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 Abstract 

 

 The current market saturation, which is reflected into an increasing offer of products with 

similar characteristics and into the difficulty of holding loyal clients to the brand, leads to an urgent 

need of developing strategies that catch the eye of the consumer. A big amount of those actions 

is related to the implementation of temporary promotions (monetary and non-monetary) with the 

intent of satisfying the search for the product and to gather more and more consumers. 

 

 The aim of this dissertation is to study and to analyze from a critical perspective a market 

leader company (Nestlé), on a very competitive category: breakfast cereals. Nestlé was founded 

in 1886, in Switzerland, but it was only in 1918 that it undergone its first great expansion as a 

company, much due to the World War I. Since the time of its foundation until nowadays, Nestlé 

keeps increasing its market share in products that vary from cosmetics to perishables. 

 

 Sales data were analyzed from January 2013 to December 2014 for two products (for 

confidentiality issues they are nominated Product X and Product Y) and for nine retailers (Retailer 

1, Retailer 2,…, Retailer 9). Regarding the promotions, four different ones were analyzed for 

product X and stood out as more effective “Take 3 Pay 2” and “800 g + 200 g”. Only one type of 

promotion was analyzed for product Y. 

 

 Nestlé’s high frequency promotions towards their retailers suggest an approach to a 

stockpiling policy. In a general way, Nestlé’s sales increase during these periods. However, if the 

sales of normal packages are segregated from the sales of promotional packages, there’s a 

decrease on the first ones, which may indicate some sort of category and brand cannibalism. In 

general, it can be concluded that the promotion policies used by Nestlé are effective but would 

benefit of an operational reevaluation.   
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 Resumo 

 
 A atual saturação dos mercados, refletida numa oferta cada vez maior de produtos com 

características semelhantes e na dificuldade em manter clientes leais à marca, leva a que seja 

cada vez mais importante desenvolver estratégias que captem a atenção do consumidor. Grande 

parte dessas ações passa pela prática temporária de promoções (monetárias e não-monetárias) 

com o intuito de satisfazer a procura e angariar um maior número de consumidores. 

 

 Esta dissertação teve como objetivo estudar e analisar de forma crítica as promoções de 

uma empresa líder de mercado (Nestlé), numa categoria em que existe bastante competição: 

cereais de pequeno-almoço. A Nestlé foi fundada em 1866, na Suíça, mas só em 1918 se deu a 

primeira grande expansão da empresa, no período adjacente à Primeira Guerra Mundial. Desde 

o período da sua criação até hoje, a Nestlé continua a aumentar a sua cota de mercado em 

produtos que vão desde a cosmética aos produtos alimentares.  

 

 Foram analisados dados de vendas relativos ao período entre Janeiro de 2013 e 

Dezembro de 2014 para dois produtos (que por questões de confidencialidade serão 

denominados Produto X e Produto Y) e para 9 retalhistas (Retalhista 1, Retalhista 2,…, Retalhista 

9). Relativamente às promoções, foram analisadas 4 promoções para o produto X, das quais se 

destacaram como sendo mais eficazes a promoção “Leve 3 Pague 2” e a promoção”800 g + 200 

g” e foi analisada uma promoção para o produto Y. 

 

 A frequência elevada com que a Nestlé aplica promoções aos seus retalhistas sugere 

uma aposta numa política de stockpiling. De uma forma geral, as vendas por parte da Nestlé 

aumentam nestes períodos, no entanto, se as vendas de embalagens normais forem separadas 

das vendas de embalagens em promoção, verifica-se um decréscimo nas vendas das primeiras, 

o que pode significar que haja algum canibalismo dentro da mesma categoria e marca. Em suma 

conclui-se que no geral, as políticas de promoção utilizadas pela Nestlé são eficazes, mas 

poderiam beneficiar de uma revisão operacional. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 1.1 Contextualização 
 

Hoje em dia, com a saturação cada vez maior dos mercados e a necessidade de haver 

uma diferenciação entre um crescente número de produtos com características idênticas, torna-

se fundamental o desenvolvimento de ações que permitam captar a atenção do consumidor. De 

entre estas destacam-se as promoções, objeto de estudo nesta dissertação, que têm ganho uma 

importância cada vez maior no orçamento de marketing, quer por parte dos retalhistas, quer por 

parte das empresas fabricantes ou distribuidoras. A “fatia” do orçamento da comunicação 

alocada às promoções é por isso muitas vezes superior à da publicidade (Blattberg, Briesch e 

Fox, 1995).  

 

Encontram-se diversas definições para o conceito de promoção de vendas na literatura. 

Kotler (1988, p.645) define promoção como: “a diverse collection of incentive tools, mostly short-

term, designed to stimulate quicker and/or greater purchase of a particular product by consumers 

or the trade”. Schultz e Robinson (1982, p.8), põem o foco no incentivo dado às vendas: “Sales 

promotion is the direct inducement or incentive to the sales force, the distributor, or the consumer, 

with the primary objective of creating an immediate sale”. Webster (1971, p.556) restringe a 

definição ao impulso do consumidor na ação de compra no curto-prazo: “Sales promotion, deals, 

and display can be defined under the general term of ‘short-term inducements to customer buying 

action”. Por sua vez, Davis (1981, p.536) propõe -“Sales promotion represents those marketing 

efforts that are supplementary in nature, are conducted for a limited period of time, and seek to 

induce buying”- e Beltov, Jorgensen e Zaccour (2006, p.10) -“A retail price promotion, or price 

deal, is a reduction of a brand's regular consumer price, lasting for a short period of time”- põem 

a ênfase no carácter transitório das ações de promoção de vendas. 

 

Em suma, as promoções são todos os incentivos temporários e de curto prazo que 

expõem um determinado produto/serviço ao consumidor, com o objetivo de o atrair, para que 

seja o escolhido de entre todos os possíveis produtos/serviços, e promover o ato da compra.   

 

Para os consumidores, as promoções podem-se refletir em ganhos monetários, podem 

encorajar a aquisição de novos produtos nunca antes experimentados e podem até despoletar 

um conjunto de emoções que vai influenciar as decisões no ato da compra (quer pela positiva, o 

que se vai refletir num aumento de vendas, quer pela negativa, caso o consumidor ache que o 

produto está em desconto por ser de baixa qualidade). Para os fabricantes e retalhistas, as 

promoções são essenciais na atração de consumidores, o que se pode traduzir num aumento do 

tráfego de pessoas nas lojas, podem influenciar a procura pela categoria a curto-prazo, podem 
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encorajar o “brand-switching” (troca de uma marca por outra) e desencorajar a entrada de 

potenciais rivais no mercado (Tsai e Lee, 2014). O sucesso de uma promoção depende da 

análise de alguns fatores, entre eles, o lucro gerado pelas vendas do produto em promoção, o 

“brand-switching” causado pelos consumidores que mudaram de marcas que se encontram a 

preços normais para a marca em desconto, o aumento das vendas de produtos complementares 

do produto em promoção, ou mesmo, o aumento de tráfego na loja, que por sua vez dá origem 

a aumentos nas vendas de outros produtos (Beltov, Jorgensen e Zaccour, 2006). 

 

 1.2 Objetivo do trabalho 
 

Esta dissertação visa estudar o impacto das promoções nas vendas de um produto, 

utilizando como caso de estudo os cereais de pequeno-almoço da empresa Nestlé Portugal. Para 

isso, vai ser efetuada uma análise estatística a séries de vendas referentes ao período entre 

Janeiro de 2013 e Dezembro de 2014, por forma a estimar o impacto das ações promocionais 

históricas, correspondentes a diferentes tipos de promoção. O objetivo final será o de extrair 

conclusões que permitam melhorar no futuro as previsões de vendas da empresa, tentando 

diminuir os custos provenientes de falhas nesta área, que podem ir desde inventário em excesso, 

canibalização de outros produtos que não estejam em promoção, ou ruturas de stock que 

possam levar ao não cumprimento de pedidos dos retalhistas, com as consequências daí 

decorrentes. 

 

 1.3 Estrutura da dissertação 

 

No que diz respeito à estruturação da dissertação, no capítulo 2 é efetuada uma revisão 

da literatura, procurando identificar os diversos tipos de promoção de vendas e as diferentes 

técnicas usadas pelos autores para procurar medir o efeito dessas mesmas promoções. O 

capítulo 3 é dedicado à abordagem metodológica seguida. Esse capítulo começa com uma breve 

introdução à empresa Nestlé, expondo um pouco da sua história quer a nível nacional, quer a 

nível internacional. Seguidamente, apresenta-se a estrutura dos dados recolhidos e o trabalho 

de pesquisa efetuado, concluindo-se com a apresentação das técnicas estatísticas que irão ser 

utilizadas para explorar em detalhe esses dados, bem como uma pequena introdução ao Modelo 

de Regressão Linear, que vai servir de suporte à análise feita ao longo desta dissertação, na 

qual são avaliados testes de hipóteses quer na Regressão Linear Simples (RLS), quer na 

Regressão Linear Múltipla (RLM) com a utilização de uma variável dummy. No capítulo 4 são 

analisadas as 20 séries temporais que serviram de objeto de estudo e são comparados os 

resultados obtidos entre si. Complementarmente, são comparados os períodos com e sem 

promoção e quais os impactos nas vendas durante cada um destes períodos. Para concluir o 

capítulo, são avaliadas as elasticidades médias totais de cada uma das promoções efetuadas e 
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é colocada a possibilidade de existirem princípios de canibalização. No capítulo 5 são apontadas 

as principais conclusões gerais de toda a dissertação.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 2.1 Tipos de promoções 

 

Neste subcapítulo, os vários tipos de ações promocionais vão ser agrupados segundo 

três variáveis: quem as pratica; quando o produto é consumido; e se as promoções são 

monetárias ou não monetárias. 

 

 2.1.1 Promoções segundo quem as pratica 
 

Tendo em conta que as promoções podem ser geradas por fabricantes e/ou por 

retalhistas, não é de estranhar que os seus objetivos sejam diferentes. No que diz respeito aos 

primeiros, os seus objetivos podem ir desde a atração de novos clientes, ao aumento do “brand 

awareness”, ao escoamento de mercadoria para os retalhistas ou, simplesmente, ao uso da 

promoção como uma ferramenta para aumentar a competitividade. Em relação aos segundos, o 

seu principal objetivo é gerar tráfego na loja/superfície comercial, podendo também pretender, 

apenas, escoar inventário em excesso (Persson, 1995). 

 

De modo a ir ao encontro destes objetivos, as ações de promoção podem ser divididas 

em três tipos: Promoções entre fabricante e retalhista (subsídios, cupões, incentivos financeiros, 

concursos, …); Promoções entre retalhista e consumidor (redução do preço, ofertas, cupões, 

ações premium, EDLP (Every Day Low Price), …); Promoções entre fabricante e consumidor 

(cupões, amostras, descontos por pack, acções premium, …) (Persson, 1995). 

  

 2.1.2 Promoções segundo a variável-tempo 
 

As promoções podem, também, dividir-se em dois grandes grupos, caso haja (ou não) 

um intervalo de tempo entre a aquisição e o usufruto do produto: promoções em que o 

consumidor usufrui do produto imediatamente após a compra e promoções em que o consumo 

do produto apenas se dá passado um intervalo de tempo. Tsai e Lee (2014) defendem que o 

consumidor se sente mais satisfeito e realizado quando pode usufruir do produto pouco tempo 

depois de pagar. Quanto mais tarde forem consumidos/utilizados os produtos, menor será a 

satisfação, o que pode causar um efeito negativo na lealdade à marca e na repetição de compra. 

Mendez et al. (2015) realçam dois estudos: o primeiro, realizado em Hong Kong, incidia em 

produtos de higiene e cosmética, e teve como resultado a preferência dos consumidores em 

“instant rewards” (o produto pode ser consumido/utilizado no ato da compra ou os ganhos 

monetários provenientes da promoção são gerados imediatamente após a compra) sobre 

“delayed rewards” (o produto apenas pode ser consumido/utilizado mais tarde ou os ganhos 

monetários ligados à promoção provirão de compras futuras). O segundo estudo foi efetuado na 

Índia e tinha como objetivo comparar diversos tipos de promoções e relacioná-los com a 
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influência no comportamento do consumidor. Também neste caso se concluiu que os métodos 

de promoção preferidos foram os de “consumo no momento”. Neste segundo caso, os autores 

defendem que uma das causas poderia ser o facto de os consumidores não terem 

conhecimentos e educação sobre o assunto e como tal preferiam descontos imediatos que lhes 

permitissem usufruir do produto imediatamente, em vez de usarem cupões que levariam a 

descontos futuros. 

 

 2.1.3 Promoções monetárias/não-monetárias 
 

Por fim, bastantes autores fazem a distinção entre promoções monetárias e promoções 

não-monetárias (Santini et al., 2015; Palazón-Vidal e Delgado-Ballester, 2005; Ramezani e 

Heidarzadeh, 2014; Mendez et al., 2015). Neste caso, tal como como os próprios nomes indicam, 

promoções monetárias são aquelas que envolvem diretamente cortes nos preços e promoções 

não-monetárias não se referem a descontos nos preços, mas sim a ofertas, como brindes. 

Associadas a estes dois tipos, existem diferentes atitudes e emoções provocadas nos 

consumidores, sendo que as monetárias geralmente provocam efeitos a curto prazo e estão 

ligadas a perceções utilitárias, e as não-monetárias provocam efeitos a longo-prazo e estão mais 

ligadas a perceções hedónicas. As promoções monetárias podem ser percecionadas pelos 

consumidores como poupanças ou reduções de custo e são vistas apenas como redução do 

preço do produto, enquanto as promoções não-monetárias são vistas como ganhos, ou seja, não 

influenciam o preço referência do produto, e como tal, não diminuem a qualidade percecionada 

e a imagem da marca (Diamond e Johnson, 1990). 

 

Dentro das promoções monetárias, um tipo de promoção muito comum é a promoção 

condicional. Este tipo de promoção é caracterizado por haver uma condição que tem que ser 

verificada para que o cliente usufrua do desconto (ex: desconto de 10 euros em compras 

superiores a 100 euros). Estudos provam que este tipo de promoção é mais eficiente quando o 

consumidor não tem uma ideia concreta sobre o que quer comprar e é movido pelo impulso 

(Grewal et al., 2011). 

 

No que diz respeito aos cortes nos preços, estas promoções são muitas vezes 

acompanhadas por sinais ou cartazes espalhados pela loja, ou mesmo, na prateleira em que se 

encontram os produtos em desconto. Estes anúncios podem ainda ser publicitados noutros 

meios como jornais, televisão ou rádio, sempre com o objetivo de aumentar o tráfego de pessoas 

na loja, aumentar as vendas quer dos produtos em promoção, quer de produtos que se 

encontram a um preço normal mas que têm maior visibilidade com o aumento do tráfego ou que 

são, simplesmente, complementares dos produtos em promoção. Em contrapartida, pode dar-se 

uma canibalização que tem origem no facto dos consumidores mudarem de produtos que estão 

a um preço normal para produtos em desconto (Beltov, Jorgensen e Zaccour, 2006).  
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Santini et al. (2015) distinguem estes dois tipos de promoção (monetária e não-

monetária) da seguinte forma: As promoções monetárias são as mais utilizadas para aumentos 

de vendas e atração de consumidores a curto-prazo, pois proporcionam recompensas imediatas 

e benefícios utilitários. As promoções não-monetárias são mais direcionadas para efeitos a 

longo-prazo (como por exemplo o fortalecimento e enriquecimento da marca) e para os 

benefícios hedónicos (despoletam sensações de conforto, realização pessoal e de desejo). Os 

autores concluíram que os efeitos das promoções monetárias são maiores na intenção de 

compra, por parte dos consumidores, do que os efeitos das promoções não-monetárias, ou seja, 

verifica-se um aumento de “brand switching” nas promoções monetárias. Concluíram, também, 

que se a perceção da qualidade de um produto em promoção for sobretudo utilitária, este atrai 

um maior número de consumidores se for aplicada uma promoção monetária e que caso a 

perceção de qualidade de um produto em promoção seja hedónica, verifica-se o mesmo se for 

aplicada uma promoção não-monetária. 

 

Palazón-Vidal e Delgado-Ballester (2005) também distinguem as promoções monetárias 

das promoções não-monetárias, associando as primeiras a benefícios utilitários e as últimas a 

benefícios hedónicos. Os autores defendem que as promoções monetárias geram um menor 

número de associações (menor conhecimento de marca) nos consumidores pois dão enfâse a 

apenas uma associação, o preço. Ou seja, os consumidores pensam apenas no que estão a 

poupar, e não pensam na qualidade, características, da marca em desconto. As promoções não-

monetárias dão enfâse a emoções e sentimentos, tirando a atenção do preço. As marcas 

deixadas na memória do consumidor por estas emoções e sentimentos duram mais e têm um 

efeito mais positivo, do que a associação do desconto de preço relacionada com as promoções 

monetárias.  

 

Um estudo levado a cabo por Ramezani e Heidarzadeh (2014) contradiz os autores 

anteriores. Os autores chegaram à conclusão que promoções monetárias não tinham uma 

influência negativa na marca. A justificação para tal conclusão foram as condições económicas 

no país onde decorreu o caso de estudo (Irão) e o facto de a promoção ter sido aplicada apenas 

uma vez. Para além disso, as promoções não-monetárias tiveram um efeito positivo na “brand-

equity”. Segundo os autores, a pergunta que deve ser feita ao consumidor para analisar se uma 

promoção teve um efeito negativo ou positivo numa marca é “Comprou esta marca porque gosta 

da marca em si ou porque estava em promoção?”. Caso a resposta seja devido à promoção, 

então a mesma teve um efeito negativo no consumidor. Na mesma direção, Mendez et al. (2015) 

realizaram um estudo que consistia na análise do comportamento dos consumidores quando 

confrontados com um desconto de 20% na compra de dois desodorizantes. Neste caso, os 

resultados demonstraram que uma promoção monetária teve um efeito positivo no reforço da 

lealdade à marca (“brand loyalty”). 
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Lowe e Barnes (2011) avaliaram de que forma o consumidor reage a promoções 

monetárias e não-monetárias em categorias novas e que impactos têm no preço de referência 

do consumidor. Inicialmente, os autores compararam a introdução de um produto a preço baixo 

e a introdução desse produto com um preço mais elevado mas num sistema de BOGO (Buy-

One-Get-One, ou seja, com a oferta de uma segunda unidade). Neste caso, o preço de referência 

do consumidor verificou-se mais alto na promoção não-monetária (BOGO). Em seguida, os 

autores concluíram que se a noção de risco percebido pelo consumidor entrar na equação, as 

promoções monetárias tornam mais provável a aquisição do produto devido ao facto de o 

consumidor perceber que “está a pagar um preço baixo por um produto novo, cujo risco de não 

satisfazer uma determinada necessidade é alto”, ou seja, é basicamente um trial do produto por 

um preço reduzido. Esta afirmação vai contra as conclusões de outros autores citados 

anteriormente que analisaram produtos comuns em categorias já existentes.   

 

 2.2 Determinantes da compra de um produto em promoção 
 

O consumidor procura constantemente satisfazer as suas necessidades através da 

utilização do mínimo de recursos, de forma a maximizar o seu conforto e bem-estar. As 

promoções (monetárias e não-monetárias) podem ser uma forma de alcançar essas sensações.  

Em muitas categorias de produtos, a frequência com que se fazem promoções é maior 

do que a frequência de compra por parte do consumidor. Isto deve-se ao facto de existirem 

inúmeras categorias de produtos com tempo de vida elevado (detergentes, farinha, açúcar, 

sal…), verificando-se que a frequência de compra é menor do que a frequência das visitas que 

o consumidor faz ao estabelecimento comercial (Persson, 1995). Como tal, a quantidade e 

duração das promoções feitas nestes produtos é maior, de forma a captar a atenção do 

consumidor, mesmo que ele ainda não necessite de comprar o produto em questão outra vez. 

Após a escolha da categoria, o consumidor decide a quantidade de produto que pretende. Um 

desconto de quantidade pode levar a que mais unidades sejam compradas e provocar um efeito 

de ”stockpiling”, que consiste na acumulação de inventário, por parte do consumidor, de modo a 

beneficiar ao máximo de uma promoção. Por fim, resta a escolha da marca a adquirir. O preço 

está sempre ligado à opinião que o consumidor forma sobre uma marca, não sendo os preços 

mais baixos sempre a preferência. Estes podem ser aliados a baixa qualidade ou pode dar-se o 

caso de o consumidor, após a compra de um produto em desconto, memorizar um preço de 

venda inferior ao preço normal, o que pode ter um efeito futuro negativo na marca. A escolha de 

uma marca pode vir de consumidores leais que compram regularmente ou, de novos 

consumidores para a marca, por vezes através de um “brand switching”, em que o consumidor 

passa a preferir uma marca por ela se encontrar em desconto na altura da compra.  

 

Gupta (1988) elaborou um estudo cuja questão central era: “Durante um período de 

promoção, o aumento nas vendas de um produto deve-se a “brand-switchers”, a consumidores 

que antecipam uma compra que iriam fazer no futuro ou ao efeito de “stockpiling”?”. Os seus 
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resultados indicam que 84% do aumento das vendas teve origem em “brand-switchers”, 14% do 

aumento das vendas deveu-se a antecipação de compra, e apenas 2% do aumento das vendas 

se deveu a “stockpiling”. Uma das justificações para este último valor ser tão baixo é o facto do 

alvo deste estudo ter sido um produto perecível (neste caso o café), e como tal, a maior parte 

dos consumidores inferiu que não seria benéfico armazenar um produto cuja frescura poderia 

sofrer alterações. Para além disto, e mencionando um aspeto que vai ser explorado em maior 

detalhe no subcapítulo seguinte, o autor conclui que a promoção teve um efeito positivo no curto-

prazo, mas salvaguardando a opinião de que efeitos negativos poderiam surgir, caso a janela 

temporal do caso de estudo se alargasse, entrando no conceito de longo-prazo. 

 

Neslin e Srinivasan (2002) sugerem como justificação para o efeito de “stockpiling” o 

facto de os consumidores reconhecerem que um determinado produto está mais barato do que 

o normal temporariamente e, portanto, compram unidades adicionais. Para além disso, os 

consumidores que têm uma opinião melhor formada sobre o produto em questão, são os que em 

maior quantidade usufruem da promoção e adquirem um maior número de artigos. Este efeito 

está ligado à perecibilidade do bem. 

 

Bell, Chiang e Padmanabhan (1999) diferenciam dois tipos de fatores que influenciam 

produtos em promoção: os que podem influenciar as vendas de uma categoria de produto e os 

que podem influenciar as vendas de uma marca. De entre muitos, são de realçar: 

  

Fatores que influenciam as vendas da categoria em promoção: 

 

-“Share of budget”: Quanto maior for o peso no orçamento de uma categoria, maior será 

a tendência do consumidor acelerar a sua compra, ou seja, maior será a probabilidade 

de o consumidor adquirir maiores quantidades do produto. Os consumidores 

denominados de “heavy users” são os que, teoricamente, responderão melhor à 

promoção, pois têm bons conhecimentos e opiniões bem formadas relativas aos 

produtos da categoria; 

-“Brand Assortment”: Quanto maior for a variedade de marcas que uma categoria 

oferece, maior será a probabilidade do consumidor escolher uma dessas marcas; 

-“Size Assortment”: Quanto maior for a variedade de tamanhos dos lotes à venda, a partir 

dos quais o consumidor pode retirar informação mais detalhada sobre o desconto por 

unidade, mais facilmente são satisfeitas as necessidades deste consumidor;  

-“Storability”: Produtos de fácil armazenamento tendem a despoletar “stockpiling” e 

variações no tempo de intervalos de compra, ou seja, o consumidor pode comprar 

maiores quantidades em resposta a uma promoção, o que aumenta o intervalo de tempo 

até à próxima compra; 



9 
 

-“Necessity”: Promoções em produtos do tipo “compra por impulso” obtêm uma maior 

resposta por parte do consumidor do que produtos que sejam essenciais e que 

indispensáveis ao consumidor. 

 

  

 

 Fatores que influenciam as vendas da marca em promoção: 

 

-“Relative Price Position”: As marcas consideradas “premium” são as que sofrem uma 

maior variação nas vendas quando estão (ou não) em promoção; 

-“Price Variability”: A estabilidade no preço de um produto é essencial para que o 

consumidor consiga identificar quando está em vigor uma promoção. Quanto maior for a 

variabilidade nos preços, menor será a resposta a uma promoção; 

-“Brand Experience”: Uma promoção numa marca que já tenha sido experimentada por 

uma grande parte dos consumidores, obterá uma maior resposta; 

-“Brand Loyalty”: As vendas das marcas com lealdade elevada por parte dos seus 

consumidores sofrem variações maioritariamente devido à quantidade comprada, e não 

devido ao “brand switching”. 

 

Para além dos fatores acima descritos, Raghubir, Inman e Grande (2004) defendem que 

existem 3 aspetos a ter em conta quando uma promoção de um produto é desenhada: o 

aspeto económico que consiste num incentivo económico imediato para a compra do 

produto (seja ele monetário ou não-monetário); o aspeto informativo que consiste na 

apresentação relevante de informação do produto de forma a cativar o consumidor; e o 

aspeto afetivo que despoleta emoções no consumidor. Os autores apresentam um 

exemplo semelhante ao descrito na Figura 1, em que estes 3 aspetos são analisados, e 

são apresentadas possíveis justificações.  
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Figura 1 – Exemplo adaptado de Raghubir, Inman e Grande (2004) 

 

 2.3 Efeitos das promoções a curto-prazo e a longo-prazo 
 

Um efeito positivo para uma marca após uma promoção dar-se-ia, apenas, se após essa 

promoção, aumentassem as vendas do produto, ou se o consumidor que usufruísse da promoção 

voltasse a comprar o produto. Contudo, estudos feitos ao longo dos anos sugerem que não 

existem efeitos positivos a longo-prazo para uma marca, e que podem mesmo ser verificados 

efeitos negativos, caso a marca em questão se insira numa categoria em que é fácil fazer 

“stockpiling” (Dawes, 2004). 

 

Dawes (2004) efetuou um estudo com o objetivo de perceber quais os efeitos de uma 

promoção bem-sucedida no (1) longo prazo, numa marca; (2) no curto prazo, na expansão do 

volume de uma categoria; (3) no imediato, em retalhistas rivais e no (4) longo prazo, no retalhista 

que fez uma promoção numa categoria. A primeira conclusão a que chegou foi que não existem 

efeitos estatisticamente relevantes no volume de produtos vendidos da marca que sofreu a 
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promoção, nas semanas que seguiram ao final da promoção. Concluiu também que existe um 

aumento imediato no volume de vendas da categoria que sofreu a promoção logo após o início 

desta, ou seja, pode existir uma relação entre o aumento de vendas de um produto que entra em 

promoção e outros produtos da mesma categoria. No que diz respeito a retalhistas rivais, 

verificou que apenas um em três retalhistas sofreu uma queda nas vendas durante o período em 

que se deu a promoção, o que na prática não permite retirar conclusões certas sobre as causas 

que levaram a tal acontecimento. Uma das causas pode ser a situação geográfica da loja rival, 

o que leva a que alguns consumidores possam ter preferido a loja com produtos em promoção, 

por ser perto da loja a que habitualmente vão. Por fim, o impacto nas vendas da categoria após 

a promoção foi negativo: o volume de vendas aumentou exponencialmente durante o período 

em que se deu a promoção, mas nas 10 semanas seguintes registou-se um declínio de 60% das 

vendas na categoria. Algumas causas que podem ter levado a este acontecimento foram o 

“stockpiling” ou o facto de as promoções terem baixado o preço de referência do produto para os 

consumidores. Foi concluído que seria necessário analisar por um período mais alargado para 

que se pudessem retirar conclusões mais acertadas. 

 

No mesmo sentido, Srinivasan et al. (2004) concluíram que as reduções temporárias dos 

preços aumentam as vendas apenas no curto-prazo, sendo os efeitos permanentes a longo prazo 

(semanas e meses seguintes) quase nulos ou mesmo inexistentes. Este período pode ser 

chamado de “dust settling period”, ou seja, período em que a poeira assenta. Durante este 

período é necessário que se cumpram duas regras: após a promoção, não é aconselhável manter 

uma política de preços baixos, o que causaria uma perda permanente dos lucros marginais; e a 

promoção tem que ter gerado um lucro maior do que o lucro padrão ou esperado de maneira a 

cobrir pelo menos as perdas que poderão ser geradas durante o “dust settling period”. 

 

Beltov, Jorgensen e Zaccour (2006) dizem que os consumidores têm a noção de que 

após uma promoção, os preços vão voltar a subir, e como tal, compram em maior quantidade, 

provocando um efeito de “stockpiling” e uma redução nas vendas no período após a promoção. 

Então, os autores defendem que quanto maior for o efeito de “stockpiling”, menor deverá ser o 

desconto. 

 

Jedidi, Mela e Gupta (1999) concluíram que os efeitos a curto-prazo de promoções em 

várias marcas são extremamente positivos. Já os efeitos a longo-prazo revelaram-se bastante 

negativos no que diz respeito ao valor da marca. Os consumidores tornaram-se mais sensíveis 

à mudança no preço após a promoção e o seu preço de referência baixou. Outra conclusão 

retirada diz respeito aos efeitos práticos a longo-prazo que as promoções frequentes podem ter 

num determinado produto. O consumidor pode aprender a esperar pela promoção, e desta forma 

fazer “stockpiling” da sua marca preferida, em vez de trocar de marca-“brand-switching”. Ora, 

isto demonstra que o consumidor se torna menos sensível na escolha do produto e mais sensível 

no que toca à quantidade a comprar. 
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Pauwels, Hanssens e Siddarth (2002) efetuaram um estudo com o objetivo de analisar 

os efeitos imediatos e os efeitos permanentes das promoções relativamente à categoria, marca 

e quantidade dos produtos. Em relação aos efeitos permanentes, apenas 7% das marcas mostra 

alguma evolução, enquanto que quer a categoria, quer a quantidade, não sofrem qualquer 

evolução. Em relação aos efeitos imediatos, estes são bastante maiores para as marcas, 

relativamente aos efeitos sobre a categoria e sobre a quantidade do produto. Concluíram ainda 

que para bens armazenáveis, o impacto total das promoções é maior para a quantidade a 

comprar do que para a escolha da marca e que para bens perecíveis, o impacto total das 

promoções é maior para a escolha da marca do que para a quantidade a comprar.  

  

 2.4 Quem beneficia das promoções: fabricantes e/ou 

retalhistas? 
 

A promoção de vendas é um dos elementos fundamentais do marketing mix e que tem 

vindo a ganhar cada vez mais quota do orçamento alocado ao marketing. Normalmente, as 

promoções envolvem duas entidades que possivelmente poderão sair beneficiadas: fabricante e 

retalhista. Para o fabricante, os ganhos podem vir de duas fontes: procura primária (interesse do 

consumidor por uma categoria de produtos) e “brand-switching”. O caso do retalhista é mais 

complicado de avaliar, visto que este vende diversas marcas (umas podem estar em promoção 

e outras não) e o consumidor pode mudar de uma marca com uma margem de lucro maior para 

uma com margem de lucro menor que esteja em promoção. O ganho do retalhista está também 

dependente do tráfego na loja que provém das promoções (Srinivasan et al., 2004). 

 

Srinivasan et al. (2004) efetuaram um estudo que visava apurar se: as promoções são 

financeiramente atrativas; e se o são, para quem; e ainda o que contribui para os benefícios das 

promoções nas categorias e marcas. A primeira conclusão a que os autores chegaram foi que 

existe um impacto positivo nos rendimentos para os fabricantes. O fabricante beneficia de um 

incremento positivo no fim do “dust settling period”. Em relação ao retalhista, este beneficia de 

um aumento das vendas na categoria durante o “dust settling period”. Portanto, em termos de 

volume de produto, as promoções são atrativas para ambos, fabricante e retalhista. No entanto, 

os ganhos de um retalhista nos artigos que estão em promoção podem ser negativamente 

compensados por perdas na não aquisição de artigos que não estão em promoção, ou seja, 

financeiramente, as promoções são menos atrativas para retalhistas do que para fabricantes. 

Analisando as margens de lucro, a evidência de que as promoções não trazem grande benefício 

financeiro para os retalhistas, é ainda maior. O pouco tráfego nas lojas após uma ação de 

promoção leva à conclusão que grande parte dos consumidores prefere fazer “stockpiling”, o que 

diminui a necessidade de se deslocarem à loja. Em suma, após o período de “dust setling”, as 

promoções têm um impacto positivo nas vendas dos fabricantes, nos seus rendimentos, nas 

vendas da categoria e têm um menor impacto nos rendimentos da loja e no tráfego de 
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consumidores. O impacto é negativo nas margens de lucro dos retalhistas e é menor, mas ainda 

assim negativo, nos rendimentos do retalhista. Para os autores, é necessário responder a uma 

questão essencial: até que ponto deveriam os retalhistas exigir uma compensação aos 

fabricantes, de forma que, pelo menos, o efeito nas suas margens de lucro seja neutro. No que 

diz respeito aos rendimentos do fabricante, existem algumas conclusões a ter em conta: quanto 

maior for a quota de mercado da marca em promoção, menor será o impacto nos rendimentos, 

o que se deve ao efeito positivo originado pelas marcas com grande quota de mercado na 

lealdade dos seus consumidores, ou seja, as marcas com menor quota de mercado irão aliciar 

um maior número de consumidores a fazerem “brand-switching”; quanto maior for a frequência 

das promoções, maior será o impacto nos rendimentos; o impacto nos rendimentos é maior para 

bens armazenáveis do que para bens perecíveis, e a justificação para tal prende-se no facto dos 

bens armazenáveis terem maior durabilidade, e como tal, quando deparado com uma promoção, 

o consumidor tende a comprar em maior quantidade. No que diz respeito aos rendimentos do 

retalhista, conclui-se que: quanto maior for a quota de mercado da marca, menor será o impacto 

nas margens de lucro da categoria (ambos fabricante e retalhista sofrem um impacto maior em 

ações de promoção de marcas com menor quota de mercado); quanto maior for a frequência 

das promoções, maior será o impacto nos rendimentos do retalhista, mas menor será o impacto 

nas suas margens. 

 

Segundo Haans e Gijsbrechts (2011), quando traça um plano de promoções, o retalhista 

tem que ter em conta o tamanho da sua superfície comercial. Os autores concluíram que 

superfícies comerciais com grande área têm maior tráfego de pessoas, e como tal, existe um 

maior número de consumidores que possam sentir-se atraídos por uma promoção. Para além 

disso, as grandes superfícies comerciais atraem maioritariamente consumidores que pretendem 

adquirir um grande número de produtos, facto que também contribui para uma maior adesão a 

uma promoção (os custos de transporte de unidades adicionais no “carrinho de compras” é 

extremamente baixo quando comparado com superfícies comerciais de pequena área, como por 

exemplo uma mercearia local, em que os produtos são transportados na mão ou em pequenos 

cestos). No entanto, um espaço comercial de grandes dimensões também tem um lado negativo, 

como por exemplo o facto de os consumidores darem menor relevância a promoções por não 

terem um grande impacto na conta final devido ao elevado número de produtos que estão a ser 

adquiridos, e torna-se difícil aliciar consumidores que não costumem adquirir a categoria em 

questão, devido à baixa probabilidade de uma passagem pelo corredor correspondente à 

categoria (neste caso, quanto maior for o espaço comercial, menor será esta probabilidade). 

Outra conclusão assinalada pelos autores prende-se com o facto de em grandes superfícies 

comerciais, um maior desconto de preço não atrair mais consumidores. Quando é necessário 

percorrer maiores distâncias para reunir todos os produtos presentes na sua lista de compras, o 

consumidor dá mais valor ao tempo perdido em cada categoria, e portanto, sente-se apenas 

atraído pelo próprio sinal na prateleira que indica a promoção, e não dá muita atenção ao valor 

do desconto. Apesar disso, o valor da faturação da categoria aumenta quando são colocados 
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anúncios e cartazes perto da prateleira em que se encontra o produto, e quanto maior for a 

superfície comercial, mais cartazes podem ser colocados, e consequentemente, o número de 

consumidores expostos à promoção aumenta.  

Um decréscimo no preço de venda de um produto não gera necessariamente maior lucro. 

Apesar de dar origem a um aumento nas vendas e nas receitas, as margens sofrem um impacto 

negativo que afeta bastante os lucros (Jedidi, Mela e Gupta, 1999).  

 

Enquanto os retalhistas são considerados como sendo quem tem o poder na indústria 

dos produtos de supermercado, os fabricantes necessitam de traçar planos de promoção que 

vão de encontro aos objetivos de curto-prazo dos retalhistas e que não ignorem por completo os 

seus objetivos mais orientados para o longo-prazo (Simpson, 2006). Normalmente, os 

fabricantes delineiam um plano que posteriormente é adaptado consoante o que o retalhista 

pretende para a sua loja. Os fabricantes defendem promoções não-monetárias (ofertas de 

amostras ou ofertas de unidades extra) que dão origem a benefícios a longo-prazo para a marca. 

Já os retalhistas pretendem promoções monetárias (descontos de preço, cupões) que vão de 

encontro aos seus objetivos de curto-prazo. Para que as promoções sejam o máximo eficazes e 

eficientes, é necessário desenvolver técnicas de marketing que sejam usadas por todas as 

entidades ao longo da cadeia, de forma a que os objetivos sejam partilhados e haja confiança 

entre todas as entidades. 

 

Uma solução existente para proteger os retalhistas passa por estabelecer parcerias com 

os fabricantes em programas de fidelização de consumidores. Em vez de receberem descontos 

de preço na compra de um produto, os consumidores recebem pontos que futuramente se podem 

transformar em prémios, o que incentiva, de certa forma, o retorno à loja (Grewal et al., 2011). 

Caso este tipo de promoção se revele eficiente e anule os efeitos negativos que dão origem à 

descida do preço de referência, pode-se tornar numa “win-win situation” entre retalhista e 

fabricante. 

 

Neslin e Srinivasan (2002) concluem que como os consumidores leais a uma marca têm 

maior probabilidade e interesse em ajustar o “timing” de compra para coincidir com as 

promoções, os fabricantes deveriam arranjar maneiras de distinguir estes dos consumidores não 

leais e usar estratégias diferentes para uns e outros. Visto que o comportamento racional por 

parte dos consumidores leais em ajustarem os “timings” de compra pode ter um impacto negativo 

nos lucros, os fabricantes deveriam desencorajar esta prática, e ao mesmo tempo especificarem 

os benefícios da promoção de forma a atraírem “brand switchers” e a tentarem limitar o efeito de 

“stockpiling”. 

 
 
 

 2.5 Elasticidade 
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Uma maior elasticidade1 das vendas face a variações no preço ao nível da marca e da 

categoria é positiva tanto para o fabricante como para o retalhista (Srinivasan et al., 2004). Ao 

nível do fabricante, a elasticidade é maior para: marcas com pequena quota de mercado, pois 

têm mais facilidade em atrair novos consumidores (“brand-switchers”) do que marcas com maior 

quota de mercado; marcas com maior frequência de promoções; para bens armazenáveis, pois 

é mais fácil para o consumidor usufruir de “stockpiling”; e em categorias com poucas SKUs (Stock 

Keeping Unit). Ao nível do retalhista, a elasticidade é maior para: marcas com maior frequência 

de promoções; para promoções com descontos menores; para bens armazenáveis e para 

categorias com menor número de SKUs. O impacto nas margens do retalhista é maior para 

marcas com menor quota de mercado, para promoções com descontos menores, mas é menor 

para marcas com alta frequência de promoções. 

 

Marcas com maior quota de mercado têm procuras menos elásticas (Blattberg, Briesch 

e Fox, 1995). Os “cross-promotional effects” são assimétricos, ou seja, promoções em marcas 

com maior quota influenciam as marcas com menor quota de maneira desproporcional. Uma 

marca com maior quota de mercado tende a aliciar menos “brand-switchers” do que uma marca 

com menor quota de mercado. 

 

Bell, Chiang e Padmanabhan (1999) defendem que a variação da elasticidade dos 

preços ao nível da marca é influenciada por: 

 -Perceção do consumidor, ao nível emocional, da atratividade de uma promoção; 

-Perceção de como uma promoção pode afetar o consumidor, ao nível da qualidade do 

produto, isto é, se a opinião de um consumidor em relação à qualidade do produto sofre 

um impacto negativo; 

-Características intrínsecas de cada consumidor, tais como a sua disponibilidade 

financeira.  

 

Os resultados do estudo elaborado por Jedidi, Mela e Gupta (1999) referentes à 

elasticidade nos preços e nas promoções revelam o seguinte:  

-Existe um impacto três vezes maior no comportamento relativo ao “brand switching”, do 

que na quantidade a comprar, ou seja, o consumidor tem maior tendência a mudar de 

marca quando se depara com promoções. Apesar disso, os resultados referentes à 

marca com maior quota de mercado analisada sugerem que, uma mudança de preço 

nesta tem um impacto maior na decisão de quantidade a comprar, o que se pode dever 

ao facto de a maior parte dos consumidores já comprarem esta marca, e como tal, a 

decisão recai apenas sobre a quantidade a adquirir de produto; 

-A elasticidade das promoções a curto-prazo é bastante superior à elasticidade das 

promoções a longo-prazo, o que sugere que a resposta a curto-prazo por parte dos 

consumidores é bastante mais positiva. Mais especificamente, 90% dos efeitos positivos 

                                                           
1 Todas as elasticidades referidas dizem respeito à elasticidade procura-preço 
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das promoções a curto prazo diz respeito à escolha da marca, ou seja, as promoções 

têm um efeito maior em fazer os consumidores mudar de marca do que fazê-los comprar 

maior quantidade de produto. Quando analisados os resultados referentes às promoções 

a longo-prazo, verifica-se o oposto, ou seja, a elasticidade é maior no que diz respeito à 

quantidade. 

 

Slotegraaf e Pauwels (2008) defendem que marcas com maior “brand equity” e com 

maior facilidade em introduzir novos produtos no mercado, geram maior elasticidade de vendas 

a longo-prazo, a partir da publicidade e das promoções. Ou seja, o facto de revitalizar uma marca, 

introduzindo novos produtos em promoção, que tenham uma característica diferente do normal 

e que captem a atenção dos consumidores, torna uma promoção mais eficaz no longo-prazo. 

Para além disso, marcas com uma linha de produtos menor obtêm uma maior elasticidade 

promocional que marcas com uma gama de produtos extensa. 

 

Walters e Bommer (1996) avaliaram quais os fatores que poderiam influenciar a 

elasticidade de uma categoria de produtos2. Após a análise dos resultados, os autores 

concluíram que quanto maior for a quota de mercado de uma marca, maior será a elasticidade 

da categoria correspondente. Descontos em marcas com grande quota de mercado estimulam 

uma maior adesão por parte de consumidores que são apanhados desprevenidos e estas marcas 

têm uma maior contribuição para mudanças na variação da faturação de uma categoria. Para 

além disso, os autores concluíram que quanto menor for o preço de uma marca, maior será a 

elasticidade da categoria correspondente. Quando uma marca mais barata entra em promoção, 

é natural que as vendas aumentem mais, e os efeitos de “stockpiling” sejam maiores, do que 

quando uma marca mais cara é promocionada. Por fim, quanto maior for o “bulk”3 de um produto, 

menor será a elasticidade da categoria correspondente. Isto tem a ver com o facto de quanto 

menor for um produto, mais fácil é de o transportar, maior será a probabilidade do consumidor 

comprar unidades adicionais e, consequentemente, maior será o efeito de “stockpiling”. 

 

 2.6 O papel das promoções na “Brand equity” 
 

“Brand equity” (valor de uma marca) é um elemento fundamental no marketing de uma 

empresa e pode ser definido como: “From a cognitive psychology approach, brand equity denotes 

the added value endowed by the brand to the product” (Farquhar, 1989), “A set of brand assets 

and liabilities linked to a brand, its name and symbol that add to or subtract from the value 

provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s customers” (Aaker, 1991), ou “The 

differential effect of brand knowledge on consumer response to the marketing of the brand” 

(Keller, 1993). 

                                                           
2 Os autores definem elasticidade da categoria de um produto como como a mudança nas vendas de 
uma categoria relativas à mudança de 1% no preço de uma marca pertencente a essa categoria. 
3 Bulk diz respeito ao tamanho/peso de um objeto.  
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Palazón-Vidal e Delgado-Ballester (2005, p.179) afirmam que “brand-equity” leva a 

“maiores preços, maior quota de mercado, publicidade e promoções com maior correspondência, 

fácil penetração no mercado e linha de produtos mais eficiente”. Qualquer contacto que o 

consumidor tenha com uma marca ou produto, pode fazer com que este altere (para melhor ou 

para pior) a ideia que tem acerca de um ou de outro.  

  

Aaker (1991) propôs um modelo (Fig. 2) que relaciona 5 componentes que contribuem 

para a “brand equity”, em que, por sua vez, cada um destes está relacionado com diferentes 

fatores/parâmetros que o influenciam/caracterizam: Lealdade à marca (brand loyalty), que se 

traduz em custos reduzidos de marketing, pelo facto de ser mais barato manter e fortalecer 

relações com clientes habituais do que atrair novos, sendo que o aliciamento pode mesmo partir 

de clientes antigos que estejam satisfeitos e que recomendem a marca; Reconhecimento da 

marca (brand awareness), que pode ser avaliado pela facilidade com que uma pessoa a 

reconhece; Qualidade percebida (perceived quality), que está diretamente ligada ao preço 

praticado, à diferenciação de outras marcas através da apresentação de características únicas 

e à facilidade com que se adquire o produto; Associações à marca (brand associations), que são, 

no fundo, todos os triggers que levam o consumidor a pensar/falar na marca; Outros ativos 

proprietários (other proprietary assets), como são exemplos as patentes. 

 

 

Figura 2 – Modelo de Aaker adaptado (Aaker, 1991) 

   

A maior parte dos estudos feitos até hoje relacionam “brand equity” com promoções 

monetárias. Ora, o efeito destas é negativo no que diz respeito à qualidade percebida pelo 
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consumidor (“perceived quality”) e no que diz respeito às associações que este faz com a marca, 

ou seja, a imagem da marca sofre um impacto negativo (Ramezani e Heidarzadeh, 2014). A 

principal razão para esta influência negativa é a diminuição do preço de referência por parte do 

consumidor após uma, ou várias, promoções (na mente do consumidor, a qualidade do produto 

acaba por diminuir). O consumidor passa então a pensar apenas no preço e não na utilidade que 

a utilização da marca pode ter. Ao contrário das promoções monetárias, as promoções não 

monetárias não afetam negativamente o subconsciente dos consumidores. Ofertas ou amostras 

grátis podem reforçar a “brand equity”, fazendo com que o preço de referência do produto não 

se altere, não afetando a qualidade percebida (Palazón-Vidal e Delgado-Ballester, 2005; Buil, 

Chernatony e Martinez, 2011). Estas despertam sentimentos e emoções como o prazer e o 

divertimento. Enquanto as promoções monetárias se relacionam com benefícios utilitários, as 

promoções não-monetárias relacionam-se com benefícios hedónicos. 

 

Blattberg, Briesch e Fox (1995) generalizam que a frequência com que ocorrem 

promoções origina a mudança do preço de referência por parte dos consumidores, o que justifica 

a perda de “brand equity” quando esta frequência é muito elevada. 

 

Valette-Florence, Guizani e Merunka (2011) relacionaram os efeitos da personalidade da 

marca (brand personality – características da marca com as quais o consumidor se relaciona e 

identifica) e das promoções no “brand equity”. A primeira é uma ferramenta de gestão a longo-

prazo e a segunda é um instrumento de curto-prazo de marketing. Os autores concluíram que a 

primeira tem um impacto positivo no valor da marca e a segunda tem um impacto negativo.  

 

 2.7 Canibalização 
 

Este é um tema com bastante relevância no que diz respeito à análise dos resultados de 

uma promoção, no entanto, ainda não existem muitos casos de estudo que deem ênfase a este 

ponto. Persson (1995) distingue dois tipos de canibalização: Intra-categoria (dentro da mesma 

categoria de produtos) e inter-categoria (entre diferentes categorias de produtos). O autor 

analisou promoções referentes a 3 categorias diferentes de produtos e os seus efeitos ao nível 

da canibalização numa loja: café, cereais e massas. Em relação aos cereais, foram aplicadas 

promoções a seis marcas. Apenas numa se verificou uma canibalização intra-categoria completa 

e noutras três verificou-se uma canibalização intra-categoria moderada, ou seja, o aumento da 

faturação não proveio apenas da diminuição das vendas de outros produtos da mesma categoria. 

Em cinco das seis marcas, verificou-se um impacto positivo nas vendas da categoria e verificou-

se também uma canibalização inter-categoria nessas marcas, o que significa que as vendas da 

categoria aumentaram, mas a faturação da loja manteve-se no mesmo nível, concluindo-se que 

outras categorias sofreram um decréscimo nas vendas.  
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Pode-se então concluir que o facto de uma promoção ser muito bem-sucedida para um 

fabricante, pode não o ser para um retalhista ou lojista. Há que analisar as várias parcelas da 

faturação como um todo, e em separado, e só depois se pode concluir se uma promoção trouxe 

benefícios ou prejuízo. 

 

Walters e Bommer (1996) defendem que durante uma promoção, as marcas que 

praticam preços mais reduzidos sofrem uma maior canibalização por parte das marcas que 

praticam preços mais elevados, do que o oposto. Daí pode concluir-se que as promoções em 

marcas mais baratas dão origem a melhores receitas ao nível da categoria de um produto, visto 

que os efeitos de canibalização de outras marcas são menores. 

 

Um dos tópicos que vai ser analisado no caso de estudo desenvolvido nesta dissertação 

é a possível canibalização de produtos em desconto em relação a outros produtos da mesma 

marca que não se encontrem em desconto, e quais as suas consequências nas vendas de uns 

e de outros. 
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3. DADOS E METODOLOGIA 

 

 3.1 Contextualização e caracterização da empresa 
  

 O caso de estudo centra-se nos cereais de pequeno-almoço da Nestlé, pelo que se 

segue uma caracterização da empresa. 

 

 3.1.1 História 
 

A primeira fábrica da Nestlé foi fundada em 1866, na Suíça, por Henri Nestlé, um 

farmacêutico alemão. O primeiro produto em que se especializou tinha o nome de Farine lactée 

e era uma combinação de leite de vaca, farinha e açúcar. Entre 1914-1918, devido à Primeira 

Guerra Mundial e ao crescimento na procura diária de alimentos aliada a este acontecimento, 

deu-se a primeira grande expansão da Nestlé, sendo que no fim da Guerra já possuía 40 fábricas. 

Em 1925 foi introduzido o chocolate na confeção dos seus produtos e em 1938 foi 

lançado o primeiro Nescafé, que rapidamente ganhou popularidade durante a época da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1944). Segue-se um período de constante inovação e criação de novos 

produtos entre 1945-1975, dos quais se pode destacar o Nesquik, cujo nome original era Quik, 

devido à rapidez com que o leite achocolatado era feito.  

No início do século XXI, o foco da empresa passa a ser nutrição, saúde e bem-estar do 

consumidor. 

 Desde a sua criação até aos dias de hoje, a Nestlé continua a adquirir quotas em 

mercados que vão desde produtos de cosmética, a alimentos para animais, passando pela 

secção dos congelados e acabando, claro, nos produtos alimentares. 

 

 3.1.2 Nestlé no mundo 
 

Em 2014, a Nestlé operava em 5 continentes (América, Europa, Ásia, Oceânia e África) 

e empregava um total de 339000 trabalhadores. Os seus lucros rondaram os 84,69 biliões de 

euros sendo divididos da seguinte forma: bebidas líquidas e em pó (22% do lucro total), derivados 

do leite e gelados (18% do lucro total), pratos pré-feitos e auxiliares de culinária (15% do lucro 

total), nutrição e saúde (14% do lucro total), alimentos para animais (12% do lucro total), confeção 

(11% do lucro total), água (8% do lucro total). 
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 3.1.3 Nestlé Strategic Roadmap 

 

Figura 3 - Nestle Strategic Roadmap (Fonte: http://www.nestle.com/aboutus/strategy) 

 
 Tal como se pode verificar na Fig. 3, a estratégia empresarial da Nestlé divide-se em três 

vertentes (Operational Pillars, Growth Drivers e Competitive Advantages) e cada uma dessas 

divide-se em 4 máximas.  

Em primeiro lugar, os Pilares Operacionais (Operational Pillars) subdividem-se em: 

  

 -Compromisso do Consumidor (Consumer Engagement): A Nestlé tenta assumir o 

compromisso com os consumidores de forma a mantê-los informados e interessados pelas 

novidades, e de forma a ensiná-los sobre práticas saudáveis no dia-a-dia. 

 -Eficiência Operacional (Operational Efficiency): Para além de assegurar os melhores 

produtos, a Nestlé desenvolve os melhores processos para eliminação de resíduos e erros, de 

forma a aumentar a eficiência e eficácia, melhorando a qualidade e salvaguardando a segurança 

ao longo de todas as suas operações. 

http://www.nestle.com/aboutus/strategy
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 -“Sempre que, onde quer que, de qualquer maneira” (Whenever, Wherever, However): A 

Nestlé assegura que os seus produtos estão disponíveis sempre que o consumidor quiser, onde 

quer que o consumidor queira e da maneira que ele desejar. 

 -Inovação e Renovação (Innovation and Renovation): O desejo em ser o líder na 

inovação e na renovação de produtos, sistemas e processos está sempre presente nas práticas 

da Nestlé. Entre produtos com uma imagem única e produtos com características inteiramente 

novas, o foco está sempre em manter os consumidores interessados. 

  

 De seguida descrevem-se os Fatores de Crescimento (Growth Drivers): 

 

 -Nutrição, Saúde e Bem-Estar (Nutrition, Health and Wellness): A Nestlé tenta responder 

às necessidades nutricionais dos seus clientes e desenvolver e explorar novas maneiras de usar 

a nutrição como complemento no tratamento de doenças crónicas. 

 -Mercados Emergentes e Produtos com Posicionamento Popular (Emerging Markets and 

Popularly Positioned Products): Estes produtos são dirigidos a novos consumidores com 

pequenos orçamentos e permitem-lhes ter acesso à qualidade imposta em toda a gama Nestlé. 

 -Consumo Fora de Casa (Out-of-Home Consumption): Esta é uma parte da indústria que 

tem crescido bastante recentemente. Espaços que vão desde quiosques ao pé de estradas a 

restaurantes gourmet espalhados em capitais por todo o mundo, ou mesmo caterings 

institucionais em escolas ou hospitais, e que dispõem de produtos Nestlé. 

 -“Premiumisation”: Esta é uma estratégia utilizada com o objetivo de melhorar o nível de 

vida dos consumidores que estão dispostos a pagar um pouco mais por produtos com uma 

qualidade acrescida, criando valor para a empresa ao mesmo tempo.   

 

 Por fim, estas são as Vantagens Competitivas (Competitive Advantages): 

  

 -Pessoas, Cultura, Valores e Atitude (People, Culture, Values and Attitude): Todos os 

trabalhadores da Nestlé, por todo o mundo, regem o seu trabalho por um conjunto de valores e 

comportamentos desenvolvido e em constante adaptação, sempre com os mesmos objetivos e 

metas bem delineados. 

 -Presença Geográfica Incomparável (Unmatched Geographic Presence): Devido à sua 

história de 150 anos, a Nestlé encontra-se numa posição forte em países por todo o mundo. 

 -Capacidade de Investigação e Desenvolvimento Incomparável (Unmatched Research 

and Development Capability): O foco é a ligação entre a inovação, o desenvolvimento e a 

liderança na Nutrição, Saúde e Bem-Estar. 

 -Portfolio de Produtos Incomparável (Unmatched Product and Brand Portfolio): O 

portfólio de produtos abrange toda a gama que vai desde ícones globais aos favoritos locais. 
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 3.1.4 Nestlé em Portugal 
 

A Nestlé entrou em Portugal, em 1923, através da fundação da Sociedade de Produtos 

Lácteos, Lda. Ao longo de pouco mais de 90 anos, foram desenvolvidos, aperfeiçoados e 

comercializados diversos produtos em diversas áreas: alimentação para animais, barras de 

cereais, bebidas, cafés, cereais de pequeno-almoço, chocolates, produtos de culinária, gelados, 

iogurtes, nutrição clínica, nutrição infantil e sobremesas. No passado mais recente, em 2014, a 

Nestlé verificou um aumento nos resultados operacionais em cerca de 21,9%, comparando com 

2013, passando de 19,427 milhões de euros para 23,679 milhões de euros. O resultado líquido 

foi cerca de 17 milhões de euros. 

 

Atualmente, a Nestlé é líder de mercado em Portugal (ocupando o segundo lugar nas 

vendas do grupo na Europa, apenas ultrapassado pelo Reino Unido) na categoria de cereais de 

pequeno-almoço com uma quota de mercado de 36%. A Figura 4 representa um mapa de 

Portugal, no qual estão assinaladas estruturas importantes para a empresa, como a sua sede, 

fábricas, o centro de distribuição e as delegações. Cereais como Chocapic, Estrelitas, Nesquik, 

Golden Grahams ou Fitness fazem parte de uma gama bastante abrangente que cobre todas as 

faixas etárias. Existe uma preocupação e foco constantes na inovação e adaptação às mudanças 

de gosto do consumidor e fazem-se tentativas permanentes para que os cereais se tornem cada 

vez mais saudáveis. Já foram eleitos Marca de Confiança pelos portugueses 11 vezes, em que 

9 dessas vezes ocorreram nos últimos 9 anos. 
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Figura 4 - Mapa Nestlé em Portugal (Fonte: Nestlé) 

 

 3.2 Base de dados e análise a efetuar 

 

A base de dados que vai ser utilizada para a elaboração desta dissertação foi construída 

a partir de informação disponibilizada pela Nestlé Portugal e diz respeito a séries de vendas 

semanais de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2014. Existem 3 categorias presentes na base de 

dados: barras de cereais, cereais de adulto e cereais de criança. Para efeitos do estudo que vai 

ser elaborado, apenas serão consideradas marcas dentro da categoria cereais de criança, por 

ser a categoria que mais promoções faz, sendo que a categoria barras é relativamente nova e 

ainda não tem dados (volume de vendas) suficientes para serem trabalhados, e a categoria 

cereais adulto tem uma gama de produtos relativamente menor e as suas ações de promoção 

são bastante mais escassas do que na categoria cereais criança.  

 

Para cada uma das semanas da janela temporal de 2013 a 2014, a base de dados 

contém valores das quantidades vendidas para dois produtos, por razões de confidencialidade 

aqui designados por Produto X e Produto Y, discriminados de acordo com os nove clientes mais 

importantes da Nestlé (cadeias de supermercado e grossistas) a que se seguirá uma análise 

agregada para os dois tipos de produto. Serão, pois, analisadas 18 (9*2) séries temporais de 
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vendas (quantidades vendidas em toneladas) de acordo com a Tabela 1, mais duas séries 

correspondentes às vendas totais por produto, de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Quantidades vendidas por retalhista e por semana, em toneladas 

  
Semana 
1/2013 

Semana 
2/2013 

Semana 
3/2013 … 

Semana 
52/2014 

Retalhista 1/produto 
X 0,1485 0,162 0,07425 … 3.58575 

Retalhista 1/produto 
Y 0,0405 0,03375 0,0405 … 0,455 

Retalhista 2/produto 
X 2,5245 2,99025 1,65375 … 2.12625 

Retalhista 2/produto 
Y 0,81 1,51875 1,1745 … 0,77625 

… … … … … … 
Retalhista 9/produto 

X … … … … … 
Retalhista 9/produto 

Y … … … … … 
 

 
Tabela 2 - Quantidade vendida total de cada produto por semana, em toneladas  

  
Semana 
1/2013 

Semana 
2/2013 

Semana 
3/2013 … 

Semana 
52/2014 

Total produto X 4,6245 5,2245 2,808 … 6,86175 

Total produto Y 1,37025 4,20525  1,66725 … 0,89775 

Total 5,99475 9,42975 4,47525 … 7,7595 
 

Concomitantemente a esta informação quantitativa sobre as quantidades vendidas, foi 

construída para a mesma janela temporal uma base de dados com informação quantitativa e 

qualitativa relativa às promoções realizadas. As promoções podem variar entre: cortes nos 

preços, aumento da quantidade vendida pelo preço habitual e oferta de uma embalagem na 

compra de duas. 

 

Posteriormente, para cada uma das séries acima referidas, serão utilizadas técnicas 

estatísticas de extrapolação de tendência para permitir estimar, durante o período da ocorrência 

das promoções, o que seriam as vendas expectáveis de cada cliente. Proceder-se-á de seguida 

à análise da diferença entre as vendas realizadas nesse período e o que se estimava que 

acontecesse sem a respetiva promoção. Finalmente, com recurso à análise estatística, procurar-

se-á definir a medida do impacto dos diferentes tipos de promoções de vendas, de acordo com 

a sua tipologia (ver Fig. 5). As técnicas estatísticas utilizadas são descritas sumariamente no 

ponto seguinte. 
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Figura 5 - Gráfico ilustrativo do ajustamento de uma tendência à série de dados para medição do 
impacto da promoção 

 

 3.3 O Modelo de Regressão Linear e testes de hipóteses 

 

O objetivo da Regressão Linear é descrever a relação entre uma variável resposta ou 

dependente (Y) que é a variável que se deseja modelar e uma variável explicativa ou 

independente (x) utilizada para retirar conclusões sobre Y (Montgomery e Runger, 2002).  

 

A Regressão Linear Simples é representada pela equação (1) :  

 

 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀  

 

(1) 

em que a variável resposta Y é uma variável aleatória, 𝑥 é a variável independente controlada 

pelo experimentador e 𝜀 é o erro aleatório que se admite ter média nula e variância 

desconhecida. 

 

 Não estando a população disponível, os coeficientes do modelo podem ser estimados a 

partir de uma amostra. Considerem-se n pares de observações (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), i=1,...,n. Através do 

método dos mínimos quadrados obtém-se estimativas 𝑏0 e 𝑏1 para 𝛽0 e 𝛽1, respetivamente 

dadas por: 

 

 𝑏1 =
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

𝑠𝑥
2

 
(2) 
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 𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� (3) 

 

 Em que: 

 

 
�̅� =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4) 

 

 
�̅� =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(5) 

 

 
𝑠𝑥

2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 
(6) 

 

 
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1

 
(7) 

 

A reta de regressão ajustada resultante é dada por: 

 

 �̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 (8) 

 

No método dos mínimos quadrados procura-se minimizar a soma do quadrado dos 

resíduos4, que têm como fórmula: 

 

 
𝑆𝑄𝑅𝐸 = ∑ 𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 
(9) 

 

Em que: 

 

 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 = 𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖) (10) 

 

O objetivo de minimizar a SQRE é o de minimizar os erros de previsão para a variável y, 

a partir da sua relação com a variável x. 

 

Por fim, pode-se calcular o coeficiente de determinação, R2, que indica qual a 

percentagem da variabilidade explicada pela reta de ajustamento, através da equação (11), em 

que SQR é a soma dos quadrados do modelo e SQT é a soma dos quadrados total: 

 

                                                           
4 Resíduos são as distâncias na vertical entre os pontos observados e a reta ajustada 
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𝑅2 =

𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
 

(11) 

Em que: 

 

 
𝑆𝑄𝑅 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 
(12) 

 

 
𝑆𝑄𝑅𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 
(13) 

 

 𝑆𝑄𝑇 = 𝑆𝑄𝑅 + 𝑆𝑄𝑅𝐸 (14) 

 

Testes de hipóteses- RLS 

 

Obtidas estimativas para 𝛽0 e 𝛽1 pretende-se avaliar a adequação do modelo à 

população. Para se fazer inferência sobre a população, realizam-se testes de hipóteses. Cada 

uma das séries temporais vai ser analisada de forma a concluir se é estacionária ou não. Dito de 

outra forma, vai-se averiguar se o declive da reta da tendência ajustada é significativamente 

diferente de 0. Como tal, o parâmetro a ser testado vai ser o 
1
 e o teste realizado pressupõe a 

hipótese adicional de que os erros seguem uma distribuição normal. 

-Hipóteses: 

 𝐻0 ∶  
1

= 0 𝑣𝑠. 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 (15) 

 

-Estatística do teste: 

 
𝑇 =

�̂�1 − 𝛽1|𝐻0

�̂��̂�1

∩ 𝑡𝑛−2 
(16) 

 

 Em que, �̂�1 é um estimador de 𝛽1,  �̂��̂�1
 é o erro padrão associado ao estimador�̂�1. Prova-

se que, sob 𝐻0, a estatística do teste T segue uma distribuição t-student com (n-2) graus de 

liberdade. 

 

-Nível de significância: 

 𝛼 = 𝑃[𝑅𝑒𝑗. 𝐻0|𝐻0  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒] (17) 

 

 Cujos valores usuais são 0.01, 0.05 e 0.1 (neste caso foi utilizado o valor 0,05). 

 

-Região crítica:  

 Rejeitar 𝐻0 se |𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐| >  𝑡𝛼/2(𝑛−2) (18) 
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Outra forma de retirar conclusões sobre a rejeição, ou não, de 𝐻0 consiste no “cálculo da 

probabilidade de se observar um valor igual ou mais extremo do que o observado, se a hipótese 

nula for verdadeira”, que tem o nome de valor-p ou p-value. O valor-p pode ser interpretado como 

“a medida do grau de concordância entre os dados e 𝐻0”, como tal, quanto menor for este valor-

p, menor será a consistência entre os dados e 𝐻0.  

Rejeita-se 𝐻0 caso o valor-p ≤ 𝛼. 

 

Variáveis Dummy 

 

A variável dummy é uma variável artificial utilizada de forma a que se possa representar 

um atributo com duas ou mais categorias distintas (Skrivanek, 2009; Draper e Smith, 1998). 

Neste caso, é utilizada para distinguir os períodos em que houve promoção dos períodos em que 

tal não aconteceu. O número de variáveis dummy necessário para representar um atributo é igual 

ao número de categorias menos 1, ou seja, para este caso específico, existem duas categorias 

(promoção e não promoção), como tal, só é necessária uma variável dummy. 

 

Com a adição da variável dummy, o modelo linear passa a ter a expressão (19):  

 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2 + 𝜀 (19) 

 

 Em que 𝑥2 assume os valores 0 (para períodos em que não houve promoção) ou 1 

(para períodos em que houve promoção). Tem-se, portanto: 

 

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖     se 𝑥2𝑖 = 0 (20) 

ou 

 𝑦𝑖 = (𝛽0 + 𝛽2) + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖     se 𝑥2𝑖 =

1 

(21) 

 

 

 Após a adição desta variável, vai-se averiguar se as promoções são significativas a 

partir da significância estatística do parâmetro 𝛽2. 

  



30 
 

4. ANÁLISE DAS SÉRIES TEMPORAIS 
 

 4.1 Testes à existência de tendência determinística e ao 

impacto das promoções 

 

Neste ponto vai ser feita uma análise a cada uma das 20 séries de vendas semanais de 

cereais entre 01/2013 e 12/2014. Nos gráficos apresentados de seguida podem visualizar-se os 

períodos com promoção e sem promoção, que estão identificados, respetivamente, a cor de 

laranja e a azul. Há que ter em conta que as vendas aqui analisadas foram efetuadas apenas 

para retalhistas e grossistas, como tal, a procura refletida nestas vendas é uma procura 

derivada5, que acaba por refletir a procura do cliente final apesar de poder apresentar pequenas 

variações. São ainda claramente visíveis em algumas das séries, picos de vendas que não estão 

associados a períodos em promoção. Estes picos dizem respeito a compras feitas pelos 

retalhistas com o intuito de serem eles próprios a fazer as suas promoções (informação fornecida 

pela Nestlé). Muito resumidamente, estas promoções dos retalhistas funcionam da seguinte 

maneira: o retalhista compra uma grande quantidade de produto de forma a aumentar o seu 

stock; na semana seguinte inicia a promoção para o cliente final (pode ir desde descontos de 

50% na compra de uma embalagem ou a oferta de uma terceira embalagem na compra de duas, 

dependendo do retalhista em questão); esta promoção pode ter a duração de uma a duas 

semanas e é independente das promoções feitas pelo fornecedor. Ora, as promoções do 

retalhista para o cliente final não foram tidas em conta nesta análise, portanto, os resultados 

finais podem estar ligeiramente desfasados, apesar de não ter sido encontrado nenhum 

resultado que se afaste muito do esperado. Por fim, uma falta de informação por parte da Nestlé 

relativa ao retalhista 9, apenas permitiu que fossem analisadas as vendas a partir da semana 43. 

 

Refira-se que o produto X foi sujeito a 4 promoções diferentes: oferta de uma terceira 

embalagem na compra de duas (“L3P2”); oferta de 200 gramas na compra de uma embalagem 

de 800 gramas (“800+200”); desconto de 33% na compra de uma embalagem normal (“33%”); e 

desconto de 33% na compra de uma box6 (“33% box”). As 3 primeiras promoções tornam 

aconselhável para o retalhista aplicá-las aquando da venda ao cliente final, pois a promoção em 

questão vem inscrita na embalagem (por exemplo, as embalagens referentes à promoção L3P2 

são vendidas em conjuntos de 3 e pode-se ler a promoção na embalagem ou na promoção de 

33% pode ler-se na embalagem “desconto de 33%”). O produto Y foi apenas sujeito a uma 

promoção: desconto de 33%. 

 

                                                           
5 Os bens são vendidos a intermediários (neste caso retalhistas e grossistas) e, posteriormente, serão 
vendidos ao cliente final. 
6 Uma box consiste num conjunto de 16 pacotes 
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A fim de se compararem as vendas em períodos com e sem promoção procedeu-se ao 

cálculo dos valores médios no conjunto daqueles dois tipos de semanas. Quando as séries de 

vendas se revelaram estacionárias quanto à média, este cálculo fez-se diretamente; quando se 

detetou uma tendência, procedeu-se ao cálculo do desvio relativamente à mesma. Regra geral, 

a tendência utilizada nas regressões foi a tendência linear, com exceção da primeira série abaixo 

analisada, em que se adotou uma função de potência. Tendo em conta que as séries têm uma 

enorme variabilidade e as funções de ajustamento são retas (exceto para o retalhista 1/produto 

x), é normal que os valores dos R2 sejam extremamente baixos. 

  

Seguidamente, os testes da t-student e do valor-p relativamente ao coeficiente da 

regressão associado ao declive foram aplicados para que se pudesse concluir se os declives das 

retas de tendência ajustada eram, ou não, consideravelmente diferentes de 0. Nos casos em que 

se verificou que o declive era diferente de 0, as séries não foram consideradas estacionárias e 

não puderam ser consideradas as distâncias dos valores das várias semanas à sua média.  

 

Foram utilizados estes testes para a RLS (Regressão Linear Simples) e para a RLM 

(Regressão Linear Múltipla) com a inclusão da variável dummy (igual a 0 para os períodos sem 

promoção e a 1 para os restantes). Em seguida apresentam-se duas tabelas com os valores da 

estatística de teste t-student e do valor-p para as várias séries temporais, para cada 

retalhista/produto e para os totais das vendas dos produtos X e Y. Encontram-se assinalados os 

valores que rejeitam 𝐻0, a um nível de significância=0,05, ou seja, para os quais a série não 

foi considerada estacionária. 
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Tabela 3 - Valores da T-student e do Valor-p para a RLS 

 T-student Valor-p 

Retalhista 1/produto X 1.057083622 0.292970593 

Retalhista 1/produto Y 0.97588726 0.33142914 

Retalhista 2/produto X 0.175042162 0.861393501 

Retalhista 2/produto Y 2.358131297 0.020274097 

Retalhista 3/produto X 1.086282625 0.27991448 

Retalhista 3/produto Y 0.022188045 0.982341302 

Retalhista 4/produto X -1.981045053 0.05027838 

Retalhista 4/produto Y 0.848259194 0.398279877 

Retalhista 5/produto X 2.079187506 0.04010853 

Retalhista 5/produto Y 0.416963125 0.677581614 

Retalhista 6/produto X 1.289804845 0.200035178 

Retalhista 6/produto Y 0.977917092 0.330429037 

Retalhista 7/produto X 0.230003655 0.818549563 

Retalhista 7/produto Y -0.4523094 0.652006589 

Retalhista 8/produto X -3.604111964 0.000486306 

Retalhista 8/produto Y 0.437475159 0.662691691 

Retalhista 9/produto X -0.661266322 0.510972936 

Retalhista 9/produto Y 2.519205733 0.01444397 

Total Produto X 1.262485668 0.20965288 

Total Produto Y 2.856439638 0.005192359 

 

Existem 5 séries para as quais 𝐻0 foi rejeitada: Retalhista 2/produto Y, Retalhista 

5/produto X, Retalhista 8/produto X, Retalhista 9/produto Y e o Total do Produto Y.  

 

Após a análise dos valores da t-student, conclui-se que a série correspondente ao 

Retalhista 8/produto X, presente na tabela 3, tem um decréscimo nas vendas ao longo do tempo, 

pois o declive da sua reta de ajustamento é negativo. As 4 séries restantes têm retas de 

ajustamento com declives positivos, o que significa que as vendas vão aumentando ao longo do 

tempo. 
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Tabela 4 - Valores da T-student e do Valor-p para a RLM 

 T-student (𝒗𝒂𝒓𝟏) P-value (var1) T-student (var2) P-value (var2) 

Retalhista 1/produto X 1.099112107 0.274332227 0.650833432 0.516631943 

Retalhista 1/produto Y 0.925246559 0.357043122 0.065803634 0.94766424 

Retalhista 2/produto X 0.006544206 0.994791425 0.932274848 0.353417748 

Retalhista 2/produto Y 2.345850756 0.020937488 -0.290622245 0.771936156 

Retalhista 3/produto X 0.374807806 0.708589263 5.950683663 3.87839E-08 

Retalhista 3/produto Y -0.834560559 0.405934817 3.465400473 0.000778613 

Retalhista 4/produto X -0.870352657 0.386171609 4.862237056 4.2709E-06 

Retalhista 4/produto Y 0.825708406 0.410915672 4.266532527 4.48273E-05 

Retalhista 5/produto X 1.952504188 0.053646536 3.621720953 0.000459787 

Retalhista 5/produto Y 0.522035212 0.602788854 5.950554444 3.88066E-08 

Retalhista 6/produto X 0.515354501 0.607431494 6.273757267 8.85127E-09 

Retalhista 6/produto Y 0.590193289 0.556379262 8.326213029 4.23173E-13 

Retalhista 7/produto X 1.059562336 0.291871114 3.753170309 0.000291799 

Retalhista 7/produto Y -0.356273299 0.722379051 2.820161747 0.005778445 

Retalhista 8/produto X -3.139526255 0.00221923 2.75628443 0.006937833 

Retalhista 8/produto Y 0.165229028 0.869093981 3.231677702 0.001662098 

Retalhista 9/produto X -0.518617596 0.60596718 2.635147804 0.010727184 

Retalhista 9/produto Y 2.301979832 0.024883419 0.039960379 0.96825963 

Total Produto X 1.216484018 0.226635815 1.227740186 0.222398197 

Total Produto Y 2.618036923 0.010203641 0.408324133 0.683900107 

 

 Neste caso, são efetuados dois testes. Em relação à primeira variável, foram 

identificadas 4 séries que rejeitam a hipótese testada (Retalhista 2/produto Y, Retalhista 

8/produto X, Retalhista 9/produto Y e Total Produto Y) e, como tal, não são consideradas 

estacionárias. Comparando com os resultados da RLS, vê-se que a introdução da variável 

dummy leva à não rejeição de 𝐻0 para o Retalhista 5/produto X. Em relação à segunda variável, 

pretende-se analisar se as promoções são significativas, ou seja, se os períodos de promoção 

têm impacto na série de vendas. As séries que não rejeitam 𝐻0 são séries que têm muitos 

períodos promocionais. O número reduzido de observações relativas a não promoção leva a que 

não haja evidência experimental que permita diferenciar o período de não promoção com o 

período de promoção. Portanto, as séries que rejeitam 𝐻0 e nas quais as promoções são 

consideradas significativas são as 13 séries compreendidas entre o Retalhista 3/produto X e o 

Retalhista 9/produto X, inclusive. Nestes casos, as retas ajustadas em período de promoção e 

não promoção têm igual declive mas diferentes ordenadas na origem. A ordenada na origem em 

período de promoção é superior à ordenada na origem em períodos de não promoção o que 

sugere um maior volume de vendas em períodos de promoção. 
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 4.2 Análise de outliers 

 

 Pretende-se averiguar se a existência de outliers correspondentes às promoções feitas 

nas várias lojas por parte dos retalhistas tem algum efeito na estacionariedade das séries de 

vendas dos fabricantes. É expectável que nas 2 ou 3 semanas precedentes à implementação 

destas promoções, os retalhistas incorram em reabastecimentos de stock significativos, de forma 

a poderem responder à procura prevista durante as referidas promoções. Como tal, foram 

elaborados gráficos box plot para cada uma das séries de vendas, onde se podem identificar os 

outliers correspondentes a promoções da Nestlé para o retalhista (situação normal) e 

correspondentes a não promoções (presumivelmente em semanas que antecedem as 

promoções desenhadas e efetuadas pelos retalhistas para o consumidor final). A figura 6 

representa o gráfico box plot referente ao retalhista 1/produto X (os restantes gráficos encontram-

se em anexo encontram-se em anexo) em toneladas.  

 

Figura 6 - Gráfico box plot Retalhista 1/Produto X 

 
 Para o caso em cima ilustrado, foram identificados 9 outliers correspondentes aos 

valores 33.543 e 51.775 para os outliers sem promoção e 32.986, 33.623, 34.467, 34.613, 

39.302, 40.235 e 58,980 para os outliers com promoção. Foi elaborada a tabela 5 com os valores 

da t-student  e p-value  para a RLS e para a RLM resultantes da análise dos restantes box plots 

e de onde foram retirados os outliers sem promoção. 

 

 

 

Retalhista 1/Produto X 
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Tabela 5 - Valores da t-student e p-value para as séries sem outliers de não promoções 

 

 

 Tal como se pode verificar na tabela acima, a remoção dos outliers correspondentes aos 

períodos sem promoção por parte da Nestlé, torna duas séries estacionárias (Retalhista 

5/produto X e Retalhista 9/produto Y) que não o eram anteriormente, tendo em conta a RLS. No 

que diz respeito à RLM, a série Retalhista 9/produto Y passa a ser estacionária mas, a série 

Retalhista 3/produto Y deixa de o ser. Complementarmente, as promoções deixam de ser 

significativas em 4 séries (Retalhista 1/produto Y, Retalhista 2/produto X, Retalhista 2/produto Y 

e Retalhista 9/produto Y). Em suma, existem valores que se tornam mais atrativos para a análise 

a desenvolver e outros que sofrem o efeito oposto. Como tal, optou-se por não se retirar estes 

outliers e prosseguir a análise das séries temporais tendo em consideração todos os valores de 

vendas semanais. 

 

Vejamos agora os gráficos das séries e os valores dos ajustamentos individualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-student Valor-p T-student  (var1) P-value  (var1) T-student  (var2) P-value  (var2)

Retalhista 1/produto X 1,267753 2,078300E-01 1,411036 1,61369E-01 1,688623 9,44392E-02

Retalhista 1/produto Y -3,207737E-01 7,490791E-01 -1,178210 2,41656E-01 3,043280 3,02651E-03

Retalhista 2/produto X 3,031814E-01 7,623943E-01 -7,17303E-01 4,749107E-01 5,721906 1,171072E-07

Retalhista 2/produto Y -2,236911 2,765595E-02 -2,800764 6,201327E-03 5,6970350 1,420527E-07

Retalhista 3/produto X 1,165991 2,464193E-01 3,49284E-01 7,276259E-01 7,182768 1,342857E-10

Retalhista 3/produto Y -7,670005E-01 4,449832E-01 -2,131205 3,568124E-02 4,845691 4,964470E-06

Retalhista 4/produto X -1,743356 8,431450E-02 -4,10239E-01 6,825083E-01 5,2671863 7,967890E-07

Retalhista 4/produto Y 1,420412 1,587276E-01 1,712126 9,013597E-02 9,429909 2,733531E-15

Retalhista 5/produto X 1,904842 5,970310E-02 1,668332 9,844199E-02 5,242911 9,102870E-07

Retalhista 5/produto Y 3,635467E-01 7,171209E-01 2,93331E-01 7,700103E-01 12,873516 2,197390E-21

Retalhista 6/produto X 1,4050405 1,633054E-01 2,62255E-01 7,937046E-01 8,530497 2,613092E-13

Retalhista 6/produto Y 6,587995E-01 5,116016E-01 -2,15772E-02 9,828305E-01 11,967717 1,133344E-20

Retalhista 7/produto X 2,311030E-01 8,176978E-01 1,061224 2,91119E-01 3,755476 2,894531E-04

Retalhista 7/produto Y 1,811559E-01 8,566271E-01 3,61882E-01 7,182441E-01 3,997705 1,263932E-04

Retalhista 8/produto X -3,196136 1,869608E-03 -2,447917 1,61471E-02 3,3656220 1,09173E-03

Retalhista 8/produto Y 2,658630E-02 9,788449E-01 -4,29179E-01 6,687648E-01 4,550975 1,579256E-05

Retalhista 9/produto X -6,612233E-01 5,110003E-01 -5,18574E-01 6,05997E-01 2,635113 1,07282E-02

Retalhista 9/produto Y 1,471131 1,467551E-01 -2,86265E-01 7,757317E-01 4,373181 5,377847E-05

RLS RLM
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 4.3 Análise gráfica 
 

Retalhista 1/Produto X 

 

 

Figura 7 - Gráfico de vendas Retalhista 1/Produto X 

 

Neste gráfico sobressaem dois picos de vendas (semanas 47 e 52). O primeiro diz 

respeito a uma promoção do retalhista para o consumidor final (para efeitos desta dissertação, 

vai ser tido em conta como um período sem promoção) de cerca de 52 toneladas e o segundo 

diz respeito a uma promoção de “L3P2” de cerca de 60 toneladas. 

 

A tendência ajustada é uma função de potência7 de fórmula y = 0.597x0.6836 e, apesar de 

no gráfico parecer claramente crescente, o valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 

1.057083622 e 0.292970593 e, portanto, a série é considerada estacionária. Quando adicionada 

a variável dummy, o valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 1.099112107 e 

0.274332227 para a variável explicativa (tempo) e 0.650833432 e 0.516631943 para a variável 

binária. Como não se rejeita 𝐻0 para nenhuma das variáveis, estas não são significativas, ou 

seja, pode concluir-se que os períodos em promoção não são significativos. Uma possível 

explicação é o facto de haverem promoções em cerca de 2/3 da janela temporal analisada.  

 

Existem uma ou mais promoções (em algumas semanas estão 3 promoções em vigor ao 

mesmo tempo) em 73 das 104 semanas, restando apenas 31 semanas sem qualquer tipo de 

promoção Em relação às promoções efetuadas, a promoção mais eficaz é a “L3P2” com um valor 

de 7.907 toneladas, enquanto as promoções “800+200”, “33%” e “33% box” têm, respetivamente, 

2.992, -2.072 e 0.126 toneladas. O valor negativo verificado na promoção “33%” significa que o 

volume de vendas feito durante o período de tempo analisado, foi inferior à tendência das vendas, 

ou seja, a promoção não foi eficaz. 

 

 

 

 

                                                           
7 Esta é a única tendência que é uma função de potência, pois era a que melhor se ajustava à série. 
Todas as outras são funções lineares. 
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Retalhista 1/Produto Y 

 

 

Figura 8 - Gráfico de vendas Retalhista 1/Produto Y 

 

Os dois maiores valores que podem ser identificados neste gráfico ocorreram nas 

semanas 68 e 69, com valores respetivamente de 29.300 e 28.580 toneladas, e dizem respeito 

a vendas resultantes de promoções do retalhista para o cliente final. Estes valores correspondem 

a períodos sem promoção da parte da Nestlé. A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 

0.0139x + 2.3285. O valor da t-student e o valor-p do parâmetro do declive são, respetivamente, 

0.97588726 e 0.33142914, como tal, a série é considerada estacionária. Após a adição da 

variável dummy, o valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 0.925246559 e 

0.357043122 para a variável explicativa e 0.065803634 e 0.94766424 para a variável binária. À 

semelhança da série anterior, não se rejeita 𝐻0 e, como tal, as vendas nos períodos em promoção 

não são significativamente diferentes das dos outros períodos considerando um nível de 

significância estatística de 5%. 

 

Retalhista 2/Produto X 

 

 

Figura 9 - Gráfico de vendas Retalhista 2/Produto X 

 

Sobressaem 4 valores de vendas, que não estão associados a nenhuma promoção por 

parte da Nestlé, nas semanas 47, 48, 57 e 58 e aos quais correspondem as quantidades 46.490, 

44.225, 52.182 e 34.011 toneladas, respetivamente. Pode também verificar-se que todos os 

outros picos de vendas acima da reta de tendência correspondem a promoções. 

 

A tendência ajustada é uma reta de função y = 0.0051x + 8.5984 (com y=vendas 

semanais e x=nº da semana respetiva). O valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 

0.175042162 e 0.861393501 e, portanto, a série é considerada estacionária. Após adicionada a 
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variável dummy, o valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 0.006544206 e 

0.994791425 para a variável explicativa e -0.290622245 e 0.771936156 para a variável binária. 

Tal como nas duas séries anteriores, não se rejeita 𝐻0 e os períodos em promoção não são 

significativos. 

 

Retalhista 2/Produto Y 

 

 

Figura 10 - Gráfico de vendas Retalhista 2/Produto Y 

 

A tendência ajustada é uma reta de fórmula y = 0.0457x + 0.4792. O valor da t-student e 

o valor-p são, respetivamente, 2.358131297 e 0.020274097, ou seja, rejeita-se 𝐻0 e está 

encontrada a primeira série que não pode ser tratada como estacionária. Quando adicionada a 

variável dummy, o valor da t-student e o valor-p são, respetivamente, 2.345850756 e 

0.020937488 para a variável explicativa e -0.290622245 e 0.771936156 para a variável binária, 

portanto, não se rejeita 𝐻0.  

 

Na janela temporal analisada o produto Y encontra-se em promoção em apenas 14 semanas, 

em 12 das quais está abaixo da reta da tendência, o que sugere que as promoções não foram 

muito eficazes. Como a série não pode ser tratada como estacionária, apenas foram analisadas 

as distâncias à reta da tendência. O período sem promoção tem um valor médio de 0.066 

toneladas e o período em promoção tem um valor médio de -0.431 toneladas, ou seja, confirma-

se que os períodos de promoção não foram eficazes. 

 

Retalhista 3/Produto X 

 

 

Figura 11 - Gráfico de vendas Retalhista 3/Produto X 
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Os três maiores valores nesta série dizem respeito a duas promoções (ambas do tipo 

“33%”) e a uma venda sem qualquer promoção. Estas promoções ocorreram nas semanas 86 e 

91 e originaram vendas na ordem das 17.160 e 11.220 toneladas, respetivamente, enquanto o 

pico em que não houve promoção resultou na venda de 11.138 toneladas e ocorreu na semana 

43. 

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0101x + 1.653. A t-student e o valor-p têm os 

valores 1.086282625 e 0.27991448, respetivamente, e como tal, não se rejeita 𝐻0 e a série é 

considerada estacionária. Quando adicionada a variável dummy, a t-student e o valor-p passam 

a ser, respectivamente, 0.374807806 e 0.708589263 para a variável explicativa e 5.950683663 

e 3.87839E-08 para a variável binária. Neste caso, rejeita-se 𝐻0 e as vendas em promoção são 

estatisticamente diferentes (superiores, pois o parâmetro é positivo)  das vendas sem promoção. 

 

Retalhista 3/Produto Y 

 

 

Figura 12 - Gráfico de vendas Retalhista 3/Produto Y 

 

Neste gráfico sobressai claramente um pico de vendas que corresponde a uma promoção. 

Ocorre na semana 38 e corresponde a uma venda de 14.260 toneladas. A reta da tendência 

ajustada tem a fórmula y = 0.0001x + 0.9276. O valor da t-student e o valor-p são, 

respetivamente, 0.022188045 e 0.982341302 e portanto, não se rejeita 𝐻0. Após a adição da 

variável dummy, o valor da t-student e o valor-p passam a ser, respetivamente, -0.834560559 e 

0.405934817 para a variável explicativa e 3.465400473 e 0.000778613 para a variável binária. 

Rejeita-se 𝐻0 e as promoções são significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retalhista 4/Produto X 
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Figura 13 - Gráfico de vendas Retalhista 4/Produto X 

 

Sobressaem quatro valores nesta série temporal, todos relacionados com períodos de 

promoção. Ocorreram nas semanas 27, 39, 47 e 100 e correspondem, respetivamente, a 

promoções do tipo “800+200” (as duas primeiras), com quantidades de 15.924 e 16.660 

toneladas e “L3P2” (as duas últimas), com quantidades de 18.449 e 19.064 toneladas. 

 

A reta da tendência ajustada é uma função de fórmula y = -0.0247x + 4.0276. A t-student e o 

valor-p assumem os valores -1.981045053 e 0.05027838, respetivamente, e portanto, não se 

rejeita 𝐻0 e a série é considerada estacionária. Apesar destes valores, nota-se um declive 

ligeiramente negativo na tendência, o que significa que as vendas estão a diminuir ao longo do 

tempo e que talvez seja necessário rever as políticas de vendas e promoções para este retalhista. 

Quando adicionada a variável dummy, a t-student e o valor-p passam a ser, respetivamente, -

0.870352657 e 0.386171609 para a variável explicativa e 4.862237056 e 4.2709E-06 para a 

variável binária, ou seja, rejeita-se 𝐻0 e as promoções são significativas. 

 

Retalhista 4/Produto Y 

 

 

Figura 14 - Gráfico de vendas Retalhista 4/Produto Y 

 

Nesta série sobressai um pico logo na semana 2, de 5.298 toneladas, que não 

corresponde a nenhuma promoção por parte da Nestlé.  

 A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0023x + 0.3693. O valor da s-tudent e 

o valor-p são, respetivamente, 0.848259194 e 0.398279877 e como tal, não se rejeita 𝐻0. Quando 

adicionada a variável dummy, o valor da t-student e o valor-p passam a ser, respetivamente, 

0.825708406 e 0.410915672 para a variável explicativa e 4.266532527 e 4.48273E-05 para a 

variável binária. Então, 𝐻0 é rejeitada e as promoções são significativas. 
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Retalhista 5/Produto X 

 

 

Figura 15 - Gráfico de vendas Retalhista 5/Produto X 

A reta de tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0238x + 1.6787. A t-student e o valor-

p apresentam, respetivamente, os valores 2.079187506 e 0.04010853, e portanto, rejeita-se 𝐻0, 

sendo a série considerada nâo estacionária. A recta de tendência tem um declive positivo, como 

se pode verificar no gráfico. Após a adição da variável dummy, a t-student e o valor-p assumem, 

respectivamente, os valores 1.952504188 e 0.053646536 para a variável explicativa e 

3.621720953 e 0.000459787 para a variável binária. Como tal e mais uma vez, rejeita-se 𝐻0 e as 

promoções são consideradas significativas para a série. 

 

Retalhista 5/Produto Y 

 

 

Figura 16 – Gráfico de vendas Retalhista 5/Produto Y 

 

Tal como se pode observar no gráfico, o retalhista 5 apenas compra o produto Y em 

ocasiões esporádicas. Por falta de informação em relação ao retalhista só podem ser feitas 

suposições sobre as razões que o levam a fazer isto. Uma das razões pode ser a fraca adesão 

ao produto por parte dos clientes que frequentam as superfícies comerciais, e portanto, o 

retalhista compra grandes quantidades para as manter em armazém e ir reabastecendo as lojas 

à medida que o produto vai escoando. O maior pico observado nesta série diz respeito a um 

período sem qualquer promoção, na semana 41, com a quantidade de 12.960 toneladas. 

 

A reta da tendência tem a fórmula y = 0.0033x + 0.5229. O valor da t-student e o valor-p 

são, respetivamente, 0.416963125 e 0.677581614, o que significa que não se rejeita 𝐻0. Após a 

adição da variável dummy, o valor da t-student e o valor-p passam a ser, respectivamente, 
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0.522035212 e 0.602788854 para a variável explicativa e 5.950554444 e 3.88066E-08 para a 

variável binária. Mais uma vez, 𝐻0 é rejeitada e as promoções são significativas.  

 

Retalhista 6/Produto X 

 

 

Figura 17 - Gráfico de vendas Retalhista 6/Produto X 

 

À semelhança da série anterior, também este retalhista faz compras de uma forma 

esporádica. Os dois maiores picos de vendas ocorrem em períodos de promoção nas semanas 

35 e 100 e dizem respeito a quantidades vendidas de 6.264 e 6.804 toneladas, respetivamente. 

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0058x + 0.307. A t-student e o valor-p 

assumem, respetivamente, os valores 1.289804845 e 0.200035178, o que significa que não se 

rejeita 𝐻0 e a série é considerada estacionária. Após adicionada a variável dummy, a t-student e 

o valor-p apresentam, respectivamente, os valores 0.515354501 e 0.607431494 para a variável 

explicativa e 6.273757267 e 8.85127E-09. Portanto rejeita-se 𝐻0 e as promoções são 

consideradas significativas. 

 

Retalhista 6/Produto Y 

 

 

Figura 18 - Gráfico de vendas Retalhista 6/Produto Y 

 

Nesta série sobressaem claramente três picos de vendas nas semanas 35, 65 e 92. O 

primeiro e o terceiro dizem respeito a duas promoções e têm os valores de 2.130 e 2.400 

toneladas, respetivamente. O segundo diz respeito a um período sem promoção e tem o valor 

de 2.160 toneladas. 
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A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0014x + 0.0881. O valor da t-student e 

o valor-p são, respetivamente, 0.977917092 e 0.330429037, portanto não se rejeita 𝐻0. Após a 

adição da variável dummy, o valor da t-student e o valor-p passam a ser, respectivamente, 

0.590193289 e 0.556379262 para a variável explicativa e 8.326213029 e 4.23173E-13 para a 

variável binária. Como tal, rejeita-se 𝐻0 e as promoções são significativas. 

 

Retalhista 7/Produto X 

 

 

Figura 19 - Gráfico de vendas Retalhista 7/Produto X 

 

Nesta série, as vendas da semana 103 (correspondentes a uma promoção de “L3P2”) 

destacam-se das restantes, atingindo um valor de 0.705 toneladas. Tal como se pode observar 

no gráfico, este retalhista compra quantidades bastante inferiores aos restantes analisados até 

este ponto.  

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 7E-05x + 0.1238. O valor da t-student e o valor-

p são, respetivamente, 0.230003655 e 0.818549563, ou seja, não se rejeita 𝐻0. Quando 

adicionada a variável dummy, a t-student e o valor-p passam a ser, respetivamente, 1.059562336 

e 0.291871114 para a variável explicativa e 3.753170309 e 0.000291799 para a variável binária. 

Como tal, rejeita-se 𝐻0 e as promoções são consideradas significativas. 

 

Retalhista 7/Produto Y 

 

 

Figura 20 - Gráfico de vendas Retalhista 7/Produto Y 

 

Nesta série o pico que mais se destaca ocorre na semana 32 e diz respeito a um período 

com promoção em que foram vendidas 0.160 toneladas de produto Y (que são, mais uma vez, 
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quantidades bastante inferiores aos maiores picos de vendas aos retalhistas analisados até este 

ponto). 

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = -4E-05x + 0.0373. O valor da t-student e 

o valor-p são, respetivamente, -0.4523094 e 0.652006589, e portanto, não se rejeita 𝐻0. Após 

adicionada a variável dummy, o valor da t-student e o valor-p passam a ser, respectivamente, -

0.356273299 e 0.722379051 para a variável explicativa e 2.820161747 e 0.005778445 para a 

variável binária. Com estes valores, rejeita-se 𝐻0 e conclui-se que as promoções são 

significativas.  

 

Retalhista 8/Produto X 

 

 

Figura 21 - Gráfico de vendas Retalhista 8/Produto X 

 

Nesta série, todos os picos de vendas que se destacam correspondem a semanas em 

que ocorreram promoções, correspondendo o maior a um período em que houve a promoção 

“800+200” e a promoção “33%”, com uma quantidade de vendas de 10.877 toneladas na semana 

36. Para além disso, observa-se uma clara descida nas vendas em 2014. 

 

A reta de tendência ajustada tem a fórmula y = -0.0258x + 2.7649. O valor da t-student e o valor-

p são, respetivamente, -3.604111964 e 0.000486306, portanto, 𝐻0 é rejeitada e a série não é 

considerada estacionária. Pode-se observar no gráfico da série um declive negativo da recta da 

tendência. Após adicionada a variável dummy, a t-student e o valor-p passam a assumir, 

respetivamente, os valores  

-3.139526255 e 0.00221923 para a variável explicativa, e 2.75628443 e 0.006937833 para a 

variável binária. Então, rejeita-se 𝐻0 e as promoções têm impacto significativo nas vendas. 
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Retalhista 8/Produto Y 

 

 

Figura 22 - Gráfico de vendas Retalhista 8/Produto Y 

 

Tal como se pode observar no gráfico, esta série tem três picos que se destacam. 

Ocorreram nas semanas 37, 39 e 47 e correspondem, respetivamente, a vendas de 4.395, 2.181 

e 2.741 toneladas. 

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0009x + 0.2835. A t-student e o valor-

p assumem os valores 0.437475159 e 0.662691691, ou seja, 𝐻0 não é rejeitada e a série é 

considerada estacionária. Após adicionada a variável dummy, a t-student e o valor-p passam a 

assumir, respetivamente, os valores 0.165229028 e 0.869093981 para a variável explicativa e 

3.231677702 e 0.001662098 para a variável binária. Portanto, 𝐻0 é rejeitada e as promoções são 

significativas. 

 

Retalhista 9/Produto X 

 

 

Figura 23 - Gráfico de vendas Retalhista 9/Produto X 

 

Neste caso, derivado de falta de informação disponibilizada, a análise da série de vendas 

começa na semana 43, e todos os cálculos foram feitos para um período total de 62 semanas. 

Os três picos de vendas que mais se destacam ocorreram nas semanas 52, 55 e 92. Todos eles 

ocorreram em períodos de promoção e dizem respeito, respetivamente, a vendas na ordem das 

20.250, 20.581 e 20.572 toneladas.  

 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = -0.0254x + 4.7222. A t-student e o valor-p 

assumem os valores, respetivamente, -0.661266322 e 0.510972936, portanto, 𝐻0 não é rejeitada 

e a série é considerada estacionária. Com a adição da variável dummy, a t-student e o valor-p 
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passam a ser, respectivamente, -0.518617596 e 0.60596718 para a variável explicativa e 

2.635147804 e 0.010727184 para a variável binária. Como tal, 𝐻0 é rejeitada e as promoções 

são consideradas significativas. 

 

Retalhista 9/Produto Y 

 

 

Figura 24 - Gráfico de vendas Retalhista 9/Produto Y 

 

À semelhança da série anterior, também nesta série se verificou uma falta de informação 

que apenas permite a análise de vendas em 62 semanas, a começar na semana 43. O pico de 

vendas que mais se destaca ocorre na semana 104 com um volume de vendas de 17.500 

toneladas e diz respeito a um período sem promoção. 

A reta da tendência ajustada tem a fórmula y = 0.0416x - 0.3611. A t-student e o valor-p 

têm os valores, respetivamente, 2.519205733 e 0.01444397, portanto, rejeita-se 𝐻0 e a série não 

é considerada estacionária. Após a adição da variável dummy, a t-student e o valor-p passam a 

ter os valores, respectivamente, 2.301979832 e 0.024883419 para a variável explicativa e 

0.039960379 e 0.96825963 para a variável binária (as promoções não são consideradas 

significativas). 

 

Total Produto X 

 

 

Figura 25 - Gráfico de vendas Total Produto X 

 

As duas séries seguintes representam as quantidades totais vendidas em cada semana 

do produto X e do produto Y. Como se pode observar, o produto X esteve em promoção durante 

quase todo o período analisado. Contudo, a série foi analisada e tratada de forma igual a todas 

as anteriores. 
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 Existe um pico de vendas que se sobressai na semana 47, com uma quantidade total 

de 151.538 toneladas.  

A reta de ajustamento tem a fórmula y = 0.0817x + 28.793. A t-student e o valor-p têm, 

respetivamente, os valores 1.262485668 e 0.20965288, ou seja, a série é considerada 

estacionária. Após a adição da variável dummy, a t-student e o valor-p passam a ter, 

respetivamente, os valores 1.216484018 e 0.226635815 para a variável explicativa e 

1.227740186 e 0.222398197 para a variável binária. Como tal, as promoções não são 

consideradas significativas (o que faz todo o sentido, visto que o produto esteve em promoção 

durante quase a totalidade da janela temporal analisada).  

  

Das 104 semanas analisadas, o produto X encontra-se em promoção em 101 semanas. 

Em relação às distâncias à média, o período sem promoção tem um valor médio de -14.353 

toneladas e o período com promoção tem um valor médio de 0.426. Portanto, numa perspetiva 

geral, as promoções para este produto foram eficazes. 

 

Total Produto Y 

 

 

Figura 26 - Gráfico de vendas Total Produto Y 

 

Curiosamente, os dois maiores valores das vendas totais do produto Y ocorreram em 

semanas fora do período de promoções (semanas 67 e 68) com 58.263 e 53.757 toneladas 

vendidas. Apesar disso, podem observar-se que para além destes dois valores, existem 

bastantes outros (mais pequenos) correspondentes aos períodos de promoções. 

 

A reta da tendência tem a fórmula y = 0.0895x + 4.4473. A t-student e o valor-p assumem 

os valores 2.856439638 e 0.005192359, e portanto, a série não é estacionária. Após a adição da 

variável dummy, a t-student e o valor-p assumem os valores 2.618036923 e 0.010203641 para 

a variável explicativa e 0.408324133 e 0.683900107 para a variável binária.  

 

São efetuadas promoções em 39 semanas das 104 analisadas (número bastante inferior 

ao total de semanas em que ocorreram promoções no produto X). Uma das razões para tal 

acontecer pode ser o facto de este produto estar apenas sujeito a uma promoção, enquanto o 

produto X está sujeito a quatro possíveis promoções. Como a série não é estacionária, apenas 
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foram medidas as distâncias à tendência. O período sem promoção tem um valor de -0.287 

toneladas e o período com promoção tem um valor médio de 0.477 toneladas. 

 

 4.4 Efeitos das promoções na quantidade de produto vendida  

 

 4.4.1 Comparação entre períodos com promoção e sem promoção 
 

 Seguidamente são apresentadas 2 tabelas (Tabela 6 e Tabela 8) que comparam as 

quantidades médias de cereais vendidas em períodos com promoção e períodos sem promoção. 

Na primeira tabela são comparadas as médias das distâncias de vendas dos períodos com e 

sem promoção, de cada série retalhista/produto, à reta da média das vendas correspondente a 

cada um destes. Explicando de forma mais detalhada, num primeiro passo foram calculadas as 

distâncias das vendas, em cada semana à reta da média (já estando identificadas as semanas 

em que houve promoção). Em seguida, foram calculadas separadamente as médias destas 

distâncias, para os períodos com promoção e sem promoção. Na segunda tabela são 

comparadas as médias das distâncias de vendas dos períodos com e sem promoção, de cada 

retalhista/produto (cujas séries de vendas não foram consideradas estacionárias), à reta da 

tendência de vendas correspondente a cada um destes. O método de cálculo utilizado foi 

semelhante ao anterior. 

 

 Tal como já foi explicado, caso a série de vendas não seja considerada estacionária, o 

método utilizado foi o das distâncias à reta da tendência. Em todos os casos restantes foi utilizado 

o método das distâncias à média.  

 

 Para além destas duas tabelas foram também elaboradas duas tabelas (Tabela 7 e 

Tabela 9) nas quais foram aplicados os dois métodos acima descritos, para as diferentes 

promoções do produto X (para o produto Y existe apenas uma promoção), de forma a apurar 

qual a mais eficiente para cada retalhista individualmente e no geral. 
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Tabela 6 - Média das diferenças entre vendas de cada série retalhista/produto e o valor médio das 
vendas (tons) 

 

Tal como se pode verificar na tabela 6, existem 5 séries cujas tendências não foram 

consideradas estatisticamente significativas e não se encontram representadas (Retalhista 

2/produto Y, Retalhista 5/produto X, Retalhista 8/produto X, Retalhista 9/produto Y e o Total do 

produto Y). Também se pode verificar que os valores médios das distâncias às retas das médias 

são negativos para os períodos sem promoção e positivos para os períodos com promoção. Ora, 

isto quer dizer que as vendas aumentam para os retalhistas quando são feitas promoções. 

 

 O retalhista que regista um valor mais negativo no período sem promoção é o retalhista 

9 na venda do produto X. Recordando a figura 22, pode-se verificar que existem bastantes picos 

de vendas elevados, todos correspondentes a promoções. Adicionalmente, os períodos sem 

promoção registaram vendas relativamente baixas, o que faz com que as diferenças entre estes 

períodos e a média da quantidade vendida seja relativamente grande (-2.448 toneladas). 

Adicionalmente, existe um valor que é bastante mais negativo (-14.353 toneladas), respeitante 

ao Total de Produto X. A explicação para este valor é simples: agregando as vendas de todos os 

 Distâncias à média  

 Sem promoção Com promoção 

Retalhista 1/produto X -0.933 0.415 

Retalhista 1/produto Y -0.073 0.231 

Retalhista 2/produto X -0.968 0.710 

Retalhista 2/produto Y   

Retalhista 3/produto X -0.887 4.591 

Retalhista 3/produto Y -0.148 2.053 

Retalhista 4/produto X -1.885 1.679 

Retalhista 4/produto Y -0.111 0.941 

Retalhista 5/produto X   

Retalhista 5/produto Y -0.208 6.990 

Retalhista 6/produto X -0.385 1.436 

Retalhista 6/produto Y -0.088 0.829 

Retalhista 7/produto X -0.051 0.019 

Retalhista 7/produto Y -0.002 0.026 

Retalhista 8/produto X   

Retalhista 8/produto Y -0.077 0.458 

Retalhista 9/produto X -2.448 1.254 

Retalhista 9/produto Y   

Total Produto X -14.353 0.426 

Total Produto Y   
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retalhistas, o produto X só não esteve em promoção durante 3 semanas, nas quais os valores 

das distâncias à média foram de -23.737, 1.386 e -19.032 toneladas. 

 

 O retalhista que regista um valor mais positivo no período em promoção é o retalhista 5 

na venda do produto Y (6,99 toneladas). Observando a figura 15, pode verificar-se que é uma 

série de vendas atípica, e tal como já foi proposto, uma das razões que pode levar a este 

comportamento por parte do retalhista é a fraca adesão dos consumidores à compra desta 

marca. A justificação para o valor correspondente ao período em promoção ser tão elevado 

prende-se com o facto de as semanas sem vendas terem sido utilizadas para o cálculo da média. 

Ou seja, tendo em conta que só ocorreram vendas em 17 semanas, e nas restantes 87 semanas 

o valor foi 0, a média das vendas é extremamente baixa.  

 

Na tabela 7 utiliza-se o mesmo método para comparar as várias promoções aplicadas 

no produto X. 

 

 

Tabela 7 - Média das diferenças entre vendas das várias promoções do produto X e o valor de 
vendas médio (tons) 

 

Pela análise dos valores na tabela, pode-se concluir que nem todas as promoções têm 

valores positivos e, portanto, nem todas contribuíram para o aumento de vendas.  

 

 Observando os valores dos 4 tipos de promoções, apenas uma originou valores acima 

da média para todos os retalhistas – “L3P2”. Dentro das restantes 3, a que menos impacto parece 

ter tido no aumento de vendas é a “33% (box)”, cujo único valor positivo originado foi para o 

retalhista 4. 

 

 Analisando as promoções individualmente por retalhista, a “L3P2” sobressai claramente 

pela positiva com os dois valores mais elevados de 7,479 e 6,895 toneladas para os retalhistas 

 L3P2 800+200 33% 33%(box) 

Retalhista 1/produto X 7.479 -0.360 -3.555 -1.983 

Retalhista 2/produto X 6.895 0.050 -0.854 -0.921 

Retalhista 3/produto X 2.148 3.361 1.776  

Retalhista 4/produto X 1.109 2.859  0.656 

Retalhista 5/produto X     

Retalhista 6/produto X 3.869 1.848 0.903  

Retalhista 7/produto X 0.082 0.019 -0.019  

Retalhista 8/produto X     

Retalhista 9/produto X 3.495 0.610 1.215 -3.007 
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1 e 2, respetivamente. Em oposição, verificam-se os valores de -3,555 e -3,007 toneladas, 

respetivamente, para a promoção “33%” no retalhista 1 e para a promoção “33% (box)” para o 

retalhista 9. Estas são consideradas as duas promoções menos eficazes de todas as analisadas. 

 
Tabela 8 - Média das diferenças entre vendas de cada série retalhista/produto e o valor médio da 

reta de tendência das vendas (tons) 

 Distâncias à tendência 

 Sem promoção Com promoção 

Retalhista 2/produto Y -0.066 0.431 

Retalhista 5/produto X -0.837 1.644 

Retalhista 8/produto X -0.646 0.492 

Retalhista 9/produto Y -0.005 0.024 

Total Produto Y -0.287 0.477 

 

 Na tabela 8 estão registados todos os pares Retalhista/produto que não foram 

considerados na tabela 6. Tal como se pode verificar, todos estes valores seguem o padrão dos 

valores registados na tabela 6 e, também neste caso, as médias das distâncias à tendência são 

negativas para os períodos sem promoção e positivas para os períodos com promoção. 

 

 Os valores mais negativos encontram-se nos gráficos relativos ao Retalhista 5/Produto 

X e ao Retalhista 8/Produto X. No que diz respeito ao valor mais positivo, este diz respeito ao 

Retalhista 5/ Produto X com 1,644 toneladas.  

 

Tabela 9 - Média das diferenças entre vendas das várias promoções do produto X e o valor médio 
da reta de tendência das vendas 

 L3P2 800+200 33% 33%(box) 

Retalhista 5/produto X -1.864 3.242 0.146 7.356 

Retalhista 8/produto X  0.489 1.872  

 

Na tabela 9 são mais uma vez comparadas as várias promoções efetuadas no produto 

X. 

 

 O Retalhista 5/ Produto X e o Retalhista 8/ Produto X (que não foram analisados na 

tabela anterior) tiveram promoções com valores positivos, sendo a única exceção a promoção 

“L3P2” para o primeiro par. Curiosamente, este é o único valor negativo para esta promoção. Em 

complemento à Tabela 7, o valor da promoção “33% (box)” é o segundo valor mais elevado, com 

7,356 toneladas.   
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 Concluindo, se analisarmos a média total de cada promoção, a promoção “L3P2” foi a 

mais eficaz com um valor médio de 2,901 toneladas, seguida da “800+200” com 1,35 toneladas, 

em penúltimo a “33% box” com 0,42 toneladas e por fim a “33%” com 0,186 toneladas. 

 

 4.4.2 Impacto a curto prazo  
 

 Grande parte dos autores analisados defendem que as promoções têm efeitos negativos 

a curto prazo. Como tal, foi elaborada a Tabela 10, que relaciona as semanas imediatamente 

depois de uma promoção ter acontecido.  

 

Tabela 10 - Impacto no período posterior às promoções 

 

 

 Por 52 vezes, e segundo o que os autores afirmam como “acontecimento mais provável”, 

as vendas diminuíram. A principal causa referida que pode levar a este decréscimo é a 

acumulação de stock (“stockpiling”). No entanto, como já foi referido anteriormente, as caixas de 

cereais vendidas aos retalhistas têm inscritas as promoções, o que faz com que não seja possível 

para o retalhista vender ao preço normal. Ora, apesar de uma promoção não dar prejuízo, faz 

com que os seus lucros marginais diminuam, o que por sua vez pode diminuir o efeito de 

“stockpiling”, pois os retalhistas compram com desconto, mas também vão ter que vender a um 

preço inferior ao normal. 

  

 Esta pode ser uma justificação para o fato de não ser evidente que haja sempre uma 

diminuição de vendas após uma promoção. Na verdade, há um registo de 57 ocasiões em que 

as vendas aumentaram nas semanas seguintes às promoções. A não acumulação de stock por 

parte dos retalhistas pode ter sido uma das razões que levou a este registo. 

 

 Apesar disso, foram registadas 34 ocasiões em que as vendas eram nulas antes e após 

uma promoção. Contrariamente ao referido acima, isto sugere que os retalhistas esperaram pela 

promoção para abastecerem o seu stock suficientemente para não terem que proceder a 

compras após o final da promoção.  

 

 4.5 Elasticidades - variação percentual das 

quantidades/variação percentual do preço 

 

De modo a aprofundar a análise do impacto destas promoções, segue-se o estudo das 

suas elasticidades. A equação utilizada para o efeito foi a seguinte: 

Retalhista/Produto 1/X 1/Y 2/X 2/Y 3/X 3/Y 4/X 4/Y 5/X 5/Y 6/X 6/Y 7/X 7/Y 8/X 8/Y 9/X 9/Y Total

Nº de semanas em que as vendas diminuem após promoção 3 0 4 2 10 2 4 2 5 1 0 0 0 2 9 2 5 1 52

Nº de semanas em que as vendas aumentam após promoção 4 2 7 2 5 2 3 1 9 1 2 0 2 3 7 2 3 2 57

Nº de semanas em que as Vendas são nulas antes e depois da promoção 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 11 4 4 1 2 3 0 1 34
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𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
∗

𝑝𝑟𝑒ç𝑜

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜
 

(20) 

 

 

No entanto, como os períodos com e sem promoções não têm todos a mesma duração 

e para que se minimizem os erros associados a oscilações de preços devidas às promoções 

feitas a posteriori pelos retalhistas, começou por se calcular a média de quantidade vendida em 

cada período sem promoção e em cada período com promoção. Desta forma, é como se cada 

período tivesse a mesma duração. Em seguida, e utilizando a fórmula acima descrita, foram 

calculadas elasticidades para cada período e tipo de promoção. Por fim, como forma de 

mitigação de erro, foi utilizada uma ponderação com base na duração de cada período de 

promoção. Com este último passo, as elasticidades com valores positivos bastante altos, 

resultantes de compras feitas duas/três semanas antes da implementação de promoções por 

parte dos retalhistas (aspeto que não foi estudado nesta dissertação), perdem algum peso na 

elasticidade média final e diminui o erro associado. Por fim foi feita uma média com os valores 

para cada promoção. 

Este exemplo serve de demonstração para o cálculo da elasticidade da promoção “L3P2” 

para o Retalhista 1: 

Nº de períodos com promoção: 4 

Duração das promoções (semanas): 1; 5; 5; 2 (Total de 13 semanas) 

Elasticidades calculadas: 5,666; -1,864; 0,7385; -0,732 

Elasticidade final: (
1

13
∗ 5,666) + (

5

13
∗ −1,864) + (

5

13
∗ 0,7385) + (

2

13
∗ −0,732) = −0,110 

Após repetir o mesmo raciocínio para os restantes retalhistas (resultados encontram-se 

em anexo), fez-se uma média dos valores obtidos por promoção. Os valores apresentam-se na 

tabela seguinte.  

 

Tabela 11 - Elasticidades médias totais e frequência de promoções (em módulo) 

 "L3P2" "800+200" "33%" prod X "33%" prod Y "33% box" 

Elasticidade média total 1,158 2,633 1,11 1,22 1,488 

Nº de semanas em promoção 79 275 132 105 47 

 

Segundo os autores estudados, há dois conceitos importantes a ter em conta, quando 

se analisa a elasticidade de um produto: “stockpiling” e “brand-switchers”. O primeiro diz respeito 

à durabilidade ou perecibilidade do produto - os cereais de pequeno-almoço são um bem que 

tem uma data de validade relativamente longa e, como tal, podem ser facilmente armazenados. 

O segundo diz respeito à facilidade com que os consumidores mudam de uma marca para outra, 

neste caso específico, devido a mudanças no preço – os cereais de pequeno-almoço são 

facilmente substituíveis por outros de uma marca diferente. Há ainda que ter em conta o fato 

destas quantidades dizerem respeito a vendas a retalhistas e não ao consumidor final. Devido a 
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este último ponto, é legítimo supor que os efeitos de “stockpiling” sejam facilmente 

exponenciados pela facilidade de armazenamento e que os efeitos de “brand-switching” sejam 

residuais, uma vez que se tratam de acordos entre retalhistas e fabricante. 

 

Os cereais de pequeno-almoço da Nestlé são uma marca que preenche 3 dos 4 

requisitos indicados por Srinivasan et al. (2004) como tendo uma maior elasticidade ao nível do 

fabricante: marcas com maior frequência de promoções; são bens armazenáveis e, como tal, 

facilitam o “stockpiling”; e inserem-se numa categoria com poucas SKU. 

 

Tal como Jedidi, Mela e Gupta (1999) afirmaram no seu estudo, as promoções a curto-

prazo (grande maioria das promoções em estudo) estão associadas a uma maior elasticidade e 

Walters e Bommer (1996) defendem que produtos com um “bulk” (dimensões) menor alavancam 

o efeito de “stockpiling”, o que também está ligado a uma elasticidade maior. 

 

Em seguida vai ser feita uma análise aos valores das elasticidades. 

 

“L3P2” 

 

Esta promoção dá origem a 3 valores compreendidos no intervalo [0,1], ou seja, sugerem 

uma procura inelástica por parte dos respetivos retalhistas. Para além disso, existem 5 valores 

maiores que 1, que indicam uma procura elástica e, portanto, com a descida de 1% do preço, a 

procura aumenta mais do que 1% nestes casos. A elasticidade média total foi de 1,158. 

 

“800+200” 

 

Neste caso, todas as elasticidades são maiores que 1 e, como tal, a procura é 

considerada elástica para todos os retalhistas. A elasticidade média total foi de 2,633. 

 

“33%” 

 

Quanto ao produto X, só foram registadas 2 elasticidades entre [0,1] e foram registadas 

4 elasticidades maiores que 1. No que diz respeito ao produto Y, foram registados 3 valores que 

indicam uma procura inelástica e 5 valores que indicam uma procura elástica. Os valores das 

elasticidades médias foram, respetivamente, 1,11 e 1,22. 

“33% box” 

 

Por fim, relativamente a esta promoção, só foi registada 1 elasticidade entre [0,1] e 2 

acima de 1. A sua elasticidade média total foi de 1,488. 
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 Na tabela 10 encontra-se bem evidenciado um dos pontos referidos por Srinivasan et al. 

(2004). A promoção “800+200” é claramente a que tem maior frequência e tem, também, o maior 

valor de elasticidade média total. Portanto, neste caso, quanto maior for a sua frequência das 

promoções feitas por este fabricante (Nestlé), maior será a elasticidade procura-preço. 

 

 4.6 Canibalismo e consequências 

 

 Uma vez que as vendas de embalagens normais de Produto X e Produto Y não são 

descontinuadas durante períodos em que ocorrem promoções, seria de esperar que surgissem 

alguns efeitos de canibalismo. Ou seja, seria de esperar que a venda das embalagens em 

promoção aumentasse e que, em contrapartida, a venda das embalagens normais diminuísse. 

Adicionalmente, estas são promoções entre fabricante e retalhista e, como já foi referido, as 

promoções estão inscritas nas embalagens, o que impede os retalhistas de adquirirem produtos 

em promoção e de os venderem ao preço normal. Portanto, os retalhistas necessitam de comprar 

embalagens normais pois os lucros marginais resultantes da venda posterior destas embalagens 

são maiores do que os provenientes das vendas em promoção. Se, por exemplo, uma 

embalagem custar 1€ ao retalhista e este a vender por 2 € ao cliente final, lucra 1€. No entanto 

se ele comprar ao fabricante uma embalagem com 33% de desconto, esta custa-lhe apenas 

0,66€. O preço de venda desta embalagem seria de 1,34€ e o lucro seria de apenas 0,68€.  

 Foram elaboradas as tabelas 12 e 13 para que os efeitos de uma possível canibalização 

pudessem ser analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Análise de possíveis efeitos de Canibalismo– Média de vendas de embalagens normais 
do Produto X 

    Média do 
Produto X 

(tons) 

Nº de semanas em 
promoção 

Nº de semanas em promoção em que a venda de 
embalagens normais é inferior à média 

    

Retalhista 1 8,72 73 53 (73%) 

Retalhista 2 5,59 60 50 (83%) 

Retalhista 3 1,33 29 16 (55%) 

Retalhista 4 1,11 55 40 (73%) 

Retalhista 5 1,77 29 25 (86%) 
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Retalhista 6 0,26 19 15 (79%) 

Retalhista 7 0,06 76 42 (55%) 

Retalhista 8 0,71 59 44 (75%) 

Retalhista 9 2,20 41 29 (71%) 

 

Tabela 13 - Análise de possíveis efeitos de Canibalismo– Média de vendas de embalagens normais 
do Produto Y 

    Média do 
Produto Y 

(tons) 

Nº de semanas 
em promoção 

Nº de semanas em promoção em que a venda de 
embalagens normais é inferior à média 

    

Retalhista 1 2,66 25 22 (88%) 

Retalhista 2 2,70 14 13 (93%) 

Retalhista 3 0,86 7 5 (71%) 

Retalhista 4 0,38 11 9 (82%) 

Retalhista 5 0,47 3 3 (100%) 

Retalhista 6 0,07 10 7 (70%) 

Retalhista 7 0,03 9 7 (78%) 

Retalhista 8 0,23 15 14 (93%) 

Retalhista 9 0,79 11 8 (73%) 

 
 Tal como se pode verificar, em ambos os produtos e para todos os retalhistas, as vendas 

de embalagens normais são inferiores à sua média em mais de 50% das semanas em promoção. 

Ora, isto significa que, muitas vezes, os retalhistas preferem comprar os produtos em promoção 

e deixam as embalagens normais um pouco de parte.  

 

 Em relação ao Produto X, o retalhista que mais evidencia possíveis efeitos de 

canibalismo é o Retalhista 5, para o qual as vendas de embalagens normais são inferiores à 

média em 25 das 29 semanas em que ocorrem promoções. No caso do Produto Y, os valores 

são todos mais altos no geral e o mesmo Retalhista 5 não efetua qualquer compra de 

embalagens normais durante as 3 semanas em ocorreram promoções. Em ambos os casos, o 

Retalhista 2 é o segundo que mais realça estes efeitos com vendas inferiores à média em 40 das 

50 semanas em promoção para o Produto X e em 13 das 14 semanas para o Produto Y. 

 

 Se for feita uma média por produto para todos os retalhistas, a venda das embalagens 

normais de Produto X é inferior à sua média em 71% das semanas em que ocorrem promoções, 

e o mesmo ocorre em 84% das semanas para o Produto Y. Apesar destes dados refletirem uma 

procura derivada e não corresponderem exatamente à procura por parte do consumidor final, 

assumindo que retratam a forma como este se comporta, podemos inferir que, em média, nas 

superfícies comerciais em análise, os consumidores consomem menos 71% de embalagens 

normais de Produto X e menos 83% de embalagens normais de Produto Y, quando ocorrem 

promoções. Em condições normais, se o consumidor estivesse a olhar para uma embalagem 

normal, disposta lado a lado, com uma embalagem em promoção, deveria optar pela segunda. 
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No entanto, as embalagens promocionais podem não estar disponíveis em determinado 

momento, o que faz com que o consumidor tenha que comprar uma embalagem normal. 
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5. Conclusões 
 

 Nesta dissertação foram analisadas as promoções feitas pela Nestlé para os seus 

principais retalhistas nos cereais de pequeno-almoço e os efeitos que tais promoções tiveram 

nas suas políticas de compras. Segundo Persson (1995), os principais objetivos que levam os 

fabricantes a aplicarem promoções vão desde a atração de novos clientes, ao aumento do “brand 

awareness”, passando pela possibilidade de escoar mercadoria ou mesmo simplesmente para 

aumentar a competitividade. 

 

 Os autores Santini et al. (2015), Palazón-Vidal e Delgado-Ballester (2005), Ramezani e 

Heidarzadeh (2014) e Mendez et al. (2015), ao dividirem as promoções em monetárias e não-

monetárias, consideram as primeiras como cortes diretos nos preços de venda e as segundas 

como ofertas de brindes. Apesar de todas as promoções que foram objeto de estudo parecerem, 

à primeira vista, promoções monetárias, duas delas podem ter uma interpretação ambígua, cuja 

explicação é exposta de seguida. Após a análise da tabela 7 e da tabela 9, pode concluir-se que 

existem duas promoções que são claramente mais eficazes que as duas restantes. A “L3P2” e a 

“800+200” destacam-se pela positiva e, se for tida em conta a mensagem promocional intrínseca 

que é transmitida em cada uma destas, podem ser consideradas como promoções não-

monetárias. Ora, em relação à primeira, o cliente recebe uma embalagem de graça na compra 

de duas. Em relação à segunda, na compra de uma embalagem de 800 gramas, o cliente recebe 

200 gramas de graça. Como não é mencionado um corte direto no preço de venda, é possível 

que o cliente interprete os descontos como ofertas. Adicionalmente, se for tida em conta a tabela 

10, que reflete o impacto a curto prazo nas vendas aos retalhistas, pode concluir-se que não 

existe um constante decréscimo nos períodos pós-promoção. Apesar dos clientes estudados não 

serem os consumidores finais, a procura dos primeiros reflete, de certa forma, a procura dos 

segundos (se os clientes finais não comprarem um determinado produto, os retalhistas não 

lucram em continuar a adquiri-lo). Ou seja, talvez o cliente final tenha, realmente, a perceção de 

que estas duas promoções são não-monetárias e, como tal, não provocam um decréscimo das 

vendas nas semanas pós-promoção, característico das promoções monetárias. 

 

 Os cereais têm um prazo de validade relativamente elevado, portanto, as promoções 

neste produto podem dar aso a que aconteça alguma acumulação de stock por parte do 

consumidor. Gupta (1988) concluiu que grande parte do aumento de vendas num período de 

promoção provém de brand-switchers. Contudo, visto que os elementos em estudo são 

retalhistas (que provavelmente têm contratos com o fabricante), talvez não seja esta a principal 

causa. Talvez o elevado número de promoções (tal como se pode observar na tabela 14, cerca 

de 31% das semanas por retalhista são promoções) seja uma estratégia adotada para promover 

o “stockpiling” e, desta forma, o fabricante consiga tirar o máximo partido da diminuição de 

preços.  
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Tabela 14 - Comparação das semanas com/sem promoção 

 

  

 Tendo em conta as tabelas 6 e 8, já analisadas, podemos observar que, no geral, as 

promoções provocam um aumento nas quantidades vendidas, o que vai de encontro às 

conclusões defendidas pelos autores revistos nesta dissertação. Ao inserirmos este produto e 

respetiva marca numa perspetiva de mercado, podemos assumir que se trata de um produto com 

grande quota. Como tal, é esperado que a principal causa para o aumento das vendas seja o 

“stockpiling” praticado pelos consumidores que já utilizam a marca e que são leais à mesma, e 

não tanto devido a possíveis “brand-switchers” (Srinivasan et al., 2004; Blattberg, Briesch e Fox, 

1995; Jedidi, Mela e Gupta, 1999). 

 

 Quando analisadas individualmente, todas as promoções apresentam uma elasticidade 

média total superior (em valor absoluto) a 1, o que permite concluir que, no geral, todas elas 

foram eficazes e fizeram com que a redução de 1 unidade monetária levasse à venda de mais 

do que uma unidade adicional.  

 

 Em relação a possíveis efeitos de canibalização, verifica-se um decréscimo nas vendas 

de embalagens normais em períodos de promoção para ambos os produtos X e Y. Os autores 

revistos apenas dão ênfase a canibalizações intra-categoria e inter-categoria, não fazendo 

qualquer menção a canibalizações dentro da mesma marca. Ora, quando se faz uma promoção 

e se mantêm produtos da mesma marca e categoria à venda a preços normais, é percetível que 

o comum das pessoas opte por comprar os produtos em promoção. Deste modo, é necessário 

avaliar se vale a pena descontinuar, ou não, a venda de embalagens normais durante períodos 

promocionais. Há que analisar se existe excedente na venda destas embalagens e se o 

desperdício aumenta nestes períodos e traçar previsões de vendas baseadas nestes dados. 

Também podem ser delineados acordos com retalhistas em que apenas se produzem as 

quantidades encomendadas por estes, o que faz com que o stock de produto na Nestlé diminua 

e, por conseguinte, o desperdício também diminua. 

 

 Olhando para o curto-prazo, não existem grandes conclusões que possam ser retiradas 

pois em 48% das vezes, nas semanas seguintes a uma promoção, as vendas diminuíram, e o 

oposto verificou-se em 52%. Apesar de a diferença ser curta, os resultados aproximam-se das 

ideias defendidas por Jedidi, Mela e Gupta (1999), Pauwels, Hanssens e Siddarth (2002) de que 

os efeitos das promoções a curto-prazo são positivos. Analisando na ótica do consumidor final, 

um consumidor que compre uma embalagem em promoção num determinado momento e volte 

à superfície comercial numa altura em que as embalagens já não se encontram em promoção, 

pode experienciar sentimentos negativos em relação à marca (o seu preço de referência baixou). 

No entanto, pode haver outro consumidor que não efetuou nenhuma compra na altura em que o 

Retalhista/Produto 1/X 1/Y 2/X 2/Y 3/X 3/Y 4/X 4/Y 5/X 5/Y 6/X 6/Y 7/X 7/Y 8/X 8/Y 9/X 9/Y Total

Nº de semanas sem promoção 32 79 44 90 76 97 49 93 69 101 82 94 28 95 45 89 21 51 1235

Nº de semanas com promoção 72 25 60 14 28 7 55 11 35 3 22 10 76 9 59 15 41 11 553

Percentagem de semanas em promoção 69% 24% 58% 13% 27% 7% 53% 11% 34% 3% 21% 10% 73% 9% 57% 14% 66% 18% 31%
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produto estava em promoção e, como tal, não tem razão para percecionar a marca de forma 

negativa. Assim, apesar de poderem haver consumidores que não comprem a marca no período 

seguinte à promoção, outros há que o fazem, e para o retalhista acaba por não ser um período 

em que todos os consumidores deixam de adquirir o produto, mas talvez apenas uma parte.  

 

 Para além destes efeitos a curto-prazo, por 34 vezes os retalhistas comportaram-se 

como o consumidor final estudado por Beltov, Jorgensen e Zaccour (2006) que defendem que 

existe um “awareness” de quando se vão dar as promoções, e como tal, não efetuam nenhuma 

compra no período anterior à promoção pois estão à espera da mesma, nem no posterior à 

promoção, pois, sendo os cereais de pequeno-almoço um bem armazenável, acabaram por 

usufruir do efeito de “stockpiling”. Talvez nestas 34 ocasiões os retalhistas tenham reabastecido 

“stock” suficiente para não terem que comprar produto na semana seguinte. Outra possível 

conclusão pode ser a de que o consumidor final não aderiu totalmente à promoção, e não houve 

escoamento suficiente de stock ao nível das lojas. Caso tal tenha acontecido, o retalhista tem 

stock suficiente para reabastecer (o pouco que saiu) as suas lojas sem ter que voltar a comprar 

ao fabricante. 

 

 Por fim, não foi possível analisar os efeitos a longo prazo por falta de dados (seriam 

necessários pelo menos, mais 2 ou 3 anos de registos de vendas para que pudesse ser 

elaborada uma análise crítica e fiável e da qual pudessem ser retiradas ilações que permitissem 

efetuar uma comparação com os autores estudados). Talvez fosse interessante, utilizando esses 

registos de vendas adicionais, identificar a existência de possíveis sazonalidades, o que iria 

permitir traçar e delinear políticas de promoções de forma mais assertiva. Poderia ser também 

relevante comparar os dados de vendas destes produtos com produtos de outras marcas 

inseridos na mesma categoria e que fossem comercializados nas mesmas superfícies. Esta 

comparação permitir-nos-ia aferir se, tal como defendem os autores analisados, existe uma 

tendência negativa de compra no período pós-promoção e consequente aumento de vendas de 

outras marcas com menor quota de mercado e com menor preço. Caso tal acontecimento se 

verificasse, a ideia de que o preço referência de um produto em promoção monetária sofre uma 

depreciação por parte dos consumidores, poderia ser avaliada.  
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Anexo I – Box plots para análise de outliers 
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