iogurtes, leite, 

detergentes, pasta de dentes e outros produtos de higiene); havia em cada pergunta sempre 3 

a 4 opções de resposta que tinham sempre as 2/3 marcas mais vendidas no mercado 

português e havia sempre uma opção “outra”. Claro que sempre existiu a possibilidade dos 

inquiridos escolherem a opção “outra” e ai não sabemos ao certo qual a marca que compram, 

se é uma marca tradicional ou branca, mas como seleccionámos as marcas mais vendidas no 
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mercado para estarem presentes nas opções e pelo facto de que existem segmentos onde 

essas marcas controlam 80%/90% do seu mercado (sem contar com o sucesso da marca Skip 

só por si) ai conseguíamos verificar qual a verdadeira lealdade, isto é, se os inquiridos 

compram sempre da mesma marca não vão hesitar em escolhê-la e vão lembrar-se do nome 

dessa marca (porque não é uma compra pouco frequente mas sim um hábito).  

 

No inquérito realizado, segundo vários tipos de produtos, demos a escolher entre as 

marcas mais conhecidas no mercado: 

 

Produtos Dados relevantes em % Anexos 

Marcas de arroz e massas 47,4% dos inquiridos responderam que 

compravam de outras marcas 

gráfico 8 quadro 

55 

Marcas de cereais 49,1% dos inquiridos responderam que 

compravam de Nestlé 

gráfico 9 quadro 

56 

Marcas de iogurtes 

 

37,4% dos inquiridos responderam que 

compravam de Danone, enquanto que 

outros 37,4% dos inquiridos indicou que 

compravam de outra marca. 

gráfico 10 quadro 

57 

Marcas de leite 48,0% dos inquiridos responderam que 

compravam de Mimosa 

gráfico 11 quadro 

58 

Marcas de detergentes para 

a loiça 

46,2% dos inquiridos responderam que 

compravam de Fairy 

gráfico 12 quadro 

59 

Marcas de gel de banho 54,4% dos inquiridos responderam que 

compravam de outras marcas 

gráfico 13 quadro 

60 

Marcas de champô 49,1% dos inquiridos responderam que 

compravam de outras marcas 

gráfico 14 quadro 
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Marcas de sabonetes 47,4% dos inquiridos responderam que 

compravam de outras marcas 

gráfico 15 quadro 

62 

Marcas de pasta dentífrica 64,3% dos inquiridos responderam que 

compravam da marca Colgate 

gráfico 16 quadro 
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Marcas de detergentes para 

a roupa 

56,1% dos inquiridos responderam que 

compravam da marca Skip 

gráfico 17 quadro 

64 

A conclusão que podemos retirar desta recolha é que apesar de os produtos de marca branca 

e de marca da distribuição serem cada vez mais vendidas, quando confrontamos os inquiridos 

com as marcas mais vendidas do mercado, estes continuam a preferi-las. Temos o exemplo do 

Skip ou da Colgate. Estamos a assistir a uma polarização: de um lado as marcas tradicionais 

líderes de mercado e do outro as marcas mais baratas das insígnias (ou até marcas brancas), 

quem está no fundo a ficar afectado são as marcas seguidoras, intermédias que não se 

enquadram nem nas “lovebrands” nem nas marcas “lowcost”. 
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18. Publicidade 

Ao analisarmos a publicidade das insígnias conseguimos verificar quais as mensagens e a 

imagem que querem que os seus consumidores, de facto, pensamos que seria importante 

acrescentar esse ponto ao seminário para analisarmos uma estratégia de sucesso: no caso do 

Pingo Doce e no caso do Minipreço que só há bem pouco tempo (um pouco antes do Lidl que 

também já lança campanhas televisivas) começou a apostar nas campanhas de publicidade na 

televisão. 

 

Spot Publicitário do Pingo Doce 

 

Em Outubro de 2009, o Pingo Doce lançou uma 

nova campanha publicitária que acompanhou um 

processo iniciado já a algum tempo atrás de 

reformulação na sua imagem
30

. Este anúncio 

centrou-se em três ideias principais: 

 Tradicional, patriotismo (produtos 

portugueses), segurança: o fado, a bandeira 

portuguesa e os símbolos de Portugal, permanece 

inalterável porque o ano todo mantém os mesmos 

preços; 

 Poupança: “aqui o seu dinheiro vale mais”, os preços são sempre baixos; 

 Frescura, como sinónimo de qualidade. 

O próprio slogan (principal), traduz a principal ideia deste supermercado: “Sabe tão bem pagar 

tão pouco”. Transmite a ideia de satisfação, de prazer e é muito sugestivo a nível do sentido 

gustativo, por outro lado acaba a ideia da frase com a sugestão de que para comer bem não é 

necessário muito dinheiro. Duas ideias que juntam aquilo que muitas marcas pretendem: 

relação qualidade-preço benéfica e que para muitas não passa de clichés em que o 

consumidor, informado e experiente se apercebe. O spot publicitário está dividido em duas 

partes. Primeira parte, tem 32 segundos, onde fala de mudança, tem imagem de monumentos 

históricos, tem a bandeira portuguesa como pano de fundo. De facto, representa a transição, 

apesar de haver mudança, há certas coisas que se mantêm porque fazem parte da identidade 

de cada um. A segunda parte, centra-se apenas nos supermercados Pingo Doce, focam as 

frutas, os iogurtes , o pão fresco, o peixe (tendência para os consumidores preocuparem-se 

cada vez mais com uma alimentação saudável), foca-se na comida já feita (consumidores que 

optam por esse tipo de refeições pois já estão prontas, são baratas e poupam tempo). Este 

anúncio foi muito bem sucedido, teve uma grande taxa de recordação e gerou-se um buzz nas 

redes sociais à volta deste anúncio, a música fica no ouvido. 

 
 

                                                           
30

Cfhttp://www.youtube.com/watch?v=1Z6H-MlsbkY consultado a 30/06/2010 

http://www.youtube.com/watch?v=1Z6H-MlsbkY
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Spot Publicitário do Minipreço 

“Saudades do escudo?” 

 

A publicidade do Minipreço transmite a 

mensagem de simplicidade, compras úteis, 

baratas e seguras. Aparece a actriz Ana Bola 

num corredor espaçoso e arrumado, ao 

contrário do que estamos habituados quando 

vamos ao Minipreço, nas compras a indicar que 

no tempo dos escudos comprava tudo aquilo 

que necessitava. De facto, é alusivo à crise económica e ao saudosismo de alguns 

consumidores (principalmente os mais velhos) em relação à nossa moeda antes da entrada do 

euro e à inflação. A mensagem no final é simples: no Minipreço compra tudo aquilo que 

necessita
31

. 

 

19. Conclusão 

 

Ao longo do trabalho de seminário tivemos cinco objectivos orientadores do estudo: o primeiro, 

“tentativa de definição do conceito de lowcost na distribuição” concluímos que existem várias 

adaptações para este conceito. De facto, o conceito delowcost ou discount tem apenas como 

base comum uma política de preços mais baixos e pode ser aplicado a qualquer tipo de 

negócios, o Minipreço foi o supermercado pioneiro em Portugal na utilização desta política de 

preços, no entanto, não inovou ao contrário do Pingo Doce, que não se assumo como discount 

mas que 40% das marcas presentes no seu supermercado são marcas da insígnia. Assim, na 

distribuição o lowcost e principalmente as marcas do distribuidor são bem vistas porque 

aumentam os lucros do supermercado e ao mesmo tempo que a insígnia promove o seu 

estabelecimento na sua comunicação externa, também está a promover os seus produtos com 

a mesma marca, quando os consumidores “transferem” a confiança que têm no supermercado 

para as suas marcas estão a aumentar os “laços da sua relação” com a insígnia.O preconceito 

que existia sobre “o que era caro, era bom” já não se aplica. Os consumidores experimentam, 

comparam preços e tomam decisões que lhes permita tirar o maior proveito, mas isso não 

significa que somos consumidores cada vez mais racionais. 

O segundo objectivo “definir os traços gerais das estratégias de lowcost do Minipreço e do 

Pingo Doce” foi difícil de alcançar, porque tinha em mente fazer uma entrevista aos 

responsáveis de cada insígnia mas por parte do Minipreço não obtive qualquer resposta e da 

parte do Pingo Doce obtive resposta em como “não estavam receptivos a darem-me qualquer 

entrevista”. Portanto, os dados recolhidos da estratégia estão presentes na análise que efectuei 

sobre as estratégias de comunicação das marcas: enquanto que o Pingo Doce aposta na 

inovação e na sua marca própria (mais do que as outras insígnias), também aposta nos preços, 
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na qualidade da sua marca com produtos frescos em embalagens apelativas, colocados em 

locais privilegiados dentro do seu estabelecimento. Já o Minipreço aposta nos preços baixos e 

na simplicidade, todavia é um supermercado bem diferente do Pingo Doce, com pouca 

inovação (de acordo com a imagem que a marca transmite e a própria opinião dos 

consumidores), o Minipreço é um supermercado com espaço muito limitado onde as prateleiras 

dos produtos chegam ao tecto e a arrumação deixa muito a desejar. Apesar da comunicação 

fazer o apelo ao preço, matéria sensível para os consumidores, esta marca tem verificado um 

decréscimo de clientes que não se identificam com a marca ou encontram outras com as quais 

mais se identificam. 

Terceiro objectivo “analisar o significado das marcas brancas, das marcas da distribuição e das 

marcas do fabricante para o consumidor” e quarto objectivo “compreender a atitude do 

consumidor face às marcas brancas, às marcas do distribuidor e aos supermercados, 

Minipreço e Pingo Doce”. De acordo com dados dos inquéritos e das entrevistas recolhidas: as 

marcas dos distribuidores (ou marcas da insígnia) estão a conquistar cada vez mais adeptos e 

estamos a assistir a uma à formação de dois pólos quase extremos, de um lado as lovebrands, 

marcas tradicionais que são consideradas insubstituíveis pelos consumidores, são as marcas 

líderes de mercado e que têm uma taxa de fidelização elevada; por outro lado as marcas das 

insígnias, como a marca Pingo Doce, que são mais baratas e que após experimentação 

concluíram que são marcas de qualidade elevada, não tão elevada como as lovebrands, mas o 

suficiente para experimentarem e gostarem o suficiente para voltar a comprar. Em relação ao 

inquérito e às entrevistas as conclusões foram: os homens são muito mais fiéis às marcas do 

que as mulheres e olham para as marcas brancas e até as marcas da distribuição com 

desconfiança. Quando tentámos perceber o porquê desta diferença entre os géneros 

verificámos que os homens não experimentam tantas marcas como as mulheres, ou seja, 

compram a marca que lhes parece de maior confiança, comparam menos para os preços dos 

produtos do que as mulheres antes de comprar e depois da compra se o produto teve o efeito 

desejado voltam a comprar a mesma marca e podem até não voltar a experimentar de outra 

marca para além daquela. Concluímos que os homens, pelas características do género são 

mais fiéis às marcas tradicionais do que as mulheres e quando vão às compras conseguem ser 

menos criativos, menos flexíveis e menos “aventureiros” do que elas no processo de escolha. A 

idade também é uma variável importante, concluímos segundo dados do nosso estudo que os 

inquiridos entre os 18 e os 34 anos são menos fiéis às marcas e compram mais produtos de 

marca branca e de marca dos distribuidores. 

Também é importante salientar as diferenças entre São Brás de Alportel e Lisboa na escolha 

de produtos de marca tradicional e de marca do distribuidor: ao contrário dos pré-conceitos que 

podíamos ter antes do estudo, após o estudo e a análise dos resultados verificamos que os 

consumidores na região de São Brás de Alportel são menos fiéis às marcas tradicionais do que 

os consumidores da região de Lisboa. Também verificámos que para os inquiridos da região de 

Lisboa, o factor proximidade e o factor promoções disponíveis têm maior importância para esta 

amostra do que para os inquiridos de São Brás de Alportel. 
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De facto, o pré-conceito que existia apoiava-se no facto que nas zonas urbanas como Lisboa 

que é a capital do país, os consumidores seriam mais abertos às mudanças, mais informados e 

mais receptivos aos produtos que lhes oferecessem qualidade a um baixo preço. No entanto, 

esta ideia está errada porque numa sociedade onde todos temos acesso aos meios de 

comunicação, como a televisão, os jornais, as rádios, a internet, se existe a possibilidade de 

acesso à informação (e essa possibilidade existe em São Brás de Alportel que tem acesso a 

todos os meios e tem uma boa cobertura da internet) o consumidor desinformado só o passa a 

ser por sua decisão, claro que factores como as habilitações e a profissão fazem com que 

disponhamos de mais ou menos ferramentas para compreender essa informação. Todavia, se 

a mensagem não for complexa (no caso dos supermercados a mensagem é muito simples, 

para além de estarmos a analisar compras de supermercado que são feitas por toda a 

população), todos devemos poder compreendê-la, e aqui referimos que os smartconsumers na 

área da distribuição podem ter sexo, podem ter localidade mas as suas habilitações, profissão 

e rendimento não são relevantes quando estes estão nas compras. Como tal, o quinto objectivo 

“analisar as razões económicas, sociais e educacionais que levam o consumidor a optar por 

marcas lowcost” não é aplicável porque não existe relação entre as variáveis (rendimento, 

habilitações e profissão) na compra de marcas do distribuidor. De facto, os smartconsumers 

não são mais do que os consumidores do sexo feminino, com idades entre os 18 e os 34 anos, 

a adaptarem-se à conjuntura do país e às restantes condições ambientais. 
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Anexos 



Inquérito à percepção dos consumidores. 
Este questionário insere-se no âmbito do projecto de seminário da licenciatura em 
Ciências da Comunicação pelo ISCSP, Universidade Técnica de Lisboa. O 
questionário é totalmente confidencial e anónimo e apenas serve os fins para o qual foi 
elaborado. 
*Obrigatório 
 
1. Com que frequência faz compras nestes estabelecimentos? * 

  

Varias 

vezes por 

semana 

Uma vez 

por 

semana 

Uma vez 

por mês 

Algumas 

vezes por 

ano 

Nunca 
 

Pingo Doce 
       

Modelo/Continente 
       

Minipreço 
       

Lidl 
       

Intermarché/Ecomarché 
       

 
2. Em comparação com o passado, diria que, para cada estabelecimento faz: * 

  
Mais compras 

As mesmas 

compras 

Menos 

compras  

Pingo Doce 
     

Modelo/Continente 
     

Minipreço 
     

Lidl 
     

Intermarché/Ecomarché 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Qual o principal motivo (apenas um) para fazer as suas compras nos 
estabelecimentos em baixo indicados? * 

  

Fica mais 

perto de 

casa/emprego 

É mais 

barato 

Tem 

produtos 

mais 

frescos ( 

Carne, 

Peixe, 

Legumes 

... ) 

É 

Hábito/Costumo 

ir lá sempre 

Tem uma 

promoção 

especial 
 

Pingo Doce 
       

Modelo/Continente 
       

Minipreço 
       

Lidl 
       

Intermarché/Ecomarché 
       

 
4. Quando vai às compras… *escolher apenas uma 

frase    

 
5. Como descreveria a marca Pingo Doce se pudesse escolher apenas uma 

frase? *   

 
6. Como descreveria a marca Minipreço se pudesse escolher apenas uma 

frase? *   

 
7. Tem um leite da marca Minipreço, um da marca Pingo Doce, um da marca Mimosa 
e outro de uma marca desconhecida (mas mais barata). Qual das marcas de leite 

escolheria nesta situação? *    

 
8. E em vez de leite, se fosse sumo: tem um sumo da marca Pingo Doce, um sumo da 
marca Minipreço, um sumo da marca Compal e outro sumo de uma marca 
desconhecida (mas mais barata). Qual é o sumo que escolheria se estivesse num 

supermercado? *    

 
9. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Arroz/Massa    

 
10. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Cereais    



 
11. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Iogurte    

 
12. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Leite    

 
13. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Detergente para a louça    

 
14. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Gel de banho    

 
15. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Champô    

 
16. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Sabonete    

 
17. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *PastaDentifrica    

 
18. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Detergente Roupa    

 
19. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Maragarina    

 
20. Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? (escolha apenas 

uma marca) *Sumos    

 
22. Durante os dias da semana (sem contar com sábados e domingos), quantas 
refeiçoes toma em casa? (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar) * 

  Apenas uma das refeiçoes 

  Duas refeiçoes 

  Três refeiçoes ou mais 

  Nenhuma, faço todas as refeiçoes fora de casa 

 
 
 



23. Na sua opinião, qual a percentagem do rendimento familiar gasto nas compras de 
supermercado (refeições para casa, higiene e outros produtos semelhantes)? * 

  Menos de 50% do meu rendimento 

  50% do meu rendimento 

  Mais de 50% do meu rendimento 

 
24. Tem alguma estratégia para poupar quando vai ao supermercado? (escolha 
apenas uma opção) * 

  Compro os produtos mais baratos 

  Aproveito os produtos das promoções 

  Só compro o essencial, faço menos compras 

  Compro em diferentes supermercados (consoante o preço) 

 
25. O seu agregado familiar é constituído por quantas pessoas? * 

  Apenas eu 

  Duas a quatro pessoas 

  Mais de quatro pessoas 

 
26. Quantas pessoas no seu agregado familiar têm rendimentos (ordenado/ subsídio 
de desemprego/ rendimento mínimo/ reforma )? * 

  Uma pessoa 

  Duas pessoa 

  Mais de duas pessoas 

 
27. Quantas pessoas do agregado é que são dependentes (ou seja, não apresentam 
rendimentos, por exemplo: ordenado, subsídio de desemprego, rendimento mínimo, 
reforma...)? * 

  Uma pessoa 

  Duas pessoa 

  Três 

  Quatro 

  Mais de Quatro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. O seu rendimento familiar mensal ronda: * 

  Menos de 450€ 

  De 451€ a 600€ 

  De 601€ a 800€ 

  De 801 a 1000€ 

  De 1000€ e 1400€ 

  Mais de 1400€ 

 

29. Qual é a sua profissao? *  

 
30. Qual é a sua idade? * 

  18 a 24 

  25 a 34 

  35 a 44 

  45 a 54 

  55 a 64 

  Mais de 65 

 
31. Quais as suas habilitações literárias? * 

  Até ao 1º ciclo ( 4ª Ano ) 

  Até ao 2º ciclo ( 6º Ano ) 

  Até ao 3º ciclo ( 9º Ano ) 

  Ensino secundário incomplecto( 10º a 11º Ano ) 

  Ensino secundário completo ( 12º Ano ) 

  Curso Superior ( Licenciatura/ Pós-graduação/ Mestrado/ Doutoramento ) 

 
32. Qual é o seu sexo? * 

  Masculino 

  Feminino 

 
33. Qual o seu concelho de residencia? * 

  Lisboa 

  São Brás de Alportel 

  Outro 

 
33.1. Se pertence a outro concelho, qual é?responder caso coloque outro na resposta  

 



 

Esta entrevista insere-se no âmbito do trabalho de seminário para a licenciatura em Ciências 
da Comunicação pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica 
de Lisboa. Os dados recolhidos são anónimos e apenas servem o propósito para o qual a 
entrevista foi criada. As perguntas são de resposta livre e o contributo de todos é muito 
importante para o sucesso do estudo. 

 

 

1. Qual a sua estratégia para poupar? 

 

 

 

2. Há produtos em que se preocupa mais em poupar do que em outros? Pode dar 

exemplos? 

 

 

 

3. Quais os produtos que apenas compra se forem de marca conhecida? Porquê? Qual é 

a diferença? 

 

 

 

4. Aconselha aos seus amigos/familiares o consumo de produtos das marcas: Pingo Doce 

e Dia (Minipreço)? Porquê? Que tipo de produtos? 

 

 

5. Tem que fazer compras num supermercado e está longe do local (casa, trabalho) onde 

costuma ir. Encontra um Pingo Doce e um Minipreço, um ao lado do outro. Nesta 

situação, em qual destes dois vai fazer as suas compras e porquê? 

 

                                                           

                             

 

 

 

 



6. Em comparação com há 3 anos atrás, como evoluiu a oferta das marcas Pingo Doce e 

Dia (Minipreço)? Melhorou, piorou, manteve-se… 

 

 

 

 

 

7. Quando vai às compras, ao contar os produtos de marcas Pingo Doce, Dia e outras 

marcas desconhecidas, que percentagem diria que elas ocupam no seu carrinho? 

 

 

 

 

 

8. As marcas Nívea, Mimosa, Colgate, Skip, Coca-Cola ou Compal são insubstituíveis nas 

suas compras? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

9. Pensa que as promoções, como por exemplo, leve 3 pague 2 ou desconto de 20% na 

próxima compra ou mesmo desconto em cartão feitas pelas marcas antigas e 

conhecidas fazem com que compre essas marcas? Acha que compensa? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

10. O que pensa sobre produtos com marca desconhecida, como: “vale velho”; “skino”; 

“Essentya” e “BSensy”? 

 

 

 

 

 

 



11. Na sua opinião, qual é a classe social a que pertence, por exemplo: classe baixa; 

classe média baixa; classe média; classe média alta, classe alta? 

 

 

12. Qual é a sua idade? 

 

 
13. Qual é o género (feminino ou masculino)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração neste estudo, 

Alda Pinto. 
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Anexos do SPSS: 

 

Quadro 1 

 

Qual a sua zona de residência? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lisboa 131 76,6 76,6 76,6 

São Bras de Alportel 40 23,4 23,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 

Quadro 2 

 

Qual é o seu sexo? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 54 31,6 31,6 31,6 

Feminino 117 68,4 68,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
Gráfico 2 
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Quadro 3 

 

 

Qual é o seu sexo segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual é o seu sexo? Masculino 44 10 54 

Feminino 87 30 117 

Total 131 40 171 

 

 

 

 

 
Quadro 4 

Qual é a sua idade segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual é a sua idade? 18 a 24 68 11 79 

25 a 34 42 13 55 

35 a 44 12 8 20 

45 a 54 5 7 12 

55 a 64 3 1 4 

Mais de 65 1 0 1 

Total 131 40 171 
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Quadro 5 

 
 

Quais as suas habilitações literárias segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Quais as suas 

habilitações literárias? 

Até ao 1º ciclo ( 4ª Ano ) 1 3 4 

Até ao 2º ciclo ( 6º Ano ) 0 2 2 

Até ao 3º ciclo ( 9º Ano ) 5 3 8 

Ensino secundário 

incompleto ( 10º a 11º 

Ano ) 

12 1 13 

Ensino secundário 

completo ( 12º Ano ) 

39 16 55 

Curso Superior ( 

Licenciatura/ Pós-

graduação/ Mestrado/ 

Doutoramento ) 

74 15 89 

Total 131 40 171 
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Quadro 6 

Qual é a sua profissão segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual é a sua profissão? Desempregados/ 

Domésticas/Estudantes 

51 9 60 

Quadros Superiores da 

Administração Pública, 

Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresa 

11 4 15 

Especialistas das Profissões 

Intelectuais e Científicas 

1 0 1 

Técnicos e Profissionais de 

Nível Intermédio 

56 18 74 

Pessoal Administrativo e 

Similares 

7 2 9 

Trabalhadores Não 

Qualificados 

5 7 12 

Total 131 40 171 

 

Quadro 7 

 

Rendimento familiar mensal segundo zona de residência?  

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

O seu rendimento familiar 

mensal ronda: 

Menos de 450€ 15 2 17 

De 451€ a 600€ 12 7 19 

De 601€ a 800€ 18 9 27 

De 801 a 1000€ 16 5 21 

De 1000€ e 1400€ 70 17 87 

Total 131 40 171 
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Quadro 8 
 

Quantas pessoas do agregado é que são dependentes segundo a sua zona de 

residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Quantas pessoas do 

agregado é que são 

dependentes? 

Zero ou uma pessoa 96 25 121 

Duas pessoas 26 11 37 

Três pessoas 6 3 9 

Quatro pessoas 3 0 3 

Mais de quatro pessoas 0 1 1 

Total 131 40 171 

 

 
Quadro 9 

 

Quantas pessoas no seu agregado familiar têm rendimentos segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Quantas pessoas no seu 

agregado familiar têm 

rendimentos? 

Uma pessoa 38 20 58 

Duas pessoas 66 19 85 

Mais de duas pessoas 27 1 28 

Total 131 40 171 
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Quadro 10 

 

O seu agregado familiar é constituído por quantas pessoas segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

O seu agregado familiar é 

constituído por quantas 

pessoas? 

Apenas eu 16 12 28 

Duas a quatro pessoas 97 23 120 

Mais de quatro pessoas 17 5 22 

4 1 0 1 

Total 131 40 171 

 
 

Quadro 10.1 

 

 

Teste do qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,426
a
 3 ,059 

Likelihood Ratio 6,940 3 ,074 

Linear-by-Linear Association 3,785 1 ,052 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,23. 
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Quadro 11 

 

Rendimento familiar mensal segundo quantas pessoas do agregado é que são dependentes. 

 

  

Quantas pessoas do agregado é que são dependentes? 

Total 

  Zero ou 

uma 

pessoa 

Duas 

pessoas 

Três 

pessoas 

Quatro 

pessoas 

Mais de 

quatro 

pessoas 

O seu rendimento 

familiar mensal 

ronda: 

Menos de 

450€ 

14 2 1 0 0 17 

De 451€ a 

600€ 

14 3 0 1 1 19 

De 601€ a 

800€ 

20 5 1 1 0 27 

De 801 a 

1000€ 

14 3 4 0 0 21 

De 1000€ e 

1400€ 

59 24 3 1 0 87 

Total 121 37 9 3 1 171 

 
Quadro 11.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,708
a
 16 ,096 

Likelihood Ratio 18,325 16 ,305 

Linear-by-Linear Association ,036 1 ,849 

N of Valid Cases 171   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 
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Quadro 12 

 

 

Rendimento familiar mensal segundo quantas pessoas no seu agregado familiar têm rendimentos. 

 

  Quantas pessoas no seu agregado familiar têm 

rendimentos? 

Total 

  

Uma pessoa Duas pessoas 

Mais de duas 

pessoas 

O seu rendimento familiar 

mensal ronda: 

Menos de 450€ 10 5 2 17 

De 451€ a 600€ 12 4 3 19 

De 601€ a 800€ 13 11 3 27 

De 801 a 1000€ 7 11 3 21 

De 1000€ e 1400€ 16 54 17 87 

Total 58 85 28 171 

 
 

Quadro 12.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,655
a
 8 ,002 

Likelihood Ratio 25,175 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 14,297 1 ,000 

N of Valid Cases 171   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,78. 
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Quadro 13 

 

 

Na sua opinião, qual a percentagem do rendimento familiar gasto nas compras de supermercado 

segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Na sua opinião, qual a 

percentagem do rendimento 

familiar gasto nas compras 

de supermercado? 

Menos de 50% do meu 

rendimento 

80 22 102 

50% do meu rendimento 30 15 45 

Mais de 50% do meu 

rendimento 

21 3 24 

Total 131 40 171 

 
Quadro 14 

 

 

Tem alguma estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Tem alguma estratégia para 

poupar quando vai ao 

supermercado? (escolha 

apenas uma opção) 

Compro os produtos mais 

baratos 

33 11 44 

Aproveito os produtos das 

promoções 

31 7 38 

Só compro o essencial, faço 

menos compras 

41 11 52 

Compro em diferentes 

supermercados (consoante o 

preço) 

26 11 37 

Total 131 40 171 
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Quadro 15 
 
Estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a variável “em 
comparação com o passado, diria que faz: Pingo Doce” 

 
 

 

 

Quadro 15.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,881
a
 6 ,930 

Likelihood Ratio 1,913 6 ,928 

Linear-by-Linear Association ,122 1 ,727 

N of Valid Cases 171   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,98. 

 

 

 
 

  Em comparação com o passado, diria que faz: 

Pingo Doce 

Total 

  

Mais compras 

As mesmas 

compras Menos compras 

Tem alguma 

estratégia para 

poupar quando 

vai ao 

supermercado

? 

Compro os produtos mais 

baratos 

24 13 7 44 

Aproveito os produtos das 

promoções 

24 10 4 38 

Só compro o essencial, faço 

menos compras 

30 16 6 52 

Compro em diferentes 

supermercados (consoante 

o preço) 

23 8 6 37 

Total 101 47 23 171 
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Quadro 16 

 

Estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a variável “em 
comparação com o passado, diria que faz: Minipreço” 

 

  Em comparação com o passado, diria que faz: 

Minipreço 

Total 

  

Mais compras 

As mesmas 

compras 

Menos 

compras 

Tem alguma estratégia 

para poupar quando vai 

ao supermercado? 

Compro os produtos mais 

baratos 

10 15 19 44 

Aproveito os produtos das 

promoções 

1 18 19 38 

Só compro o essencial, 

faço menos compras 

3 26 23 52 

Compro em diferentes 

supermercados 

(consoante o preço) 

2 15 20 37 

Total 16 74 81 171 

 
 

Quadro 16.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,864
a
 6 ,031 

Likelihood Ratio 12,434 6 ,053 

Linear-by-Linear Association 2,879 1 ,090 

N of Valid Cases 171   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,46. 
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Quadro 17 

 
Estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a variável “em 
comparação com o passado, diria que faz: Modelo/Continente” 
 
 

  Em comparação com o passado, diria 
que faz: Modelo/Continente 

Total 

  Mais 
compras 

As mesmas 
compras 

Menos 
compras 

Tem alguma estratégia 
para poupar quando vai 
ao supermercado? 

Compro os produtos 
mais baratos 

10 19 15 44 

Aproveito os produtos 
das promoções 

9 19 10 38 

Só compro o 
essencial, faço menos 
compras 

6 28 18 52 

Compro em diferentes 
supermercados 
(consoante o preço) 

9 18 10 37 

Total 34 84 53 171 

 

 

Quadro 17.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,016
a
 6 ,675 

Likelihood Ratio 4,311 6 ,635 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,991 

N of Valid Cases 171   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,36. 
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Quadro 18 

 

Estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a variável “em 
comparação com o passado, diria que faz: Lidel” 

 

  Em comparação com o passado, diria que faz: Lidel 

Total 

  

Mais compras 

As mesmas 

compras Menos compras 

Tem alguma estratégia 

para poupar quando vai ao 

supermercado? 

Compro os produtos mais 

baratos 

5 24 15 44 

Aproveito os produtos 

das promoções 

3 22 13 38 

Só compro o essencial, 

faço menos compras 

11 24 17 52 

Compro em diferentes 

supermercados 

(consoante o preço) 

3 13 21 37 

Total 22 83 66 171 

 

 
Quadro 18.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,729
a
 6 ,097 

Likelihood Ratio 10,227 6 ,115 

Linear-by-Linear Association 1,287 1 ,257 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
Quadro 19 

 

Estratégia para poupar quando vai ao supermercado segundo a variável “em 
comparação com o passado, diria que faz: Intermarché/Ecomarché” 

 

  Em comparação com o passado, diria que faz: 

Intermarché/Ecomarché 

Total 

  

Mais compras 

As mesmas 

compras 

Menos 

compras 

Tem alguma estratégia 

para poupar quando vai 

ao supermercado? 

(escolha apenas uma 

opção) 

Compro os produtos mais 

baratos 

4 13 27 44 

Aproveito os produtos das 

promoções 

1 22 15 38 

Só compro o essencial, 

faço menos compras 

0 22 30 52 

Compro em diferentes 

supermercados 

(consoante o preço) 

3 11 23 37 

Total 8 68 95 171 

 

 

 
Quadro 19.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,222
a
 6 ,040 

Likelihood Ratio 15,143 6 ,019 

Linear-by-Linear Association ,394 1 ,530 

N of Valid Cases 171   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,73. 
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Quadro 20 
 

Durante os dias da semana quantas refeições toma em casa segundo a sua zona de residência. 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Durante os dias da semana 

quantas refeições toma em 

casa? 

Apenas uma das refeições 22 7 29 

Duas refeições 57 15 72 

Três refeições ou mais 51 17 68 

Nenhuma, faço todas as 

refeições fora de casa 

1 1 2 

Total 131 40 171 

 
 

Quadro 21 

 

Com que Frequência faz compras no: Pingo Doce segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Com que Frequência faz 

compras no: Pingo Doce 

Varias vezes por semana 40 16 56 

Uma vez por semana 50 14 64 

Uma vez por mês 18 2 20 

Algumas vezes por ano 20 6 26 

Nunca 3 2 5 

Total 131 40 171 
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Quadro 21.1 

 

Teste do Qui-Quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,693
a
 4 ,449 

Likelihood Ratio 3,966 4 ,411 

Linear-by-Linear Association ,267 1 ,605 

N of Valid Cases 171   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,17. 

 

 

Quadro 22 

 

Com que Frequência faz compras no: Modelo/Continente segundo a sua zona de residência?  

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Com que Frequência faz 

compras no: 

Modelo/Continente 

Varias vezes por semana 11 5 16 

Uma vez por semana 35 9 44 

Uma vez por mês 47 16 63 

Algumas vezes por ano 29 10 39 

Nunca 9 0 9 

Total 131 40 171 
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Quadro 22.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,763
a
 4 ,439 

Likelihood Ratio 5,777 4 ,216 

Linear-by-Linear Association ,636 1 ,425 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,11. 

 

 
Quadro 23 

 

 

Com que Frequência faz compras no: Minipreço segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Com que Frequência faz 

compras no: Minipreço 

Varias vezes por semana 13 5 18 

Uma vez por semana 21 2 23 

Uma vez por mês 17 12 29 

Algumas vezes por ano 51 10 61 

Nunca 29 11 40 

Total 131 40 171 
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Quadro 23.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,245
a
 4 ,036 

Likelihood Ratio 10,358 4 ,035 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,908 

N of Valid Cases 171   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,21. 

 
Quadro 24 

 

 

Com que Frequência faz compras no: Lidel segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Com que Frequência faz 

compras no: Lidel 

Varias vezes por semana 4 3 7 

Uma vez por semana 14 5 19 

Uma vez por mês 41 13 54 

Algumas vezes por ano 54 15 69 

Nunca 18 4 22 

Total 131 40 171 
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Quadro 24.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,023
a
 4 ,731 

Likelihood Ratio 1,850 4 ,763 

Linear-by-Linear Association 1,501 1 ,221 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,64. 

 
Quadro 25 

 

Com que Frequência faz compras no: Intermarché/Ecomarché segundo a sua zona de residência?  

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Com que Frequência faz 

compras no: 

Intermarché/Ecomarché 

Varias vezes por semana 2 6 8 

Uma vez por semana 1 7 8 

Uma vez por mês 8 6 14 

Algumas vezes por ano 43 14 57 

Nunca 77 7 84 

Total 131 40 171 

 
Quadro 25.1  

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 
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Pearson Chi-Square 43,871
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 40,150 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 40,756 1 ,000 

N of Valid Cases 171   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,87. 

Quadro 26 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Pingo Doce 
segundo a sua zona de residência? 

 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual o principal motivo para 

fazer as suas compras nos 

estabelecimentos: Pingo 

Doce 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

61 17 78 

É mais barato 16 6 22 

Tem produtos mais frescos ( 

Carne, Peixe, Legumes .. ) 

31 13 44 

É Habito/costume ir la 

sempre 

14 1 15 

Tem uma promoção especial 9 3 12 

Total 131 40 171 

 
 

 

Quadro 26.1 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,584
a
 4 ,465 

Likelihood Ratio 4,208 4 ,379 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,946 

N of Valid Cases 171   
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,584
a
 4 ,465 

Likelihood Ratio 4,208 4 ,379 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,946 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,81. 

 
 

 

 

 

 

Quadro 27 
 

 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Pingo Doce 
segundo o seu rendimento familiar mensal ronda: 

 
 

 

  O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Qual o principal 

motivo para fazer as 

suas compras nos 

estabelecimentos: 

Pingo Doce 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

8 8 12 14 36 78 

É mais barato 2 4 4 2 10 22 

Tem produtos 

mais frescos ( 

Carne, Peixe, 

Legumes .. ) 

6 5 9 1 23 44 

É Habito/costume 

ir la sempre 

1 1 0 0 13 15 

Tem uma 

promoção especial 

0 1 2 4 5 12 

Total 17 19 27 21 87 171 
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Quadro 27.1 
 

 

Testes Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,892
a
 16 ,117 

Likelihood Ratio 27,666 16 ,035 

Linear-by-Linear Association 1,236 1 ,266 

N of Valid Cases 171   

a. 14 cells (56,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,19. 

 
 
 
Quadro 28 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: 
Modelo/Continente segundo a sua zona de residência? 
 
 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual o principal motivo para 

fazer as suas compras nos 

estabelecimentos: 

Modelo/Continente 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

46 4 50 

É mais barato 13 6 19 

Tem produtos mais frescos ( 

Carne, Peixe, Legumes .. ) 

13 9 22 

É Habito/costume ir la 

sempre 

22 10 32 

Tem uma promoção especial 37 11 48 

Total 131 40 171 

 
 
 
Quadro 28.1 
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Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,197
a
 4 ,016 

Likelihood Ratio 13,271 4 ,010 

Linear-by-Linear Association 3,167 1 ,075 

N of Valid Cases 171   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 29 
 

 

Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Modelo/Continente 
segundo o seu rendimento familiar mensal? 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Qual o principal 

motivo para fazer as 

suas compras nos 

estabelecimentos: 

Modelo/Continente 

Fica mais perto 

de casa/emprego 

4 5 10 11 20 50 

É mais barato 2 4 2 1 10 19 

Tem produtos 

mais frescos ( 

Carne, Peixe, 

Legumes .. ) 

2 4 3 1 12 22 

É Habito/costume 

ir la sempre 

2 1 6 3 20 32 
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Tem uma 

promoção 

especial 

7 5 6 5 25 48 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
 
Quadro 29.1 
 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,882
a
 16 ,461 

Likelihood Ratio 15,949 16 ,457 

Linear-by-Linear Association ,208 1 ,648 

N of Valid Cases 171   

a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,89. 

 
 
Quadro 30 
 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Minipreço 
segundo a sua zona de residência? 
 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual o principal motivo para 

fazer as suas compras nos 

estabelecimentos: Minipreço 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

34 3 37 

É mais barato 55 13 68 

Tem produtos mais frescos ( 

Carne, Peixe, Legumes .. ) 

0 2 2 

É Habito/costume ir la 

sempre 

4 4 8 

Tem uma promoção especial 38 18 56 

Total 131 40 171 
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Quadro 30.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,620
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 17,436 4 ,002 

Linear-by-Linear Association 8,519 1 ,004 

N of Valid Cases 171   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 31 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Minipreço 
segundo o seu rendimento familiar mensal? 
 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Qual o principal 

motivo para fazer as 

suas compras nos 

estabelecimentos: 

Minipreço 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

6 4 4 6 17 37 

É mais barato 9 7 10 10 32 68 

Tem produtos mais 

frescos ( Carne, 

Peixe, Legumes .. ) 

0 1 1 0 0 2 

É Habito/costume ir 

la sempre 

0 0 3 0 5 8 
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Tem uma promoção 

especial 

2 7 9 5 33 56 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
 
Quadro 31.1 

 

Testes do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,592
a
 16 ,290 

Likelihood Ratio 20,705 16 ,190 

Linear-by-Linear Association 2,969 1 ,085 

N of Valid Cases 171   

a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 32 
 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Lidel 
segundo a sua zona de residência? 
 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual o principal motivo para 

fazer as suas compras nos 

estabelecimentos: Lidel 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

18 3 21 

É mais barato 57 16 73 

Tem produtos mais frescos ( 

Carne, Peixe, Legumes .. ) 

1 0 1 

É Habito/costume ir la 

sempre 

11 6 17 
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Tem uma promoção especial 44 15 59 

Total 131 40 171 

 
 
 
Quadro 32.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,845
a
 4 ,584 

Likelihood Ratio 3,062 4 ,548 

Linear-by-Linear Association 1,182 1 ,277 

N of Valid Cases 171   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 33 
 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: Lidel 
segundo o seu rendimento familiar mensal? 
 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Qual o principal 

motivo para fazer as 

suas compras nos 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

1 1 1 6 12 21 

É mais barato 8 9 10 10 36 73 
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estabelecimentos: 

Lidel 

Tem produtos mais 

frescos ( Carne, 

Peixe, Legumes .. ) 

1 0 0 0 0 1 

É Habito/costume ir 

la sempre 

0 1 3 1 12 17 

Tem uma promoção 

especial 

7 8 13 4 27 59 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
Quadro 33.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,997
a
 16 ,070 

Likelihood Ratio 22,136 16 ,139 

Linear-by-Linear Association 1,232 1 ,267 

N of Valid Cases 171   

a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 34 
 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: 
Intermarché/Ecomarché segundo a sua zona de residência? 
 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Qual o principal motivo para 

fazer as suas compras nos 

estabelecimentos: 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

15 6 21 

É mais barato 27 9 36 



 

29 

 

Intermarché/Ecomarché Tem produtos mais frescos ( 

Carne, Peixe, Legumes .. ) 

4 4 8 

É Habito/costume ir la 

sempre 

9 4 13 

Tem uma promoção especial 76 17 93 

Total 131 40 171 

 
 
 
Quadro 34.1 
 

 

Testes do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,278
a
 4 ,260 

Likelihood Ratio 4,820 4 ,306 

Linear-by-Linear Association 1,690 1 ,194 

N of Valid Cases 171   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 35 
 
Qual o principal motivo para fazer as suas compras nos estabelecimentos: 
Intermarché/Ecomarché segundo o seu rendimento familiar mensal. 
 
 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 
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Qual o principal 

motivo para fazer as 

suas compras nos 

estabelecimentos: 

Intermarché/Ecomar

ché 

Fica mais perto de 

casa/emprego 

3 1 6 3 8 21 

É mais barato 5 4 3 7 17 36 

Tem produtos mais 

frescos ( Carne, 

Peixe, Legumes .. ) 

1 1 0 1 5 8 

É Habito/costume ir 

la sempre 

1 1 3 1 7 13 

Tem uma promoção 

especial 

7 12 15 9 50 93 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
Quadro 35.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,422
a
 16 ,783 

Likelihood Ratio 12,518 16 ,708 

Linear-by-Linear Association ,843 1 ,358 

N of Valid Cases 171   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,80. 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 36 
 

 

Como é que descreveria a marca Minipreço se pudesse escolher apenas uma frase? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid É a marca mais barata 156 91,2 91,2 91,2 
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É a marca de maior 

confiança 

12 7,0 7,0 98,2 

É a marca de maior 

qualidade 

3 1,8 1,8 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
Quadro 37 
 

 

Como é que descreveria a marca Pingo Doce se pudesse escolher apenas uma frase? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid É a marca mais barata 48 28,1 28,1 28,1 

É a marca de maior 

confiança 

45 26,3 26,3 54,4 

É a marca de maior 

qualidade 

78 45,6 45,6 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 38 

 

Quando vai às compras... 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Comparo sempre os preços 

dos produtos antes de 

comprar 

107 62,6 62,6 62,6 

Compro sempre a marca de 

maior confiança 

29 17,0 17,0 79,5 

Compro sempre as marcas 

mais baratas 

35 20,5 20,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 
Quadro 39 
 
Quando vai as compras... segundo a sua zona de residência? 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Quando vai as  compras... Comparo sempre os preços 

dos produtos antes de 

comprar 

91 16 107 

Compro sempre a marca de 

maior confiança 

15 14 29 

Compro sempre as marcas 

mais baratas 

25 10 35 

Total 131 40 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 40 
 

 
Quando vai às compras... segundo o sexo/género. 
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  Qual é o seu sexo? 

Total   Masculino Feminino 

Quando vai às compras... Comparo sempre os preços 

dos produtos antes de 

comprar 

36 71 107 

Compro sempre a marca de 

maior confiança 

11 18 29 

Compro sempre as marcas 

mais baratas 

7 28 35 

Total 54 117 171 

 
 
Quadro 40.1 

 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,925
a
 2 ,232 

Likelihood Ratio 3,094 2 ,213 

Linear-by-Linear Association 1,616 1 ,204 

N of Valid Cases 171   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 41 
 

 
Quando vai às compras... segundo a idade 
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Qual é a sua idade? 

Total 

  
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 Mais de 65 

Quando vai às 

compras... 

Comparo sempre os 

preços dos produtos 

antes de comprar 

58 33 9 4 2 1 107 

Compro sempre a 

marca de maior 

confiança 

4 14 6 4 1 0 29 

Compro sempre as 

marcas mais baratas 

17 8 5 4 1 0 35 

Total 79 55 20 12 4 1 171 

 

 
Quadro 41.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,053
a
 10 ,029 

Likelihood Ratio 22,104 10 ,015 

Linear-by-Linear Association 3,742 1 ,053 

N of Valid Cases 171   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,17. 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 42 
 
 
Quando vai as compras... segundo o seu rendimento familiar mensal. 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: Total 
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Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Quando vai às 

compras... 

Comparo sempre os 

preços dos produtos 

antes de comprar 

12 14 18 11 52 107 

Compro sempre a 

marca de maior 

confiança 

0 1 5 2 21 29 

Compro sempre as 

marcas mais baratas 

5 4 4 8 14 35 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
Quadro 42.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,953
a
 8 ,083 

Likelihood Ratio 16,599 8 ,035 

Linear-by-Linear Association ,103 1 ,748 

N of Valid Cases 171   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 43 

 

Tem um leite da marca Minipreço, um da marca Pingo Doce, um da marca 

Mimosa e outro de uma marca desconhecida (mas mais barata). Qual das 

marcas de leite escolheria nesta situação? 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Marca desconhecida 19 11,1 11,1 11,1 

Marca Pingo Doce 42 24,6 24,6 35,7 

Marca Minipreço 9 5,3 5,3 40,9 

Marca Mimosa 101 59,1 59,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

 

 
 
 

 

Quadro 44 

 

E em vez de leite, se fosse sumo: tem um sumo da marca Pingo Doce, um sumo 

da marca Minipreço, um sumo da marca Compal e outro sumo de uma marca 

desconhecida (mas mais barata). Qual é o sumo que escolheria se estivesse 

num supermercado? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Marca desconhecida 19 11,1 11,1 11,1 

Marca Pingo Doce 94 55,0 55,0 66,1 

Marca Compal 49 28,7 28,7 94,7 

Marca Minipreço 9 5,3 5,3 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Quadro 45 

 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo a zona de residência. 
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  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

Tem um leite da marca 

Minipreço, um da marca 

Pingo Doce, um da marca 

Mimosa e outro de uma 

marca desconhecida (mas 

mais barata). Qual das 

marcas de leite escolheria 

nesta situação? 

Marca desconhecida 11 8 19 

Marca Pingo Doce 32 10 42 

Marca Minipreço 6 3 9 

Marca Mimosa 82 19 101 

Total 131 40 171 

 

 

 

Quadro 45.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,396
a
 3 ,145 

Likelihood Ratio 4,947 3 ,176 

Linear-by-Linear Association 3,638 1 ,056 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 46 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo o sexo/género dos inquiridos. 



 

38 

 

 

 

  Qual é o seu sexo? 

Total   Masculino Feminino 

Tem um leite da marca 

Minipreço, um da marca 

Pingo Doce, um da marca 

Mimosa e outro de uma 

marca desconhecida (mas 

mais barata). Qual das 

marcas de leite escolheria 

nesta situação? 

Marca desconhecida 4 15 19 

Marca Pingo Doce 12 30 42 

Marca Minipreço 0 9 9 

Marca Mimosa 38 63 101 

Total 54 117 171 

 
 
 
Quadro 46.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,012
a
 3 ,072 

Likelihood Ratio 9,716 3 ,021 

Linear-by-Linear Association 2,748 1 ,097 

N of Valid Cases 171   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 47 
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Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo idade. 
 

  
Qual é a sua idade? 

Total 
  

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 Mais de 65 

Tem um leite da marca 

Minipreço, um da marca 

Pingo Doce, um da 

marca Mimosa e outro 

de uma marca 

desconhecida (mas 

mais barata). Qual das 

marcas de leite 

escolheria nesta 

situação? 

Marca 

desconhecida 

11 4 2 1 0 1 19 

Marca Pingo Doce 18 14 6 3 1 0 42 

Marca Minipreço 3 2 3 1 0 0 9 

Marca Mimosa 47 35 9 7 3 0 101 

Total 79 55 20 12 4 1 171 

 
 
 
Quadro 47.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,870
a
 15 ,391 

Likelihood Ratio 11,840 15 ,691 

Linear-by-Linear Association ,054 1 ,817 

N of Valid Cases 171   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 
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Quadro 48 

 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo habilitações literárias. 

 

  Tem um leite da marca Minipreço, um da marca Pingo 

Doce, um da marca Mimosa e outro de uma marca 

desconhecida (mas mais barata). Qual das marcas de 

leite escolheria nesta situação? 

Total 

  Marca 

desconhecid

a 

Marca Pingo 

Doce 

Marca 

Minipreço 

Marca 

Mimosa 

Quais as suas 

habilitações literárias? 

Até ao 1º ciclo ( 4ª Ano 

) 

2 1 0 1 4 

Até ao 2º ciclo ( 6º Ano 

) 

1 0 0 1 2 

Até ao 3º ciclo ( 9º Ano 

) 

2 2 0 4 8 

Ensino secundário 

incomplecto ( 10º a 11º 

Ano ) 

3 2 1 7 13 

Ensino secundário 

completo ( 12º Ano ) 

5 17 3 30 55 

Curso Superior ( 

Licenciatura/ Pós-

graduação/ Mestrado/ 

Doutoramento ) 

6 20 5 58 89 

Total 19 42 9 101 171 
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Quadro 48.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,605
a
 15 ,284 

Likelihood Ratio 14,723 15 ,472 

Linear-by-Linear Association 7,778 1 ,005 

N of Valid Cases 171   

a. 17 cells (70,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 

 

 
 
 
Quadro 49 
 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo habilitações literárias. 
 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

Tem um leite da 

marca Minipreço, um 

da marca Pingo 

Doce, um da marca 

Mimosa e outro de 

uma marca 

desconhecida (mas 

mais barata). Qual 

das marcas de leite 

escolheria nesta 

situação? 

Marca 

desconhecida 

2 4 3 4 6 19 

Marca Pingo 

Doce 

6 4 9 3 20 42 

Marca Minipreço 1 2 1 2 3 9 

Marca Mimosa 8 9 14 12 58 101 

Total 17 19 27 21 87 171 
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Quadro 49.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,370
a
 12 ,498 

Likelihood Ratio 10,770 12 ,549 

Linear-by-Linear Association 4,209 1 ,040 

N of Valid Cases 171   

a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,89. 

 
 
Quadro 50 
 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo a zona de residência. 
 
 

 

  Qual a sua zona de residência? 

Total 

  

Lisboa 

São Brás de 

Alportel 

E em vez de leite, se fosse 

sumo: tem um sumo da 

marca Pingo Doce, um sumo 

da marca Minipreço, um 

sumo da marca Compal e 

outro sumo de uma marca 

desconhecida (mas mais 

barata). Qual é o sumo que 

escolheria se estivesse num 

supermercado? 

Marca desconhecida 10 9 19 

Marca Pingo Doce 78 16 94 

Marca Compal 37 12 49 

Marca Minipreço 6 3 9 

Total 131 40 171 
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Quadro 50.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,753
a
 3 ,033 

Likelihood Ratio 7,970 3 ,047 

Linear-by-Linear Association ,304 1 ,581 

N of Valid Cases 171   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,11. 

 
 
 
Quadro 51 
 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo sexo/género dos inquiridos. 

 

  Qual é o seu sexo? 

Total   Masculino Feminino 

E em vez de leite, se fosse 

sumo: tem um sumo da 

marca Pingo Doce, um sumo 

da marca Minipreço, um 

sumo da marca Compal e 

outro sumo de uma marca 

desconhecida (mas mais 

barata). Qual é o sumo que 

escolheria se estivesse num 

supermercado? 

Marca desconhecida 4 15 19 

Marca Pingo Doce 27 67 94 

Marca Compal 20 29 49 

Marca Minipreço 3 6 9 

Total 54 117 171 
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Quadro 51.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,277
a
 3 ,351 

Likelihood Ratio 3,275 3 ,351 

Linear-by-Linear Association 2,379 1 ,123 

N of Valid Cases 171   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,84. 

 
 
 
 
Quadro 52 
 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo a zona de residência. 
 

 

  
Qual é a sua idade? 

Total 
  

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 Mais de 65 

E em vez de leite, se 

fosse sumo: tem um 

sumo da marca Pingo 

Doce, um sumo da 

marca Minipreço, um 

sumo da marca 

Compal e outro sumo 

de uma marca 

desconhecida (mas 

mais barata). Qual é o 

sumo que escolheria se 

estivesse num 

supermercado? 

Marca 

desconhecida 

8 7 3 1 0 0 19 

Marca Pingo Doce 54 24 9 6 1 0 94 

Marca Compal 12 23 7 4 2 1 49 

Marca Minipreço 5 1 1 1 1 0 9 

Total 79 55 20 12 4 1 171 



 

45 

 

 
 
 
 
 
Quadro 52.1 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,339
a
 15 ,099 

Likelihood Ratio 22,320 15 ,100 

Linear-by-Linear Association 5,193 1 ,023 

N of Valid Cases 171   

a. 15 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 
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Quadro 53 

 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca desconhecida, qual escolheria 

segundo habilitações literárias. 

 

 

  E em vez de leite, se fosse sumo: tem um sumo da marca Pingo 

Doce, um sumo da marca Minipreço, um sumo da marca 

Compal e outro sumo de uma marca desconhecida (mas mais 

barata). Qual é o sumo que escolheria se estivesse num 

supermercado? 

Total 

  
Marca 

desconhecida 

Marca Pingo 

Doce Marca Compal 

Marca 

Minipreço 

Quais as suas 

habilitações literárias? 

Até ao 1º ciclo ( 4ª 

Ano ) 

2 2 0 0 4 

Até ao 2º ciclo ( 6º 

Ano ) 

1 0 1 0 2 

Até ao 3º ciclo ( 9º 

Ano ) 

2 4 2 0 8 

Ensino secundário 

incomplecto ( 10º a 

11º Ano ) 

1 7 4 1 13 

Ensino secundário 

completo ( 12º Ano ) 

5 35 13 2 55 

Curso Superior ( 

Licenciatura/ Pós-

graduação/ 

Mestrado/ 

Doutoramento ) 

8 46 29 6 89 

Total 19 94 49 9 171 
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Quadro 53.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,351
a
 15 ,359 

Likelihood Ratio 15,120 15 ,443 

Linear-by-Linear Association 5,807 1 ,016 

N of Valid Cases 171   

a. 17 cells (70,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 

 

 
Quadro 54 
 
Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca desconhecida, qual escolheria 
segundo rendimento familiar mensal. 
 

 

  
O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Total 

  
Menos de 

450€ 

De 451€ a 

600€ 

De 601€ a 

800€ 

De 801 a 

1000€ 

De 1000€ e 

1400€ 

E em vez de leite, se 

fosse sumo: tem um 

sumo da marca Pingo 

Doce, um sumo da 

marca Minipreço, um 

Marca 

desconhecida 

2 3 4 3 7 19 

Marca Pingo 

Doce 

10 14 16 7 47 94 

Marca Compal 4 1 7 8 29 49 
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sumo da marca 

Compal e outro sumo 

de uma marca 

desconhecida (mas 

mais barata). Qual é o 

sumo que escolheria 

se estivesse num 

supermercado? 

Marca Minipreço 1 1 0 3 4 9 

Total 17 19 27 21 87 171 

 
 
 
 
 
Quadro 54.1 
 

 

Teste do Qui-quadrado 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,716
a
 12 ,257 

Likelihood Ratio 17,044 12 ,148 

Linear-by-Linear Association 2,974 1 ,085 

N of Valid Cases 171   

a. 10 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,89. 

 
 
 
Gráfico 8: Marcas de Arroz/massa 
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Quadro 55 
 
Marcas de Arroz/massa 
 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Arroz/Massa 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Milaneza 21 12,3 12,3 12,3 

Nacional 30 17,5 17,5 29,8 

Cigala 39 22,8 22,8 52,6 

Outras Marcas 81 47,4 47,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Gráfico 9: Marcas de cereais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 56: 
 
Marcas de cereais 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Cereais 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kellogg's 34 19,9 19,9 19,9 

Nacional 11 6,4 6,4 26,3 

Nestlé 84 49,1 49,1 75,4 

Outras Marcas 42 24,6 24,6 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Gráfico 10: Marcas de iogurtes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 57 
 
Marcas de iogurtes 
 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Iogurte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Danone 64 37,4 37,4 37,4 

Mimosa 28 16,4 16,4 53,8 

Yoplait 15 8,8 8,8 62,6 

Outras Marcas 64 37,4 37,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Gráfico 11: Marcas de Leite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 58 
 
Marcas de Leite 
 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Leite 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nova Açores 19 11,1 11,1 11,1 

Mimosa 82 48,0 48,0 59,1 

Parmalat 2 1,2 1,2 60,2 

Outras Marcas 68 39,8 39,8 100,0 
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Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Leite 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nova Açores 19 11,1 11,1 11,1 

Mimosa 82 48,0 48,0 59,1 

Parmalat 2 1,2 1,2 60,2 

Outras Marcas 68 39,8 39,8 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
Gráfico 12: Marcas de detergente para a loiça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 59 
 
Marcas de detergente para a loiça. 
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Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Detergente para 

a loiça 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Super pop 17 9,9 9,9 9,9 

Fairy 79 46,2 46,2 56,1 

Sonasol 14 8,2 8,2 64,3 

Outras Marcas 61 35,7 35,7 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
Gráfico 13: Marcas de gel de banho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 60 
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Marcas de gel de banho. 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Gel de banho 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Vasenol 16 9,4 9,4 9,4 

Dove 40 23,4 23,4 32,7 

Palmolive 22 12,9 12,9 45,6 

Outras Marcas 93 54,4 54,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
Gráfico 14: Marcas de champô 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 61 
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Marcas de champô 
 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Champô 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pantene 49 28,7 28,7 28,7 

Organics 11 6,4 6,4 35,1 

Herbal Essences 27 15,8 15,8 50,9 

Outras Marcas 84 49,1 49,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
Gráfico 15: Marcas de Sabonetes 
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Quadro 62 
 
Marcas de Sabonetes. 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Sabonete 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dove 53 31,0 31,0 31,0 

Nívea 24 14,0 14,0 45,0 

Palmolive 13 7,6 7,6 52,6 

Outras Marcas 81 47,4 47,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
Gráfico 16: Marcas de Pasta dentífrica 
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Quadro 63 
 
Marcas de Pasta dentífrica 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Pasta Dentifrica 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Colgate 110 64,3 64,3 64,3 

Aquafresh 27 15,8 15,8 80,1 

Sensodyne 16 9,4 9,4 89,5 

Outras Marcas 18 10,5 10,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
Gráfico 17: Marca de detergentes para a roupa 
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Quadro 64 
 
Marca de detergentes para a roupa  

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Detergente para a 

roupa 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Skip 96 56,1 56,1 56,1 

Tide 13 7,6 7,6 63,7 

Xtra 3 1,8 1,8 65,5 

Outras marcas 59 34,5 34,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18: Marcas de margarina 
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Quadro 65 
 
Marcas de margarina 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Margarina 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Planta 41 24,0 24,0 24,0 

Vaqueiro 43 25,1 25,1 49,1 

Becel 31 18,1 18,1 67,3 

Outras marcas 56 32,7 32,7 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

 
 
 
 
Gráfico 19: Marcas de sumos 
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Quadro 66 
 
Marcas de sumos 

 

Quais são os produtos que compra sempre de marca tradicional? Sumos 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Compal 50 29,2 29,2 29,2 

Coca-Cola 57 33,3 33,3 62,6 

Trinaranjus 5 2,9 2,9 65,5 

Outras marcas 59 34,5 34,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Anexo de tabelas: 

 

Tabela 7: Cruzamento das variáveis “com que frequência faz compras no 

Modelo/Continente?” e “Qual a sua zona de residência?” 

 

 Qual a sua zona de residência? 

Com que frequência faz 

compras no 

Modelo/Continente? 

Lisboa São Brás 

de Alportel 

Total 

Várias vezes por semana 8,4% 12,5% 9,4% 

Uma vez por semana 26,7% 22,5% 25,7% 

Uma vez por mês 35,9% 40% 36,8% 

Algumas vezes por ano 22,1% 25% 22,8% 

Nunca 6,9% 0% 5,3% 

 

 

Tabela 7.1: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado ao cruzar com a percentagem de “Em comparação com o ano 

passado, faz… mais compras, as mesmas ou menos compras aplicado ao 

Modelo/Continente. 

 

 Em comparação com o passado, faz… 

(Modelo/Continente)? 

Qual a sua estratégia para poupar quando vai 

às compras no supermercado? 

Mais compras 

(19,9%) 

As mesmas 

compras (49,1 %) 

Menos compras 

(31%) 

Compro os produtos mais baratos 29,4% 22,6% 28,3% 

Só compro o essencial, faço menos compras 14,6% 33,3% 34% 

Compro em diferentes supermercados 

(consoante o preço) 

26,5% 21,4% 18,9% 

Aproveito os produtos das promoções 26,5% 22,6% 18,9% 

 

 

Tabela 8: Cruzamento das variáveis “com que frequência faz compras no Lidl?” e “Qual a sua 

zona de residência?” 

 

 Qual a sua zona de residência? 

Com que frequência faz 

compras no Lidl? 

Lisboa São Brás 

de Alportel 

Total 

Várias vezes por semana 3% 7,5% 4% 

Uma vez por semana 10,7% 12,5% 11,1% 

Uma vez por mês 31,3% 32,5% 31,6% 

Algumas vezes por ano 41,2% 37,5% 40,4% 

Nunca 13,7% 10% 12,5% 
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Tabela 8.1: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado ao cruzar com  a percentagem de “Em comparação com o ano 

passado, faz… mais compras, as mesmas ou menos compras aplicado ao Lidl. 

 

 Em comparação com o passado, faz… (Lidl)? 

Qual a sua estratégia para poupar quando vai 

às compras no supermercado? 

Mais compras 

(12,9%) 

As mesmas 

compras (48,5%) 

Menos compras 

(38,6%) 

Compro os produtos mais baratos 22,7% 28,9% 22,7% 

Só compro o essencial, faço menos compras 50% 28,9% 25,8% 

Compro em diferentes supermercados 

(consoante o preço) 

13,6% 15,7% 31,8% 

Aproveito os produtos das promoções 13,6% 26,5% 16,7% 

 

 

Tabela 9: Cruzamento das variáveis “com que frequência faz compras no 

Intermarché/Ecomarché?” e “Qual a sua zona de residência?” 

 

 Qual a sua zona de residência? 

Com que frequência faz compras 

no Intermarché/Ecomarché? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Várias vezes por semana 1,5% 15% 4,7% 

Uma vez por semana 0,8% 17,5% 4,7% 

Uma vez por mês 6,1% 15% 8,2% 

Algumas vezes por ano 32,8% 35% 33,3% 

Nunca 58,8% 17,5% 49,1% 

 

 

Tabela 9: Percentagem das respostas sobre qual a estratégia para poupar quando vai às 

compras no supermercado ao cruzar com  a percentagem de “Em comparação com o ano 

passado, faz… mais compras, as mesmas ou menos compras aplicado ao 

Intermarché/Ecomarché. 

 Em comparação com o passado, faz… 

(Intermarché/Ecomarché)? 

Qual a sua estratégia para poupar quando vai 

às compras no supermercado? 

Mais compras 

(4,7%) 

As mesmas 

compras (39,8%) 

Menos compras 

(55,6%) 

Compro os produtos mais baratos 50% 19,1% 28,4% 

Só compro o essencial, faço menos compras 0% 32,4% 31,6% 

Compro em diferentes supermercados 

(consoante o preço) 

37,5% 16,2% 24,2% 

Aproveito os produtos das promoções 12,5% 32,4% 15,8% 
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Tabela 12: Cruzamento das variáveis “Qual é o principal motivo para fazer as suas compras 
no Modelo/Continente?” com “Qual a sua zona de residência?” 
 

 Qual a sua zona de residência? 

Qual o principal motivo para fazer as 

suas compras no Modelo/Continente? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Fica mais perto de casa/emprego 35,1% 10% 29,2% 

É mais barato 9,9% 15% 11,1% 

Tem produtos mais frescos (carne, 

peixe, legumes…) 

9,9% 22,5% 12,9% 

É hábito/ costumo ir lá sempre 16,8% 25% 18,7% 

Tem uma promoção especial 28,2% 27,5% 28% 

 

 

Tabela 13: Cruzamento das variáveis “Qual é o principal motivo para fazer as suas compras 
no Lidl?” com “Qual a sua zona de residência?” 
 

 

 Qual a sua zona de residência? 

Qual o principal motivo para fazer as 

suas compras no Lidl? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Fica mais perto de casa/emprego 13,7% 7,5% 12,3% 

É mais barato 43,5% 40% 42,7% 

Tem produtos mais frescos (carne, 

peixe, legumes…) 

0,8% 0% 0,6% 

É hábito/ costumo ir lá sempre 8,4% 15% 9,9% 

Tem uma promoção especial 33,6% 37,5% 34,5% 

 

 

Tabela 14: Cruzamento das variáveis “Qual é o principal motivo para fazer as suas compras 
no Intermarché/Ecomarché?” com “Qual a sua zona de residência?” 
 

 Qual a sua zona de residência? 

Qual o principal motivo para fazer as suas 

compras no Intermarché/Ecomarché? 

Lisboa São Brás de 

Alportel 

Total 

Fica mais perto de casa/emprego 11,5% 15% 12,3% 

É mais barato 20,6% 22,5% 21% 

Tem produtos mais frescos (carne, peixe, 

legumes…) 

3,1% 10% 4,7% 

É hábito/ costumo ir lá sempre 6,9% 10% 7,4% 

Tem uma promoção especial 58% 42,5% 54,4% 

 

 

 

 

 



4 

 

Tabela 16: Cruzamento das variáveis, “quando vai às compras…” e “qual é o seu sexo?” 

 

 Qual é o seu sexo? 

Quando vai às compras… Masculino Feminino 

Comparo sempre os preços dos produtos 

antes de comprar 

66,7% 60,7% 

Compro sempre a marca de maior 

confiança 

20,4% 15,4% 

Compro sempre as marcas mais baratas 13% 23,9% 

 

 

 

Tabela 17: Cruzamento das variáveis, “quando vai às compras…” e “qual é a sua idade?” 

 

 Qual é a sua idade? 

Quando vai às compras… 18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 a 44 

anos 

45 a 54 

anos 

55 a 64 

anos 

Mais de 

65 anos 

Comparo sempre os preços dos 

produtos antes de comprar 

73,4% 60% 45% 33,3% 50% 100% 

Compro sempre a marca de 

maior confiança 

5,1% 25,4% 30% 33,3% 25% 0% 

Compro sempre as marcas mais 

baratas 

21,5% 14,5% 25% 33,3% 25% 0% 

 

 

 

 

Tabela 18: Cruzamento das variáveis, “quando vai às compras…” e “o seu rendimento 

familiar ronda: 

 O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Quando vai às compras… Menos 

de 450€ 

De 

451€ a 

600€ 

De 

601€ a 

800€ 

De 

801€ a 

1000€ 

De 1001€ 

a 1400€ 

Comparo sempre os preços dos 

produtos antes de comprar 

70,6% 73,7% 66,7% 52,4% 59,8% 

Compro sempre a marca de maior 

confiança 

0% 5,3% 7,4% 9,5% 24,1% 

Compro sempre as marcas mais baratas 29,4% 21% 14,8% 38% 16% 
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Tabela 19: Cruzamento das variáveis, “Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “qual é a sua área de residência?” 

 Qual a sua área de 

residência? 

 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Lisboa São Brás 

de 

Alportel 

Total 

Marca desconhecida 8,4% 20% 11,1% 

Marca Pingo Doce 24,4% 25% 24,6% 

Marca Minipreço 4,6% 7,5% 5,3% 

Marca Mimosa 62,6% 47,5% 59% 

 

 

 

Tabela?: Cruzamento das variáveis, “Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca 

desconhecida, qual escolheria?” e “qual é o seu sexo?” 

 Qual é o seu sexo? 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Masculino Feminino 

Marca desconhecida 7,4% 12,8% 

Marca Pingo Doce 22,2% 25,6% 

Marca Minipreço 0% 7,7% 

Marca Mimosa 70,4% 53,8% 

 

 

 

 

 

Tabela 20: Cruzamento das variáveis, “Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “qual é a sua idade?” 

 

 Qual é a sua idade? 

Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, 

Mimosa e marca desconhecida, qual 

escolheria? 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 a 44 

anos 

45 a 54 

anos 

55 a 64 

anos 

Mais de 

65 anos 

Marca desconhecida 13,9% 7,3% 10% 8,3% 0% 100% 

Marca Pingo Doce 22,8% 25,5% 30% 25% 25% 0% 

Marca Minipreço 3,8% 3,6% 15% 8,3% 0% 0% 

Marca Mimosa 59,5% 63,6% 45% 58,3% 75% 0% 
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Tabela 21: Cruzamento das variáveis, “Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “quais as suas habilitações literárias?” 

 

 Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Quais as suas habilitações literárias? Marca 

desconhecida 

Marca 

Pingo Doce 

Marca 

Minipreço 

Marca 

Mimosa 

Total 

Até ao 1º ciclo (4º ano) 10,5% 2,4% 0% 1% 2,3% 

Até ao 2º ciclo (6º ano) 5,3% 0% 0% 1% 1,2% 

Até ao 3º ciclo (9º ano) 10,5% 4,8% 0% 4% 4,7% 

Ensino secundário incompleto (10º/11º) 15,8% 4,8% 11,1% 6,9% 7,6% 

Ensino secundário completo (12º ano) 26,3% 40,5% 33,3% 29,7% 32,2% 

Curso superior (licenciatura/pós-

graduação/mestrado/doutoramento) 

31,6% 47,6% 55,6% 57,4% 52% 

 

 

Tabela 22: Cruzamento das variáveis, “Leite da marca Minipreço, Pingo Doce, Mimosa e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “o seu rendimento familiar mensal ronda:” 

 

 O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Leite da marca Minipreço, Pingo 

Doce, Mimosa e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Menos 

de 450€ 

De 451€ 

a 600€ 

De 601€ 

a 800€ 

De 801€ 

a 1000€ 

De 1001€ a 

1400€ 

Marca desconhecida 11,8% 21% 11,1% 19% 6,9% 

Marca Pingo Doce 35,3% 21% 33,3% 14,3% 23% 

Marca Minipreço 5,9% 10,5% 3,7% 9,5% 3,4% 

Marca Mimosa 47% 47,4% 51,9% 57,1% 66,7% 

 

 

 

Tabela 23: Cruzamento das variáveis, “Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “qual é a sua área de residência?” 

 

 Qual a sua área de 

residência? 

 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Lisboa São Brás 

de 

Alportel 

Total 

Marca desconhecida 7,6% 22,5% 11,1% 

Marca Pingo Doce 59,5% 40% 55% 

Marca Compal 28,2% 30% 28,7% 

Marca Minipreço 4,6% 7,5% 5,3% 
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Tabela 25: Cruzamento das variáveis, “Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “qual é o seu sexo?” 

 

 Qual é o seu sexo? 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Masculino Feminino 

Marca desconhecida 7,4% 12,8% 

Marca Pingo Doce 50% 57,3% 

Marca compal 37% 24,8% 

Marca Minipreço 5,6% 5,1% 

 

 

 

Tabela 26: Cruzamento das variáveis, “Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “qual é a sua idade?” 

 

 Qual é a sua idade? 

Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, 

Compal e marca desconhecida, qual 

escolheria? 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 a 44 

anos 

45 a 54 

anos 

55 a 64 

anos 

Mais de 

65 anos 

Marca desconhecida 10,1% 12,7% 15% 8,3% 0% 0% 

Marca Pingo Doce 68,4% 43,6% 45% 50% 25% 0% 

Marca Compal 15,2% 41,8% 35% 33,3% 50% 100% 

Marca Minipreço 6,3% 1,8% 5% 8,3% 25% 0% 

 

 

 

 

Tabela 27: Cruzamento das variáveis, “Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “quais as suas habilitações literárias?” 

 

 Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Quais as suas habilitações literárias? Marca 

desconhecida 

Marca 

Pingo Doce 

Marca 

Compal 

Marca 

Minipreço 

Total 

Até ao 1º ciclo (4º ano) 10,5% 2,1% 0% 0% 2,3% 

Até ao 2º ciclo (6º ano) 5,3% 0% 2% 0% 1,2% 

Até ao 3º ciclo (9º ano) 10,5% 4,3% 4% 0% 4,7% 

Ensino secundário incompleto (10º/11º) 5,3% 7,4% 8,2% 11,1% 7,6% 

Ensino secundário completo (12º ano) 26,3% 37,2% 26,5% 22,2% 32,2% 

Curso superior (licenciatura/pós-

graduação/mestrado/doutoramento) 

42,1% 48,9% 59,2% 66,7% 52% 
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Tabela 28: Cruzamento das variáveis, “Sumo da marca Minipreço, Pingo Doce, Compal e 

marca desconhecida, qual escolheria?” e “o seu rendimento familiar ronda:” 

 

 O seu rendimento familiar mensal ronda: 

Sumo da marca Minipreço, Pingo 

Doce, Compal e marca 

desconhecida, qual escolheria? 

Menos 

de 450€ 

De 451€ 

a 600€ 

De 601€ 

a 800€ 

De 801€ 

a 1000€ 

De 1001€ a 

1400€ 

Marca desconhecida 11,8% 15,8% 14,8% 14,3% 8% 

Marca Pingo Doce 58,8% 73,7% 59,3% 33,3% 54% 

Marca Compal 23,5% 5,3% 25,9% 38% 33,3% 

Marca Minipreço 5,9% 5,3% 0% 14,3% 4,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 


