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Introdução 

Esta dissertação intitulada “Vitrinismo no mercado do pronto-a-vestir” surge no culminar 

de mais uma experiência de crescimento e aprendizagem. O objectivo central deste estudo foi 

perceber se em Portugal, no mercado do pronto-a-vestir, se pratica vitrinismo profissional, que 

lojas o fazem e recorrendo a que tipo de profissionais. Por outro lado, será que o consumidor 

realmente se apercebe deste esforço e o valoriza? Quais os efeitos que determinado tipo de 

montra pode ter no consumidor, que tipo de montras funciona melhor e a que tipo de 

profissionais devem as marcas recorrer para tirar o melhor partido possível das suas montras? 

E como avaliam esses resultados? Este trabalho teve como objectos de estudo três marcas, 

duas que praticam vitrinismo profissional – sendo uma multinacional: Zara e outra nacional: 

Lanidor – e uma que não o faz: El Dorado – com o intuito de detectar diferenças e avaliar que 

importância pode ter a montra na percepção dos consumidores e se isso pode afectar as 

vendas. Em termos metodológicos recorreu-se à análise documental, à realização de 

entrevistas a profissionais da área e à aplicação de questionários a clientes das lojas que 

estavam a ser estudadas.  

As conclusões a que chegámos prendem-se, essencialmente, com o facto de a vitrina 

ser mais importante para que as pessoas tomem conhecimento de uma marca do que 

propriamente para incrementar a frequência habitual de uma loja, sendo mais importante para 

marcas como a Lanidor e como a El Dorado – quer pelas características das próprias marcas, 

quer pelas características dos seus públicos-alvo – do que para marcas como a Zara. 

Por outro lado, além das diferenças intrínsecas a cada marca, encontramos diferenças 

ao nível da concepção das suas vitrinas, sendo que a Zara segue sempre o mesmo modelo, 

tendo sempre um fio condutor, o que permite que os consumidores identifiquem facilmente as 

suas vitrinas; já a Lanidor nem sempre o faz, havendo por vezes rupturas com aquilo que os 

clientes estariam à espera. No caso da El Dorado, o facto de não seguir qualquer padrão no 

que diz respeito às suas montras faz com que apenas os seus clientes habituais consigam 

identificar a marca pelas suas vitrinas. 

Em suma, concluímos que uma boa montra será importante para todas as marcas, 

principalmente para as que estão a entrar no mercado ou que são menos conhecidas. 

Concluímos ainda que é essencial que a montra se adapte ao seu target existindo, no entanto, 

outros pequenos conselhos e estratégias que poderão ser aplicados facilmente a qualquer 

montra. 

 

Uma boa montra é fundamental para conseguir criar o impacto certo no transeunte e 

levá-lo a entrar na loja e quem sabe a consumir. É ainda imprescindível que a montra se 

adeque não só ao nosso produto mas também ao nosso público-alvo; segundo Ribeiro (2008: 

6) “a montra é o primeiro contacto que qualquer cliente tem com uma loja. O seu contributo é 

cada vez mais entendido como indispensável às estratégias de marketing, onde é utilizada 

como forma de influenciar o cliente, desviando-o do seu caminho e estimulando-lhe o desejo de 
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compra”. Demetresco (2004: 74) afirma mesmo que a montra “é a última chance que o lojista 

tem para atrair o comprador para dentro da sua loja”, sendo que, “70% das compras são 

realizadas após o impacto de uma montra”. 

A escolha deste tema prende-se assim, com esta importância que a montra tem na 

decisão, se não de compra, pelo menos de entrada na loja. Num período de crise é ainda mais 

importante utilizar todas as ferramentas ao dispor para minorar os efeitos da mesma e tal só é 

possível através da actualização constante: “mesmo em tempo de crise, os responsáveis pelos 

pontos de venda devem apostar forte na concepção das montras. A forma como esta comunica 

com o público pode ser meio caminho andado para atrair o consumidor em potência até ao 

interior da loja. Daí à compra é só mais um passo. Por isso, a montra deve ser encarada como 

sendo mais um suporte publicitário para as marcas” (Pinto, 2004: 74). 

 

Esta é uma área de estudos recente, mas que, com a crescente concorrência e a 

crescente necessidade da marca em se diferenciar e cativar clientes, tem vindo a ganhar 

relevo. 

Atentando aos principais contributos para este trabalho, no panorama nacional, 

podemos falar de Ribeiro (2008), com a tese “Impacto da Comunicação Visual Veiculada pela 

Montra da Loja no Comportamento do Transeunte” na Universidade do Porto. Esta tese parte 

do pressuposto de que “a montra é o primeiro contacto que qualquer cliente tem com uma loja” 

e que “o seu contributo é cada vez mais entendido como indispensável às estratégias de 

marketing, onde é utilizada como forma de influenciar o cliente, desviando-o do seu caminho e 

estimulando-lhe o desejo à compra” (Ribeiro, 2008: iii), debruçando-se sobre o impacto que 

uma vitrina pode ter no comportamento de um transeunte, no comportamento de entrada ou 

não na loja. Entre outras, as conclusões a que o autor chegou foram que, efectivamente, a 

vitrina tem impacto na decisão de entrada ou não na loja, e que esse impacto também é 

diferente, consoante seja diferente a sua posição no corredor e o facto de estar ou não em 

movimento. 

Por outro lado, na Europa temos o contributo de Yildirim, Akalin-Baskaya, Hidayetoglu 

da Universidade Gazi na Turquia com “The effects of the store window type on consumers’ 

perception and shopping attitudes through the use of digital pictures” (2006) onde os autores 

analisaram o efeito que o tipo de montras (tipo de estrutura) tem na percepção dos transeuntes 

da vitrina e nas suas atitudes de compra, no mercado do pronto-a-vestir. De acordo com os 

resultados a que chegaram, os consumidores tendem a ter atitudes mais positivas quando a 

montra é do tipo “flat” (em linha recta) do que quando a montra é do tipo “arcade” (montras 

constituídas por uma parte em linha recta e outra que acompanha a entrada da loja), sendo 

que as mulheres tendem a ter atitudes menos positivas do que os homens. 

Demetresco, doutora em Comunicação e Semiótica, autora de vários livros sobre o 

tema ("Vitrinas entre vistas: merchandising visual” (2004), "Vitrinas: construção de encenações” 

(2007), "Vitrinas em diálogos urbanos” (2005) e “Como fazer montras” (2004), por exemplo) dá-

nos um contributo fundamental com os seus estudos sobre vitrinas, sobre a melhor forma de as 
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fazer e a importância que têm, sendo de retirar das suas obras o facto de esta autora 

considerar que a vitrina faz parte integrante da loja e que, desta forma, representa o seu todo, 

devendo ser convidativa, criativa e surpreendente. Esta autora defende ainda que a vitrina 

estabelece uma relação entre o consumidor, a loja e os discursos sociais.   

Por outro lado, o texto de Martins (2005), “Diálogos contemporâneos em reflectores de 

mundos perfeitos”, o texto de Souza (2007), “Vitrina, a pin up moderna” e outros textos e 

artigos das mais diversas autorias, também foram fundamentais para a execução deste 

trabalho. 

 

No final deste seminário, pretendia-se obter a resposta, entre outras, às seguintes 

questões: 

• Pratica-se vitrinismo profissional no mercado do pronto-a-vestir, em Portugal?  

• Que lojas/marcas o fazem? 

• A que profissionais recorrem? 

• Que diferenças existem entre o vitrinismo praticado pelas marcas multinacionais e o 

praticado pelas marcas nacionais? 

• O que é uma “boa montra”? 

• De que forma pode uma montra influenciar o comportamento de um transeunte? 

• Os consumidores percebem, realmente, a diferença entre as montras que foram 

pensadas e estruturadas por um vitrinista profissional e as que não o foram? 

• Se se apercebem, valorizam-no? 

 

Esta dissertação divide-se assim em quatro partes distintas, sendo que na primeira parte 

são apresentados o estado da arte e os principais conceitos; na segunda é enunciada a 

metodologia a utilizar; na terceira parte são apresentados e discutidos os principais resultados 

obtidos no trabalho de campo; e por último, na quarta parte, as conclusões deste estudo. 

 

Por fim, e reforçando a escolha deste tema, há ainda que atender ao facto de, como afirma 

ainda Demetresco, esta ser “uma área em total crescimento no mundo todo e onde há muito a 

fazer” (2004: 78). Esta é uma área de extrema importância, no entanto é pouco estudada, 

havendo pouca pesquisa feita neste sector, pelo menos no que se refere ao panorama 

nacional, visando assim, este projecto, dar um ponto de partida para futuros estudos mais 

aprofundados. 
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Capítulo I 

Contextualização teórica 

 

1. Investigações já realizadas sobre o vitrinismo 

Este estudo contou com os contributos fundamentais de autores como Ribeiro (2008), 

Yildirim, Akalin-Baskaya, Hidayetoglu (2007), Demetresco (2004), Martins (2005) e Souza 

(2007). 

Atendendo às obras por estes desenvolvidas, podemos afirmar que com “Impacto da 

Comunicação Visual Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, 

Ribeiro (2008) pretende caracterizar os comportamentos provocados pela vitrina, sendo esta 

entendida pelo autor, como uma fonte de estímulos, e observar as respostas que estes incutem 

no indivíduo, sendo que os estímulos analisados ao longo da obra são a montra, o vestuário, 

as cores, a luz, a marca e os preços; para melhor compreender o modo como o indivíduo os 

recebe e percebe em termos cognitivos, o autor analisa o “modelo simplificado do 

processamento de informação” e o “modelo de memória de armazenamento múltiplo” de 

Bettman. Esta sua análise baseia-se em imagens recolhidas em Setembro de 2006, em duas 

lojas de vestuário, a Salsa (de 9 e 16 de Setembro), no “Norte Shopping” e a Throttleman (9 e 

30 de Setembro), na “Galeria Península” do Porto, tanto na época de saldos como no período 

do início da estação. Deste estudo, o autor concluiu que “ a montra é o instrumento através do 

qual o lojista exerce a sua influência sobre o transeunte, fazendo-o desviar do seu percurso, 

despertando-lhe interesse e curiosidade, induzindo-lhe vontade, primeiro de entrar e, 

posteriormente de compra” (Ribeiro, 2008: 108). Por outro lado, e das análises efectuadas às 

referidas lojas, Ribeiro concluiu que existe “manipulação da montra em relação ao transeunte e 

alterações de comportamento do indivíduo quando este se desloca nos corredores do centro 

comercial e mesmo dentro do ponto de venda” (idem: 115). 

Por fim, este autor deixa como sugestão aos gestores, que estes exponham em 

primeiro plano e à altura dos olhos o produto principal, elegendo a parte central para o fazer, 

uma vez que é no centro que o transeunte se posiciona com mais frequência, isto por forma a 

que a montra tenha um papel interactivo, que estimule a entrada na loja e a compra efectiva.  

O contributo deixado por Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2006) em “The effects 

of the store window type on consumers’ perception and shopping attitudes through the use of 

digital pictures”, por sua vez, tem a ver com a influência que o tipo de vitrina pode ter e as 

diferenças que existem no acto de consumo dos elementos do sexo masculino e do sexo 

feminino. Os autores partiram da premissa de que existe uma preferência pelas vitrinas “flat” 

em detrimento das “arcade” e de que as vitrinas são percepcionadas de diferente forma por 

homens e mulheres, para efectuarem o seu estudo. Para o desenvolvimento deste trabalho, os 
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autores inquiriram directamente alguns consumidores de um grande centro comercial em 

Ankara, Turquia. 

Os resultados obtidos através deste estudo (2006:37-39) mostram-nos que os 

consumidores efectivamente têm uma atitude mais positiva perante vitrinas do tipo “flat”, sendo 

que os consumidores do sexo masculino têm uma percepção mais positiva de qualquer um dos 

tipos de montra do que os consumidores do sexo feminino. A preferência pelas vitrinas “flat” em 

detrimento das vitrinas em “arcade”, tem a ver com o facto de nas vitrinas “arcade” os 

consumidores já se sentirem pressionados pelo vendedor da loja, quase como se já estivessem 

no seu interior. Deste modo, os gestores poderão facilmente atrair os consumidores recorrendo 

a vitrinas “flat”. Já o facto de os homens terem uma percepção mais positiva do que as 

mulheres, tem a ver, entre outras coisas, com o facto de as mulheres serem mais críticas nas 

suas atitudes de consumo, tendo uma impressão negativa da vitrina, antes mesmo de a terem 

visto, o que influencia a sua percepção posterior, já os elementos do sexo masculino são mais 

positivos em relação à vitrina que vão observar, influenciando essa emoção a sua percepção 

seguinte de uma forma positiva. 

O nosso estudo tem ainda por base uma autora fundamental, Demetresco (2004). Esta 

autora afirma que 82% das compras são efectuadas por sedução, sendo, deste modo, a vitrina 

a última oportunidade que o lojista tem para seduzir o transeunte e o levar a entrar na loja1. 

Para Demetresco, os principais cuidados que se deve ter na construção de uma vitrina têm a 

ver com a iluminação, a limpeza, a quantidade de produtos expostos e o tema da vitrina que 

deve ser coerente e conciso. O produto a colocar na vitrina será aquele que se quer vender e 

que se julga que o consumidor prefere ver. A cor deve ser uniforme e as etiquetas com os 

preços, dado que são obrigatórias por lei, devem estar sempre presentes. A autora enfatiza a 

importância que uma vitrina, “cartão-de-visita” do lojista, tem e que ainda lhe é, muitas vezes, 

negada. 

Por fim, Machado (2005) com “Diálogos contemporâneos em reflectores de mundos 

perfeitos” mostra-nos novas formas de fazer vitrinas, como o recurso aos modelos vivos, por 

exemplo, e salienta a importância que as novas tecnologias têm, nos dias de hoje, na 

construção de uma vitrina e a importância que o próprio vitrinismo ganhou, não só nas 

universidades mas também como gerador de emprego. Já em “Vitrina, a pin up moderna” 

(2007), Souza conclui que a vitrina tem uma “nova” função, seduzir os transeuntes, sem perder 

de vista, claro, a sua real ambição, aumentar as vendas. Este autor faz um paralelo entre a 

vitrina e a história da cidade, – sendo que, uma vez que a vitrina faz parte da arquitectura 

urbana, é também a história da cidade que estudamos, quando estudamos a vitrina.  

 

                                                           
1 http://www.palavraeditoraearte.com.br/noticias_int.php?new_id=151&edicao_id=8, consultado a 29 de Outubro de 

2009. 
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2. Operacionalização dos conceitos 

2.1. Mercado do pronto-a-vestir 

Para a definição do conceito “mercado do pronto-a-vestir iremos primeiro definir o 

conceito de mercado e depois o conceito de pronto-a-vestir, para obtermos uma definição 

mais coerente do conceito inicial. 

Assim sendo, podemos entender mercado como “o conjunto de compradores reais e 

potenciais de um produto. Os economistas usam o termo para se referir a um conjunto de 

compradores e vendedores que transaccionam num determinado segmento de produto (…). No 

entanto, os marketeers vêem os vendedores como parte constituinte de uma indústria e os 

consumidores como o mercado” (Kotler, Armstrong, Saunders e Wong, 1999: 14).   

Já prêt-à-porter (pronto-a-vestir em francês) é definido como “vestuário pronto-a-vestir 

informal, concebido por criadores de Alta-Costura e designers independentes. O prêt-à-porter 

tornou-se uma tendência autónoma dentro da moda, a meio caminho entre a Alta-Costura e o 

vestuário confeccionando industrialmente. As diferenças estilísticas entre estas várias áreas 

são reciprocamente absorvidas. A partir dos anos 60, o prêt-à-porter começou a marcar cada 

vez mais claramente as novas tendências da moda. O prêt-à-porter nasceu nas “boutiques” dos 

costureiros parisienses que nos anos 30 organizavam apresentações de prêt-à-porter 

semelhantes aos eventos das feiras industriais” (Lehnert, 2001: 114).   

Deste modo, poderemos considerar “mercado do pronto-a-vestir” como o conjunto de 

compradores, ou o conjunto de compradores e vendedores que transaccionam peças de 

vestuário entre a alta-costura e o vestuário confeccionado industrialmente.    

Kotler (1999: 14) defende que esses “compradores, potenciais e reais, partilham uma 

determinada necessidade ou desejo que pode ser satisfeito através de uma troca”. Neste caso, 

o vestuário satisfaria o desejo ou a necessidade de cobrir o corpo. 

Neste âmbito, podemos referir a divisão das necessidades humanas em categorias de 

Maslow. Maslow divide as necessidades humanas em 5 categorias, sendo que a primeira 

categoria é a das necessidades fisiológicas, incluindo-se nesta categoria a protecção contra 

elementos naturais (Kotler, Armstrong, Saunders e Wong 1999: 247), logo a necessidade do 

ser humano de se cobrir para se proteger das condições climáticas, de se vestir.  

No entanto, e de acordo com Sigurtá (1989: 23), a roupa tem mais do que a simples 

função de nos cobrir o corpo para o proteger, serve para “marcar a própria presença, chamar à 

atenção, pôr o acento, senão a ênfase, em determinadas partes do nosso corpo, de notar com 

uma linguagem clara e muitas vezes mesmo codificada com precisão alguns significados, e dar 

a conhecer outras de maneira explicita mas sempre sensível, eis o objectivo principal do 

vestuário” (cf. Ribeiro 2008: 26). 

O ser humano procura, assim, peças de roupa para se proteger, mas também, para 

marcar uma posição, para se exprimir, para mostrar a sua personalidade. Deste modo, cria-se 

um vasto e diverso mercado que o pronto-a-vestir tem para explorar: “Os bens de consumo 

podem servir para desempenhar um largo número de funções pessoais e sociais. (…) 
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Comummente servem para satisfazer necessidades ou vontades e desejos. Em adição, podem 

servir para compensar sentimentos de inferioridade, insegurança ou perda ou para simbolizar 

realização, sucesso ou poder. Servem, comummente também, para comunicar distinções 

sociais ou reforçar relações de superioridade e inferioridade entre indivíduos ou grupos. Podem 

também, em algumas ocasiões, expressar atitudes ou estados de espírito, ou comunicar 

mensagens específicas de uma pessoa para outra. Finalmente, podem ser um instrumento de 

criação ou confirmação do sentido individual de auto-identificação” (Campbell, cf: Miller, 1995: 

110).  

Desta forma também o vestuário, como bem de consumo, poderá ter entre outras, a 

função de identificação pessoal e de distinção social, tal como o afirma Simmel (1971) ao dizer 

que “a moda (…) é um produto da distinção” (cf: Ribeiro, 2009: 128), podendo servir como 

veiculador de mensagem e como elemento de “catarse”, uma vez que o indivíduo, através 

daquilo que veste, comunica aquilo que pensa e sente. 

Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2007: 1) afirmam que, de um modo geral, e 

resultado das novas tecnologias, de técnicas mais sofisticadas de gestão e vendas e da 

internet, nos últimos anos, a competição no mercado do vestuário, se tem intensificado. Ainda 

segundo estes autores, existe, no plano publicitário, uma utilização regular da televisão, dos 

anúncios online e dos catálogos. Estes instrumentos de comunicação, juntamente com as 

vitrinas, têm influência nas atitudes de compra dos consumidores tornando, este, um mercado 

cada vez mais competitivo. 

Ainda no âmbito do mercado do vestuário, é importante referir o “franchising”. O 

“franchising” é, no dizer do portal da empresa, “um modelo de desenvolvimento de negócio em 

parceria através do qual uma empresa, nacional ou internacional, com um formato de negócio 

já comprovado, concede a terceiros o direito de explorar os seus produtos e serviços, de usar 

marca comercial e ainda de implementar os seus métodos de gestão, recebendo contrapartidas 

financeiras”2. No contexto nacional, foi no mercado têxtil que este modelo funcionou melhor e é 

a Lanidor – “marca portuguesa de pronto-a-vestir feminino (…) que conta actualmente com 137 

lojas, espalhadas pelos doze países onde se encontra: Portugal, Espanha, Suíça, Arábia 

Saudita, Kuwait, Irlanda, Chipre, Alemanha, Jordânia, Qatar, Angola, Líbano e Equador”3 – que 

mais sucesso tem no “franchising”. 

Por outro lado, existe uma estreita relação entre as lojas de pronto-a-vestir em regime 

de “franchising” e o vitrinismo profissional, uma vez que estas recorrem quase sempre a 

vitrinistas profissionais, sendo as suas montras estandardizadas. Assim, uma vitrina da Zara, 

por exemplo, em Lisboa será igual às vitrinas da Zara no Porto ou no Algarve. Este tipo de 

vitrinas estandardizadas, segundo os vitrinistas entrevistados, permite criar uma “imagem de 

marca” que funcionará como um elemento identificador e que será mais um instrumento que 

                                                           
2http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Geral /faqs/Criacao_Empresa/Franchising/#{A1C95252-37A7-44DD-AE1B-

8D0030F74871}, consultado a 20 de Novembro de 2009 

3 http://www.lanidor.com/i2009/pt/empresa/empresa.html, consultado durante o mês de Novembro 



12 

 

poderá reforçar o posicionamento da marca. Estas são ainda, segundo os nossos 

entrevistados, vitrinas que chamam mais à atenção e que estão melhor concebidas, 

precisamente por recorrerem a um vitrinismo profissional.  

2.2. Ponto de venda 

Segundo Blessa (2001: 22), ponto de venda “é qualquer estabelecimento comercial 

que exponha serviços ou produtos para a venda aos consumidores” (cf. Ribeiro, 2008: 27). 

Se a vitrina é de extrema importância para cativar o transeunte, pois esta é o primeiro 

ponto de orientação para aquilo que poderá encontrar naquele ponto de venda, e se esta deve 

ser cuidada, adequada ao público-alvo, surpreendente e acima de tudo atraente, o interior da 

loja não é menos importante e deve ser tido em conta de igual forma. 

Segundo Ribeiro (2008: 28), com base em Blessa, “85% das decisões de compra não 

são planeadas” (compras por impulso), sendo que, e citando Morgado e Gonçalves, “os 

consumidores compram 15% a 20% mais quando as lojas são estimulantes para a compra”. 

Por outro lado, Karina Isabel afirma que “o poder de persuasão da televisão desceu para os 8% 

e cerca de 60% das decisões de compra são tomadas em loja” (2008: 36). 

Estes dados dão-nos uma visão mais realista do verdadeiro impacto e importância que 

o ponto de venda poderá ter no comportamento do consumidor. Assim sendo, é importante ter 

em conta o som, o aroma, a cor e a luz para proporcionar ao consumidor um “ambiente de 

compra” satisfatório que estimule todos os seus sentidos: audição, olfacto, visão, tacto e 

paladar. A própria orientação dos espaços é importante, tal como refere Ribeiro (2008: 28), 

citando Catalão, “o consumidor prefere a entrada do lado direito, sendo que os homens gostam 

de entrar e virar à esquerda, as mulheres à direita”.  

Quer no contexto internacional, quer no contexto nacional, já são vários os bons 

exemplos de pontos de venda/lojas do futuro. 

A Nokia, por exemplo, tem oito “Flagship Stores”, lojas que “parecem tiradas de filmes 

de ficção científica e oferecem ao consumidor uma experiência da marca que as lojas de 

operadores de telecomunicações não permitem” (Meios e Publicidade, 2008: 36); já a Prada, 

em Nova Iorque, permite saber, através de um monitor digital, o número de unidades em 

armazém, ou quais as combinações que a marca aconselha; também em Nova Iorque, a Nike, 

produz sapatos personalizados na loja. 

Em Portugal são a Throttleman de Cascais e a loja Blue Store da TMN as pioneiras 

neste sector. Na Throttleman de Cascais é possível estar no provador e ver no espelho 

informações sobre a peça que se está a vestir. Na Blue Store, entre outras coisas, a consulta 

de telemóveis pode ser feita através de um ecrã digital, que através do toque, permite 

aproximar o telemóvel que o consumidor quer ver. 

Outro ponto que é fundamental não descurar é o tempo de espera para o pagamento, 

“um estudo realizado pela A/M/R/C Research nos EUA mostra que 10% dos consumidores 

desistem da compra se se depararem com uma fila longa. Mais, o mesmo estudo indica que o 

consumidor só aguenta, em média, quatro minutos na fila sem perder o bom humor” (Meios e 
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Publicidade, 2008: 37), assim sendo é importante evitar filas para que se mantenha um bom 

ambiente de compra. 

Todos os pequenos detalhes são fundamentais para que o cliente se sinta bem e para 

que a loja seja um ambiente agradável e atraente para o consumidor. 

 “O comportamento de compra pode ser influenciado directamente quando forças 

situacionais ou ambientais impulsionam o consumidor levando-o a agir. O ambiente físico é 

uma boa forma de induzir directamente comportamentos no consumidor” (Nord e Peter, 1980, 

cf. Ribeiro, 2008: 29). 

2.3. Vitrina 

A palavra vitrina provém da palavra francesa “vitrine”, que por seu turno, advém da 

palavra “vitre” (vidro) e, segundo Bigal (2000: 19), a vitrina é “comummente, concebida como 

uma espécie de caixa, cuja tampa envidraçada protege, ao mesmo tempo que permite 

visualizar os produtos expostos à venda. De forma quadrada ou rectangular, em geral, e se 

mantendo nas fachadas dos edifícios e estabelecimentos comerciais”. 

Para a construção de uma boa vitrina é, antes de mais, necessário conhecer bem a 

marca e o seu target para que se possa adequar a vitrina ao público-alvo, àqueles que se 

pretende cativar, e conhecer bem o produto que se pretende expor. “O consumidor comum não 

é uma criatura passiva e facilmente manipulável, mas uma pessoa activa, crítica e criativa” 

(Campbell cf: Miller, 1956: 98) logo, é preciso cativá-lo de forma inteligente e criativa para o 

surpreender e conseguir tirar algum proveito desse factor surpresa. 

 São vários os tipos de estrutura de vitrinas, adaptando-se cada um a diferentes 

ocasiões, sendo que as principais, segundo Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2007: 1, 2), 

são a “flat”, a “”arcade” e a “corner” (vitrina que faz em canto). Por “flat”, estes autores 

entendem as vitrinas concebidas numa linha recta, com uma porta de entrada em linha com a 

vitrina; quanto à vitrina “arcade”, esta, além de ter uma secção em linha recta, tem também 

uma que acompanha a entrada da loja; por fim a vitrina “corner” é uma vitrina especialmente 

concebida para as lojas que fazem “canto”; há ainda que ter em conta que as vitrinas podem 

também ser infantis, juvenis, adultas, femininas, masculinas, ou mistas.  

Para Demestresco (2004), “na construção da montra, deve posicionar-se em primeiro 

plano, no centro da decoração, o artigo principal, ao seu redor ou por trás deve existir uma 

mera decoração ou figuração, mantendo uma relação com o todo” (cf Ribeiro, 2008: 40), é 

ainda importante que o produto esteja sempre exposto à altura dos olhos das pessoas, que se 

tenha em atenção a profundidade da vitrina (pode variar entre 80cm e 1,50m) e que se preste 

especial atenção à iluminação (segundo Demetresco, o elemento mais importante numa vitrina, 

tal como irá ser retomado mais adiante). 

Para, Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2007: 1) as vitrinas têm como propósitos 

principais, identificar a loja e o seu produto e induzir o consumidor à compra, havendo vários 

motivos que poderão levar alguém a entrar na loja depois de ter visto a sua vitrina. O 

transeunte poderá querer saber mais informação sobre um artigo que viu exposto, poderá 
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entrar para saber mais ou para usufruir da promoção que viu na vitrina ou poderá ter entrado 

na loja por ter sentido afinidade com o tipo de produtos exposto. 

Na opinião de Demetresco (2000: 237) “a exposição na vitrina é um modo de 

apresentar produtos estética e atractivamente e, ao mesmo tempo, é um jogo lúdico e 

informativo que identifica um produto, exibe a sua função e mostra o seu carácter 

transformador”. Ou seja, a função de uma vitrina já não é só vender, a sua “função agora é 

satisfazer sonhos e desejos” (Souza, 2007: 6). 

A função da vitrina não se resume só a vender, a sua função é surpreender o 

transeunte para o seduzir e para incutir nele o sonho e o desejo de posse. “No vidro, o sujeito 

vê-se conjunto com os objectos expostos, dependendo da sua disposição espacial; tendo a 

transparência do vidro como neutralizador dos espaços exterior e interior, o sujeito se vê 

realizado por ser portador do produto exposto, mesmo que apenas no mundo ilusório criado a 

partir da relação espacial que estabelece com a mesma” (Martins, 2005: 4). 

O conceito flânerie, também desenvolvido por Simmel em várias obras, existe já desde 

o século XIX resumindo a “actividade que se constitui a partir do andar e do olhar. O flâneur sai 

a vagar sem rumo definido, permitindo-se levar para onde a cidade o conduzir” (Fontanella e 

Prysthon, 2004: 8) e continua a aplicar-se nos dias de hoje, sendo que, muitas vezes, o 

transeunte, está apenas a passear, a passar o tempo, a vaguear pela cidade e é então que a 

vitrina deve ser capaz de o surpreender e de lhe chamar a atenção, quem sabe mesmo de o 

levar a entrar na loja. 

2.4.Vitrinismo 

São várias as concepções de vitrinismo: a primeira é a de que “o vitrinismo é uma 

profissão que aborda tudo o que está relacionado com a arte de expor mercadorias em vitrinas, 

e aborda o conteúdo, noções de espaço e arquitectura, valor das formas e cores, composição e 

exposição, iluminação e distribuição de focos de luz de efeito, psicologia das formas e 

linguagem das cores” (Interata, 20064). 

Segundo Ana Cláudia de Oliveira (1997), “o vitrinismo como história (…) assinalando 

como a arte de mostrar o produto é tão velha quanto a própria criação da mercadoria e dos 

esquemas para a sua comercialização” (cf. Souza, 2007: 5). Assim sendo, é no século I que 

começa a exposição de mercadorias, sendo que o Mercado de Trajano foi considerado o 

primeiro centro comercial com 150 lojas. No entanto, é a partir de 1930, na sequência da crise 

económica, que estes estudos ganham força. Conforme Demetresco (1985), “a concorrência 

tornou-se acirrada com o surgimento de duas classes: uma abastada, que queria novidades; 

outra, que só saboreava com os olhos o que não podia usufruir” (cf. Souza, 2007: 5). 

Assim, o estudo da vitrina é cada vez mais uma necessidade. Face à crescente 

concorrência e à crise económica que afecta todos os sectores, torna-se essencial o 

                                                           
4 http://interata.squarespace.com/jornal-de-viagem/2006/5/4/vitrinismo-em-roma.html, consultado a 14 de Novembro 
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aprofundamento das técnicas de vitrinismo para diferenciar o melhor possível o nosso produto 

e consequentemente conseguirmos cativar o nosso público-alvo. 

Mas não é só por isso que se torna importante o estudo da vitrina, como afirma 

Demetresco (2000), a vitrina é “uma manifestação discursiva que não se restringe apenas à 

comunicação; abrange também uma construção textual do mundo no qual um produto passa a 

existir por se colocar em relação com os que o percebem” (cf. Souza, 2007: 3), logo é 

importante que o estudo da vitrina também tenha em conta o contexto urbano em que está 

inserida, pois ela interfere na paisagem urbana, logo no bem-estar da sociedade onde está 

inscrita. 

A importância do vitrinismo é cada vez mais reconhecida – a prová-lo está o aumento 

recente do número de estudos neste campo: “o campo do vitrinismo passou a ser 

reconhecidamente importante dentro da engrenagem social, pois gera empregos e movimenta 

uma série de actores sociais que trabalham com os elementos que serão utilizados na 

construção de vitrinas” (Martins, 2005: 2). 

2.5. Vitrinista 

De acordo com o Diário da República I Série-B, número 185º de 26 de Setembro de 

2005, anexo 2, “o técnico de vitrinismo é o profissional qualificado apto a conceber, organizar 

e executar a exposição e decoração de espaços de venda, de acordo com o posicionamento 

definido, com o objectivo de promover a imagem e o potencial dos produtos e ou serviços, 

garantindo a optimização da atractividade e rentabilidade desse espaço”. 

Sendo que, ainda de acordo com a mesma fonte, “as actividades principais 

desempenhadas por este técnico são: 

• Adaptar a dinâmica do mercado a diferentes espaços de venda; 

• Elaborar projectos de vitrinismo para os diferentes espaços de exposição, utilizando 

técnicas criativas e inovadoras, convidando o cliente à compra; 

• Analisar as potencialidades de exposição do produto e ou serviço e o perfil do público-

alvo através da recolha e análise de informações internas e externas à empresa; 

• Participar na concepção e execução de actividades de animação e promoção 

comercial; 

• Executar a exposição e decoração do espaço de venda de acordo com o projecto, bem 

como a sua manutenção e respectiva desmontagem; 

• Utilizar o design como linguagem capaz de criar estilo, identidade da marca, da loja e 

da empresa, de acordo com o posicionamento definido; 

• Propor e colaborar em projectos de decoração e de cenografia, relativos à organização, 

exposição e decoração, através de esboço, maquetas ou desenho técnico; 

• Utilizar as novas tecnologias e as potencialidades da sociedade da informação e da 

comunicação na rentabilização do espaço de venda.” 
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Segundo Demetresco, o vitrinista deverá “estar preparado para descobrir ou para 

reconhecer as fracções de realização plena propostas pela empresa, pela marca ou pelo 

produto apresentado, dado o detalhamento dos arranjos, as relações que neles são 

estabelecidas e os valores que pelas vitrinas são comunicadas” (cf. Martins, 2005: 3). Quer isto 

dizer que, para que um vitrinista tenha sucesso, deve ser dinâmico, conseguir adaptar-se ao 

mercado, a diferentes espaços de venda, a diferentes produtos e diferentes segmentos. 

2.6. Iluminação/ Luz 

São vários os elementos que fazem de uma montra uma boa montra e uma 

iluminação adequada é um deles; segundo Demetresco, é mesmo o mais importante: “a 

iluminação de uma vitrina é a parte mais importante do processo de montagem: é depois de 

tudo instalado que se ilumina o todo e que se tem a noção da confirmação da eficácia da 

encenação que se apresenta. Embora a luz seja a responsável pelas mudanças de encenação, 

as lâmpadas nunca devem aparecer, pois ofuscam os olhos daquele que vê – de relance ou 

atentamente –, mas devem ser fortes para atrair o público e eliminar os reflexos que vem de 

fora” (Demetresco5, 2009). 

Ribeiro (2008: 31), afirma que “a iluminação quando é disposta de acordo com uma 

orientação teatral consegue imprimir aos cenários efeitos fortes de sedução, envolvimento, 

emotividade e transcendência”, mas isto se for a iluminação adequada. 

Existem diferentes tipos de lâmpadas, holofotes, lâmpadas diacrónicas, spots, entre 

outros, que podem ser usadas de diferentes formas. A iluminação nunca deverá ser lateral, por 

exemplo, porque pode cegar o observador; por outro lado, se for uma iluminação que vem de 

cima, a vitrina ficará de um modo geral bem iluminada. Outra possibilidade, isto se estivermos a 

falar de materiais não inflamáveis, será a iluminação feita a partir do chão, que cria um 

ambiente teatral. As luzes coloridas, por sua vez, só devem ser usadas em casos raros e muito 

específicos, sendo que, tal como refere Grandejean (1998, cf. Ribeiro, 2008: 32), “as lâmpadas 

incandescentes fornecem uma luz que tem uma parcela elevada de tons vermelhos e 

amarelos”, não sendo, por isso, recomendada a sua utilização. 

Se uma boa iluminação permite realçar determinado produto, atraindo o olhar do 

transeunte, uma má iluminação poderá alterar determinadas características tal como a cor ou a 

textura de um produto, o que poderá ser prejudicial ou não consoante o efeito seja o pretendido 

ou não. Demestresco6 afirma que a luz “pode orientar o olhar, modificar as matérias, conquistar 

o observador ao tornar um objecto desejável (…). É a acção da luz sobre os elementos que 

torna, por exemplo, o opaco em mais chapado, a forma em mais contornada, a transparência 

em mais brilhante, o acetinado em mais suave ou as linhas em mais instáveis”. Assim sendo, é 

fundamental que durante a concepção e a “construção” da vitrina, ela deva ser tida em conta, 

devendo ser testada em diferentes posições para que se possa assegurar que a forma como 

                                                           
5 http://www.vitrina.com.br/site/biblioteca.html, consultado a 3 de Novembro de 2009 

6  http://www.vitrina.com.br/site/biblioteca.html, consultado a 3 de Novembro de 2009 
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está a ser usada é a mais correcta. “A luz é o que faz olhar e o que define o olhar” 

(Demestresco7). 

2.7. Marca 

 “A marca é um nome, termo símbolo, sinal, desenho ou qualquer combinação destes 

elementos que serve para identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de 

vendedores e para os diferenciar dos concorrentes” (Kotler, Armstrong, Saunders e Wong, 

1999: 998). 

De acordo com Ribeiro (2008: 41), citando Runkel e Brymer (2001:36), palavra “marca, 

de brand ou brandr, tem origem na antiga palavra norueguesa que significava to burn, 

“queimar”.” 

A palavra foi, posteriormente, utilizada para designar fonte, fabricante ou o proprietário 

de algo, para mais tarde se referir ao acto de “marcar” o gado. 

Se antigamente o conceito de marca se referia ao objecto físico, ao produto em si, com 

o passar do tempo, passou a ser mais do que isso, agregando outros aspectos: “a marca serve 

para identificar, diferenciar e tem por finalidade indicar ao consumidor que este ou aquele 

produto tem determinada origem e que, portanto, existem garantias bem definidas para ele. É 

um meio de expressão, uma assinatura que, quando a sua imagem e rica, transmite 

numerosas indicações num espaço mínimo” (Helfer e Orosni, 1996: 323). 

A marca abarca um conjunto de valores e atributos físicos e emocionais que permitem 

diferenciar o produto dos que lhe são similares sendo que, e tal como afirma Ribeiro (2009: 

240): “jamais se poderá dizer (…) que determinada acção de consumo é fruto exclusivo da 

autonomia individual, pelo simples motivo de que nenhuma escolha individual é, em última 

instância, alheia ao social em que o indivíduo foi criado e em que vive (…). Mesmo a acção de 

consumo mais instintiva e funcional, como a escolha do alimento que está mais à mão quando 

se tem fome, tem como aspectos sociais subjacentes o processo que levou a que o alimento 

estivesse disponível para consumo, o modo como ele é consumido, a valorização simbólica do 

alimento para além das suas capacidades nutricionais ou a avaliação emocional que o 

indivíduo faz do resultado, por exemplo”. Deste modo, se em alguns casos são os atributos 

físicos do produto a razão que está presente na tomada de decisão, havendo uma análise 

racional entre qualidade/preço, o certo é que noutras ocasiões, o consumidor estabelece uma 

“relação mais emocional” com o produto/marca. Se por um lado, quando o consumidor opta por 

uma marca de detergente para lavar a loiça em detrimento de outra, podemos afirmar que 

provavelmente, a decisão foi tomada em função das características que o próprio produto tem 

ou que se pensa que tenha e do seu preço – se estivermos a falar de uma peça de vestuário, 

por exemplo, a compra será muito mais emocional do que a anterior, nunca esquecendo que 

“existe sempre um “mínimo de social” em cada acção de consumo de indivíduos que tenham 

sido criados em sociedade” (idem).  

                                                           
7 idem 
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Deste modo e como conclui a autora, “o consumo enquadra-se num contexto 

macrossocial, em que se conjugam variáveis de cariz sociocultural, demográfico, político ou 

económico, (…) dentro da esfera individual, variáveis biológicas e psicológicas influenciam o 

processo de consumo” (idem: 248). 

Para Martins (cf. Ribeiro 2008: 43), “o consumidor tem menos tempo e paciência para 

escolher, e os produtos estão ficando muito parecidos (…) a tendência na maior parte das 

categorias é que a imagem e as associações de marca sejam cada vez mais os fiéis da 

balança”. 

Como já anteriormente foi referido, são vários os factores sociais que influenciam o 

consumo de uma marca em detrimento de outra, ainda nesta linha, Ribeiro (2009: 249) afirma 

que a “experimentação (como na compra de uma nova marca de pilhas para rádio, em que a 

influência social, existindo, não é absolutamente vinculativa); a aprendizagem (patente na 

utilização da mesma marca de arroz que se viu a mãe comprar, um hábito que se enraizou 

através da imitação); e a reprodução social (expressa, por exemplo, na colocação planeada de 

um filho num colégio de elite para preservar, ou aumentar, o nível de status da família) ”, são 

os mecanismos de condicionamento social directo mais importantes, uma vez que provêm dos 

grupos que mais influenciam o indivíduo.  

Existem, assim, dois comportamentos que justificam a compra repetida de um produto: 

“comportamento de compra repetida que significa que o consumidor está simplesmente a 

comprar um produto repetidamente, sem nenhum sentimento especial pelo mesmo; fidelidade 

à marca, em contrapartida, implica que o consumidor tem alguma preferência real pela marca. 

Os consumidores exibem fidelidade à marca apenas quando preferem o produto de maneira 

activa” (Jacoby e Chastnut, 1978 cf. Ribeiro, 2008: 44).  

Por outro lado, para que os consumidores tenham uma boa imagem da marca, que 

possibilite que se crie essa fidelidade, é necessário que esta seja realmente boa, que os seus 

produtos tenham qualidade: “a gestão da marca procura manter e valorizar a sua imagem. 

Porém, esta só se valoriza se assentar em bases sólidas. É a isto que chamamos imagem de 

marca, que custa a construir e muito mais a manter. Porque para que uma marca possua valor 

não basta parecê-lo: é preciso tê-lo” (Celeste, 1999: 11). 

Como conclusão e no caso concreto deste trabalho, é também importante esclarecer, 

que saber o lugar que a marca quer ocupar no mercado é fundamental, para que se possa 

desenvolver uma vitrina de acordo com o seu posicionamento, pois, tal como afirma 

Demetresco (20098) “o posicionamento da marca já se inicia desde a fachada, logotipia, as 

embalagens, a produção da vitrina, o serviço e o atendimento, e até mesmo nos mínimos 

detalhes como a sacola ou a etiqueta de preço do produto. Tudo isso é importante. Os 

manequins devem estar de acordo com o produto e o posicionamento da marca”.  

                                                           
8 http://falando devarejo.blogspot.com/2009/03/entrevista-sylvia-demetresco-vitrinas.html, consultado a 29 de Outubro 

de 2009 



19 

 

Capítulo II 

Metodologia 

O objectivo deste estudo era perceber se em Portugal, no mercado do pronto-a-vestir, 

se pratica vitrinismo profissional, utilizando para tal o depoimento de especialistas e dos 

clientes das marcas em estudo. 

As marcas escolhidas, tal como anteriormente foi referido, foram a Lanidor, uma vez 

que, no contexto nacional e no mercado têxtil, é a Lanidor quem mais sucesso tem no 

franchising, estando presente em doze países com, 137 lojas, sendo, assim, uma marca 

portuguesa, presente também no estrangeiro com algum sucesso; a Zara, uma vez que era 

nosso interesse estudar, de igual forma, e por comparação, uma marca estrangeira com 

sucesso em Portugal e esta é uma das principais empresas mundiais, pertencendo a um dos 

maiores grupos de distribuição do mundo; e por fim, a El Dorado, uma vez que esta é uma loja 

de bairro localizada no Bairro Alto, uma das zonas mais procuradas por turistas, sendo que é 

uma loja que não recorre a vitrinistas profissionais.    

Este é um estudo qualitativo uma vez que “visa o estudo dos significados 

intersubjectivos, situados, construídos e usados (…), elege formas flexíveis de captar a 

informação e recorre basicamente a uma linguagem conceptual metafórica (…) e elege a 

descrição densa e os conceitos compreensivos da linguagem simbólica” (Moreira, 2007: 40, 

41). É uma análise qualitativa visto que o que nos interessava era descrever e compreender o 

modo como se pratica vitrinismo profissional em Portugal e perceber como os consumidores 

reagem a esse esforço e não chegar a uma generalização ou explicação sistemática do 

fenómeno apoiada em evidências empíricas.   

A primeira etapa para a realização deste trabalho passou pela pesquisa bibliográfica, 

visto que, segundo Moreira, é “de grande utilidade nas investigações primárias. A revisão 

bibliográfica ajuda à formulação do problema, definição de hipóteses e da população de estudo 

e selecção da metodologia a usar (a partir da experiência alcançada em investigações 

anteriores) ” (2007: 166, 167).  

Na recolha bibliográfica deparámo-nos com um certo “vazio”, já antes referido por 

Ribeiro (2008:62). São poucos os autores e os estudos a debruçarem-se sobre este tema, no 

entanto, a consultora de vitrinismo, Demetresco, teve um contributo fundamental para a 

realização deste projecto. 

Numa segunda fase, recorremos à entrevista qualitativa, nomeadamente à entrevista 

informal e à entrevista semi-estruturada, sendo que, como refere Moreira, a entrevista informal 

é “caracterizada pelo desenvolvimento e realização das perguntas no contexto e no decurso da 

interacção (sem uma selecção prévia dos temas concretos, nem uma redacção prévia de 

temas concretos, nem uma redacção prévia de perguntas) ” (2007: 204), enquanto que a 

entrevista semi-estruturada é “caracterizada pelo emprego de uma lista de perguntas 

ordenadas (para conseguir um contexto equivalente) e redigidas (para terem o mesmo 
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significado) por igual para todos os entrevistados, mas de resposta livre ou aberta.” (2007: 

206).  

A escolha da entrevista como técnica de investigação a utilizar durante este estudo, 

prendeu-se com o facto deste ser um método que nos permite aprofundar determinadas 

questões que de outra forma iriam ficar muito pouco desenvolvidas. O contacto com os 

profissionais deu-nos uma visão diferente, mais objectiva e concreta daquilo que é o vitrinismo 

profissional, dos instrumentos que utiliza e das dificuldades que poderá ou não enfrentar. O 

contributo dos profissionais foi imprescindível para percebermos o quão importante uma boa 

montra poderá ser para uma marca (principalmente, se se tratar de uma marca pequena) e 

para nos mostrar que existem pequenos concelhos e “técnicas” que apesar de simples, podem 

ser aplicados a qualquer tipo de montra com sucesso. 

Por fim, no decorrer desta investigação, foi igualmente necessária a recolha do 

testemunho de alguns consumidores das marcas escolhidas para perceber qual a percepção 

destes em relação às diferentes vitrinas. Esta recolha foi feita através da aplicação de 

inquéritos por questionário, sendo que para a Lanidor e para a Zara as lojas escolhidas foram 

as lojas da Rua Augusta, já os questionários para a El Dorado foram aplicados no Bairro Alto. 

Os questionários foram, assim, aplicados a clientes destas lojas, aquando a sua saída das 

mesmas, por forma a garantir que, a haver impacto pelas vitrinas, este já se tivesse verificado 

sem qualquer influência externa. 

No que se refere à Zara, foram aplicados 40 questionários, quanto à Lanidor, foram 

aplicados 30 questionários, e, em relação à El Dorado, foram inquiridas 30 pessoas. 

Assim sendo, no total, foram inquiridas 83 pessoas do sexo feminino e 17 pessoas do 

sexo masculino, sendo que, 64 pessoas tinham idades compreendidas entre os 18 e os 34 

anos, 28 entre os 35 e os 54 anos e oito pessoas tinham 55 e mais anos, quanto às 

habilitações literárias, nove das pessoas inquiridas tinham até ao 3º ciclo de escolaridade, 30 o 

ensino secundário ou equivalente e 61 o ensino superior, incluindo-se aqui as pessoas com 

licenciatura, pós-graduações, mestrado e doutoramento. 

Moreira define o questionário como um “conjunto de perguntas estandardizadas (de 

formulação idêntica, lidas literalmente e seguindo-se sempre a mesma ordem ao entrevistar-se 

cada inquirido) ” (2007: 233). No que diz respeito ao tipo de perguntas aplicadas estas foram 

tanto perguntas fechadas (“o investigador determina, previamente, quais são as diversas 

opções de resposta possíveis”, idem: 234) como abertas (“ tipo de perguntas que permite maior 

liberdade de resposta ao inquirido”, ibidem: 236). O recurso aos questionários prendeu-se com 

o facto de um dos nossos objectivos ser conhecer o impacto que a vitrina pode ter no 

transeunte e tal ser mais viável através de um questionário ou de entrevistas ao consumidor, 

sendo que, os nossos meios não nos permitem realizar entrevistas em profundidade a um 

número considerável de consumidores. Além disso, um questionário é mais rápido e fácil de 

preencher e a adesão das pessoas poderá ser maior, revelando-se estas mais sinceras nas 

suas respostas uma vez que não são confrontadas directamente. 
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Capítulo III 

Trabalho de campo 

Concluída a fase de contextualização teórica, resta-nos dizer que esta área se afigura 

como uma área de extrema importância e que agora, numa época de recessão económica, 

tende a ser esquecida e deixada para segundo plano, o que poderá ser um erro porque ao 

invés de estarmos a evitar custos desnecessários, estamos, na realidade, a prescindir de algo 

que poderia muito provavelmente aumentar as vendas ou, no mínimo, mantê-las. 

Ainda em traços gerais, as entrevistas e a pesquisa bibliográfica efectuada permitiram-

nos perceber que existem diferenças entre o vitrinismo praticado pelas grandes multinacionais 

e o praticado pelas lojas nacionais, nomeadamente as lojas de bairro, quer devido aos recursos 

que umas detêm em detrimento de outras, quer devido à importância que atribuem a esta 

matéria. 

Com o trabalho de campo pretendíamos perceber se essas diferenças são 

efectivamente visíveis e se o consumidor se apercebe delas. 

Neste capítulo serão, assim, expostos os principais resultados obtidos no trabalho de 

campo, sendo que, para tal, será necessário apresentar primeiro cada uma das marcas 

analisadas, nomeadamente o tipo de vitrinismo que fazem, de modo a ser mais fácil a 

contextualização do estudo efectuado. 

Numa segunda fase serão apresentados os resultados obtidos nos inquéritos, que, 

numa terceira fase, irão ser discutidos e analisados. 

1. Apresentação das marcas 

1.1. Zara 

 A Zara, tal como anteriormente referido, é “uma das principais empresas do mundo, 

que faz parte do Grupo Inditex um dos maiores grupos de distribuição do mundo”. Quer tal 

tenha uma relação directa ou não com o sucesso obtido, o certo é que a preocupação com as 

vitrinas é grande, nomeadamente para dar visibilidade à loja: “uma localização destacada era 

apenas um terço do caminho que a loja imaginada tinha de percorrer. O passo seguinte era 

dar-lhe visibilidade, para o que a montra tinha um papel essencial reservada” (Badía, 2009: 

172).  

Desde o princípio, e uma vez que Ortega, fundador da Inditex, não possuía 

competências ao nível do vitrinismo, fez questão de contratar quem as tivesse, neste caso, 

Jordi Bernadó, um vitrinista pouco convencional, o que ia de encontro ao desejo de Ortega de 

que a montra fosse “simultaneamente atractiva, sugestiva e inovadora” (idem: 173), 

distinguindo-se das restantes.  

O efeito foi conseguido e “as primeiras montras da Zara chamavam fortemente a 

atenção. Apresentavam cenas em movimento, com notas de cor predominantes, que sugeriam 
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ou copiavam as tendências cromáticas da roupa que era exposta no interior. As figuras, os 

manequins, não adoptavam posições estáticas, mas sim dinâmicas. Não apareciam de pé, a 

olhar em frente, como era habitual nas lojas e armazéns, mas estavam sentadas ou nas 

posições correspondentes a compor uma cena de grupo, em casa, de festa ou deambulando 

pelas ruas de qualquer cidade” (ibidem: 174). 

As vitrinas eram renovadas, parcialmente, de duas em duas ou de três em três 

semanas e integralmente a cada quatro ou cinco meses. 

Um dos aspectos curiosos do método de trabalho da Zara, que mostra a preocupação 

tida com todos os pormenores, é o facto de, por baixo da sede geral, existir uma espécie de 

loja-piloto, onde se trabalha durante meses e que tem “uma configuração totalmente real: rua 

de acesso, montra e interior em tamanho real e equipamento completo de roupa, provadores, 

caixa, casas de banho, decoração, iluminação, música ambiente, espaços para sentar… tudo 

para poder ser discutido, comparado, provado e mudado quantas vezes se achar necessário 

até receber luz verde e transferi-lo para todas as lojas da rede” (ibidem: 175), sendo recorrente 

a presença de um “cliente falso” com vista a experienciar todo o processo. 

Actualmente e em princípio, “a decoração, a configuração e a montra das lojas gerem-

se de forma centralizada e mantêm modelos comuns em cada cadeia, seja qual for o país onde 

está implantada” (ibidem: 178). Embora existam excepções a este princípio, estas são poucas 

e devem-se a factores culturais dos países onde as lojas se localizam. 

1.2. Lanidor 

A Lanidor foi fundada em 1966, sendo uma das poucas multinacionais de pronto-a-

vestir portuguesas, e está presente em treze países. 

Os seus produtos são o vestuário feminino, roupa para crianças dos dois aos doze 

anos, acessórios, sendo que existe também o LA Caffé (caffé & restaurant); LA Spa (spa 

shiseido na flag ship store); LA Factory & La Loft (outlet); LA Shop Online, a LA Mag (revista 

trimestral) e a LA Eyewear9. 

A marca pertence ao Grupo Lanidor, juntamente com as marcas Globe e Casa Batalha. 

No que diz respeito à concepção das suas vitrinas e do espaço das suas lojas, a 

informação é pouca, sabe-se apenas que a “Lanidor tem vindo a apostar na actualização da 

sua rede de lojas: novos espaços, inovadores projectos de arquitectura e inúmeras 

remodelações com significativa ampliação da área de loja”10, sendo que recorre a vitrinistas 

profissionais, e que pelo menos no nosso país, todas as vitrinas são semelhantes (não 

totalmente iguais, porque as características arquitectónicas das lojas não o são). 

                                                           
9
 http://www.lanidor.com/i2009/pt/empresa/empresa.html, consultado durante o mês de Novembro 

10 idem 
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1.3. El Dorado 

A El Dorado é uma loja que existe desde 1978 e distingue-se pela particularidade de 

vender, entre outros, peças e acessórios vintage – peças que tenham marcado ou que definam 

os estilos dos anos 20 aos anos 80 – e vinis – suportes analógicos criados na década de 50 

para a reprodução de música – isto, na loja do Bairro Alto. 

A primeira loja abriu no Bairro Alto, sendo esta a loja que irá ser analisada11, existindo, 

actualmente, uma El Dorado no Centro Comercial Amoreiras, embora com particularidades 

distintas. 

No que diz respeito às suas vitrinas, a proprietária, Fernanda Reis, afirma que não 

costuma recorrer a vitrinistas apesar de declarar saber que é muito importante e de já ter 

recorrido a estes profissionais anteriormente. 

A selecção de produtos a colocar na montra, tal como a regularidade com que a 

mesma muda são decididas pela própria, não tendo qualquer periodicidade específica ou 

critério de selecção.  

Fernanda Reis tem apenas algumas coisas em conta: “Se não puser certos produtos 

na montra não vendo, por isso, apesar de não ter critério específico, costumo pôr produtos que 

me lembro que tenho muitos, se tiver poucos produtos, não vale a pena”, sendo que, também 

não põe vintage na montra, porque segundo ela, apenas os estrangeiros se interessam e não 

vale a pena.  

Há ainda a preocupação de adequar as vitrinas aos seus públicos-alvo, sendo, por isso 

as montras da El Dorado no Bairro Alto diferentes das da El Dorado no Centro Comercial 

Amoreiras. 

2. Resultados 

2.1. Análise de resultados 

Tal como referido anteriormente, foi realizado um inquérito com vista a recolher o 

testemunho de alguns consumidores das marcas escolhidas para perceber qual a percepção 

destes em relação às diferentes vitrinas, sendo que para a Lanidor e para a Zara as lojas 

escolhidas foram as lojas localizadas na Rua Augusta, e os questionários para a El Dorado 

foram aplicados no Bairro Alto. Com a realização destes questionários pretendia-se conhecer o 

impacto que a vitrina poderia ou não ter no transeunte e se esta influenciaria, efectivamente, a 

sua entrada ou não na loja. 

Com que frequência vai às compras para comprar roupa? 

                                                           
11 Foi escolhida a Loja El Dorado do Bairro Alto por apresentar características de loja de bairro, nomeadamente, no que 

se refere à forma de concepção das suas vitrinas, nosso objecto de estudo. 



24 

 

No que diz respeito à primeira questão colocada, e tal como se pode ver no gráfico, 

quase metade dos inquiridos afirma ir mais do que uma vez por mês às compras para comprar 

roupa (63%).  

                               Gráfico 1: Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? 
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Mais de metade das mulheres (63,9%) costuma ir mais de uma vez por mês comprar 

roupa; já nos homens tal apetência não é tão visível (apenas 58,8% o faz).  

Em termos de idade não se verificam grandes distinções – dentro de qualquer uma das 

faixas etárias o maior valor regista-se na opção “mais do que uma vez por mês”. No que diz 

respeito à opção “duas vezes por ano (saldos de Verão e saldos de Inverno), os valores mais 

altos são os registados entre os 35 e os 54 anos de idade (10,7%). 

Por outro lado, quem mais vezes vai às compras são os que têm pelo menos o ensino 

secundário; já, em termos de época de saldos, os maiores valores são os registados no nível 

de habilitações literárias mais baixas.   

 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? Marca 1 

Pedimos aos nossos inquiridos que de forma espontânea nos referissem as suas três 

marcas preferidas. Iremos apontar a marca que foi referida em primeiro lugar e o total de 

marcas mencionadas.  

A marca que está no “top of mind” dos nossos inquiridos é a Zara (24%), seguida pela 

Lanidor (15%).  
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Gráfico 2: Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? (Marca 1) 
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Atendendo apenas às marcas mais citadas, poderemos dizer que em termos de 

escalão etário, os mais jovens (dos 18 aos 34 anos) preferem a Zara; na faixa etária dos 35 

aos 54 anos, as marcas preferidas são a Zara e a Lanidor; por último, os inquiridos com idade 

igual ou superior a 55 anos preferem a Zara, seguida pela Levi’s. As preferências das duas 

faixas etárias mais jovens são bastante semelhantes, com excepção do caso da Levi´s que tem 

mais adeptos nos inquiridos com 35 ou mais anos. Os valores registados para a Zara e para a 

Lanidor poderão, no entanto, ter a ver com o perfil dos inquiridos nas respectivas lojas, uma 

vez que, dos inquiridos na Zara, 60% tinha idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos e 

no caso dos inquiridos na Lanidor, 46,7% tinha entre 35 e 54 anos.  

Pessoas com habilitações literárias mais elevadas gostam mais da H&M e da Massimo 

Dutti. A Zara é a marca preferida da maioria dos inquiridos, independentemente das suas 

habilitações literárias. 

No caso das pessoas inquiridas na Zara as suas marcas preferidas são: Zara (52,5%), 

H&M (12,5%), Lanidor (7,5%), Berska, Stradivarius e Massimo Dutti (2,5% cada). No caso dos 

inquiridos na Lanidor são: a Lanidor (44,4%), Levi’s, Massimo Dutti eMango (7,4% cada), Zara, 

Stradivarius e H&M (3,7% cada). Por fim, na El Dorado, os inquiridos preferem: a H&M (16,7%), 

a Zara, a Berska e a Levi’s (6,7% cada) e a Mango (3,3%) 

Assim, embora a Zara e a Lanidor registem valores superiores, tal poderá ter a ver com 

o facto de os inquéritos estarem a ser aplicados nestas lojas e de serem estas as marcas que 

as pessoas recordam e gostam.  

 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas marcas preferidas?  

No que diz respeito às marcas preferidas dos nossos inquiridos, no total, a marca mais 

referida foi a Zara (59% das pessoas a referiram), seguida pela Lanidor (35%) e pela H&M 

(33%).  
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Gráfico 3: Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas marcas preferidas? 
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Quais as razões que o levaram a optar por essa marca? 

Em relação às razões – de entre as hipóteses colocadas12 – que levam os inquiridos a 

optar por uma marca em detrimento de outra, iremos analisar as respostas dadas relativamente 

à marca referida em primeiro lugar e depois as respostas dadas em geral. 

Assim sendo, os motivos que levam os inquiridos a optar pela marca que indicaram em 

primeiro lugar são a actualidade (64%), estando incluídos nesta categoria, o design das peças, 

e o preço (48%), sendo que a montra é, aparentemente, pouco valorizada (11%). 

 

Gráfico 4: Quais as razões que o levam a optar pela marca 1? 
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Em termos genéricos podemos dizer que o preço, o atendimento na loja, o ambiente da 

mesma e a montra são mais valorizados pelas mulheres do que pelos homens; ainda assim, os 

motivos que levam mais mulheres a optar por uma marca em detrimento da outra são a 

actualidade (66,7%) e o preço (53,8%); os homens valorizam mais a actualidade (75%) e a 

durabilidade (56,3%). 

                                                           
12 Os inquiridos podiam escolher mais de uma opção.  
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Os três primeiros factores – actualidade, durabilidade e preço – são os mais 

valorizados em qualquer das idades. No entanto, o atendimento na loja e a montra são factores 

bastante valorizados pelas pessoas com mais de 55 anos. 

As características mais valorizadas pelos inquiridos com habilitações literárias até ao 

ensino secundário são a actualidade e o preço, com valores bastante superiores aos registados 

nas outras características; já no que se refere aos inquiridos com o “ensino superior”, as 

características mais valorizadas são também a actualidade e a durabilidade (mais do que o 

preço). Quanto mais elevadas são as habilitações, maior parece ser a valorização da montra.  

A actualidade é o motivo mais apontado para a escolha de uma marca, 

independentemente da loja onde foram aplicados os inquéritos; porém, em relação à segunda 

razão que leva os inquiridos a optarem por uma marca, para os inquiridos na loja Zara é o 

preço (75%) e para os inquiridos na Lanidor e na El Dorado é a durabilidade (54,2% e 53,3%, 

respectivamente). A montra é mais relevante para os auscultados na Lanidor (20,8%, contra 

7,5% na Zara e 10% na El Dorado). 

 

Quais as razões que o levaram a optar por uma marca? 

Agora numa perspectiva global, podemos dizer que, independentemente da marca 

sobre a qual os inquiridos estivessem a falar, as razões que apontam como as mais relevantes 

na escolha de uma montra são a actualidade (75%) e o preço (71%), ou seja, características 

intrínsecas às peças. Os factores menos valorizados são os factores ligados à loja em si: a 

montra, o ambiente da loja e o atendimento na loja. 

 

Gráfico 5: Quais as razões que o levam a optar por uma marca? 
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Cruzando estas características com as marcas, verificamos que em termos genéricos, 

as pessoas que optam pela Zara o fazem, maioritariamente, pelo preço. 

 

Gráfico 6: Quais as razões que o levam a optar pela Zara? 

34%

10%
40%

9%

4% 3%

Actualidade

Durabilidade

Preço

Atendimento na loja

Ambiente da loja

Montra

 

No caso da Lanidor, as razões apontadas foram a actualidade e a durabilidade. 

 

Gráfico 7: Quais as razões que o levam a optar pela Lanidor? 
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Em relação à H&M, mais de metade das pessoas que optou por esta marca disse que 

o fazia, principalmente, devido ao preço. 

 

Gráfico 8: Quais as razões que o levam a optar pela H&M? 
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Já a Mango é escolhida, especialmente, devido à actualidade das suas peças. 

 

Gráfico 9: Quais as razões que o levam a optar pela Mango? 
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O preço é a variável que leva mais pessoas a optar pela Stradivarius. 

 

Gráfico 10: Quais as razões que o levam a optar pela Stradivarius? 
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Relativamente à Levi’s, é a durabilidade que se destaca, com 70% dos inquiridos a 

afirmarem que a escolheram pela durabilidade das suas peças. 

 

Gráfico 11: Quais as razões que o levam a optar pela Levi’s? 
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Quanto à Berska, o preço e actualidade das peças estão em pé de igualdade, sendo as 

principais razões porque os inquiridos a escolhem. 

 

Gráfico 12: Quais as razões que o levam a optar pela Berska? 
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Por fim, a Massimo Dutti é uma das marcas preferidas dos nossos inquiridos devido à 

actualidade das suas peças, não descurando, no entanto, a sua durabilidade e o seu preço. 

 

Gráfico 13: Quais as razões que o levam a optar pela Massimo Dutti? 
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Assim, em termos gerais, podemos referir que são a actualidade e o preço que 

determinam muitas vezes as opções dos nossos inquiridos, o que justificará de certo modo que 

marcas como a Zara, que pratica preços mais baixos e cujas peças acompanham as principais 

tendências da moda, apareçam como as marcas preferidas. 

Por outro lado, variáveis como a montra parecem ter pouca importância aquando da 

decisão de escolha entre uma marca e outra. 

Em suma, podemos referir que para os nossos inquiridos são mais importantes as 

variáveis ligadas directamente às peças do que o ambiente ou o atendimento no ponto de 

venda. 
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Costuma frequentar esta loja? 

Em resposta a esta questão, mais de metade das pessoas inquiridas referiu frequentar 

a loja onde se encontrava. 

Gráfico 14: Costuma frequentar esta loja? 
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Independentemente da idade, a percentagem de pessoas que diz frequentar a loja 

onde se encontra é sempre superior à percentagem de pessoas que diz o contrário; no entanto, 

à medida que a idade aumenta esta suposta “fidelidade” aumenta também. 

As pessoas inquiridas na Zara e na Lanidor costumam frequentar as mesmas, sendo 

os valores, ainda mais notórios no caso da Lanidor (96,7% contra 85% na Zara); já a maior 

parte dos inquiridos na El Dorado, afirma ser aquela a primeira vez que visita a loja (73,3%). 

 

Como tomou conhecimento desta marca? 

Apesar de anteriormente os nossos inquiridos mencionarem que a montra não é 

decisiva na escolha da marca que preferem, quando perguntámos como tomaram 

conhecimento da loja onde se encontravam, a maior parte (70%) disse ter sido através da 

montra/vitrina, aparecendo esta opção de resposta bastante destacada das restantes. 

 

Gráfico 15: Como tomou conhecimento desta marca? 
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Em qualquer das faixas etárias é através da montra/vitrina que os inquiridos tomam 

conhecimento da marca; ainda assim, à medida que a idade aumenta, aumenta também a 
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importância da mesma, sendo que na faixa etária dos 18 aos 34 anos, a família e os amigos 

ainda têm um papel importante (18,8%). 

A vitrina é mais importante para lojas como a Lanidor (76,7% dos inquiridos afirmam ter 

tomado conhecimento da marca através da montra) e principalmente para lojas como a El 

Dorado (86,7%). No que diz respeito à Zara, esta também é a principal forma de conhecer a 

marca, no entanto, com valores mais baixos (52,5%), revelando os amigos e a família um papel 

importante para o efeito (22,5%). 

 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? 

Quanto à influência que a montra/vitrina terá tido na entrada na loja, mais de metade 

dos inquiridos respondeu que esta os influenciou de facto.  

 

Gráfico 16: A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? 
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Embora com valores muito semelhantes, na faixa etária dos 18 aos 34 anos a montra 

não constituiu uma influência tão grande para a entrada na loja como nas restantes faixas 

etárias. 

Dos inquiridos da Zara, apenas 42,5% diz ter sido levado a entrar na loja pela montra, 

contra 56,7% na Lanidor e 73,3% na El Dorado.   

 

De que maneira a montra o/a influenciou? 

Daqueles que afirmaram que a montra influenciou, efectivamente, a sua entrada na 

loja, a maioria disse ter sido a disposição da montra, o conjunto (incluindo cenário, cores, 

acessórios, entre outros) que os levou a entrar, não dando especial destaque aos produtos 

expostos. 
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Gráfico 17: De que maneira a montra o/a influenciou? 
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Embora não existam grandes diferenças de resposta, há que referir que apesar de 

ambos os sexos valorizarem mais a disposição da montra, os homens valorizam-no mais 

(81,8%) do que as mulheres (63,6%), dando as mulheres maior relevância aos artigos expostos 

do que os homens. 

Com o aumento do nível de habilitações literárias, aumenta ligeiramente a importância 

da disposição da montra em detrimento apenas das peças expostas. 

Por outro lado, a disposição da montra assume maior importância para os inquiridos na 

Zara (72,2%) do que para os inquiridos na Lanidor (64,7%) ou na El Dorado (65%), embora, 

mais uma vez, com diferenças pouco significativas. 

 

O que pensa sobre a montra/vitrina que está, neste momento, montada na loja? 

Era também nosso objectivo saber o que as pessoas pensavam das montras que 

estavam montadas no momento. Assim: 
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a) Quanto à montra da Zara: 

 

 

Imagem 1: Montra montada na Zara, no momento da aplicação dos inquéritos 

Mais de metade das pessoas teceu comentários favoráveis, referindo, muitas vezes o 

facto de estar bonita, ser actual e o facto de apesar de simples, estar bem apresentada. 

Um dos comentários mais interessantes, proveniente de um senhor com 32 anos e com 

ensino superior, dizia que a montra evidenciava os “novos tempos”, que era boa e que a loja 

“preza pela montra”. 

Por outro lado, os poucos comentários negativos obtidos prendiam-se com o facto de 

as pessoas julgarem que a montra tinha pouca cor, era pouco chamativa e estava um pouco 

“morta”. 

 

b) Quanto à montra da Lanidor: 

 

 

Imagem 2: Montra montada na Lanidor, no momento da aplicação dos inquéritos 
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Os comentários foram maioritariamente positivos, havendo várias referências ao facto 

de estar bonita, sóbria, clássica, ser apelativa e moderna, sendo que um dos inquiridos afirmou 

mesmo que estava “esteticamente perfeita”, outro disse estar gira, “estética” e “sofisticada”. 

Os comentários negativos estavam mais relacionados com a questão do estilo não ser 

o da pessoa em questão e de por isso não ser do seu agrado, do que propriamente com a 

concepção da montra em si. 

 

c) Quanto à montra da El Dorado 

 

 
Imagem 3: Montra montada na El Dorado, no momento da aplicação dos inquéritos 

Houve mais respostas positivas do que negativas, embora, os comentários negativos 

tivessem sido superiores aos verificados nas lojas anteriores. 

Os comentários positivos tinham, essencialmente, a ver com a originalidade da montra 

e com a diversidade dos artigos expostos, tendo, segundo um dos inquiridos, um “ambiente 

vintage interessante”, e sendo “representativa do que está no interior”, de acordo com outro 

dos inquiridos. 

Os comentários negativos apontavam, principalmente, para o facto de a montra não ter 

os preços marcados, de a informação se concentrar toda num plano baixo e ser pouco 

chamativa. Um dos comentários salientava ainda o facto de a pessoa só entrar porque já 

conhecia o produto que estava no seu interior, visto que a montra em si não a levaria a entrar. 

 

Destas qual é a sua montra preferida? 

Apresentámos fotos de três montras distintas aos nossos inquiridos, fotos que pertenciam a 

vitrinas anteriormente montadas em lojas das marcas onde estavam a ser aplicados os 

inquéritos, e perguntámos qual das três montras preferiam. 
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Imagem 4: Montra 1 (Zara) 

 

       

Imagem 5: Montra 2 (Lanidor) 
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Imagem 6: Montra 3 (El Dorado) 

Tal como nos mostra o gráfico, a montra 2, pertencente à Lanidor, foi a que foi 

apontada com mais frequência como a montra preferida (47%). 

A montra que menos inquiridos referiram ser a sua preferida foi a montra 3, pertencente 
à El Dorado (16%). 

 
Gráfico 18: Destas, qual a sua montra preferida? 
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A montra preferida do sexo feminino é a montra 2, a montra da Lanidor (36,1%), 

enquanto que, para o sexo masculino as preferências se dividem mais, dividindo-se entre a 

montra 1 e a 2, Zara e Lanidor (35,3% cada). 

Atendendo às habilitações literárias dos nossos inquiridos, até ao ensino secundário, 

as preferências dividem-se, essencialmente, entre a montra da Zara e a da Lanidor; no entanto, 

quando falamos das respostas dadas pelos inquiridos com o ensino superior, as preferências já 

se dividem mais pelas três, verificando-se apenas uma pequena predilecção pela montra da 

Lanidor (44,3%). 

Quando cruzamos a montra preferida com a loja onde as pessoas se encontravam 

quando foram inquiridas, verificamos que há correspondência entre as duas, no caso da 
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Lanidor e especialmente no caso da El Dorado, mas não no caso dos inquiridos na Zara, que 

preferem a montra da Lanidor. 

 

Faça corresponder a montra 1 (Zara) a uma marca. 

Pedimos também aos nossos inquiridos que fizessem corresponder a cada montra uma 

marca. 

Relativamente à montra 1, a marca com a qual foi mais associada foi a Zara (50%), 

sendo que esta era a resposta correcta. 

 

Gráfico 19: Faça corresponder a montra 1 (Zara) a uma marca. 
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A maioria das pessoas que respondeu a esta questão acertou na marca a que a montra 

se referia; no entanto, tal é mais visível nas faixas etárias dos “18 aos 34 anos” (75,5%) e na 

dos “55 e mais anos”, sendo que nesta última, todos os inquiridos acertaram na marca 

correcta. 

Em termos de habilitações literárias, é no nível “ensino secundário ou equivalente” que 

se regista a maior percentagem de respostas correctas (80%), sendo que a menor se regista 

no nível de escolaridade mais baixo (40%), onde a percentagem de inquiridos que afirmou que 

a montra correspondia à Zara foi igual à percentagem de inquiridos que afirmou que era a 

Mango a marca correcta. 

O número elevado de respostas correctas, nomeadamente no que diz respeito à Zara 

(84%), poderá ter a ver com o facto desta ser uma marca bastante conhecida e das suas 

montras seguirem uma linha condutora que permite que seja facilmente identificada, quer pelas 

peças expostas, quer pelos acessórios e disposição dos mesmos. 

 

Faça corresponder a montra 2 (Lanidor) a uma marca. 

Em relação à montra 2, 17% dos inquiridos referiu que se tratava da Lanidor, sendo 

esta a resposta correcta. No entanto, a diferença em relação às restantes respostas não é tão 
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significativa como no caso anterior. Mais uma vez os motivos poderão estar relacionados com 

os factores acima identificados. 

 

Gráfico 20: Faça corresponder a montra 2 (Lanidor) a uma marca. 
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A marca mais citada pelo sexo feminino foi a Lanidor, no entanto, apenas com um valor 

de 33,3%, havendo, desta forma, uma grande dispersão de opiniões. Já no sexo masculino, a 

marca mais citada foi a Zara (27,3%). 

As marcas que os inquiridos com habilitações literárias “até ao 3º ciclo” citaram como 

pertencendo à montra 2 foram a Lanidor, resposta correcta, e a Stradivarius, com os mesmos 

valores (25%); já as pessoas inquiridas com o ensino secundário consideraram que a resposta 

correcta era “Zara” (21,4%); por fim, em relação às pessoas com o “ensino superior”, 36,6% 

acertaram e referiram a Lanidor, sendo que, a maior parte de respostas correctas se verifica 

neste grupo. 

As pessoas que mais acertaram na marca foram as que estavam a ser inquiridas na 

Lanidor (58,8%); já as que menos acertaram foram as inquiridas na Zara (11,8%). 

 

Faça corresponder a montra 3 (El Dorado) a uma marca. 

Em relação à montra 3 (El Dorado), podemos verificar que a resposta mais corrente foi 

a de que a montra correspondia à marca El Dorado, resposta correcta. Tal, deve-se, no 

entanto, ao facto dos inquiridos na loja do Bairro Alto perceberem, automaticamente, que se 

tratava da montra daquela loja, uma vez que se assemelhava, bastante, com a que se 

encontrava montada. Portanto, e uma vez que nenhum inquirido das outras lojas referiu que a 

montra dizia respeito à El Dorado, podemos considerar que a correspondência mais relevante 

se dá com a Berska (5%). 
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Gráfico 21: Faça corresponder a montra 3 (El Dorado) a uma marca. 
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Ainda em relação à montra 3, foram as pessoas do sexo masculino, com uma grande 

diferença percentual, que mais acertaram na marca correcta. 

Os mais jovens acertaram mais na marca correcta, sendo que mais de metade dos 

inquiridos que se inseriam na faixa etária dos “18 aos 34 anos” o conseguiu. 

Á medida que aumenta o nível de escolaridade aumenta também a percentagem de 

respostas correctas, sendo que cerca de 65,6% das pessoas com “ensino superior” acertou. 

 

A montra 1 corresponde à Zara. Esta montra… 

Depois de pedirmos que fizessem corresponder a cada montra uma marca, revelamos 

que a montra 1 dizia respeito à Zara, a montra 2 à Lanidor e a montra 3 à El Dorado, 

questionando então, se as montras tinham desiludido, correspondido ou superado as 

expectativas dos nossos inquiridos. 

Assim sendo, quanto à montra da Zara, a maior parte das pessoas afirmou que a 

montra correspondeu às suas expectativas (79%). 

 

Gráfico 22: A montra 1 corresponde à Zara. Esta montra… 
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Apesar de tal como nos mostra o gráfico 14, a maior parte das pessoas sentir que a 

montra da Zara correspondeu às suas expectativas, em termos de diferenciação por género, a 

percentagem de mulheres a sentir-se desiludida pela montra foi superior à registada no sexo 

masculino (14,5% e 11,8%, respectivamente). 

Em termos de habilitações literárias, quanto maior o nível, mais exigentes são as 

expectativas em relação à marca, havendo mais pessoas desiludidas e menos pessoas cujas 

expectativas tivessem sido superadas à medida que aumenta o nível de escolaridade. 

Atendendo ao local onde as pessoas se encontravam quando foi aplicado o 

questionário, os mais desiludidos foram os inquiridos da própria Zara (17,5%). Já os que viram 

as suas expectativas mais superadas foram os inquiridos da El Dorado (13,3%). 

A montra da Zara foi das três, a que mais correspondeu às expectativas, o que também 

poderá ser causa e consequência do facto de ter sido a montra que mais respostas correctas 

colheu na pergunta anterior. 

Atendendo aos comentários feitos a esta vitrina, podemos dizer que algumas das 

críticas tiveram a ver com o facto de, para alguns inquiridos, a montra não estar adequada para 

a estação, porque está “morta”,“escura” e pouco apelativa: “Aborrecida. Parada”, “Muito morta”, 

“Escura, mas chama a atenção”, “São normalmente tristes, mais cinzentonas, apesar de dentro 

da loja terem coisas mais coloridas”; e com o facto de ser “previsível”, o que poderá ser uma 

característica negativa, pelo menos é assim que alguns dos inquiridos o vêem: “É o que 

estamos habituados”; mas, poderá, também, ser uma característica positiva que permita 

identificar a marca em qualquer lugar: “Corresponde ao estilo”, “Identifico a marca com a 

montra”; sendo mais um elemento de comunicação que integra uma estratégia organizada e 

concisa, podendo, ainda, ser esse um dos motivos que levou a que tantos inquiridos tenham 

identificado a montra como sendo da Zara, mesmo antes de o saberem.  

Quanto aos aspectos positivos, os comentários prenderam-se com aspectos gráficos e 

aspectos mais técnicos: “Apelativa. Citadina” “Minimalista”; “Limpa, elementos gráficos 

apelativos. A luz é pouca, mas incide sobre as peças dando-lhes relevo, parecendo que só há 

estas peças”. 

 

A montra 2 corresponde à Lanidor. Esta montra… 

A montra 2 (Lanidor) correspondeu à maioria das expectativas dos nossos inquiridos 

(63%). 
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Gráfico 23: A montra 2 corresponde à Lanidor. Esta montra… 
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Atendendo às diferentes faixas etárias, em todas elas a maior parte das pessoas sentiu 

as suas expectativas correspondidas. No entanto, à medida que a idade aumenta, aumenta 

também a exigência dos inquiridos, aumentando o número de pessoas desiludidas e 

diminuindo o número de inquiridos cujas expectativas foram superadas. 

Cruzando a loja onde os inquiridos se encontravam com as suas expectativas, 

podemos verificar que é na El Dorado que encontramos uma maior divisão de opiniões: a 

percentagem de pessoas desiludidas é superior (18,5%), mas também é maior, a percentagem 

de pessoas cujas expectativas foram superadas (29,6%). 

A montra da Lanidor foi, das três, a que mais superou as expectativas, sendo que os 

comentários relativos à mesma se prenderam com o motivo da mesma, que na altura, era um 

motivo campestre, sendo que alguns dos inquiridos gostaram dessa inovação: “Gosto da 

paisagem”; “Muito bonita. Muitas cores. Adequada à estação”; “Apelativa: cores e fundo”; “Pano 

de fundo sugestivo e apelativo”; no entanto, outros consideraram que a vitrina exposta no 

momento não era adequada ao estilo da loja, ao seu target e às peças expostas: “Moda 

adequada mas fundo muito proeminente”; “Cenário desadequado, não corresponde à marca”; 

“Está bem feita mas não corresponde ao estilo”; “Demasiado temática, não precisava do 

celeiro, já se tinha percebido que era aquele o tema, não era preciso exagerar”; “O fundo não 

corresponde ao produto”. 

  Por outro lado, foram focados também outros aspectos mais interpretativos: “Não me 

surpreende: look casual, look de trabalho”; “Tentativa de compromisso entre a mulher que está 

num banco e o desportivo”. 

 

A montra 3 corresponde à El Dorado. Esta montra… 

Por último, em relação às expectativas que os inquiridos tinham quanto à montra da El 

Dorado, podemos verificar pelo gráfico, que apesar da maior parte dizer que correspondeu às 

suas expectativas (52%), há um maior número de pessoas que afirmou ter ficado desiludido do 

que nos casos anteriores (24%). 
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Gráfico 24: A montra 3 corresponde à El Dorado. Esta montra… 
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Tal como o que acontece com a vitrina da Zara, a percentagem de mulheres a sentir-se 

desiludida pela montra da El Dorado foi superior à registada no sexo masculino (32,8% contra 

11,8%) e a percentagem de homens cujas expectativas foram superadas é maior do que 

percentagem de mulheres na mesma situação (17,6% contra 7,5%). 

Quanto à idade, é na faixa etária dos “55 e mais anos”, que se encontra a maior 

percentagem de pessoas desiludidas (42,9%), não havendo ninguém cujas expectativas 

tenham sido superadas. 

Ao contrário do que acontece em todos os outros casos, grande parte dos inquiridos da 

Zara não viu as suas expectativas correspondidas, mas, ficou, sim, desiludida (48,1%). Apesar 

de com um valor relativamente baixo, a maior percentagem de inquiridos cujas expectativas 

foram superadas foi registada junto dos clientes da própria loja (16,7%). 

A montra da El Dorado foi, das três, a que mais desiludiu. 

Assim sendo, em relação à vitrina da El Dorado, a grande maioria dos comentários 

foram negativos e prenderam-se com o facto de parecer não haver um fio condutor no design 

da mesma e de haver uma grande amálgama de produtos: “Não gosto do facto de se ver a loja 

de fundo”; “Não gosto. É muita coisa junta”; “Não está bem elaborada. Desleixada, misturada”; 

“Não gosto da organização, está desadequado”; “Pouco definida”; “Pensava que era de uma 

Berska, conheço a El Dorado das Amoreiras e não tem nada a imagem que imaginei que teria”; 

“Demasiada informação”; “Não há separação, vê-se o resto da loja, o que não gosto, 

iluminação pouco cuidada”; “Confusão visual, vê-se o interior da loja e destaca pouco o produto 

da montra”. 

Os comentários positivos prenderam-se com a originalidade e com o facto de ser 

diferente das restantes: “Procura do alternativo, mais importante o artigo do que a montra”; 

“Típica do Bairro Alto”; “Original”; “Está de acordo com o estilo da loja”. 

2.2. Discussão de resultados 

Com o trabalho de campo, nomeadamente através dos inquéritos, eram nossos 

objectivos conhecer os hábitos de consumo dos clientes das lojas que estávamos a estudar; 
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perceber qual a sua percepção das vitrinas não só das lojas onde se encontravam, mas 

também de outras apresentadas; e compreender se a vitrina influenciou ou não a sua entrada 

na respectiva loja. 

Assim, os resultados que irão ser aqui discutidos prender-se-ão, essencialmente, com 

estes objectivos. 

Antes de mais cabe-nos apresentar as principais razões que levam os nossos 

inquiridos a optar por uma marca em detrimento de outra. Deste modo, e apesar de em termos 

gerais podermos referir que são a actualidade e o preço que definem muitas vezes as suas 

opções, e que variáveis como a montra parecem ter pouca importância aquando a decisão de 

escolha de uma marca em detrimento de outra, existem diferenças ao nível do sexo, idade e 

habilitações literárias. Assim, os homens valorizam a actualidade e a durabilidade, enquanto 

que as mulheres apreciam mais a actualidade e o preço (para os inquiridos na loja Zara 

destaca-se o preço; na Lanidor e El Dorado, ressalta a durabilidade); os factores intrínsecos ao 

ponto de venda são mais valorizados pelas pessoas mais velhas; por outro lado, quanto mais 

elevadas são as habilitações, maior parece ser a valorização da montra.  

Assim, podemos referir que aqueles que dão mais importância à montra/ vitrina, serão 

pessoas mais velhas, com uma maior escolaridade, logo, provavelmente com um rendimento 

superior, sendo mais importante para lojas como a Lanidor, com um target semelhante a este, 

ou que o pretendam ter, apostar numa boa vitrina.  

Embora autores como Sylvia Demetresco afirmem que uma grande percentagem das 

compras são efectuadas por sedução, a verdade é que se tivermos em conta os resultados 

anteriores, as razões que os nossos inquiridos apontam para preferir uma marca em detrimento 

de outra, são muito mais racionais do que emotivas, pelo menos ao nível consciente. 

Por outro lado, a montra parece ser mais importante para se tomar conhecimento de 

uma marca do que propriamente para incrementar a frequência habitual de uma loja, isto 

porque, apesar de os nossos inquiridos mencionarem que a montra não é decisiva na escolha 

da marca que preferem, afirmam ter sido através dela que tomaram conhecimento da loja onde 

se encontram. Em termos daquilo que os nossos inquiridos valorizam na vitrina, é a 

arquitectura da mesma, o conjunto, mais do que as peças expostas, que adquirem relevo. 

Estes resultados são salientados se se tratam de lojas como a Lanidor e principalmente como a 

El Dorado.  

Deste modo, será importante para todas as marcas, principalmente as que estão a 

entrar no mercado ou que são menos conhecidas e que têm targets menos jovens (os mais 

jovens têm tendência, por si só, a procurar experiências), apostar em boas montras para dar a 

conhecer e para levar quem sabe, os seus possíveis clientes, a entrar na loja. Por outro lado, 

parece não ser muito importante, pelo menos por aquilo que pudemos apurar através das 

respostas dos nossos inquiridos, apostar em publicidade. Assim podemos dizer que os nossos 

resultados vão de encontro àquilo que Ribeiro afirma, quando diz que “a montra é o 

instrumento através do qual o lojista exerce a sua influência sobre o transeunte, fazendo-o 

desviar do seu percurso, despertando-lhe interesse e curiosidade, induzindo-lhe vontade, 
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primeiro de entrar e, posteriormente de compra” (2008: 108). Por outro lado, a perda de 

influência da publicidade, nomeadamente da publicidade em televisão, também já tinha sido 

prevista por Karina Isabel: “o poder de persuasão da televisão desceu para os 8% e cerca de 

60% das decisões de compra são tomadas em loja” (2008: 36). 

Baseados no pressuposto de Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2006) de que as 

vitrinas têm como propósito, entre outros, identificar a loja e o seu produto, perguntámos aos 

nossos inquiridos a que marca correspondia determinada vitrina. Chegámos à conclusão que 

de entre as vitrinas analisadas, a que melhor cumpria esse propósito era a da Zara, uma vez 

que houve um grande número de respostas correctas no que diz respeito à montra desta 

marca (no geral, quanto maior o nível de escolaridade, maior é a percentagem de respostas 

correctas). 

O número elevado de respostas correctas, poderá resultar, assim, do facto da Zara ser 

uma marca bastante conhecida, mas também do facto das suas montras seguirem uma linha 

condutora que permite que seja facilmente identificada. No entanto, tal nem sempre é positivo, 

uma vez que deve ser fácil identificar a marca pela montra, mas deverá haver sempre um 

elemento que surpreenda o transeunte e que o faça olhar.  

Nesta linha e analisando os comentários que os inquiridos fizeram acerca da vitrina da 

Zara, um dos defeitos apontados foi precisamente o facto das vitrinas seguirem sempre a 

mesma linha, não havendo um factor surpresa, o nos públicos mais jovens é bastante 

valorizado. Assim, é importante sim, seguir uma linha condutora que permita identificar a marca 

da loja, no entanto, é necessário inovar e é necessário que cada vitrina seja diferente da 

anterior, tal como afirma Susana Gonçalves: “as montras devem ser sempre diferentes, podem 

ter algo sempre presente, diferente mas com uma característica que se percebe que faz parte 

daquela loja, daquela marca. Mas, deve-se variar, deve-se até mesmo arriscar para ver a 

reacção das pessoas”, sendo que no caso de marcas com targets mais jovens tal inovação, tal 

risco, poderá ser mais arrojado do que em lojas com outro tipo de público-alvo. 

Em relação às expectativas que os nossos inquiridos tinham das diferentes vitrinas, a 

montra da Zara foi das três a que mais correspondeu às expectativas; a montra da Lanidor foi a 

que mais expectativas superou; e a montra da El Dorado foi a que mais desiludiu. Os públicos 

mais exigentes são, por outro lado, o público feminino (o que vai de encontro às conclusões do 

estudo de Yildirim, Akalin-Baskaya e Hidayetoglu (2006) que apontava que as mulheres eram 

mais exigentes e críticas do que os homens, tendo percepções mais negativas das vitrinas do 

que estes), as pessoas mais velhas e as pessoas com um nível de habilitações literárias 

superior. Assim, para marcas com estes targets torna-se ainda mais importante apostar em 

boas vitrinas.  

Os nossos inquiridos, apesar de terem visto as suas expectativas correspondidas, 

gostariam que as vitrinas da Zara tivessem mais cor, mais alegria, que não fossem tão “mortas” 

e que houvesse um maior factor surpresa, dado que as julgam sempre semelhantes, acabando 

por perder o interesse por isso. 
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No que diz respeito às vitrinas da Lanidor, a vitrina montada no momento do inquérito 

recolheu mais respostas positivas do que a antiga, o que se prende com o facto de a antiga ser 

mais arrojada, diferente do habitual e não estar de acordo com as peças, sendo que aquilo que 

os seus clientes mais valorizaram na primeira foi o facto de estar sóbria, clássica, e 

“sofisticada”. 

Em relação à montra da El Dorado, a grande maioria dos comentários foram negativos 

e prendiam-se com o facto de parecer não haver um fio condutor no design da mesma e de 

haver uma grande amálgama de produto. No entanto, os seus clientes gostavam da sua 

originalidade e tom arrojado. 

Deste modo, para a Zara será importante seguir sim um fio condutor, mas criar 

elementos um pouco mais arrojados; para a Lanidor manter-se fiel ao seu público e manter as 

suas vitrinas sóbrias e clássicas; para a El Dorado, manter sim o tom arrojado e original, mas 

apostar em vitrinas mais organizadas, com um denominador comum que permita criar um todo 

com sentido, nunca caindo no erro de querer mostrar tudo no mesmo espaço, porque, tal como 

diz Susana Gonçalves, algumas “montras correm o risco de querem mostrar na montra tudo o 

que têm na loja e então fazem uma “baralhada” de coisas na montra que às tantas nem 

desperta a atenção para nada”. 

Em termos gerais, existem passos e conselhos simples e económicos possíveis de se 

adaptar a qualquer vitrina. Susana Gonçalves dá-nos um desses exemplos: “podem por 

exemplo usar-se vinis com desenhos ou com frases para chamar a atenção para aquilo que se 

pretende. Um bom exemplo do uso que se pode dar a um vinil, é tapar a montra praticamente 

toda, deixando apenas alguns círculos, uma espécie de janela para o produto exposto, não 

revela tudo e chama a atenção, só para desvendar algumas peça (…) agora é claro que isso 

também vai depender do tipo de público a que se destina e tem de estar de acordo com a 

decoração do resto da loja”. 

Quer o contacto com os nossos inquiridos, quer o contacto com os profissionais 

permitiu-nos perceber que, tal como Demetresco defendeu ao longo das suas obras, existem 

outros aspectos que não devem ser descurados na construção de uma boa vitrina: a 

iluminação, a quantidade de produtos expostos e a sua localização e o tema da vitrina que 

deve ser sempre coerente e conciso, por exemplo. 

Assim e indo de encontro ao que foi dito por Demetresco (2004) e por Ribeiro (2008), 

Susana Gonçalves afirma que: “uma má iluminação pode ofuscar. A iluminação deve estar a 

incidir no produto e não deve ofuscar, não deve fazer reflexos no vidro de forma a que se deixe 

de ver o produto. A iluminação é importante. Dependendo de onde está o produto que se quer 

expor, pode optar-se por um tipo de iluminação lateral, por um tipo de iluminação que venha de 

baixo ou então que incida mesmo de cima. Tem é de haver mesmo um estudo de acordo com 

o formato da montra e com aquilo que se quer destacar”; e a periodicidade com que se deve 

mudar a montra: “se for uma montra de bairro deve ser mudada de semana a semana ou de 

quinze em quinze dias, se for uma montra de centro comercial, já se aguenta mais tempo, um 

mês, e as montras temáticas de acordo com a duração do evento que as proporcionam. Mas 
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as de centro comercial são as que duram mais, as de bairro não porque as pessoas que 

moram ali passam diariamente e convém criar uma dinâmica na montra se não parece que a 

pessoa esta sempre com os mesmos produtos, que a loja não vende”. 

Em suma, e tal como afirma Susana Gonçalves, “uma boa montra com recurso a um 

vitrinista profissional é importante para todos os segmentos”, no entanto, o recurso a este tipo 

de profissionais é ainda escasso no nosso país, pelo menos no caso das lojas de bairro. 

Segundo um dos nossos entrevistados, nos últimos anos, o vitrinismo profissional tem 

registado uma evolução positiva, o que pode ser o resultado do aumento da concorrência que 

fez com que se tenha elevado a “fasquia”: “noto em geral, um maior cuidado e atenção por 

parte das marcas e lojas na sua imagem. Os responsáveis, têm vindo a dedicar mais atenção 

às lojas, aos espaços, montras e ao cliente, hoje em dia... Um consumidor mais atento já 

consegue reconhecer com maior facilidade a loja que esta à sua frente apenas pela 

imagem/montra desta, sem ver a identificação da marca… trata-se da “assinatura” reconhecida 

da marca”. 

No entanto, em relação às tendências para os próximos anos, em Portugal, segundo 

Susana Gonçalves, a tendência para os grandes grupos económicos que costumam apostar 

em equipas de vitrinistas profissionais “é tentar aliviar as equipas devido aos custos, mantendo 

na mesma algum trabalho profissional. Quanto às lojas que não tenham essa política acho que 

como está a economia também não vão investir nisso. As pessoas pensam que não é 

prioritário porque é um custo desnecessário, porque eles próprios podem fazer uma montra, 

mas um funcionário ou mesmo o próprio dono da loja, principalmente no comércio tradicional, 

não têm sensibilidade para muitas coisas, coisas que cativem depois a pessoa a entrar na loja. 

Pensam que estão a ter um investimento desnecessário, mas se calhar se tivessem esse 

investimento conseguiam aumentar as vendas”. 

 

 

Capítulo IV 

Conclusão 

A realização deste trabalho permitiu-nos verificar que se pratica vitrinismo profissional 

em Portugal: as multinacionais estrangeiras fazem-no e as multinacionais portuguesas 

também. No entanto, em relação às lojas de bairro e tendo em conta, nomeadamente, a loja 

analisada, a El Dorado, apesar de perceberem a importância do vitrinismo profissional, muitas 

vezes não o praticam porque não têm os meios para o fazer ou porque não se interessam. 

Porém, esta tendência tem diminuído com o passar dos anos.  

Com modelos que funcionarão melhor uns do que outros, as montras, quer das 

multinacionais estrangeiras, quer das multinacionais portuguesas, são em geral similares, 

independentemente do local onde estejam inseridas, pelo menos no que diz respeito às lojas 
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do grupo Inditex. Estas, como este estudo permitiu concluir, tendem a ter tanto a mesma 

montra, como o mesmo ambiente e estrutura, em todas as lojas, independentemente do lugar 

no mundo onde se localizem, havendo apenas ligeiras adaptações culturais. 

 No caso das lojas de dimensões mais reduzidas, quanto menor a loja, mais difícil será 

recorrer a um vitrinista profissional.  

Por outro lado, em termos de produto final as diferenças entre as vitrinas das 

multinacionais estrangeiras e das multinacionais portuguesas não são visíveis. Embora, 

efectivamente, possam existir diferenças no que diz respeito à sua forma de execução, em 

relação ao produto final, não se diferenciam (pelo menos tendo em conta as análises 

efectuadas, o consumidor não mostra percepcionar essa diferença).  

Apesar de não termos conhecimento se os clientes sabem distinguir entre as vitrinas 

feitas por profissionais e as que não o foram, o certo é que apresentando as três montras a que 

mais desiludiu e a que mais críticas negativas recolheu foi aquela que não recorria ao 

vitrinismo profissional.  

Embora as vitrinas pareçam não ser uma das razões maioritárias para a selecção de 

uma marca, o certo é que as mesmas são importantes na decisão de entrar ou não numa loja 

que não se conhece, sendo relevante para que se tome conhecimento de uma marca.  

A vitrina parece essencial para que as pessoas entrem pela primeira vez numa loja, no 

entanto, quando se tornam clientes habituais, tal começa a perder importância, uma vez que, 

as pessoas começam a entrar pelo produto, quer pela peça em si, quer pelo seu preço, e 

valores externos ao produto como o ambiente da loja, o atendimento na mesma e a sua montra 

deixam de ser factores essenciais.  

Apesar disto, uma boa montra não deixa de ser fundamental, e em relação àquilo que 

poderá ser uma “boa montra”, embora não existam “fórmulas mágicas”, este estudo permitiu-

nos perceber que existem pressupostos que devem ser tidos em conta.  

Em suma, e apesar de nem sempre se conseguir medir concretamente os resultados 

que advêm do recurso ao vitrinismo profissional é essencial que todas as marcas reconheçam 

a importância de uma boa vitrina e é fundamental que não seja precisamente nesta área que 

se “corte” quando as dificuldades económicas aumentarem, porque tal apenas as irá tornar 

mais evidentes. Para que esta importância possa ser reconhecida e embora as tendências para 

o futuro do vitrinismo profissional em Portugal não pareçam animadoras, é importante que se 

continue a estudar e a apostar nesta área tão pouco desenvolvida no nosso país. 

Para estudos futuros, seria interessante recorrer a outro tipo de metodologia que 

pudesse trazer resultados mais aprofundados que permitissem realmente perceber se ao nível 

do subconsciente não serão muito mais os factores “emocionais” que levam os consumidores a 

optar por uma marca em detrimento de outra, do que os factores “racionais” que os nossos 

inquiridos referiram, e que permitissem perceber se a vitrina influencia não só a entrada na loja, 

mas também a compra efectiva.  
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Anexos 
 

Anexo 1 

Email enviado a Susana Gonçalves, vitrinista profissional 

Boa noite, 

 Estou a realizar um trabalho de seminário com o tema "vitrinismo", nomeadamente na área do pronto-a-vestir. 

De uma forma sintética, tenho como objectivo primordial apurar se realmente se pratica vitrinismo profissional na área 
do pronto-a-vestir em Portugal e se tal se verificar que lojas o fazem. 

Interessa-me de igual forma perceber a que profissionais as marcas recorrem para o fazer e se o consumidor 
realmente se apercebe que o fazem, se o valoriza e se as marcas conseguem avaliar os resultados que tal lhes traz. 

 Alguma questões que gostaria de abordar: 

No mercado do pronto-a-vestir, pratica-se vitrinismo profissional em Portugal? 

Que lojas/marcas o fazem? 

O que considera ser uma boa montra? Pode dar-me exemplos? 

Desde já agradeço a disponibilidade. 

Resposta 

Relativamente às questões que colocas posso-te responder em termos de opinião e aquilo que observo, apesar de já 
ter feito algumas montras ainda não tive oportunidade de trabalhar numa de pronto a vestir. Em termos de vitrinismo 
profissional nota-se claramente em lojas pertencentes a grandes grupos económicos é o caso da ZARA, PULL BEAR, 
MASSIMO DUTTI, BERSKA, STRADIVARIUS, LANIDOR, …. Que têm equipas de vitrinistas ou recorrem a empresas 
que lhes prestem esse serviço.  

Aqueles que mais dificilmente recorrem a um profissional são as lojas de bairro de comércio tradicional, que entregam 
essa função aos funcionários da loja. A crise também não ajuda os pequenos comerciantes investirem em quem lhes 
faça as montras. 

Susana Gonçalves 

Anexo 2 

Entrevista informal a Susana Gonçalves, vitrinista profissional 

A entrevista foi realizada no Centro Comercial Amoreiras, durante um passeio pelo centro comercial, com o intuito de 
ter exemplos práticos que me facilitassem perceber aquilo que foi sendo dito. 

Como fazer uma boa montra 

 Painel de fundo: “Pessoalmente prefiro montras que tenham painel de fundo em que não se veja o interior da loja o 
que acabaria por te confundir. Numa loja pequena acaba por funcionar menos mal, mas acaba por se ter acesso 
também a todo o produto que esta dentro da loja, o que não é bom”. 
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Outros acessórios: “Podem por exemplo usar-se vinis com desenhos ou com frases para chamar a atenção para 

aquilo que se pretende. Um bom exemplo do uso que se pode dar a um vinil, é tapar a montra praticamente toda, 
deixando apenas alguns círculos, uma espécie de janela para o produto exposto, não revela tudo e chama a atenção, 
só para desvendar algumas peças. É uma boa técnica para ourivesarias, por exemplo, uma vez que o produto é muito 
pequeno e também não se deve expor muitos artigos para as pessoas não se perderem, agora é claro que isso 
também vai depender do tipo de ourivesaria e do público a que se destina e tem de estar de acordo com a decoração 
do resto da loja”. 

Iluminação: “Uma má iluminação pode ofuscar. A iluminação deve estar a incidir no produto e não deve ofuscar, não 
deve fazer reflexos no vidro de forma a que se deixe de ver o produto. A iluminação é importante. Dependendo de onde 
está o produto que se quer expor, pode optar-se por um tipo de iluminação lateral, por um tipo de iluminação que venha 
de baixo ou então que incida mesmo de cima. Tem é de haver mesmo um estudo de acordo com o formato da montra 
e com aquilo que se quer destacar”.  

Periodicidade: “Se for uma montra de bairro deve ser mudada de semana a semana ou de quinze em quinze dias, se 
for uma montra de centro comercial, já se aguenta mais tempo, um mês, e as montras temáticas de acordo com a 
duração do evento que as proporcionam. Mas as de centro comercial são as que duram mais, as de bairro não porque 
as pessoas que moram ali passam diariamente e convém criar uma dinâmica na montra se não parece que a pessoa 
esta sempre com os mesmos produtos, que a loja não vende”. 

O que expor: “O produto que se deve expor na montra depende muito daquilo que o vendedor pretende. Deve-se 
segmentar sempre o produto ou por cor ou por marca e normalmente não se deve pôr um produto na montra para se 
escoar sem ter nada a ver com o resto. No entanto, se o vendedor quiser escoar um produto pode colocá-lo na montra 
e dar-lhe um destaque especial, estando sempre enquadrado com a restante montra, se a intenção é chamar a 
atenção mete-se um produto que vende muito para cativar a pessoa a entrar na loja. Depende muito dos objectivos da 
loja”. 

Outros conselhos: “É interessante criar níveis de produto na montra para que a montra não seja monótona, para que 
não esteja toda ao mesmo nível, assim acaba-se por criar desníveis que destacam uns produtos face aos outros. O 
produto deve estar ao nível dos olhos. O expositor não deve ofuscar o produto exposto. As montras devem ser sempre 
diferentes, podem ter algo sempre presente, diferente mas com uma característica que se percebe que faz parte 
daquela loja, daquela marca. Mas, deve-se variar, deve-se até mesmo arriscar para ver a reacção das pessoas. Pode 
se apostar por não colocar muitos produtos na montra, por exemplo, por criar grupos ou seccionar as peças, depois o 
que se coloca em volta é que acaba por cria essa diferença, mas a identidade acaba por também lá estar.  

Uma boa montra com recurso a um vitrinista profissional é importante para todos os segmentos”. 

 

Importância de uma boa montra 

Transeunte: “Se calhar se estiveres a passar por uma boa montra ela faz-te parar, acaba por estar a comunicar 
contigo e faz-te interessar pelo produto, mesmo que tu não queiras acaba por te proporcionar uma onda de interesse 
que te pode levar a entrar na loja, isto do lado do comprador”. 

Vendedor: “Do lado do vendedor, a montra acaba por ser a própria identidade da loja e da própria marca, é a 
identidade, é aquilo que ela quer passar para o exterior. Uma boa montra pode levar a um aumento de vendas e tu 
conseguiste vender o produto”. 

Percepção dos consumidores: “Se os consumidores conseguirem perceber qual é a marca à qual pertence 

determinada montra, sem o saberem previamente e só de olharem para ela é porque a montra esta a ter um bom efeito 
como identidade da própria loja, depois é claro que também tem a ver com o próprio produto em si, tem a ver com a 
própria linha dos produtos, se se diferenciam ou não e se os consumidores já têm alguma percepção daquilo que é 
realmente determinada loja. Pode não se conseguir identificar concretamente qual é a marca, mas a linha, o segmento 
devera ser fácil de identificar”. 

Avaliação: “É difícil para as marcas avaliarem se as montras trazer retorno, para medir é difícil, se foi por causa da 
montra se não foi, se são pessoas que já são fiéis a marca e que não entram sem ser pela montra, ou não”.  

 

Exemplos de boas montras 
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AREA ∞: “A montra da AREA é uma montra grande, com bastante visibilidade e eles usam muito os painéis por trás 

do produto para destacar o produto. A foto que serve de painel é de uma cómoda que está também no interior da loja, 
cria ambiente e aproxima o produto do consumidor. Considero que a montra da AREA é uma montra bem feita, quem 
faz a montra agrupa os produtos por cor, por tema... Normalmente as lojas da AREA têm a mesma imagem 
independentemente do local onde se encontram, o que vai depender é o tipo de fachada que a loja tem. Vê-se que é 
uma montra personalizada, é uma montra que está bem demarcada”.  

Hermés: “Outra montra de que gosto particularmente é da Hermés, no Chiado. São montras que se destacam 
bastante, que normalmente têm um ou dois produtos expostos, é uma loja dirigida a um segmento muito alto. 
Normalmente tem sempre uma temática. São montras grandes, com grande visibilidade que normalmente estão bem 
conseguidas porque captam a atenção pelos elementos que estão lá colocados e nem tanto pelo produto. Criam 
identidade”. 

Accessorize: “A Accessorize, normalmente, tem montras engraçadas. Houve uma que me chamou particularmente à 
atenção. Tinha círculos em metal, com o mesmo sistema dos pompons, com linha colorida à volta. Eram círculos de 
várias cores, entrelaçados e eles expunham o produto dentro dos círculos ou penduravam mesmo os cintos e os 
ganchos, por exemplo. É um adereço que foi feito de propósito para a loja, estava engraçado, dava cor e era original”. 

Montras que não são assim tão boas 

H&M: “A H&M, não parece ter vitrinista porque a montra parece muito descuidada, parece que põem um manequim e 

que simplesmente lhe vestiram uma roupa, não tem elementos decorativos à volta que enriquecem a montra”. 

Outros erros: “Outras montras correm o risco de querem mostrar na montra tudo o que têm na loja e então fazem 
uma “baralhada” de coisas na montra que às tantas nem desperta a atenção para nada. Claro que isso depois tem a 
ver com o público-alvo da loja, onde se localiza, o produto que se quer expor. Há lojas que ganham por mais coisas 
que tenham na montra, por exemplo, as lojas dos chineses. Agora, normalmente, as lojas de segmento mais elevado, 
por vezes nem têm nada exposto, têm só uma peça de roupa, mas depois toda a envolvência que é criada à volta é 
que cativa e torna a montra mais requintada”.  

Como se processa a construção de uma montra 

Nos grandes grupos económicos: “Os grandes grupos económicos que já têm mesmo uma equipa de vitrinistas 
acabam por manter os próprios vitrinistas, o departamento de marketing em conjunto com os vitrinistas, vêem as cores 
que vão usar, as peças, os acessórios e fazem a montagem da montra”.  

Como freelancer: “Neste momento, como eu estou a trabalhar como freelancer tenho de ter um contacto com uma 
pessoa da loja, tenho uma conversa com ela para perceber o tipo de montra que se vai fazer, se é uma montra 
temática ou não (dia da mãe, por exemplo) ou se é simplesmente uma montra que é para ter rotação, tento ver qual é o 
público da loja, a zona em que está inserida e que tipo de produto é que a pessoa quer expor. A partir daí começa uma 
pesquisa de materiais de acordo com o tema, se o há ou não um tema, se não houver sou eu que normalmente tento 
arranjar um tema para a montra e pronto, começo a desenvolver a ideia a partir daí, a compra dos adereços, o 
posicionamento do produto, saber os expositores que a loja tem ou não ou que expositores é que eu posso criar para 
expor as peças”. 

O vitrinista  

 “É um trabalho que requer muita pesquisa e temos de estar sempre em constante evolução”.  

Tendências para o futuro do vitrinismo 

Nos grandes grupos económicos: “As grandes lojas dos grandes grupos económicos têm mesmo a sua equipa de 
vitrinistas e continuam a investir nisso. As lojas que já têm algum peso no mercado têm mesmo uma equipa. A 
tendência, hoje em dia, é também tentarem aliviar as equipas devido aos custos, mantendo na mesma algum trabalho 
profissional”.  

Nos outros casos: “Quanto às lojas que não tenham essa política acho que como está a economia também não vão 

investir nisso. As pessoas pensam que não é prioritário porque é um custo desnecessário, porque eles próprios podem 
fazer uma montra, mas um funcionário ou mesmo o próprio dono da loja, principalmente no comércio tradicional, não 
têm sensibilidade para muitas coisas, coisas que cativem depois a pessoa a entrar na loja. Pensam que estão a ter um 
investimento desnecessário, mas se calhar se tivessem esse investimento conseguiam aumentar as vendas”. 
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Anexo 3 

Entrevista a um vitrinista profissional  

A entrevista foi realizada via email e o entrevistado pediu anonimato. 

Vitrinismo profissional no mercado do pronto-a-vestir 

No mercado do pronto-a-vestir, pratica-se vitrinismo profissional em Portugal?  

Já se pratica sim. Noto uma evolução nestes últimos 10 anos, pode ser devido ao aumento da concorrência e tenha 
sido elevada a fasquia. 

 

Que lojas/marcas o fazem? 

No ramo do pronto a vestir… 
Arrisco em dizer. H&M SALSA, ZARA, MASSIMO DUTTI, BERSKA, PULL and BEAR, PEPE JEANS, ARMANI, 
GUESS, ROBERTO VERINO, C&A, SPRINGFIELD, El CORTE INGLÊS, LOUIS VUITON, etc…  

 

Como tem evoluído, em Portugal, o protagonismo dado ao vitrinismo profissional? 

Noto num geral, um maior cuidado e atenção por parte das marcas e lojas na sua imagem. Os responsáveis, têm vindo 
a dedicar mais atenção às lojas, aos espaços, montras e ao cliente, hoje em dia... Um consumidor mais atento já 
consegue reconhecer com maior facilidade a loja que esta à sua frente apenas pela imagem/montra desta sem ver 
alguma identificação da marca… trata-se da “assinatura” reconhecida da marca. 

 

Marcas 

 

Quais as marcas que se destacam neste sector? 

Nem sempre o investimento feito nas montras (cenários, adereços, manequins) é sinal de missão cumprida, mas neste 
caso estas marcas são destacadas… MASSIMO DUTTI, ZARA  

 

Que diferenças existem entre o vitrinismo praticado pelas marcas multinacionais e o praticado pelas 
marcas nacionais? 
O que noto de uma forma em geral é o trabalho técnico deficiente, ou lapso de tema de montra, isto tanto acontece 
com multinacionais como em nacionais… mas tenho vindo a somar mais pontos negativos com as nacionais. 

 

Montras 

 

Qual a importância de uma boa montra? 

Reflecte a imagem e a experiência de uma empresa, tão importante como um spot publicitário na televisão. 

 

Quais os elementos mais importantes na “construção” de uma montra eficaz? 
Iluminação, iluminação, iluminação, lol… fundo/cenários, adereços se houver necessidade de, e a qualidade dos 
manequins caso seja vestuário 

 

Actualmente, e na sua opinião que marcas têm as melhores montras? Porquê? 

Eu olho para uma montra como olho para um anúncio de televisão… Por exemplo, este mês, esta marca pode estar 
com um grande golpe publicitário, uma ideia fantástica , um artigo fenomenal… próximo mês pode ser a marca do  
lado. 

 

Qualquer marca que esteja disposta a investir na sua imagem e mão-de-obra profissional e designers, tem todos os 
ingredientes para ter as melhores montras. 
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Onde noto mais isso são em montras de criadores de moda, armazéns tipo HARRODS, LAFAYETTE, etc… o impacto 
provocado pelas montras destas empresas é de tal forma escandaloso, no bom sentido, que é impossível não reparar 
nelas, a máquina de vender a trabalhar no seu melhor. 

 

O que considera ser uma boa montra? Pode dar-me exemplos? 

Uma boa montra é aquela que capta a atenção do potencial comprador, toda aquela que faz o cliente abrandar o passo 
e ver o que está ali exposto, o exemplo mais flagrante é uma montra de carros. 
 

As marcas conseguem avaliar os resultados que uma montra lhes traz? 

Por norma, quando é elaborada a montra deve-se ter em conta as existências desses artigos em stock, tanto na loja ou 
em armazém, sabendo quais os artigos que vão ter esta projecção a loja fará a sua aposta nas encomendas, …hoje 
em dia as empresas têm a produção cronometrada com as vendas, será um risco meter algo na montra que só estará 
a ser entregue um mês depois… a venda terá sido perdida. 

 

Anexo 4 

Inquéritos ao consumidor 

Objectivos do inquérito: 

• Conhecer os hábitos de consumo dos clientes das lojas a estudar; 

• Perceber qual a percepção que esses clientes têm das vitrinas não só das lojas em questão, mas também de 
outras que tenham presentes; 

• Compreender se a vitrina influenciou ou não a sua entrada na loja. 
 

No âmbito do curso de Ciências da Comunicação do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica 
de Lisboa e com o intuito de finalizar o curso realizando um trabalho de pesquisa, surgiu a necessidade de realizar uma 
tese de seminário. Deste modo, escolhi como tema para a tese o consumo de vestuário, interessando-me perceber a 
opinião dos clientes das lojas sobre o assunto. 

Peço-lhe desta forma, que nas perguntas abaixo apresentadas seleccione a opção que lhe parecer que melhor reflecte 
o seu ponto de vista. 

Garantimos que os dados que fornecer neste inquérito serão inteiramente confidenciais e anónimos. 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

I Hábitos de consumo 

1- Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? 
 
1.1. Todas as semanas   
1.2. Mais do que uma vez por mês 
1.3. Menos do que uma vez por mês 
1.4. Uma vez por trimestre 
1.5. Duas vezes por ano (saldos de Verão e saldos de Inverno) 
1.6. Menos de duas vezes por ano 

 
2- Costuma frequentar esta loja? 

 
2.1. Sim 
2.2 Não. É a primeira vez. 

 II Marca 

1- Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? 
 
MARCA 1 ……………………….. 
MARCA 2……………………….. 
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MARCA 3 ……………………….. 
 

2- Quais as razões que o levam a optar por uma e não outra? 

 
 

MARCA 1 

 

MARCA 2 

 

MARCA 3 

Actualidade    

Durabilidade    

Preço    

Atendimento na loja    

Ambiente da loja    

Montra    

 
 

 
3- Como tomou conhecimento desta marca? 

3.1. Amigos/família 
3.2. Publicidade 
3.3. Montra/vitrina 
 

4- A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? De que maneira? 
 

5- O que pensa sobre a montra/vitrina que está neste momento montada nesta loja? 
 

III Vitrines 

1. 

1.1. Destas qual é a sua montra preferida? (cartão) 
1.1.1. Montra 1 
1.1.2. Montra 2 
1.1.3. Montra 3 
 

1.2. Faça corresponder a cada montra uma marca. 
 

Montra Montra 1 Montra 2 Montra 3 

Marca    

 
2. 

2.1. Sabendo agora que a montra 1 corresponde à Zara, a montra 2 à Lanidor e a montra 3 à El Dorado… 
 

 
 

Desiludiu-me 

Correspondeu às minhas 
expectativas 

Superou as minhas 
expectativas 

Montra da Zara    

Montra da Lanidor    

Montra da…    

  

2.2. Deixe os seus comentários sobre: 
2.2.1. Montra da Zara 
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2.2.2. Montra da Lanidor 
 

 
2.2.3. Montra da El Dorado 

Sexo:  

1.1 Feminino 

1.2. Masculino 

Idade: ……………… 

Escolaridade: …………… 

 

Montra 1 
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Montra 2 

 

Montra 3 
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Anexo 5 

Tabelas de análise 

Tabela 1 

Sexo 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Feminino 83 83,0 83,0 83,0 

Masculino 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 2 

Idade 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Dos 18 aos 34 anos 64 64,0 64,0 64,0 

Dos 35 aos 54 anos 28 28,0 28,0 92,0 

55 e mais anos 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 3 

Habilitações Literárias 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Até ao 3º ciclo 9 9,0 9,0 9,0 

Ensino secundário ou equivalente 30 30,0 30,0 39,0 
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Ensino superior 61 61,0 61,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 4 

Marca 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Zara 40 40,0 40,0 40,0 

Lanidor 30 30,0 30,0 70,0 

El Dorado 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 5 

Marca * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

Marca 

Zara 

Count 36 4 40 

% within Marca 90,0% 10,0% 100,0% 

% within Sexo 43,4% 23,5% 40,0% 

% of Total 36,0% 4,0% 40,0% 

Lanidor 

Count 29 1 30 

% within Marca 96,7% 3,3% 100,0% 

% within Sexo 34,9% 5,9% 30,0% 

% of Total 29,0% 1,0% 30,0% 

El Dorado 

Count 18 12 30 

% within Marca 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Sexo 21,7% 70,6% 30,0% 

% of Total 18,0% 12,0% 30,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Marca 83,0% 17,0% 100,0% 
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% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

 

Tabela 6 

Marca * Idade Crosstabulation 

   

Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 anos Dos 35 aos 54 anos 55 e mais anos 

Marca Zara Count 24 13 3 40 

% within Marca 60,0% 32,5% 7,5% 100,0% 

% within Idade 37,5% 46,4% 37,5% 40,0% 

% of Total 24,0% 13,0% 3,0% 40,0% 

Lanidor Count 11 14 5 30 

% within Marca 36,7% 46,7% 16,7% 100,0% 

% within Idade 17,2% 50,0% 62,5% 30,0% 

% of Total 11,0% 14,0% 5,0% 30,0% 

El Dorado Count 29 1 0 30 

% within Marca 96,7% 3,3% ,0% 100,0% 

% within Idade 45,3% 3,6% ,0% 30,0% 

% of Total 29,0% 1,0% ,0% 30,0% 

Total Count 64 28 8 100 

% within Marca 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 7 

Marca * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 
   

Até ao 3º ciclo 
Ensino secundário 

ou equivalente 
Ensino superior 

Marca Zara 

Count 4 17 19 40 

% within Marca 10,0% 42,5% 47,5% 100,0% 

% within Habilitações 44,4% 56,7% 31,1% 40,0% 

% of Total 4,0% 17,0% 19,0% 40,0% 
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Lanidor 

Count 4 6 20 30 

% within Marca 13,3% 20,0% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações 44,4% 20,0% 32,8% 30,0% 

% of Total 4,0% 6,0% 20,0% 30,0% 

El Dorado 

Count 1 7 22 30 

% within Marca 3,3% 23,3% 73,3% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 23,3% 36,1% 30,0% 

% of Total 1,0% 7,0% 22,0% 30,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within Marca 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 8 

Costuma frequentar esta loja? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Sim 69 69,0 69,0 69,0 

Não. É a primeira vez. 29 29,0 29,0 98,0 

5 1 1,0 1,0 99,0 

6 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 9 

Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Com que frequência costuma 
Todas as semanas Count 13 5 18 
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ir às compras para comprar 

roupa? 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

72,2% 27,8% 100,0% 

% within Sexo 15,7% 29,4% 18,0% 

% of Total 13,0% 5,0% 18,0% 

Mais do que uma vez por mês 

Count 40 5 45 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

88,9% 11,1% 100,0% 

% within Sexo 48,2% 29,4% 45,0% 

% of Total 40,0% 5,0% 45,0% 

Menos do que uma vez por 

mês 

Count 15 1 16 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

93,8% 6,3% 100,0% 

% within Sexo 18,1% 5,9% 16,0% 

% of Total 15,0% 1,0% 16,0% 

Uma vez por trimestre 

Count 9 4 13 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

69,2% 30,8% 100,0% 

% within Sexo 10,8% 23,5% 13,0% 

% of Total 9,0% 4,0% 13,0% 

Duas vezes por ano (saldos 

de Verão e saldos de Inverno) 

Count 5 0 5 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

100,0% ,0% 100,0% 
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% within Sexo 6,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 

Menos de duas vezes por ano 

Count 1 2 3 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Sexo 1,2% 11,8% 3,0% 

% of Total 1,0% 2,0% 3,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

 

Tabela 10 

Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 

55 e mais 

anos 

Com que frequência 

costuma ir às compras 

para comprar roupa? 

Todas as semanas 

Count 14 2 2 18 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

% within Idade 21,9% 7,1% 25,0% 18,0% 

% of Total 14,0% 2,0% 2,0% 18,0% 
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Mais do que uma vez por 

mês 

Count 29 13 3 45 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

64,4% 28,9% 6,7% 100,0% 

% within Idade 45,3% 46,4% 37,5% 45,0% 

% of Total 29,0% 13,0% 3,0% 45,0% 

Menos do que uma vez 

por mês 

Count 11 4 1 16 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

68,8% 25,0% 6,3% 100,0% 

% within Idade 17,2% 14,3% 12,5% 16,0% 

% of Total 11,0% 4,0% 1,0% 16,0% 

Uma vez por trimestre 

Count 5 6 2 13 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

38,5% 46,2% 15,4% 100,0% 

% within Idade 7,8% 21,4% 25,0% 13,0% 

% of Total 5,0% 6,0% 2,0% 13,0% 

Duas vezes por ano 

(saldos de Verão e 

saldos de Inverno) 

Count 2 3 0 5 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 3,1% 10,7% ,0% 5,0% 

% of Total 2,0% 3,0% ,0% 5,0% 
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Menos de duas vezes 

por ano 

Count 3 0 0 3 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 4,7% ,0% ,0% 3,0% 

% of Total 3,0% ,0% ,0% 3,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 11 

Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Com que frequência 

costuma ir às compras 

para comprar roupa? 

Todas as semanas 

Count 3 5 10 18 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

16,7% 27,8% 55,6% 100,0% 

% within Habilitações 33,3% 16,7% 16,4% 18,0% 

% of Total 3,0% 5,0% 10,0% 18,0% 
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Mais do que uma vez por 

mês 

Count 2 15 28 45 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

4,4% 33,3% 62,2% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 50,0% 45,9% 45,0% 

% of Total 2,0% 15,0% 28,0% 45,0% 

Menos do que uma vez 

por mês 

Count 0 5 11 16 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

,0% 31,3% 68,8% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 16,7% 18,0% 16,0% 

% of Total ,0% 5,0% 11,0% 16,0% 

Uma vez por trimestre 

Count 2 2 9 13 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

15,4% 15,4% 69,2% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 6,7% 14,8% 13,0% 

% of Total 2,0% 2,0% 9,0% 13,0% 

Duas vezes por ano 

(saldos de Verão e 

saldos de Inverno) 

Count 1 3 1 5 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 10,0% 1,6% 5,0% 

% of Total 1,0% 3,0% 1,0% 5,0% 
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Menos de duas vezes 

por ano 

Count 1 0 2 3 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% ,0% 3,3% 3,0% 

% of Total 1,0% ,0% 2,0% 3,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 12 

Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

Todas as semanas 

Count 6 3 9 18 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 

% within Marca 15,0% 10,0% 30,0% 18,0% 

% of Total 6,0% 3,0% 9,0% 18,0% 

Mais do que uma vez por 
Count 24 10 11 45 
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mês % within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

53,3% 22,2% 24,4% 100,0% 

% within Marca 60,0% 33,3% 36,7% 45,0% 

% of Total 24,0% 10,0% 11,0% 45,0% 

Menos do que uma vez por 

mês 

Count 6 5 5 16 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

37,5% 31,3% 31,3% 100,0% 

% within Marca 15,0% 16,7% 16,7% 16,0% 

% of Total 6,0% 5,0% 5,0% 16,0% 

Uma vez por trimestre 

Count 1 8 4 13 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

7,7% 61,5% 30,8% 100,0% 

% within Marca 2,5% 26,7% 13,3% 13,0% 

% of Total 1,0% 8,0% 4,0% 13,0% 

Duas vezes por ano (saldos 

de Verão e saldos de 

Inverno) 

Count 2 3 0 5 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 5,0% 10,0% ,0% 5,0% 

% of Total 2,0% 3,0% ,0% 5,0% 

Menos de duas vezes por 
Count 1 1 1 3 
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ano % within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Marca 2,5% 3,3% 3,3% 3,0% 

% of Total 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within Com que 

frequência costuma ir às 

compras para comprar 

roupa? 

40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 13 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Zara 24 24,0 24,7 24,7 

H&M 11 11,0 11,3 36,1 

Lanidor 15 15,0 15,5 53,6 

Stradivarius 2 2,0 2,1 55,7 

Berska 3 3,0 3,1 59,8 

Massimo Dutti 3 3,0 3,1 64,9 

Mango 3 3,0 3,1 74,2 

Levis 4 4,0 4,1 81,4 

Total 97 97,0 100,0 
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Missing Não responde 3 3,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 14 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Dentro das marcas que 

habitualmente veste, quais são 

as suas três preferidas? 

Zara 

Count 23 1 24 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

95,8% 4,2% 100,0% 

% within Sexo 28,8% 5,9% 24,7% 

% of Total 23,7% 1,0% 24,7% 

H&M 

Count 10 1 11 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

90,9% 9,1% 100,0% 

% within Sexo 12,5% 5,9% 11,3% 

% of Total 10,3% 1,0% 11,3% 

Lanidor 

Count 15 0 15 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 18,8% ,0% 15,5% 

% of Total 15,5% ,0% 15,5% 
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Stradivarius 

Count 2 0 2 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 2,5% ,0% 2,1% 

% of Total 2,1% ,0% 2,1% 

Berska 

Count 3 0 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 3,8% ,0% 3,1% 

% of Total 3,1% ,0% 3,1% 

Massimo Dutti 

Count 2 1 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Sexo 2,5% 5,9% 3,1% 

% of Total 2,1% 1,0% 3,1% 

Mango 

Count 3 0 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 3,8% ,0% 3,1% 

% of Total 3,1% ,0% 3,1% 

Levis Count 3 1 4 
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% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within Sexo 3,8% 5,9% 4,1% 

% of Total 3,1% 1,0% 4,1% 

Total 

Count 80 17 97 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

82,5% 17,5% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 82,5% 17,5% 100,0% 

 

Tabela 15 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Dentro das marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

Zara 

Count 14 8 2 24 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

58,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

% within Idade 22,2% 29,6% 28,6% 24,7% 

% of Total 14,4% 8,2% 2,1% 24,7% 

H&M Count 10 1 0 11 
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% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

90,9% 9,1% ,0% 100,0% 

% within Idade 15,9% 3,7% ,0% 11,3% 

% of Total 10,3% 1,0% ,0% 11,3% 

Lanidor 

Count 8 7 0 15 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

53,3% 46,7% ,0% 100,0% 

% within Idade 12,7% 25,9% ,0% 15,5% 

% of Total 8,2% 7,2% ,0% 15,5% 

Stradivarius 

Count 1 1 0 2 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 1,6% 3,7% ,0% 2,1% 

% of Total 1,0% 1,0% ,0% 2,1% 

Berska 

Count 2 1 0 3 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within Idade 3,2% 3,7% ,0% 3,1% 
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% of Total 2,1% 1,0% ,0% 3,1% 

Massimo Dutti 

Count 2 1 0 3 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within Idade 3,2% 3,7% ,0% 3,1% 

% of Total 2,1% 1,0% ,0% 3,1% 

Mango 

Count 2 1 0 3 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within Idade 3,2% 3,7% ,0% 3,1% 

% of Total 2,1% 1,0% ,0% 3,1% 

% of Total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Levis 

Count 1 2 1 4 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within Idade 1,6% 7,4% 14,3% 4,1% 

% of Total 1,0% 2,1% 1,0% 4,1% 

Total Count 63 27 7 97 
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% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

64,9% 27,8% 7,2% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,9% 27,8% 7,2% 100,0% 

 

Tabela 16 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Dentro das marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

Zara 

Count 2 10 12 24 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 34,5% 20,3% 24,7% 

% of Total 2,1% 10,3% 12,4% 24,7% 

H&M 

Count 0 3 8 11 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 27,3% 72,7% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 10,3% 13,6% 11,3% 
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% of Total ,0% 3,1% 8,2% 11,3% 

Lanidor 

Count 2 3 10 15 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

13,3% 20,0% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 10,3% 16,9% 15,5% 

% of Total 2,1% 3,1% 10,3% 15,5% 

Stradivarius 

Count 0 1 1 2 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 3,4% 1,7% 2,1% 

% of Total ,0% 1,0% 1,0% 2,1% 

Berska 

Count 0 2 1 3 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 6,9% 1,7% 3,1% 

% of Total ,0% 2,1% 1,0% 3,1% 

Massimo Dutti Count 0 0 3 3 
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% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% ,0% 5,1% 3,1% 

% of Total ,0% ,0% 3,1% 3,1% 

Mango 

Count 0 1 2 3 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 3,4% 3,4% 3,1% 

% of Total ,0% 1,0% 2,1% 3,1% 

Levis 

Count 0 1 3 4 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 3,4% 5,1% 4,1% 

% of Total ,0% 1,0% 3,1% 4,1% 

Total 

Count 9 29 59 97 

% within Dentro das 

marcas que 

habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

9,3% 29,9% 60,8% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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% of Total 9,3% 29,9% 60,8% 100,0% 

 

Tabela 17 

Dentro das marcas que habitualmente veste, quais são as suas três preferidas? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Dentro das marcas que 

habitualmente veste, quais 

são as suas três preferidas? 

Zara 

Count 21 1 2 24 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

87,5% 4,2% 8,3% 100,0% 

% within Marca 52,5% 3,7% 6,7% 24,7% 

% of Total 21,6% 1,0% 2,1% 24,7% 

H&M 

Count 5 1 5 11 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

45,5% 9,1% 45,5% 100,0% 

% within Marca 12,5% 3,7% 16,7% 11,3% 

% of Total 5,2% 1,0% 5,2% 11,3% 

Lanidor 

Count 3 12 0 15 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

20,0% 80,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 7,5% 44,4% ,0% 15,5% 

% of Total 3,1% 12,4% ,0% 15,5% 
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Stradivarius 

Count 1 1 0 2 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 2,5% 3,7% ,0% 2,1% 

% of Total 1,0% 1,0% ,0% 2,1% 

Berska 

Count 1 0 2 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

% within Marca 2,5% ,0% 6,7% 3,1% 

% of Total 1,0% ,0% 2,1% 3,1% 

Massimo Dutti 

Count 1 2 0 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% within Marca 2,5% 7,4% ,0% 3,1% 

% of Total 1,0% 2,1% ,0% 3,1% 

Mango 

Count 0 2 1 3 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Marca ,0% 7,4% 3,3% 3,1% 

% of Total ,0% 2,1% 1,0% 3,1% 
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Levis 

Count 0 2 2 4 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Marca ,0% 7,4% 6,7% 4,1% 

% of Total ,0% 2,1% 2,1% 4,1% 

Total 

Count 40 27 30 97 

% within Dentro das marcas 

que habitualmente veste, 

quais são as suas três 

preferidas? 

41,2% 27,8% 30,9% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,2% 27,8% 30,9% 100,0% 

 

Tabela 18 

 

Quais as razões que o levam a optar pela marca 1? Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases 
  

N Percent 

Quais as razões que o levam a optar 

pela marca 1? 

Actualidade 64 32,8% 68,1% 

Durabilidade 40 20,5% 42,6% 

Preço 48 24,6% 51,1% 

Atendimento 19 9,7% 20,2% 

Ambiente 13 6,7% 13,8% 

Montra 11 5,6% 11,7% 

Total 195 100,0% 207,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabela 19 

Quais as razões que o levam a optar pela marca 1?*P.34.Sexo Crosstabulation 
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Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Quais as razões 

que o levam a 

optar pela 

marca 1? 

Actualidade 

Count 52 12 64 

% within $Razoes1 81,3% 18,8% 
 

% within P.34.Sexo 66,7% 75,0% 
 

% of Total 55,3% 12,8% 68,1% 

Durabilidade 

Count 31 9 40 

% within $Razoes1 77,5% 22,5% 
 

% within P.34.Sexo 39,7% 56,3% 
 

% of Total 33,0% 9,6% 42,6% 

Preço 

Count 42 6 48 

% within $Razoes1 87,5% 12,5% 
 

% within P.34.Sexo 53,8% 37,5% 
 

% of Total 44,7% 6,4% 51,1% 

Atendimento 

Count 17 2 19 

% within $Razoes1 89,5% 10,5% 
 

% within P.34.Sexo 21,8% 12,5% 
 

% of Total 18,1% 2,1% 20,2% 

Ambiente 

Count 11 2 13 

% within $Razoes1 84,6% 15,4% 
 

% within P.34.Sexo 14,1% 12,5% 
 

% of Total 11,7% 2,1% 13,8% 
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Montra 

Count 10 1 11 

% within $Razoes1 90,9% 9,1% 
 

% within P.34.Sexo 12,8% 6,3% 
 

% of Total 10,6% 1,1% 11,7% 

Total 

Count 78 16 94 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabela 20 

Quais as relações que o levam a optar pela marca 1? *Idade4 Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Quais as 

relações que 

o levam a 

optar pela 

marca 1? 

Actualidade 

Count 45 15 4 64 

% within $Razoes1 70,3% 23,4% 6,3% 
 

% within Idade4 71,4% 57,7% 80,0% 
 

% of Total 47,9% 16,0% 4,3% 68,1% 

Durabilidade 

Count 28 11 1 40 

% within $Razoes1 70,0% 27,5% 2,5% 
 

% within Idade4 44,4% 42,3% 20,0% 
 

% of Total 29,8% 11,7% 1,1% 42,6% 

Preço Count 31 14 3 48 
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% within $Razoes1 64,6% 29,2% 6,3% 
 

% within Idade4 49,2% 53,8% 60,0% 
 

% of Total 33,0% 14,9% 3,2% 51,1% 

Atendimento 

Count 10 8 1 19 

% within $Razoes1 52,6% 42,1% 5,3% 
 

% within Idade4 15,9% 30,8% 20,0% 
 

% of Total 10,6% 8,5% 1,1% 20,2% 

Ambiente 

Count 9 4 0 13 

% within $Razoes1 69,2% 30,8% ,0% 
 

% within Idade4 14,3% 15,4% ,0% 
 

% of Total 9,6% 4,3% ,0% 13,8% 

Montra 

Count 9 1 1 11 

% within $Razoes1 81,8% 9,1% 9,1% 
 

% within Idade4 14,3% 3,8% 20,0% 
 

% of Total 9,6% 1,1% 1,1% 11,7% 

Total 

Count 63 26 5 94 

% of Total 67,0% 27,7% 5,3% 100,0% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabela 21 

Quais as relações que o levam a optar pela marca 1? *Habilitações2 Crosstabulation 

   
Habilitações Total 
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Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

Quais as 

relações 

que o levam 

a optar pela 

marca 1? 

Actualidade 

Count 6 20 38 64 

% within $Razoes1 9,4% 31,3% 59,4% 
 

% within Habilitações2 66,7% 74,1% 65,5% 
 

% of Total 6,4% 21,3% 40,4% 68,1% 

Durabilidade 

Count 1 8 31 40 

% within $Razoes1 2,5% 20,0% 77,5% 
 

% within Habilitações2 11,1% 29,6% 53,4% 
 

% of Total 1,1% 8,5% 33,0% 42,6% 

Preço 

Count 4 17 27 48 

% within $Razoes1 8,3% 35,4% 56,3% 
 

% within Habilitações2 44,4% 63,0% 46,6% 
 

% of Total 4,3% 18,1% 28,7% 51,1% 

Atendimento 

Count 1 6 12 19 

% within $Razoes1 5,3% 31,6% 63,2% 
 

% within Habilitações2 11,1% 22,2% 20,7% 
 

% of Total 1,1% 6,4% 12,8% 20,2% 

Ambiente 

Count 2 3 8 13 

% within $Razoes1 15,4% 23,1% 61,5% 
 

% within Habilitações2 22,2% 11,1% 13,8% 
 

% of Total 2,1% 3,2% 8,5% 13,8% 
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Montra 

Count 0 2 9 11 

% within $Razoes1 ,0% 18,2% 81,8% 
 

% within Habilitações2 ,0% 7,4% 15,5% 
 

% of Total ,0% 2,1% 9,6% 11,7% 

Total 

Count 9 27 58 94 

% of Total 9,6% 28,7% 61,7% 100,0% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabela 22 

Quais as relações que o levam a optar pela marca 1? *P.0.Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Quais as 

relações que o 

levam a optar 

pela marca 1? 

Actualidade 

Count 27 16 21 64 

% within $Razoes1 42,2% 25,0% 32,8% 
 

% within P.0.Marca 67,5% 66,7% 70,0% 
 

% of Total 28,7% 17,0% 22,3% 68,1% 

Durabilidade 

Count 11 13 16 40 

% within $Razoes1 27,5% 32,5% 40,0% 
 

% within P.0.Marca 27,5% 54,2% 53,3% 
 

% of Total 11,7% 13,8% 17,0% 42,6% 

Preço 

Count 30 7 11 48 

% within $Razoes1 62,5% 14,6% 22,9% 
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% within P.0.Marca 75,0% 29,2% 36,7% 
 

% of Total 31,9% 7,4% 11,7% 51,1% 

Atendimento 

Count 9 8 2 19 

% within $Razoes1 47,4% 42,1% 10,5% 
 

% within P.0.Marca 22,5% 33,3% 6,7% 
 

% of Total 9,6% 8,5% 2,1% 20,2% 

Ambiente 

Count 6 5 2 13 

% within $Razoes1 46,2% 38,5% 15,4% 
 

% within P.0.Marca 15,0% 20,8% 6,7% 
 

% of Total 6,4% 5,3% 2,1% 13,8% 

Montra 

Count 3 5 3 11 

% within $Razoes1 27,3% 45,5% 27,3% 
 

% within P.0.Marca 7,5% 20,8% 10,0% 
 

% of Total 3,2% 5,3% 3,2% 11,7% 

Total 

Count 40 24 30 94 

% of Total 42,6% 25,5% 31,9% 100,0% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabela 23 

Costuma frequentar esta loja? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 71 71,0 71,0 71,0 
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Não. É a primeira vez. 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 24 

 

Com que frequência costuma ir às compras para comprar roupa? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

Com que frequência costuma 

ir às compras para comprar 

roupa? 

Todas as semanas 

Count 13 5 18 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

72,2% 27,8% 100,0% 

% within Sexo 15,7% 29,4% 18,0% 

% of Total 13,0% 5,0% 18,0% 

Mais do que uma vez por mês 

Count 40 5 45 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

88,9% 11,1% 100,0% 

% within Sexo 48,2% 29,4% 45,0% 

% of Total 40,0% 5,0% 45,0% 

Menos do que uma vez por 

mês 

Count 15 1 16 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

93,8% 6,3% 100,0% 

% within Sexo 18,1% 5,9% 16,0% 

% of Total 15,0% 1,0% 16,0% 

Uma vez por trimestre 

Count 9 4 13 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

69,2% 30,8% 100,0% 

% within Sexo 10,8% 23,5% 13,0% 

% of Total 9,0% 4,0% 13,0% 

Duas vezes por ano (saldos Count 5 0 5 
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de Verão e saldos de Inverno) % within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 6,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 

Menos de duas vezes por ano 

Count 1 2 3 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Sexo 1,2% 11,8% 3,0% 

% of Total 1,0% 2,0% 3,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Com que frequência 

costuma ir às compras para 

comprar roupa? 

83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

 

Tabela 25 

Costuma frequentar esta loja? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Costuma frequentar esta 

loja? 

Sim 

Count 39 24 8 71 

% within Costuma 

frequentar esta loja? 
54,9% 33,8% 11,3% 100,0% 

% within Idade 60,9% 85,7% 100,0% 71,0% 

% of Total 39,0% 24,0% 8,0% 71,0% 

Não. É a primeira vez. Count 25 4 0 29 
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% within Costuma 

frequentar esta loja? 
86,2% 13,8% ,0% 100,0% 

% within Idade 39,1% 14,3% ,0% 29,0% 

% of Total 25,0% 4,0% ,0% 29,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within Costuma 

frequentar esta loja? 
64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 26 

Costuma frequentar esta loja? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 
   

Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Costuma frequentar esta 

loja? 

Sim 

Count 7 22 42 71 

% within Costuma 

frequentar esta loja? 
9,9% 31,0% 59,2% 100,0% 

% within Habilitações 77,8% 73,3% 68,9% 71,0% 

% of Total 7,0% 22,0% 42,0% 71,0% 

Não. É a primeira vez. 

Count 2 8 19 29 

% within Costuma 

frequentar esta loja? 
6,9% 27,6% 65,5% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 26,7% 31,1% 29,0% 

% of Total 2,0% 8,0% 19,0% 29,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within Costuma 

frequentar esta loja? 
9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 
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Tabela 27 

Costuma frequentar esta loja? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Costuma frequentar esta 

loja? 

Sim 

Count 34 29 8 71 

% within Costuma frequentar 

esta loja? 
47,9% 40,8% 11,3% 100,0% 

% within Marca 85,0% 96,7% 26,7% 71,0% 

% of Total 34,0% 29,0% 8,0% 71,0% 

Não. É a primeira vez. 

Count 6 1 22 29 

% within Costuma frequentar 

esta loja? 
20,7% 3,4% 75,9% 100,0% 

% within Marca 15,0% 3,3% 73,3% 29,0% 

% of Total 6,0% 1,0% 22,0% 29,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within Costuma frequentar 

esta loja? 
40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 28 

Como tomou conhecimento desta marca? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Amigos/ família 15 15,0 15,0 15,0 

Publicidade 8 8,0 8,0 23,0 
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Montra/vitrina 70 70,0 70,0 93,0 

Não sei 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 29 

Como tomou conhecimento desta marca? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

Como tomou conhecimento 

desta marca? 

Amigos/ família 

Count 13 2 15 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
86,7% 13,3% 100,0% 

% within Sexo 15,7% 11,8% 15,0% 

% of Total 13,0% 2,0% 15,0% 

Publicidade 

Count 8 0 8 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 9,6% ,0% 8,0% 

% of Total 8,0% ,0% 8,0% 

Montra/vitrina 

Count 56 14 70 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
80,0% 20,0% 100,0% 

% within Sexo 67,5% 82,4% 70,0% 

% of Total 56,0% 14,0% 70,0% 

Não sei 

Count 6 1 7 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
85,7% 14,3% 100,0% 

% within Sexo 7,2% 5,9% 7,0% 

% of Total 6,0% 1,0% 7,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 
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Tabela 30 

Como tomou conhecimento desta marca? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

Amigos/ família 

Count 12 3 0 15 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 18,8% 10,7% ,0% 15,0% 

% of Total 12,0% 3,0% ,0% 15,0% 

Publicidade 

Count 4 3 1 8 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% within Idade 6,3% 10,7% 12,5% 8,0% 

% of Total 4,0% 3,0% 1,0% 8,0% 

Montra/vitrina 

Count 41 22 7 70 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

58,6% 31,4% 10,0% 100,0% 

% within Idade 64,1% 78,6% 87,5% 70,0% 

% of Total 41,0% 22,0% 7,0% 70,0% 

Não sei 

Count 7 0 0 7 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within Idade 10,9% ,0% ,0% 7,0% 

% of Total 7,0% ,0% ,0% 7,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 31 

Como tomou conhecimento desta marca? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 
   

Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

Amigos/ família 

Count 1 3 11 15 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

6,7% 20,0% 73,3% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 10,0% 18,0% 15,0% 

% of Total 1,0% 3,0% 11,0% 15,0% 

Publicidade 

Count 1 2 5 8 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

12,5% 25,0% 62,5% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 6,7% 8,2% 8,0% 

% of Total 1,0% 2,0% 5,0% 8,0% 

Montra/vitrina 

Count 7 22 41 70 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

10,0% 31,4% 58,6% 100,0% 

% within Habilitações 77,8% 73,3% 67,2% 70,0% 

% of Total 7,0% 22,0% 41,0% 70,0% 
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Não sei 

Count 0 3 4 7 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 10,0% 6,6% 7,0% 

% of Total ,0% 3,0% 4,0% 7,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within Como tomou 

conhecimento desta 

marca? 

9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 32 

Como tomou conhecimento desta marca? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Como tomou conhecimento 

desta marca? 

Amigos/ família 

Count 9 3 3 15 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% within Marca 22,5% 10,0% 10,0% 15,0% 

% of Total 9,0% 3,0% 3,0% 15,0% 

Publicidade 

Count 4 3 1 8 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% within Marca 10,0% 10,0% 3,3% 8,0% 

% of Total 4,0% 3,0% 1,0% 8,0% 

Montra/vitrina Count 21 23 26 70 
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% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
30,0% 32,9% 37,1% 100,0% 

% within Marca 52,5% 76,7% 86,7% 70,0% 

% of Total 21,0% 23,0% 26,0% 70,0% 

Não sei 

Count 6 1 0 7 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
85,7% 14,3% ,0% 100,0% 

% within Marca 15,0% 3,3% ,0% 7,0% 

% of Total 6,0% 1,0% ,0% 7,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within Como tomou 

conhecimento desta marca? 
40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 33 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Sim 56 56,0 56,0 56,0 

Não 44 44,0 44,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 34 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

A montra/vitrina influenciou a sua 

entrada na loja? 
Sim 

Count 45 11 56 

% within A montra/vitrina influenciou 

a sua entrada na loja? 
80,4% 19,6% 100,0% 
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% within Sexo 54,2% 64,7% 56,0% 

% of Total 45,0% 11,0% 56,0% 

Não 

Count 38 6 44 

% within A montra/vitrina influenciou 

a sua entrada na loja? 
86,4% 13,6% 100,0% 

% within Sexo 45,8% 35,3% 44,0% 

% of Total 38,0% 6,0% 44,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within A montra/vitrina influenciou 

a sua entrada na loja? 
83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

 

Tabela 35 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

A montra/vitrina influenciou a 

sua entrada na loja? 

Sim 

Count 34 17 5 56 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

60,7% 30,4% 8,9% 100,0% 

% within Idade 53,1% 60,7% 62,5% 56,0% 

% of Total 34,0% 17,0% 5,0% 56,0% 

Não 

Count 30 11 3 44 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

68,2% 25,0% 6,8% 100,0% 

% within Idade 46,9% 39,3% 37,5% 44,0% 

% of Total 30,0% 11,0% 3,0% 44,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

A montra/vitrina influenciou a 

sua entrada na loja? 

Sim 

Count 34 17 5 56 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

60,7% 30,4% 8,9% 100,0% 

% within Idade 53,1% 60,7% 62,5% 56,0% 

% of Total 34,0% 17,0% 5,0% 56,0% 

Não 

Count 30 11 3 44 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

68,2% 25,0% 6,8% 100,0% 

% within Idade 46,9% 39,3% 37,5% 44,0% 

% of Total 30,0% 11,0% 3,0% 44,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 36 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

A montra/vitrina influenciou a 

sua entrada na loja? 
Sim 

Count 4 18 34 56 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

7,1% 32,1% 60,7% 100,0% 
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% within Habilitações 44,4% 60,0% 55,7% 56,0% 

% of Total 4,0% 18,0% 34,0% 56,0% 

Não 

Count 5 12 27 44 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

11,4% 27,3% 61,4% 100,0% 

% within Habilitações 55,6% 40,0% 44,3% 44,0% 

% of Total 5,0% 12,0% 27,0% 44,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 37 

A montra/vitrina influenciou a sua entrada na loja? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

A montra/vitrina influenciou a sua 

entrada na loja? 

Sim 

Count 17 17 22 56 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

30,4% 30,4% 39,3% 100,0% 

% within Marca 42,5% 56,7% 73,3% 56,0% 

% of Total 17,0% 17,0% 22,0% 56,0% 

Não Count 23 13 8 44 
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% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

52,3% 29,5% 18,2% 100,0% 

% within Marca 57,5% 43,3% 26,7% 44,0% 

% of Total 23,0% 13,0% 8,0% 44,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within A montra/vitrina 

influenciou a sua entrada na 

loja? 

40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 38 

De que maneira? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Artigos expostos 18 18,0 32,7 32,7 

Disposição da montra (conjunto) 37 37,0 67,3 100,0 

Total 55 55,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 45 45,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 39 

De que maneira? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

De que maneira? Artigos expostos 

Count 16 2 18 

% within De que maneira? 88,9% 11,1% 100,0% 

% within Sexo 36,4% 18,2% 32,7% 
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% of Total 29,1% 3,6% 32,7% 

Disposição da montra (conjunto) 

Count 28 9 37 

% within De que maneira? 75,7% 24,3% 100,0% 

% within Sexo 63,6% 81,8% 67,3% 

% of Total 50,9% 16,4% 67,3% 

Total 

Count 44 11 55 

% within De que maneira? 80,0% 20,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 80,0% 20,0% 100,0% 

 

Tabela 40 

De que maneira? * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

De que maneira? 

Artigos expostos 

Count 11 5 2 18 

% within De que maneira? 61,1% 27,8% 11,1% 100,0% 

% within Idade 33,3% 29,4% 40,0% 32,7% 

% of Total 20,0% 9,1% 3,6% 32,7% 

Disposição da montra 

(conjunto) 

Count 22 12 3 37 

% within De que maneira? 59,5% 32,4% 8,1% 100,0% 

% within Idade 66,7% 70,6% 60,0% 67,3% 

% of Total 40,0% 21,8% 5,5% 67,3% 

Total 

Count 33 17 5 55 

% within De que maneira? 60,0% 30,9% 9,1% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,0% 30,9% 9,1% 100,0% 
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Tabela 41 

De que maneira? * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

De que maneira? 

Artigos expostos 

Count 2 7 9 18 

% within De que maneira? 11,1% 38,9% 50,0% 100,0% 

% within Habilitações 40,0% 38,9% 28,1% 32,7% 

% of Total 3,6% 12,7% 16,4% 32,7% 

Disposição da montra 

(conjunto) 

Count 3 11 23 37 

% within De que maneira? 8,1% 29,7% 62,2% 100,0% 

% within Habilitações 60,0% 61,1% 71,9% 67,3% 

% of Total 5,5% 20,0% 41,8% 67,3% 

Total 

Count 5 18 32 55 

% within De que maneira? 9,1% 32,7% 58,2% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,1% 32,7% 58,2% 100,0% 

 

Tabela 42 

De que maneira? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

De que maneira? Artigos expostos Count 5 6 7 18 
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% within De que maneira? 27,8% 33,3% 38,9% 100,0% 

% within Marca 27,8% 35,3% 35,0% 32,7% 

% of Total 9,1% 10,9% 12,7% 32,7% 

Disposição da montra 

(conjunto) 

Count 13 11 13 37 

% within De que maneira? 35,1% 29,7% 35,1% 100,0% 

% within Marca 72,2% 64,7% 65,0% 67,3% 

% of Total 23,6% 20,0% 23,6% 67,3% 

Total 

Count 18 17 20 55 

% within De que maneira? 32,7% 30,9% 36,4% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,7% 30,9% 36,4% 100,0% 

 

Tabela 43 

Destas qual é a sua montra preferida? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Montra 1 36 36,0 36,0 36,0 

Montra 2 47 47,0 47,0 83,0 

Montra 3 16 16,0 16,0 99,0 

Não respondeu 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 44 

Destas qual é a sua montra preferida? * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Destas qual é a sua montra 
Montra 1 Count 30 6 36 
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preferida? % within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
83,3% 16,7% 100,0% 

% within Sexo 36,1% 35,3% 36,0% 

% of Total 30,0% 6,0% 36,0% 

Montra 2 

Count 41 6 47 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
87,2% 12,8% 100,0% 

% within Sexo 49,4% 35,3% 47,0% 

% of Total 41,0% 6,0% 47,0% 

Montra 3 

Count 11 5 16 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
68,8% 31,3% 100,0% 

% within Sexo 13,3% 29,4% 16,0% 

% of Total 11,0% 5,0% 16,0% 

Não respondeu 

Count 1 0 1 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,2% ,0% 1,0% 

% of Total 1,0% ,0% 1,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 
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Tabela 45 

Destas qual é a sua montra preferida?  * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Destas qual é a sua 

montra preferida? 

Montra 1 

Count 22 11 3 36 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
61,1% 30,6% 8,3% 100,0% 

% within Idade 34,4% 39,3% 37,5% 36,0% 

% of Total 22,0% 11,0% 3,0% 36,0% 

Montra 2 

Count 31 12 4 47 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
66,0% 25,5% 8,5% 100,0% 

% within Idade 48,4% 42,9% 50,0% 47,0% 

% of Total 31,0% 12,0% 4,0% 47,0% 

Montra 3 

Count 11 5 0 16 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
68,8% 31,3% ,0% 100,0% 

% within Idade 17,2% 17,9% ,0% 16,0% 

% of Total 11,0% 5,0% ,0% 16,0% 

Não respondeu 

Count 0 0 1 1 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Idade ,0% ,0% 12,5% 1,0% 

% of Total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 46 

Destas qual é a sua montra preferida?  * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações Total 
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Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

Destas qual é a sua 

montra preferida? 

Montra 1 

Count 4 11 21 36 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
11,1% 30,6% 58,3% 100,0% 

% within Habilitações 44,4% 36,7% 34,4% 36,0% 

% of Total 4,0% 11,0% 21,0% 36,0% 

Montra 2 

Count 4 16 27 47 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
8,5% 34,0% 57,4% 100,0% 

% within Habilitações 44,4% 53,3% 44,3% 47,0% 

% of Total 4,0% 16,0% 27,0% 47,0% 

Montra 3 

Count 1 2 13 16 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
6,3% 12,5% 81,3% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 6,7% 21,3% 16,0% 

% of Total 1,0% 2,0% 13,0% 16,0% 

Não respondeu 

Count 0 1 0 1 

% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 3,3% ,0% 1,0% 

% of Total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total Count 9 30 61 100 
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% within Destas qual é a 

sua montra preferida? 
9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 47 

Destas qual é a sua montra preferida? * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Destas qual é a sua montra 

preferida? 

Montra 1 

Count 17 7 12 36 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
47,2% 19,4% 33,3% 100,0% 

% within Marca 42,5% 23,3% 40,0% 36,0% 

% of Total 17,0% 7,0% 12,0% 36,0% 

Montra 2 

Count 21 19 7 47 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
44,7% 40,4% 14,9% 100,0% 

% within Marca 52,5% 63,3% 23,3% 47,0% 

% of Total 21,0% 19,0% 7,0% 47,0% 

Montra 3 

Count 2 3 11 16 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
12,5% 18,8% 68,8% 100,0% 

% within Marca 5,0% 10,0% 36,7% 16,0% 

% of Total 2,0% 3,0% 11,0% 16,0% 

Não respondeu Count 0 1 0 1 
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% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Marca ,0% 3,3% ,0% 1,0% 

% of Total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within Destas qual é a sua 

montra preferida? 
40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 48 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 1 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Zara 50 50,0 69,4 69,4 

Mango 6 6,0 8,3 77,8 

Lanidor 5 5,0 6,9 84,7 

Massimo Dutti 4 4,0 5,6 90,3 

Springfield 2 2,0 2,8 93,1 

Berska 1 1,0 1,4 94,4 

H & M 1 1,0 1,4 95,8 

Pull & Bear 3 3,0 4,2 100,0 

Total 72 72,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 28 28,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 49 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 1 * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

Faça corresponder a cada montra Zara Count 42 8 50 
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uma marca.Montra 1 % within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
84,0% 16,0% 100,0% 

% within Sexo 70,0% 66,7% 69,4% 

% of Total 58,3% 11,1% 69,4% 

Mango 

Count 5 1 6 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
83,3% 16,7% 100,0% 

% within Sexo 8,3% 8,3% 8,3% 

% of Total 6,9% 1,4% 8,3% 

Lanidor 

Count 5 0 5 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 8,3% ,0% 6,9% 

% of Total 6,9% ,0% 6,9% 

Massimo Dutti 

Count 3 1 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
75,0% 25,0% 100,0% 

% within Sexo 5,0% 8,3% 5,6% 

% of Total 4,2% 1,4% 5,6% 

Springfield 

Count 2 0 2 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 3,3% ,0% 2,8% 

% of Total 2,8% ,0% 2,8% 

Berska 

Count 0 1 1 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
,0% 100,0% 100,0% 

% within Sexo ,0% 8,3% 1,4% 

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

H & M 

Count 1 0 1 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 1,7% ,0% 1,4% 

% of Total 1,4% ,0% 1,4% 
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Pull & Bear 

Count 2 1 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
66,7% 33,3% 100,0% 

% within Sexo 3,3% 8,3% 4,2% 

% of Total 2,8% 1,4% 4,2% 

Total 

Count 60 12 72 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 1 
83,3% 16,7% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,3% 16,7% 100,0% 

 
Tabela 50 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 1 * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

Zara 

Count 37 10 3 50 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

74,0% 20,0% 6,0% 100,0% 

% within Idade 75,5% 50,0% 100,0% 69,4% 

% of Total 51,4% 13,9% 4,2% 69,4% 

Mango 

Count 5 1 0 6 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

83,3% 16,7% ,0% 100,0% 

% within Idade 10,2% 5,0% ,0% 8,3% 

% of Total 6,9% 1,4% ,0% 8,3% 
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Lanidor 

Count 0 5 0 5 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Idade ,0% 25,0% ,0% 6,9% 

% of Total ,0% 6,9% ,0% 6,9% 

Massimo Dutti 

Count 2 2 0 4 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 4,1% 10,0% ,0% 5,6% 

% of Total 2,8% 2,8% ,0% 5,6% 

Total 

Count 49 20 3 72 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

68,1% 27,8% 4,2% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 68,1% 27,8% 4,2% 100,0% 

 

Tabela 51 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 1 * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 
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Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

Zara 

Count 2 16 32 50 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

4,0% 32,0% 64,0% 100,0% 

% within Habilitações 40,0% 80,0% 68,1% 69,4% 

% of Total 2,8% 22,2% 44,4% 69,4% 

Mango 

Count 2 0 4 6 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações 40,0% ,0% 8,5% 8,3% 

% of Total 2,8% ,0% 5,6% 8,3% 

Lanidor 

Count 1 1 3 5 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within Habilitações 20,0% 5,0% 6,4% 6,9% 

% of Total 1,4% 1,4% 4,2% 6,9% 

Massimo Dutti 

Count 0 0 4 4 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% ,0% 8,5% 5,6% 

% of Total ,0% ,0% 5,6% 5,6% 
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Total 

Count 5 20 47 72 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

1 

6,9% 27,8% 65,3% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,9% 27,8% 65,3% 100,0% 

 

Tabela 52 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 1 * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 1 

Zara 

Count 21 9 20 50 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

42,0% 18,0% 40,0% 100,0% 

% within Marca 84,0% 45,0% 74,1% 69,4% 

% of Total 29,2% 12,5% 27,8% 69,4% 

Mango 

Count 1 2 3 6 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

% within Marca 4,0% 10,0% 11,1% 8,3% 

% of Total 1,4% 2,8% 4,2% 8,3% 

Lanidor Count 0 5 0 5 
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% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Marca ,0% 25,0% ,0% 6,9% 

% of Total ,0% 6,9% ,0% 6,9% 

Massimo Dutti 

Count 1 3 0 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

25,0% 75,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 4,0% 15,0% ,0% 5,6% 

% of Total 1,4% 4,2% ,0% 5,6% 

Springfield 

Count 2 0 0 2 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 8,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,8% ,0% ,0% 2,8% 

Berska 

Count 0 0 1 1 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Marca ,0% ,0% 3,7% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% 1,4% 

H & M 

Count 0 0 1 1 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 
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% within Marca ,0% ,0% 3,7% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% 1,4% 

Pull & Bear 

Count 0 1 2 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Marca ,0% 5,0% 7,4% 4,2% 

% of Total ,0% 1,4% 2,8% 4,2% 

Total 

Count 25 20 27 72 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 1 

34,7% 27,8% 37,5% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 34,7% 27,8% 37,5% 100,0% 

 

Tabela 53 

Faça corresponder a cada montra uma marca. Montra 2 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Stradivarius 4 4,0 6,8 16,9 

Zara 8 8,0 13,6 35,6 

Springfield 4 4,0 6,8 42,4 

Lanidor 17 17,0 28,8 71,2 

Massimo Dutti 5 5,0 8,5 81,4 

Total 59 59,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 41 41,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 54 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 2 * Sexo Crosstabulation 
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Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

 

Stradivarius 

Count 4 0 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 8,3% ,0% 6,8% 

% of Total 6,8% ,0% 6,8% 

Zara 

Count 5 3 8 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
62,5% 37,5% 100,0% 

% within Sexo 10,4% 27,3% 13,6% 

% of Total 8,5% 5,1% 13,6% 

Springfield 

Count 4 0 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 8,3% ,0% 6,8% 

% of Total 6,8% ,0% 6,8% 

Lanidor 

Count 16 1 17 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
94,1% 5,9% 100,0% 

% within Sexo 33,3% 9,1% 28,8% 

% of Total 27,1% 1,7% 28,8% 

Massimo Dutti Count 4 1 5 
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% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
80,0% 20,0% 100,0% 

% within Sexo 8,3% 9,1% 8,5% 

% of Total 6,8% 1,7% 8,5% 

Total 

Count 48 11 59 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 2 
81,4% 18,6% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,4% 18,6% 100,0% 

 

Tabela 55 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 2  * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

 

Stradivarius 

Count 2 2 0 4 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 5,4% 10,0% ,0% 6,8% 

% of Total 3,4% 3,4% ,0% 6,8% 

Zara 

Count 5 3 0 8 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

62,5% 37,5% ,0% 100,0% 

% within Idade 13,5% 15,0% ,0% 13,6% 

% of Total 8,5% 5,1% ,0% 13,6% 

Springfield Count 2 2 0 4 
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% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 5,4% 10,0% ,0% 6,8% 

% of Total 3,4% 3,4% ,0% 6,8% 

Lanidor 

Count 9 7 1 17 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

% within Idade 24,3% 35,0% 50,0% 28,8% 

% of Total 15,3% 11,9% 1,7% 28,8% 

Massimo Dutti 

Count 4 1 0 5 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 10,8% 5,0% ,0% 8,5% 

% of Total 6,8% 1,7% ,0% 8,5% 

Total 

Count 37 20 2 59 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

62,7% 33,9% 3,4% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,7% 33,9% 3,4% 100,0% 

 

Tabela 56 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 2 * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 
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Stradivarius 

Count 1 1 2 4 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Habilitações 25,0% 7,1% 4,9% 6,8% 

% of Total 1,7% 1,7% 3,4% 6,8% 

Zara 

Count 0 3 5 8 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 21,4% 12,2% 13,6% 

% of Total ,0% 5,1% 8,5% 13,6% 

Springfield 

Count 0 1 3 4 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 7,1% 7,3% 6,8% 

% of Total ,0% 1,7% 5,1% 6,8% 

Lanidor 

Count 1 1 15 17 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

5,9% 5,9% 88,2% 100,0% 

% within Habilitações 25,0% 7,1% 36,6% 28,8% 

% of Total 1,7% 1,7% 25,4% 28,8% 
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Massimo Dutti 

Count 0 0 5 5 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% ,0% 12,2% 8,5% 

% of Total ,0% ,0% 8,5% 8,5% 

Total 

Count 4 14 41 59 

% within Faça 

corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

2 

6,8% 23,7% 69,5% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,8% 23,7% 69,5% 100,0% 

 

Tabela 57 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 2 * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

 

Stradivarius 

Count 3 0 1 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

75,0% ,0% 25,0% 100,0% 

% within Marca 17,6% ,0% 4,0% 6,8% 

% of Total 5,1% ,0% 1,7% 6,8% 

Zara Count 4 0 4 8 
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% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% within Marca 23,5% ,0% 16,0% 13,6% 

% of Total 6,8% ,0% 6,8% 13,6% 

Springfield 

Count 2 1 1 4 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% within Marca 11,8% 5,9% 4,0% 6,8% 

% of Total 3,4% 1,7% 1,7% 6,8% 

Lanidor 

Count 2 10 5 17 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

11,8% 58,8% 29,4% 100,0% 

% within Marca 11,8% 58,8% 20,0% 28,8% 

% of Total 3,4% 16,9% 8,5% 28,8% 

Massimo Dutti 

Count 1 1 3 5 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within Marca 5,9% 5,9% 12,0% 8,5% 

% of Total 1,7% 1,7% 5,1% 8,5% 

Total 

Count 17 17 25 59 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 2 

28,8% 28,8% 42,4% 100,0% 
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% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,8% 28,8% 42,4% 100,0% 

 

Tabela 58 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 3 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

H & M 3 3,0 6,4 6,4 

Zara 3 3,0 6,4 12,8 

Mango 1 1,0 2,1 14,9 

Stradivarius 2 2,0 4,3 19,1 

Berska 5 5,0 10,6 29,8 

Lanidor 1 1,0 2,1 31,9 

Gardénia 1 1,0 2,1 34,0 

Desigual 1 1,0 2,1 36,2 

Benetton 1 1,0 2,1 38,3 

Miss Sixty 1 1,0 2,1 40,4 

El Dorado 28 28,0 59,6 100,0 

Total 47 47,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 53 53,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 59 

Faça corresponder a cada montra uma marca. Montra 3 * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Faça corresponder a cada montra 

uma marca. Montra 3 
H & M 

Count 2 1 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 3 
66,7% 33,3% 100,0% 

% within Sexo 5,9% 7,7% 6,4% 
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% of Total 4,3% 2,1% 6,4% 

Zara 

Count 3 0 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 3 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 8,8% ,0% 6,4% 

% of Total 6,4% ,0% 6,4% 

Berska 

Count 5 0 5 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 3 
100,0% ,0% 100,0% 

% within Sexo 14,7% ,0% 10,6% 

% of Total 10,6% ,0% 10,6% 

El Dorado 

Count 17 11 28 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 3 
60,7% 39,3% 100,0% 

% within Sexo 50,0% 84,6% 59,6% 

% of Total 36,2% 23,4% 59,6% 

Total 

Count 34 13 47 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma marca.Montra 3 
72,3% 27,7% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,3% 27,7% 100,0% 

 

Tabela 60 

Faça corresponder a cada montra uma marca.Montra 3 * Idade Crosstabulation 

   
Idade Total 
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Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 
55 e mais anos 

Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

3 

H & M 

Count 2 0 1 3 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

66,7% ,0% 33,3% 100,0% 

% within Idade 5,9% ,0% 100,0% 6,4% 

% of Total 4,3% ,0% 2,1% 6,4% 

Zara 

Count 0 3 0 3 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Idade ,0% 25,0% ,0% 6,4% 

% of Total ,0% 6,4% ,0% 6,4% 

Berska 

Count 3 2 0 5 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

60,0% 40,0% ,0% 100,0% 

% within Idade 8,8% 16,7% ,0% 10,6% 

% of Total 6,4% 4,3% ,0% 10,6% 

El Dorado 

Count 27 1 0 28 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

96,4% 3,6% ,0% 100,0% 

% within Idade 79,4% 8,3% ,0% 59,6% 

% of Total 57,4% 2,1% ,0% 59,6% 
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Total 

Count 34 12 1 47 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

72,3% 25,5% 2,1% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,3% 25,5% 2,1% 100,0% 

 

Tabela 61 

Faça corresponder a cada montra uma marca. Montra 3 * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 

   
Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino superior 

Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 

3 

H & M 

Count 1 1 1 3 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Habilitações 25,0% 9,1% 3,1% 6,4% 

% of Total 2,1% 2,1% 2,1% 6,4% 

Zara 

Count 0 1 2 3 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 9,1% 6,3% 6,4% 

% of Total ,0% 2,1% 4,3% 6,4% 

Berska Count 1 1 3 5 
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% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within Habilitações 25,0% 9,1% 9,4% 10,6% 

% of Total 2,1% 2,1% 6,4% 10,6% 

El Dorado 

Count 1 6 21 28 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

3,6% 21,4% 75,0% 100,0% 

% within Habilitações 25,0% 54,5% 65,6% 59,6% 

% of Total 2,1% 12,8% 44,7% 59,6% 

Total 

Count 4 11 32 47 

% within Faça corresponder 

a cada montra uma 

marca.Montra 3 

8,5% 23,4% 68,1% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,5% 23,4% 68,1% 100,0% 

 

Tabela 62 

Faça corresponder a cada montra uma marca. Montra 3 * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Faça corresponder a cada 

montra uma marca.Montra 3 
H & M 

Count 3 0 0 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 3 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 37,5% ,0% ,0% 6,4% 
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% of Total 6,4% ,0% ,0% 6,4% 

Zara 

Count 1 2 0 3 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 3 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% within Marca 12,5% 18,2% ,0% 6,4% 

% of Total 2,1% 4,3% ,0% 6,4% 

Berska 

Count 1 4 0 5 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 3 

20,0% 80,0% ,0% 100,0% 

% within Marca 12,5% 36,4% ,0% 10,6% 

% of Total 2,1% 8,5% ,0% 10,6% 

El Dorado 

Count 0 0 28 28 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 3 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Marca ,0% ,0% 100,0% 59,6% 

% of Total ,0% ,0% 59,6% 59,6% 

Total 

Count 8 11 28 47 

% within Faça corresponder a 

cada montra uma 

marca.Montra 3 

17,0% 23,4% 59,6% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,0% 23,4% 59,6% 100,0% 
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Tabela 63 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Desiludiu-me 14 14,0 14,0 14,0 

Correspondeu às minhas expectativas 79 79,0 79,0 93,0 

Superou as minhas expectativas 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Tabela 64 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Sabendo agora que a montra 

1 corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à montra 

da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 12 2 14 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

85,7% 14,3% 100,0% 

% within Sexo 14,5% 11,8% 14,0% 

% of Total 12,0% 2,0% 14,0% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 67 12 79 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

84,8% 15,2% 100,0% 

% within Sexo 80,7% 70,6% 79,0% 

% of Total 67,0% 12,0% 79,0% 
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Superou as minhas 

expectativas 

Count 4 3 7 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within Sexo 4,8% 17,6% 7,0% 

% of Total 4,0% 3,0% 7,0% 

Total 

Count 83 17 100 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

83,0% 17,0% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,0% 17,0% 100,0% 

 

Tabela 65 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 
   

Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 

55 e mais 

anos 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 10 3 1 14 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

71,4% 21,4% 7,1% 100,0% 

% within Idade 15,6% 10,7% 12,5% 14,0% 

% of Total 10,0% 3,0% 1,0% 14,0% 
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Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 49 23 7 79 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

62,0% 29,1% 8,9% 100,0% 

% within Idade 76,6% 82,1% 87,5% 79,0% 

% of Total 49,0% 23,0% 7,0% 79,0% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 5 2 0 7 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

71,4% 28,6% ,0% 100,0% 

% within Idade 7,8% 7,1% ,0% 7,0% 

% of Total 5,0% 2,0% ,0% 7,0% 

Total 

Count 64 28 8 100 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 66 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações Total 
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Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 0 3 11 14 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

,0% 21,4% 78,6% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 10,0% 18,0% 14,0% 

% of Total ,0% 3,0% 11,0% 14,0% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 8 25 46 79 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

10,1% 31,6% 58,2% 100,0% 

% within Habilitações 88,9% 83,3% 75,4% 79,0% 

% of Total 8,0% 25,0% 46,0% 79,0% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 1 2 4 7 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 6,7% 6,6% 7,0% 
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% of Total 1,0% 2,0% 4,0% 7,0% 

Total 

Count 9 30 61 100 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 30,0% 61,0% 100,0% 

 

Tabela 67 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 

à montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 7 3 4 14 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

50,0% 21,4% 28,6% 100,0% 

% within Marca 17,5% 10,0% 13,3% 14,0% 

% of Total 7,0% 3,0% 4,0% 14,0% 

Correspondeu às minhas 
Count 31 26 22 79 
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expectativas % within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

39,2% 32,9% 27,8% 100,0% 

% within Marca 77,5% 86,7% 73,3% 79,0% 

% of Total 31,0% 26,0% 22,0% 79,0% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 2 1 4 7 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

% within Marca 5,0% 3,3% 13,3% 7,0% 

% of Total 2,0% 1,0% 4,0% 7,0% 

Total 

Count 40 30 30 100 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela 68 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

Desiludiu-me 13 13,0 13,7 13,7 

Correspondeu às minhas expectativas 63 63,0 66,3 80,0 

Superou as minhas expectativas 19 19,0 20,0 100,0 

Total 95 95,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 5 5,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 69 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 
   

Feminino Masculino 

Sabendo agora que a montra 

1 corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à montra 

da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 11 2 13 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

84,6% 15,4% 100,0% 

% within Sexo 13,8% 13,3% 13,7% 

% of Total 11,6% 2,1% 13,7% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 53 10 63 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

84,1% 15,9% 100,0% 

% within Sexo 66,3% 66,7% 66,3% 

% of Total 55,8% 10,5% 66,3% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 16 3 19 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

84,2% 15,8% 100,0% 

% within Sexo 20,0% 20,0% 20,0% 

% of Total 16,8% 3,2% 20,0% 
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Total 

Count 80 15 95 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

84,2% 15,8% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,2% 15,8% 100,0% 

 

Tabela 70 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 

55 e mais 

anos 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 7 4 2 13 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

53,8% 30,8% 15,4% 100,0% 

% within Idade 11,7% 14,8% 25,0% 13,7% 

% of Total 7,4% 4,2% 2,1% 13,7% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 37 20 6 63 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

58,7% 31,7% 9,5% 100,0% 



138 

 

% within Idade 61,7% 74,1% 75,0% 66,3% 

% of Total 38,9% 21,1% 6,3% 66,3% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 16 3 0 19 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

84,2% 15,8% ,0% 100,0% 

% within Idade 26,7% 11,1% ,0% 20,0% 

% of Total 16,8% 3,2% ,0% 20,0% 

Total 

Count 60 27 8 95 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

63,2% 28,4% 8,4% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,2% 28,4% 8,4% 100,0% 

 

Tabela 71 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 
   

Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Sabendo agora que a Desiludiu-me Count 1 2 10 13 
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montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

7,7% 15,4% 76,9% 100,0% 

% within Habilitações 11,1% 7,4% 16,9% 13,7% 

% of Total 1,1% 2,1% 10,5% 13,7% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 6 20 37 63 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

9,5% 31,7% 58,7% 100,0% 

% within Habilitações 66,7% 74,1% 62,7% 66,3% 

% of Total 6,3% 21,1% 38,9% 66,3% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 2 5 12 19 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

10,5% 26,3% 63,2% 100,0% 

% within Habilitações 22,2% 18,5% 20,3% 20,0% 

% of Total 2,1% 5,3% 12,6% 20,0% 

Total 

Count 9 27 59 95 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

9,5% 28,4% 62,1% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,5% 28,4% 62,1% 100,0% 
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Tabela 72 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 

   
Zara Lanidor El Dorado 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 

à montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 5 3 5 13 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

38,5% 23,1% 38,5% 100,0% 

% within Marca 13,2% 10,0% 18,5% 13,7% 

% of Total 5,3% 3,2% 5,3% 13,7% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 27 22 14 63 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

42,9% 34,9% 22,2% 100,0% 

% within Marca 71,1% 73,3% 51,9% 66,3% 

% of Total 28,4% 23,2% 14,7% 66,3% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 6 5 8 19 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

31,6% 26,3% 42,1% 100,0% 
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% within Marca 15,8% 16,7% 29,6% 20,0% 

% of Total 6,3% 5,3% 8,4% 20,0% 

Total 

Count 38 30 27 95 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

40,0% 31,6% 28,4% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 31,6% 28,4% 100,0% 

 

Tabela 73 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Desiludiu-me 24 24,0 28,6 28,6 

Correspondeu às minhas expectativas 52 52,0 61,9 90,5 

Superou as minhas expectativas 8 8,0 9,5 100,0 

Total 84 84,0 100,0 
 

Missing Não respondeu 16 16,0 
  

Total 100 100,0 
  

 

Tabela 74 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Sexo Crosstabulation 

   
Sexo 

Total 

   
Feminino Masculino 

Sabendo agora que a montra 
Desiludiu-me Count 22 2 24 
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1 corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à montra 

da El Dorado… 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

91,7% 8,3% 100,0% 

% within Sexo 32,8% 11,8% 28,6% 

% of Total 26,2% 2,4% 28,6% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 40 12 52 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

76,9% 23,1% 100,0% 

% within Sexo 59,7% 70,6% 61,9% 

% of Total 47,6% 14,3% 61,9% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 5 3 8 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within Sexo 7,5% 17,6% 9,5% 

% of Total 6,0% 3,6% 9,5% 

Total 

Count 67 17 84 

% within Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a montra 

3 à montra da El Dorado… 

79,8% 20,2% 100,0% 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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% of Total 79,8% 20,2% 100,0% 

 

Tabela 75 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Idade Crosstabulation 

   
Idade 

Total 

   
Dos 18 aos 34 

anos 

Dos 35 aos 54 

anos 

55 e mais 

anos 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 15 6 3 24 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

% within Idade 27,3% 27,3% 42,9% 28,6% 

% of Total 17,9% 7,1% 3,6% 28,6% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 35 13 4 52 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

67,3% 25,0% 7,7% 100,0% 

% within Idade 63,6% 59,1% 57,1% 61,9% 

% of Total 41,7% 15,5% 4,8% 61,9% 

Superou as minhas 
Count 5 3 0 8 



144 

 

expectativas % within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

62,5% 37,5% ,0% 100,0% 

% within Idade 9,1% 13,6% ,0% 9,5% 

% of Total 6,0% 3,6% ,0% 9,5% 

Total 

Count 55 22 7 84 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

65,5% 26,2% 8,3% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,5% 26,2% 8,3% 100,0% 

 

Tabela 76 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Habilitações Crosstabulation 

   
Habilitações 

Total 
   

Até ao 3º ciclo 

Ensino 

secundário ou 

equivalente 

Ensino 

superior 

Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a 

montra 2 à montra da 

Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 3 7 14 24 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

12,5% 29,2% 58,3% 100,0% 
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% within Habilitações 33,3% 31,8% 26,4% 28,6% 

% of Total 3,6% 8,3% 16,7% 28,6% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 6 13 33 52 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

11,5% 25,0% 63,5% 100,0% 

% within Habilitações 66,7% 59,1% 62,3% 61,9% 

% of Total 7,1% 15,5% 39,3% 61,9% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 0 2 6 8 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Habilitações ,0% 9,1% 11,3% 9,5% 

% of Total ,0% 2,4% 7,1% 9,5% 

Total 

Count 9 22 53 84 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à 

montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

10,7% 26,2% 63,1% 100,0% 

% within Habilitações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,7% 26,2% 63,1% 100,0% 

 

Tabela 77 

Sabendo agora que a montra 1 corresponde à montra da Zara, a montra 2 à montra da Lanidor e a montra 3 à montra da El 

Dorado… * Marca Crosstabulation 

   
Marca 

Total 
   

Zara Lanidor El Dorado 
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Sabendo agora que a 

montra 1 corresponde à 

montra da Zara, a montra 2 

à montra da Lanidor e a 

montra 3 à montra da El 

Dorado… 

Desiludiu-me 

Count 13 7 4 24 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

54,2% 29,2% 16,7% 100,0% 

% within Marca 48,1% 25,9% 13,3% 28,6% 

% of Total 15,5% 8,3% 4,8% 28,6% 

Correspondeu às minhas 

expectativas 

Count 12 19 21 52 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

23,1% 36,5% 40,4% 100,0% 

% within Marca 44,4% 70,4% 70,0% 61,9% 

% of Total 14,3% 22,6% 25,0% 61,9% 

Superou as minhas 

expectativas 

Count 2 1 5 8 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

25,0% 12,5% 62,5% 100,0% 

% within Marca 7,4% 3,7% 16,7% 9,5% 

% of Total 2,4% 1,2% 6,0% 9,5% 

Total 

Count 27 27 30 84 

% within Sabendo agora 

que a montra 1 

corresponde à montra da 

Zara, a montra 2 à montra 

da Lanidor e a montra 3 à 

montra da El Dorado… 

32,1% 32,1% 35,7% 100,0% 

% within Marca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,1% 32,1% 35,7% 100,0% 

 

 


