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Resumo 

Nos últimos anos a atividade de jogo sofreu alterações significativas, tendo crescido bastante, pelo que 

hoje em dia representa um papel importante na economia.  

A área de jogo engloba diversos jogos de fortuna e azar, explorados nos casinos, tais como Bacará Ponto 

e Banca, a Banca Francesa, o Blackjack/21, o Poker, a Roleta Americana, a Roleta Francesa, as slot 

machines, jogos do bingo, etc. Para além disso, existe o mercado de jogos práticos à distância, através 

de suportes eletrónicos, informáticos, telemáticos e interativos ou por quaisquer outros meios como jogos 

e apostas online, como por exemplo apostas desportivas. 

No âmbito deste projeto, estudou-se o funcionamento dos casinos no que diz respeito às máquinas 

automáticas da sala de jogo. Para ser possível transmitir melhor algumas noções básicas da área de jogo 

recorreu-se a um dos casinos de Portugal para compreender a gestão das máquinas automáticas. 

O principal objetivo do trabalho consiste em identificar as principais características do casino e das 

máquinas associadas a um jogo ou a um conjunto de jogos. Para tal, utilizaram-se dados fornecidos pelo 

Centro de Recolha de Dados do Casino Lisboa (CRD) com informação sobre algumas características dos 

jogos, mantendo, no entanto, toda a confidencialidade. Foi feita uma análise descritiva destes dados e, 

em seguida, utilizou-se um modelo de regressão para analisar a relação entre as Receitas, as Apostas e o 

Número de Jogadas. Além disso, fez-se uma simulação com o intuito de tentar perceber qual ou quais 

os jogos que geram maior receita. O método mais apropriado para este tipo de simulação foi o método 

de Monte Carlo. O método permite simular vários cenários futuros, como qualquer modelo de previsão, 

mas é importante lembrar que esta simulação representa apenas probabilidades e não certezas.  

 

Palavras-Chave: casino, jogos de fortuna e azar, slot machines, regressão linear múltipla, simulação de 

Monte Carlo. 
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Abstract 

In recent years the gambling activity has undergone significant changes, regarding its growth. Nowadays 

it plays an important role in the economy. 

The gambling area encompasses several games of chance, such as Baccarat Point and Banking, French 

Banking, Blackjack/21, Poker, American Roulette, French Roulette, slot machines and bingo games, etc. 

All of them explored in casinos. 

In addition, there is the market for practical gambling at a distance, via electronic, computer, telematic, 

interactive and other means. 

In the scope of this project, the operation of the casinos with respect to the automatic machines of the 

game room were studied. In order to be able to better convey some basic notions of the gambling area, 

one of the casinos in Portugal was chosen to understand the management of the automatic machines. 

The main objective of the work was to identify the main characteristics of the casino and the machines 

associated with a game or a set of games. To do so, we used data provided by the Casino Lisbon Data 

Collection Center (CRD) with information about some characteristics of the games, while maintaining 

all confidentiality. A descriptive analysis of this data was made and then a regression model was used to 

analyze the relationship between Revenues, Bets and Number of Plays. In addition, a simulation was 

done in order to understand which games generate the most revenue. The most appropriate method for 

this type of simulation was the Monte Carlo method. This method allows simulating several future 

scenarios, and any prediction model, but it is important to remember that this simulation represents only 

probabilities and not certainties. 

 

Keywords: casino, gambling, slot machines, multiple linear regression, Monte Carlo simulation. 
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Este projeto tem como objetivo principal avaliar a evolução da rentabilidade de um conjunto de 50 jogos 

instalados nas 196 máquinas no Casino de Lisboa. O período observado para este estudo vai desde o 

ano 2013 até ao final 2015. As máquinas localizam-se em dois pisos diferentes: piso 0 (P0) e piso 1 

(P1), das duas zonas: zona fumadores(F) e não fumadores(NF), que são espalhadas nos diferentes cantos 

do casino. As máquinas em estudo foram adquiridas em diferentes anos, entre 2006 e 2012. Cada jogo 

está representado por diferentes valores de denominação (0.01€,0.02€,0.05€, e 0.10€) que foram 

adquiridos aos 7 diferentes fornecedores (IGT, BALLY, ARISTOCRAT, NOVOMATIC, CIRSA, 

WILLAMS, ATRONIC). Cada jogo também é caracterizado por um tipo (VS-vídeo slotes, RS- máquinas 

de rolos mecânicos, RV-máquinas roleta e vídeo slot, VP-vídeo poker, MG-máquina de multigame, VB 

– vídeo bingo). Os dados recolhidos dizem respeito às seguintes variáveis: Receita Total, Aposta Total, 

Número de Jogadas Total, Receita MMD, Aposta MMD, Número de Jogadas MMD. 

O trabalho será dividido em quatro capítulos. No primeiro iremos falar um pouco sobre história das slot 

machines, funcionamento das slot machines, situação mundial dos casinos, e por última descrição do 

negócio dos casinos em Portugal. No segundo iremos fazer uma análise preliminar, organizar e validar 

a base de dados tendo em conta a informação relativa às características de cada jogo. Faremos uma 

pequena análise descritiva dos dados ao longo dos 3 anos, e da evolução dos jogos mensalmente e 

anualmente. No capítulo três faremos um estudo para perceber a relação entre as 3 variáveis: a Receita, 

Apostas e Número de Jogadas por isso vamos aplicar um modelo de regressão, concretamente a 

regressão linear múltipla. Por fim, faremos uma simulação das receitas de cada um dos jogos, para 

concluir sobre qual o jogo que dá melhor receita. 

 

1.1. Criação e História das Slot Machines 

Desde cerca de 1870 existem protótipos de máquinas mecânicas, mas poucos sabem por quem e onde 

foi criada a primeira slot machine. A criação da slot machine é atribuída a Charles Fey (August Fey), 

nascido em 1862 numa pequena cidade - Vohringen (Baviera) Alemanha. Charles Fey foi um inventor 

alemão que emigrou para os Estados Unidos em 1885 e que construiu a primeira máquina de slot 

machine na cave da sua casa em São Francisco cerca do ano de 1894. No ano de 1895 Fey muda-se para 

Berkeley, Califórnia, onde constrói a sua segunda máquina, chamada “4-11-44” que era baseada num 

popular jogo de lotaria da altura. Esta máquina foi colocada num “Salon” e o sucesso foi tão grande que 

Fey teve criar mais algumas e assim decidiu dedicar todo o seu tempo a desenhar e fabricar slot 

machines. Ao associar-se com a “Mills Novelty Company” foi desenvolvida em 1907 a “Liberty Bell”, 

que é a primeira slot machine de três rolos comerciais e é considerada como predecessora de todas as 

modernas slot machines. 

Foi durante a década de 1930 que as slot machines começaram a ser muito populares nos Estados Unidos 

e nos finais da década de 1940, Bugsy Siegel instalou máquinas de jogo no seu hotel, o “Flamingo 

Hilton” em Las Vegas. Originalmente instaladas com a finalidade de entreter as esposas e amigas dos 

grandes jogadores, o lucro obtido pelas slot machines rapidamente igualou o dos Jogos Tradicionais. 

Desde a década de 80 que as slot machines se vão tornando mais populares ao ponto de durante 1990 

dois terços dos lucros dos casinos serem provenientes das slot machines. 

 

1.2. Funcionamento das Slot Machines 

Então e como funcionam as slot machines? Uma parte das modernas slot machines são desenhadas de 

modo a parecerem-se com os modelos mecânicos antigos, mas o resultado de cada jogada é na realidade 
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controlado por um computador dentro da máquina e não pelo movimento dos rolos. Nas slot machines 

o computador é que faz os rolos pararem em determinadas posições, mas apesar disto os resultados das 

jogadas não são pré-programados para pagarem prémios numa determinada altura. Na realidade, existe 

um gerador de número aleatórios dentro da cada máquina que assegura que em cada jogada exista a 

mesma probabilidade de sair prémio. Desde que a máquina se encontre ligada, ela vai gerando números 

inteiros aleatórios (normalmente entre 1 e vários biliões) centenas de vezes por segundo, mesmo que 

não esteja a funcionar. 

Entender o funcionamento de uma slot machine pode não ser uma tarefa complicada, e a noção de 

probabilidade pode ajudar muito. Para tal vamo-nos afastar um pouco das slot machine e lembrar dos 

acontecimentos diários. Poucos sabem que todos dias a noção de probabilidade é aplicada em diversas 

situações. Nos mais variados aspetos da nossa vida, está sempre presente a sorte ou o azar: o estado do 

tempo no dia seguinte; nota de um aluno no exame para o qual não estudou, a chave do totoloto, o 

fabricante que deseja saber se um produto que pretende lançar no mercado terá uma boa probabilidade 

de aceitação e muitos outros aspetos da nossa vida. 

A incerteza das coisas está sempre presente, embora não saibamos, para já, atribuir um valor numérico 

às probabilidades de realização dos acontecimentos envolvidos nos exemplos anteriores, há situações 

em que não temos dúvidas nessa atribuição. Por exemplo, ninguém hesita em afirmar que a 

probabilidade de um bebé nascer com dentes é próxima se não mesmo zero, assim como também não 

terá dúvida em dizer que é igual a 1 a probabilidade de num dia em que está a chover, haver nuvens. Por 

outro lado, quando se pretende tomar decisão ao acaso, para a qual existem duas opções, e não se sabe 

qual escolher, também é usual tomar a decisão mediante o resultado de saída de cara ou coroa no 

lançamento de uma moeda ao ar pois existe a convicção de que as probabilidades de sair cara ou coroa 

são ambas iguais a 1/2.  

 

1.3. Situação Mundial dos Casinos 

Os casinos sempre foram associados ao luxo, pois os casinos surgiram na sociedade como um local onde 

se pode jogar a dinheiro e, para além disso representa um local cultural com jogos e espetáculos, 

albergam arte e hotéis de luxo. Mas qual a é origem dos casinos? E onde foi criado o primeiro casino? 

A origem e história dos casinos e jogos de azar é desconhecida. No entanto, há uma crença de que os 

entretenimentos de jogos de azar já eram praticados pelos romanos, antigos gregos, a Rainha Isabel de 

Inglaterra e até Napoleão. Para além disso, é importante notar que os chineses foram os primeiros que 

registaram os primeiros jogos de azar em 230 a.c. No entanto, a história diz que o primeiro casino bem 

conhecido no mundo foi criado por volta de 1638 em Itália. Chama-se o Casino di Venezia e ainda está 

operacional até à data. A indústria dos casinos e jogos de fortuna e azar desenvolveu-se em vários países 

e representam um valor importante para a economia. Por exemplo, em Portugal todas empresas 

associadas ao setor dos jogos de azar estão a pagar 50% da sua receita bruta ao Estado português. Mas 

diferentes acontecimentos económicos têm afetado fortemente este tipo de negócios. 

Um destes acontecimentos foi em outubro de 2008, quando se registou a crise financeira. Um dos 

acontecimentos financeiros de maior importância da primeira década de século XXI, ocorreu a partir de 

uma sucessão de falências de instituições financeiras. Por exemplo, o PIB da Zona Euro teve uma queda 

de 1.5% no quarto trimestre de 2008, em relação ao trimestre anterior, a maior contração da história da 
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economia da zona1. A crise teve também impacto na indústria dos casinos. Mas apesar disso, a indústria 

dos casinos continua e desenvolve o seu “papel” na sociedade. Assim, a seguir pode-se observar figuras 

com alguma informação que ajuda a conhecer melhor a posição dos casinos no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na figura 1.1 o maior número de casinos situa-se na América do Norte. A seguir 

segue a Europa Ocidental. Isto é justificado pela presença de uma economia forte e moeda estável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 1.2 está representada a Receita Global dos Casinos deste 2006 a 2015. O facto interessante 

que podemos observar nesta figura é que de 2008 a 2009, quando foi a crise financeira, não houve um 

decréscimo significativo nas receitas globais dos casinos. Para além disso, a partir de 2010 as receitas, 

cresceram sempre até 2015. 

                                                           
1 Informação adaptada de um portal de notícias económicas “Publico” 

Figura 1.1 - Distribuição dos Casinos pelas regiões do mundo 

Figura 1.2 - Receita Global dos Casinos de 2006 -2015 (bilhões em $ de EUA) 
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Na tabela 1.1 é apresentada a lista dos 10 maiores casinos pelo mundo. Da tabela apresentada podemos 

retirar que o “líder” dos casinos é a China seguida dos Estados Unidos. Tanto a China, como os Estados 

Unidos são titulares das maiores economias do mundo. Na China a maior oferta de casinos está 

concentrada na região de Macau, que atrai os chineses de todo país e turistas de toda Ásia. Por sua vez, 

nos Estados Unidos a cidade mais famosa sobretudo pelos casinos é Las Vegas. Las Vegas atrai não só 

americanos, mas pessoas de todo mundo, pelos seus luxuosos casinos e hotéis. Muitas vezes Las Vegas 

é escolhido como destino de férias para famílias americanas. 

 

1.4. Casinos em Portugal 

Em Portugal existe o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) que detém as funções de controlo, 

inspeção, regulação e prática de jogos a dinheiro nos casinos e outros jogos de fortuna ou azar. Este 

serviço encontra-se integrado no Instituto do Turismo de Portugal, I.P. e é constituído por quatro 

departamentos: Departamento de Planeamento e Controlo da Atividade de Jogo, Departamento de 

Regulamentação do Jogo, Departamento de Gestão de Projetos do Jogo e Departamento de Jogo Online. 

De acordo com o SRIJ, neste momento em Portugal existem onze casinos em funcionamento no 

território nacional localizados em 8 zonas de jogo: Algarve, Espinho, Figueira da Foz, Estoril, Póvoa do 

Varzim, Troia, Vidago, Funchal. 

Segundo o SRIJ o jogo deve ser uma atividade de entretenimento e lazer que possa proporcionar prazer 

e diversão, mas na realidade não é sempre assim. Para que o jogo não se converta num problema social 

e profissional, o SRIJ tem diversos regulamentos e formas de afastar os jogadores. Por exemplo, 

nomeadamente o preenchimento do pedido autoexclusão2. Para além disso, existem também várias 

entidades particulares que, em conjunto com Estado, têm vindo a desenvolver diversos programas de 

apoio e proteção dos jogadores e das respetivas famílias. 

Para perceber melhor a situação da atividade dos jogos nos casinos portugueses vamos observar a 

evolução da receita bruta dos últimos 5 anos. 

  

 

 

                                                           
2 A ficha de autoexclusão encontra-se no anexo 

Posição País Casino Área Nº Slot Machines e Bancados Bares e Restaurantes

1 China The Venetian Macau 546 000 4 200 53

2 China City of Dreams Casino 448 000 1 964 32

3 EUA Foxwoods Resort Casino 340 000 7 788 40

4 China Casino Ponte 16 270 000 470 9

5 China MGM Grand Macau 267 000 1 545 8

6 África do Sul Rio Casino Resort 266 330 257 3

7 Australia Crown Casino 220 000 3 000 50

8 Argentina Trilenium Casino 180 000 1 975 5

9 EUA MGM Grand Las Vegas 171 500 2 639 27

10 Portugal Casino Estoril 26 900 1 235 10

Tabela 1.1 - Top 10 Maiores Casinos do Mundo 
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Como se pode constatar na figura 1.3, ao nível das receitas, Portugal tem apresentado um decréscimo 

exponencial no período de 2011 a 2014. No entanto, relativamente a último ano de 2015 houve um 

crescimento, passando de 267 milhões de Euros, em 2014, para aproximadamente 288 milhões de Euros 

em 2015. No entanto, importa referir que este crescimento não tem sido igual para todas empresas 

concessionários. O Grupo Estoril-Sol que explora três dos quatro maiores casinos de Portugal, sendo 

responsável por uma percentagem do volume de receitas geradas em Portugal pela atividade de Jogo 

compreendida entre 63% e 65%, como se pode observar na figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para termos uma melhor noção de atividade dos casinos em Portugal podemos observar a figura 1.5, 

onde está apresentada a atividade do jogo correspondente ao ano 2015. 
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Figura 1.3 - Evolução de Receita Bruta em Portugal 

Figura 1.4 - Receita Total dos Casinos em Portugal e Receita do grupo Estoril - 

Sol 
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O setor apresentou uma taxa de crescimento das receitas de jogo de 8% face ao ano 2014 e no total gerou 

receitas no montante de 288,6 milhões de Euros. O grupo Estoril-Sol foi o que mais se destacou: as 

receitas ascenderam a 182.5 milhões de Euros, que corresponde a 63.24% da receita total obtida no 

território nacional.  

 

1.4.1. Legislação Portuguesa 

A exploração dos jogos de fortuna e azar está reservada ao Estado Português. Por isso, qualquer 

exploração e prática dos jogos de fortuna e azar só pode ser feita nos casinos localizados nas zonas de 

jogo definidas por lei. 

O artigo 4º da “Lei Dos Jogos3” do Decreto-Lei nº 422/89 regulamenta os tipos de jogos de fortuna ou 

azar cuja exploração é legalmente autorizada em casinos: 

a. Jogos bancados em bancas simples ou duplas: bacará ponto e banca, banca francesa, “boule”, 

“cussec”, “écarté” bancado, roleta francesa e roleta americana, com um zero; 

b. Jogos bancados em bancas simples: “black-jack/21”, “chukluck” e trinta e quarenta; 

c. Jogos bancados em bancas duplas: bacará de banca limitada e “craps”; 

d. Jogo bancado: “Keno”; 

                                                           
3O regime legal que disciplina a exploração e prática de jogos em casinos consta do Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 10/95, de 19 de janeiro, Decreto-Lei nº 28/2004, de 16 de julho, e, mais 

recentemente, pelo Decreto-Lei nº 40/2005, de 17 de fevereiro.  

Figura 1.5 -  Mapa das Receitas obtidas por todas Concessões de Jogo em 

2015 
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e. Jogos não bancados: bacará “chemin de fer”, bacará de banca aberta, “écarte´” e 

bingo; 

f. Jogos em máquinas pagando diretamente prémios em fichas ou moedas; 

g. Jogos em máquinas que, não pagando diretamente prémios em fichas ou moedas, desenvolvam 

temas próprios dos jogos de fortuna ou azar ou apresentem como resultado pontuações 

dependentes exclusiva ou fundamentalmente da sorte. 

 

1.4.2. Apresentação do Casino de Lisboa 

O Grupo Estoril-Sol foi constituído em 25 de junho de 1958 tendo como objetivo social a exploração da 

concessão em exclusivo da zona permanente de jogos de fortuna e azar na zona do Estoril, abrangendo 

também os ramos de comércio ou indústria dele afins. O Grupo Estoril-Sol é constituído por 3 casinos: 

Casino Estoril, Casino da Póvoa e Casino Lisboa. 

 

 

 

O Casino Lisboa abriu as suas portas ao público no dia 19 de abril de 2006 e em 2016 comemorou o seu 

10º aniversário. O Casino Lisboa é considerado o maior casino de Portugal, em termos de oferta de slot 

machines, e constitui um ponto central no circuito de diversão na “noite lisboeta” estando instalado no 

Parque das Nações. O Casino numa primeira fase continha uma oferta de 800 slot machines e 22 mesas 

de jogo, 4 bares, 3 restaurantes, uma sala de espetáculos com capacidade para mais de 600 pessoas e um 

espaço central com animação polivalente. Neste momento o casino contém cerca de 1100 slot machines 

e 28 mesas de jogo. O Casino é constituído por diversos departamentos que dão apoio na gestão e no 

bom funcionamento do casino. No sistema de apoio ao jogo existe um centro de recolha de dados, C.R.D. 

Neste local trabalham os operadores que articulam com as chefias da sala de máquinas todos os dados 

referentes ao sistema I.G.S. Por sua vez I.G.S. é um sistema informático online, que é propriedade do 

Estado Português e está instalado nas salas de máquinas. Tem como objetivo garantir a segurança da 

exploração das máquinas de jogo e proceder, automaticamente à recolha, tratamento e controlo de toda 

informação resultante da sua operacionalidade. Existem mais dois sistemas informáticos I.V.S e AS 400. 

O I.V.S. é um sistema independente que se liga às máquinas equipadas com impressoras térmicas de 

tickets, para impressão e leitura de tickets de pagamento, ficando este sistema ligado ao que faz a gestão 

das máquinas de jogo I.G.S. AS 400 é outro sistema informático da responsabilidade da I.G.S., utilizado 

essencialmente para fins contabilísticos das caixas. 

A gestão da sala de jogo é feita de acordo com o seguinte organigrama: 

ESTORIL SOL

Casino Lisboa Casino Estoril Casino da Póvoa
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Direcção desenvolve o papel principal na gestão e bom funcionamento de todo casino. 

Chefe da Sala assegura o correto funcionamento do equipamento técnico de jogo, instalações, serviços 

e dos recursos humanos de todas as categorias profissionais da sala. 

Adjuntos do Chefe da Sala é quem substitui o Chefe da Sala nas suas ausências e impedimentos. 

Fiscais são os indivíduos que fiscalizam a Sala, confirmam e desmarcam os prémios manuais e 

esclarecem os frequentadores sobre dúvidas ou reclamações existentes. 

Caixas são os indivíduos que têm como principais funções em serviço, nos balcões de atendimento ao 

público, trocar notas aos clientes, vendas e compras de fichas. 

Contínuos adotam uma postura correta e fazem cumprir a lei no que respeita às restrições de entrada 

nas salas de jogos: colaboram na manutenção e arrumação da sala. 

Técnico Chefe é responsável pela técnica de jogo, gerindo-a, sendo igualmente responsável pela 

manutenção e conservação das máquinas, bem como pelas reparações nelas efetuadas. Para além disso, 

assegura a existência de stocks mínimos de material para as mesmas. 

Adjuntos do Técnico Chefe auxiliam o Técnico Chefe, que substituem nas suas ausências e 

impedimentos. 

Técnicos conservam e reparam máquinas automáticas, devendo estar atentos, quando na sala a máquinas 

necessitarem de intervenção. 

 

DIRECÇÃO

CENTRO DE 
RECOLHA DOS 

DADOS
CHEFE DE SALA

ADJUNTOS 
CHEFE SALA

FISCAIS

CAIXAS CONTINUOS

TÉCNICO CHEFE

ADJUNTOS 
TÉCNICOS CHEFE

TÉCNICOS
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2. ANÁLISE DESCRITIVA DOS 

DADOS 
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2.1. Análise, organização e redução de dados 

A recolha de informação estatística torna-se cada vez mais necessária nas sociedades modernas e é cada 

vez maior a exigência no que diz respeito a métodos apropriados de recolha, tratamento, apresentação e 

interpretação de dados estatísticos. Neste capítulo pretendemos resumir a informação contida nos dados, 

utilizando determinadas medidas de localização e de dispersão. Para caracterizar os dados optámos por 

recorrer às características amostrais média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e a representações 

gráficas. 

A base de dados com qual se pretende efetuar a análise descritiva é constituída pelos 50 jogos instalados 

nos 196 slot machines que foram observados mês a mês desde 2013 até 2015. Recolheram-se dados 

relativos às seguintes características: 

❖ Número de identificação de jogo (ID) 

❖ Nome de jogo 

❖ Fabricante de jogo (IGT, BALLY, ARISTOCRAT, NOVOMATIC, CIRSA, WILLAMS, 

ATRONIC) 

❖ Ano de instalação de jogo (2006 – 2012) 

❖ Tipo de jogo/máquina (VS - vídeo slots, RS – máquinas de rolos mecânicos, RV – máquina 

de roleta e vídeo slots, VP – video poker, MG – máquinas de multigame, VB – video bingo) 

❖ Denominação de jogo (0,01€; 0,02€; 0,05€; 0,10€) 

❖ Número de slot machines associados a um jogo 

❖ Número de dias de funcionamento de máquinas 

❖ Zona (F - fumadores, NF – não fumadores) 

❖ Piso (P0 – piso zero, P1 – piso um) 

❖ Receita Total é a diferença entre o dinheiro que entrou nas máquinas e os prémios pagos 

❖ Aposta Total total dinheiro apostado (créditos jogados) pelos clientes 

❖ Número de Jogadas Total 

Das variáveis apresentadas nem todas têm o mesmo peso ou contribuem da mesma forma para a análise. 

Vamos começar a analisar as variáveis de maior importância: Receitas, a seguir Apostas e por fim 

Número de Jogadas. Vamos começar por fazer uma avaliação individual de cada variável em cada ano. 

As outras variáveis não fornecem informação para análise, sendo apenas de caracter informativo como, 

por exemplo, Ano de Instalação e Localização. A representação gráfica que vamos apresentar no final 

do capítulo, permitir-nos-á descrever as características destas e outras variáveis, obtendo assim uma 

melhor visão da distribuição dos dados. 

 

2.1.1. Análise das Receitas 

Assim, começámos a análise pela primeira variável, Receitas, relativamente ao ano 2013.Através da 

tabela 2.1, podemos tirar as seguintes conclusões: tanto a média como a mediana não variam muito ao 

longo do ano, pois os valores obtidos nos diversos meses não diferem muito entre si, por isso podemos 

concluir que não existe grande discrepância entre os meses. Observando os valores de desvio padrão, 

verificamos que no mês de Março esse valor é 182,46€, sendo superior à média que é 147,40€. Sabemos 

que o desvio padrão é uma medida muito sensível à presença de candidatos a outlier, pelo que um valor 

grande para o desvio padrão pode ser devido a uma grande variabilidade nos dados ou à existência de 

um ou mais candidatos a outlier. Observa-se também uma grande discrepância entre o mínimo e o 

máximo em todos os meses. Por fim, em média a Receita Total obtida por mês foi de 786 204€ com 
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desvio padrão baixo de 39 665€. No total em 2013 foi obtido 9 434 443€, com pior resultado no mês de 

Agosto e melhor no mês de Novembro. O baixo resultado no mês de Agosto pode-se justificar com 

altura de férias dos clientes habitual que frequentem a sala de jogos. No entanto podemos supor que o 

bom resultado no mês de Novembro se deva à introdução de novas máquinas em substituição das 

máquinas velhas, o que aumenta o interesse dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados relativos ao ano 2014, apresentados na tabela 2.3, dizem-nos que os valores da mediana são 

próximos da média, ou seja, a média não é muito influenciada nem por valores grandes, nem por valores 

pequenos. Na coluna de desvio padrão, observa-se que o desvio padrão está abaixo da média com 

exceção do mês de Maio, em que a média é inferior ao desvio padrão. Dai concluímos que neste mês 

houve uma grande variabilidade dos dados. Observando os valores das colunas seguintes essa afirmação 

confirma-se: neste mês o mínimo obtido foi de -60,53€ e máximo de 883,23€. Por fim, o ano fechou 

com 9 341 314€, com pior resultado relativamente ao ano anterior. Os melhores meses do ano foram os 

de Julho e Agosto, enquanto os piores foram Fevereiro e Outubro. 

Mês Receita Total Mensal

Janeiro 780 769 €                  

Fevereiro 767 806 €                  

Março 855 066 €                  

Abril 765 218 €                  

Maio 781 099 €                  

Junho 798 435 €                  

Julho 763 681 €                  

Agosto 711 136 €                  

Setembro 766 610 €                  

Outubro 785 986 €                  

Novembro 855 169 €                  

Dezembro 803 468 €                  

Tabela 2.1 - Características amostrais das Receitas ano 2013 

Tabela 2.2 - Receita Total Mensal 

ano 2013 

Ano 2013

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 131,72 € 109,15 € 127,70 € -107,85 € 592,11 €

Fevereiro 148,41 € 116,40 € 116,37 € 12,63 € 469,14 €

Março 147,40 € 109,59 € 182,46 € -150,37 € 1 081,38 €

Abril 137,94 € 108,06 € 108,64 € 11,21 € 437,29 €

Maio 138,04 € 91,70 € 136,36 € -27,58 € 671,97 €

Junho 142,64 € 116,80 € 130,94 € -28,85 € 619,03 €

Julho 129,11 € 118,36 € 92,79 € -7,80 € 389,06 €

Agosto 128,64 € 117,68 € 108,07 € -14,64 € 414,00 €

Setembro 135,44 € 110,26 € 102,32 € 13,17 € 408,17 €

Outubro 139,81 € 121,32 € 112,96 € 1,30 € 526,05 €

Novembro 148,70 € 117,10 € 129,48 € -35,81 € 575,95 €

Dezembro 146,97 € 102,62 € 111,13 € 0,02 € 468,15 €

Média Máquina Dia
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Por fim, apresentamos na tabela 2.5 os valores obtidos no ano 2015. Os valores da média apresentados 

são superiores à mediana ao longo do todo ano. Enquanto na Receita Total do ano a mediana é superior 

à média, o que nos indica presença dos valores muito pequenos, ou seja, candidatos a outlier. Na coluna 

de desvio padrão, no mês de Novembro o valor apresentado de 205,83€ é superior à média, que 

corresponde a 150,89€. Isto revela uma grande variabilidade nos dados. No geral, verifica-se que há 

uma grande discrepância entre o mínimo e o máximo ao longo de todo ano. O melhor mês foi o de 

Agosto e o pior o mês de Fevereiro. O ano de 2015 foi o pior ano dos três anos estudadas. 

 

 

Ano 2014

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 126,46 € 117,36 € 98,85 €           -29,07 € 414,42 €     

Fevereiro 117,14 € 93,49 €    115,15 €        -58,00 € 533,08 €     

Março 128,39 € 104,50 € 110,83 €        -33,38 € 386,76 €     

Abril 130,26 € 115,11 € 111,44 €        -42,71 € 396,29 €     

Maio 133,44 € 109,73 € 161,23 €        -60,53 € 883,23 €     

Junho 133,25 € 121,13 € 133,03 €        6,03 € 787,55 €     

Julho 141,49 € 116,76 € 110,51 €        11,72 € 383,23 €     

Agosto 138,35 € 99,95 €    134,05 €        12,14 € 539,94 €     

Setembro 125,62 € 102,39 € 115,39 €        -41,49 € 477,15 €     

Outubro 117,36 € 107,00 € 112,50 €        -34,38 € 394,78 €     

Novembro 140,92 € 113,22 € 129,28 €        -15,88 € 524,88 €     

Dezembro 137,65 € 116,06 € 129,12 €        -46,79 € 435,00 €     

Média Máquina Dia

Mês Receita Total Mensal

Janeiro 768 132 €                  

Fevereiro 642 849 €                  

Março 780 101 €                  

Abril 765 942 €                  

Maio 810 774 €                  

Junho 783 506 €                  

Julho 859 699 €                  

Agosto 840 607 €                  

Setembro 738 626 €                  

Outubro 713 071 €                  

Novembro 828 625 €                  

Dezembro 809 384 €                  

Tabela 2.3 - Características amostrais das Receitas ano 2014 

Tabela 2.4 - Receita Total Mensal 

ano 2014 
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No final apresentamos o boxplot paralelo correspondente à evolução da Receita Total ao longo dos 3 

anos. A análise do boxplot referente ao ano de 2013 indica-nos que os dados apresentam uma ligeira 

assimetria em torno da mediana, o que nos leva a concluir que a Receita ao longo do ano está distribuída 

de forma equilibrada. Encontram-se dois candidatos a outlier superiores correspondentes aos meses de 

Março e Novembro; e um candidato a outlier inferior correspondente ao mês de Agosto. No ano de 2014 

verifica-se que os dados são um pouco enviesados para a direita da mediana e existe um candidato a 

outlier inferior correspondente ao mês de Fevereiro. Por fim, observamos o ano de 2015, onde cerca de 

metade dos valores observados são mais baixos do que os observados nos anos anteriores e observa-se 

também uma ligeira assimetria à esquerda, ou seja, há uma maior (ligeira) tendência para haver valores 

baixos que altos. 

 

Mês Receita Total Mensal

Janeiro 699 377 €                  

Fevereiro 546 351 €                  

Março 694 168 €                  

Abril 650 048 €                  

Maio 751 128 €                  

Junho 636 597 €                  

Julho 789 970 €                  

Agosto 803 219 €                  

Setembro 733 967 €                  

Outubro 767 949 €                  

Novembro 777 807 €                  

Dezembro 648 385 €                  

Tabela 2.5 - Características amostrais das Receitas ano 2015 

Tabela 2.6 - Receita Total Mensal 

ano 2015 

Ano 2015

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 115,10 € 79,17 €    124,45 €        -212,59 € 408,10 €     

Fevereiro 99,55 € 83,43 €    140,30 €        -436,09 € 479,49 €     

Março 114,25 € 96,79 €    108,83 €        -6,01 € 439,54 €     

Abril 110,55 € 90,42 €    113,39 €        -5,78 € 444,30 €     

Maio 123,62 € 78,63 €    121,35 €        -23,05 € 399,83 €     

Junho 108,26 € 81,48 €    109,06 €        0,97 € 452,91 €     

Julho 130,01 € 101,55 € 124,14 €        -6,88 € 590,27 €     

Agosto 132,20 € 92,10 €    179,66 €        -119,66 € 1 012,58 € 

Setembro 124,82 € 83,39 €    126,86 €        -50,92 € 514,14 €     

Outubro 126,39 € 80,44 €    191,99 €        -23,54 € 934,64 €     

Novembro 132,28 € 80,21 €    205,83 €        -9,32 € 1 348,32 € 

Dezembro 110,27 € 93,25 €    140,28 €        -240,78 € 614,05 €     

Média Máquina Dia



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Análise das Apostas 

A análise descritiva das próximas variáveis será semelhante à de variável Receitas. Sendo assim para a 

variável Apostas repetimos os mesmos passos. No jogo, o ganho, ou seja, a Receita para o casino está 

diretamente relacionada com a quantia apostada e traduz-se como créditos apostados. Antes do jogador 

começar a jogar, o dinheiro ou ticket introduzido na slot machine é transformado em créditos. Por sua 

vez, os créditos são obtidos dividindo o dinheiro ou ticket pela denominação (preço de uma jogada) que 

o jogador escolhe antes de começar a jogar. 

Vamos observar a próxima tabela 2.7 que corresponde ao ano de 2013, para observar a quantia apostada 

ao longo deste ano e perceber se existe relação entre Apostas e Receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 2013

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 1 822,19 € 1 296,99 € 2 027,99 €     119,41 € 13 210,36 € 

Fevereiro 1 922,71 € 1 471,82 € 2 654,22 €     89,81 €    18 456,10 € 

Março 1 881,63 € 1 504,34 € 2 466,72 €     96,30 €    16 962,00 € 

Abril 1 793,95 € 1 373,27 € 2 477,28 €     83,25 €    17 225,12 € 

Maio 1 647,49 € 1 291,26 € 1 558,28 €     96,28 €    9 077,78 €    

Junho 1 573,56 € 1 275,95 € 1 424,90 €     179,99 € 8 092,79 €    

Julho 1 451,79 € 1 278,88 € 1 163,09 €     117,28 € 6 186,71 €    

Agosto 1 476,58 € 1 255,53 € 1 203,69 €     198,48 € 5 290,31 €    

Setembro 1 484,13 € 1 299,95 € 1 088,93 €     151,50 € 4 583,05 €    

Outubro 1 615,57 € 1 216,93 € 1 385,61 €     103,86 € 7 948,57 €    

Novembro 1 750,04 € 1 252,88 € 1 635,66 €     115,91 € 9 414,20 €    

Dezembro 1 673,92 € 1 362,53 € 1 265,88 €     133,42 € 5 620,24 €    

Média Máquina Dia

Figura 2.1 - BoxPlot das Receitas 

Tabela 2.7 - Características amostrais das Apostas ano 2013 
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Como se pode observar no ano de 2013 o valor total apostado corresponde a 115 151 066€. Ao longo 

do ano em média por mês foi apostado cerca de 9 595 922€, com um desvio padrão de 834 341€. Em 

média o mês de Julho foi o mês em que os clientes apostaram menos; no entanto Março foi o melhor 

mês do ano. Voltando para a tabela de Receitas (tabela 2.1) referente ao ano em estudo, Apostas e 

Receitas variam consoante o mês de forma a que o segundo melhor mês em termos de Receitas foi o de 

Março e onde os clientes apostaram mais. Tanto a média como a mediana têm valores próximos uns dos 

outros. Ou seja, não existe grande discrepância nos valores. O desvio padrão do mês de Fevereiro é 

superior à média, o que nos pode indicar a presença de candidatos a outlier neste mês. Ao longo do ano 

existe uma grande discrepância entre o mínimo e máximo. Nos meses de Fevereiro e Abril esses valores 

destacam-se mais. Isso demonstra-nos que existem jogos onde foi apostado muito pouco e jogos com 

apostas muita altas.  

Vamos observar a tabela 2.9 referente ao ano de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 2014

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 1 590,07 € 1 256,76 € 1 197,12 €     118,08 € 5 423,48 €    

Fevereiro 1 375,14 € 1 091,53 € 1 207,33 €     151,84 € 6 108,03 €    

Março 1 524,12 € 1 235,00 € 1 272,02 €     136,88 € 5 788,88 €    

Abril 1 606,04 € 1 277,79 € 1 437,87 €     124,19 € 7 123,11 €    

Maio 1 707,81 € 1 216,63 € 1 900,33 €     118,32 € 11 920,08 € 

Junho 1 584,56 € 1 189,55 € 1 399,87 €     66,67 € 6 123,33 €    

Julho 1 697,51 € 1 420,88 € 1 493,43 €     102,34 € 7 082,45 €    

Agosto 1 658,84 € 1 188,29 € 1 593,78 €     115,17 € 7 643,26 €    

Setembro 1 538,25 € 1 064,09 € 1 368,74 €     91,26 € 6 805,69 €    

Outubro 1 616,13 € 1 315,96 € 1 369,40 €     138,59 € 6 598,62 €    

Novembro 1 690,66 € 1 145,84 € 1 495,01 €     104,83 € 6 819,93 €    

Dezembro 1 622,35 € 1 352,64 € 1 436,81 €     87,06 € 7 098,56 €    

Média Máquina Dia

Mês Aposta Total Mensal

Janeiro 10 829 392 €            

Fevereiro 9 931 168 €              

Março 11 245 905 €            

Abril 9 928 580 €              

Maio 9 611 457 €              

Junho 8 895 482 €              

Julho 8 634 461 €              

Agosto 8 727 683 €              

Setembro 8 640 028 €              

Outubro 9 366 068 €              

Novembro 9 818 174 €              

Dezembro 9 522 667 €              

Tabela 2.8 - Aposta Total Mensal 

ano 2013 

Tabela 2.9 - Características amostrais das Apostas ano 2014 
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Comparando com o ano anterior, o ano de 2014 fechou com piores resultados relativamente ao valor 

apostado. Se formos observar as Receitas (tabela 2.4) a situação é idêntica. Em média por mês foi 

apostado 9 239 567€, valor inferior à mediana, ou seja, devem haver alguns valores muito pequenos. O 

pior mês foi Fevereiro e o melhor mês de Julho. Os valores da média são semelhantes aos da mediana e 

não diferem muito uns dos outros. O mês de Maio é o único mês em que o desvio padrão é superior à 

média, o que nos indica a presença de alguns candidatos a outlier. Existe uma grande discrepância ente 

o mínimo e máximo ao longo do ano, nomeadamente no mês de Maio. 

Por último, será o ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Aposta Total Mensal

Janeiro 9 396 068 €              

Fevereiro 7 506 128 €              

Março 8 959 182 €              

Abril 9 094 435 €              

Maio 9 969 692 €              

Junho 8 998 313 €              

Julho 10 141 621 €            

Agosto 9 641 742 €              

Setembro 8 753 799 €              

Outubro 9 491 175 €              

Novembro 9 695 048 €              

Dezembro 9 227 605 €              

Ano 2015

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 1 435,56 € 1 203,07 € 1 295,93 €     39,74 € 5 277,49 €    

Fevereiro 1 536,76 € 1 137,00 € 1 590,12 €     43,03 € 9 214,41 €    

Março 1 573,22 € 920,68 €     2 142,62 €     41,65 € 13 456,98 € 

Abril 1 438,91 € 1 019,90 € 1 388,28 €     34,44 € 7 103,62 €    

Maio 1 531,99 € 989,54 €     1 641,62 €     49,60 € 9 394,94 €    

Junho 1 397,57 € 994,19 €     1 357,78 €     50,71 € 6 566,70 €    

Julho 1 589,93 € 1 131,52 € 1 438,26 €     56,79 € 7 005,27 €    

Agosto 1 818,78 € 1 063,58 € 2 183,32 €     62,38 € 10 925,88 € 

Setembro 1 671,84 € 1 079,78 € 2 165,47 €     33,42 € 14 061,53 € 

Outubro 1 744,74 € 984,13 €     2 442,58 €     82,44 € 14 224,57 € 

Novembro 1 776,40 € 928,05 €     2 650,50 €     49,99 € 16 684,02 € 

Dezembro 1 648,78 € 1 095,64 € 1 639,07 €     48,17 € 6 343,11 €    

Média Máquina Dia

Tabela 2.10 - Aposta Total Mensal 

ano 2014 

Tabela 2.11 - Características amostrais das Apostas ano 2015 
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O valor apostado no ano de 2015 corresponde a 105 104 575 € e representa o pior resultado nos últimos 

3 anos. Em média por mês foi apostado 8 758 714€, valor superior à mediana, o que indica a presença 

de valores grandes. O ano de 2015 fechou com o pior resultado no mês de Junho e o melhor no mês de 

Agosto. Observando a média e mediana, concluímos que existem grandes diferenças entre elas. Ao 

longo de todos meses o valor da média é superior ao da mediana o que nos revela a presença de valores 

grandes. Observando as colunas do mínimo e do máximo essa afirmação confirma-se.  

A seguir observamos afigura 2.2, boxplot paralelos da evolução da aposta total ao longo de 3 anos. No 

primeiro boxplot podemos observar que a distribuição dos dados é enviesada para a esquerda. A 

inexistência de candidatos a outlier confirma que não existe nenhum mês que se destaque positiva ou 

negativamente relativamente aos outros. No boxplot correspondente ao ano de 2014 observa-se uma 

distribuição simétrica dos dados e a presença de um candidato a outlier inferior correspondente ao mês 

de Fevereiro. O boxplot referente ao ano de 2015 revela que os dados apresentam alguns valores mais 

baixos que nos anos anteriores e verifica-se que a distribuição dos dados é enviesada à esquerda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Aposta Total Mensal

Janeiro 8 161 852 €              

Fevereiro 7 786 217 €              

Março 8 730 878 €              

Abril 7 954 619 €              

Maio 8 719 232 €              

Junho 7 672 238 €              

Julho 9 041 505 €              

Agosto 10 117 808 €            

Setembro 9 052 579 €              

Outubro 9 672 687 €              

Novembro 9 299 923 €              

Dezembro 8 895 037 €              

Tabela 2.12 - Aposta Total Mensal 

ano 2015 

Figura 2.2 - BoxPlot das Apostas 
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2.1.3. Análise do Número de Jogadas 

Feita a análise descritiva das variáveis Receita e Apostas passamos para a última variável, Número de 

Jogadas. O Número de Jogadas está diretamente dependente dos créditos apostados: mais créditos o 

cliente tenha, mais jogadas pode realizar. Começamos por analisar os valores relativos ao ano de 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 2.13 começamos por observar as duas primeiras medidas amostrais: média e mediana. Tanto 

a média como a mediana não diferem muito uma da outra ao longo do ano, daí concluirmos que não 

existe grande discrepância entre valores observados. O valor mais alto de desvio padrão observa-se no 

mês de Fevereiro. Os valores mais baixos de jogadas foram atingidos nos meses de Abril e Maio, no 

entanto nos meses de Novembro e Dezembro foram feitas mais jogadas. No total foram feitas 

154 406 874 jogadas. Em média por mês houve 12 867 740 jogadas sendo o desvio padrão de 532 161.O 

Tabela 2.13 - Características amostrais de Número de Jogadas ano 2013 

Tabela 2.14 - Número de Jogadas Total 

Mensal ano 2013 

Ano 2013

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 2 150 1 655 1 826 102 6 403

Fevereiro 2 298 1 892 2 028 81 6 838

Março 2 317 2 001 1 980 89 7 064

Abril 2 144 1 765 1 893 75 6 381

Maio 2 141 1 673 1 850 80 6 590

Junho 2 136 1 661 1 827 117 6 218

Julho 2 052 1 279 1 163 117 6 187

Agosto 2 110 1 593 1 800 141 6 810

Setembro 2 058 1 695 1 806 126 6 714

Outubro 2 091 1 618 1 841 83 7 154

Novembro 2 170 1 828 1 900 99 7 198

Dezembro 2 317 1 990 1 998 114 7 587

Média Máquina Dia

Mês NºJogadas Total Mensal

Janeiro 13 062 609

Fevereiro 12 609 856

Março 14 080 255

Abril 12 607 268

Maio 13 007 564

Junho 12 557 940

Julho 12 470 882

Agosto 12 820 662

Setembro 12 101 339

Outubro 12 705 643

Novembro 12 758 873

Dezembro 13 623 983
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mês de Março foi o melhor mês em termos de jogadas totais tal como nas Apostas (tabela 2.8) o que 

teve impacto positivo na Receita (tabela 2.2), tendo sido o segundo melhor mês do ano de 2013. 

O próximo ano em estudo corresponde ao ano de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2014 fechou com piores resultados tanto em termos de Número de Jogadas, como em termos 

de Receitas (-93 128€). No total houve 150 829 615 jogadas, ou seja, menos 3 577 259 do que em 2013. 

Em média por mês foram feitas cerca de 12 569 135 jogadas. No mês de Fevereiro verificaram-se menos 

jogadas, tendo sido o mês de Julho o pico do ano. Também neste ano não se verifica grandes 

discrepâncias entre média e mediana ao longo dos meses. O desvio padrão mais baixo verificou-se no 

mês de Janeiro, sendo de 1 197 jogadas. Ao longo do ano existe uma grande diferença entre mínimos e 

máximos. Os meses que se destacaram mais foram Maio e Junho.                                                           

Tabela 2.15 - Características amostrais de Número de Jogadas ano 2014 

Tabela 2.16 -Número de Jogadas Total 

Mensal ano 2014 

Ano 2014

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 2 163 1 257 1 197 118 5 423

Fevereiro 1 924 1 439 1 831 96 7 567

Março 2 166 1 646 2 002 84 7 604

Abril 2 118 1 645 1 955 102 7 554

Maio 2 108 1 705 1 979 89 8 259

Junho 2 032 1 425 1 914 57 7 862

Julho 2 366 1 720 2 153 82 7 485

Agosto 2 196 1 705 1 993 78 7 291

Setembro 2 023 1 596 1 874 71 7 256

Outubro 2 031 1 586 1 866 88 7 139

Novembro 2 077 1 680 1 912 96 7 694

Dezembro 2 143 1 692 1 983 107 7 603

Média Máquina Dia

Mês NºJogadas Total Mensal

Janeiro 13 138 675

Fevereiro 10 556 239

Março 13 158 685

Abril 12 454 833

Maio 12 808 133

Junho 11 945 570

Julho 14 375 517

Agosto 13 341 054

Setembro 11 893 773

Outubro 12 343 286

Novembro 12 210 276

Dezembro 12 603 574
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O ano de 2015 fechou com os piores resultados dos três anos em estudo. A grande queda verificou-se 

em todos os indicadores, na Receita, Apostas e Número de Jogadas. No total houve 131 838 126 

jogadas, ou seja, menos 18 991 489 jogadas do que em 2014. Os valores das médias e medianas não 

diferem muito uns dos outros, ao longo dos meses. Os valores de desvio padrão estão muito próximos 

da média, no entanto ao longo do ano as médias são inferiores o que indica uma grande variabilidade 

nos dados nestes meses. Há também grande discrepância entre mínimos e máximos. No total os meses 

de Fevereiro e Novembro foram meses com resultados mais baixos. No mês de Agosto houve cerca de 

12 271 196 jogadas, tendo sido o melhor mês do ano 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir observamos o gráfico de boxplot correspondente a Número de Jogadas ao longo dos três anos. 

No boxplot do ano de 2013 verifica-se que os dados são um pouco enviesados para a direita e existe um 

outlier superior correspondente ao mês de Março. No boxplot do ano de 2014 verificamos que os dados 

são um pouco enviesados para à direita. Podemos afirmar que os dados apresentam valores mais 

Tabela 2.17 - Características amostrais de Número de Jogadas ano 2015 

Tabela 2.18 -  Número de Jogadas Total 

Mensal ano 2015 

Ano 2015

Mês Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Janeiro 2 016 1 533 1 946 64 7 559

Fevereiro 1 983 1 450 1 878 91 8 126

Março 1 938 1 379 1 926 81 8 630

Abril 1 951 1 416 1 885 79 8 247

Maio 1 987 1 368 2 011 73 9 259

Junho 1 863 1 230 1 901 71 8 043

Julho 2 172 1 510 2 066 102 8 590

Agosto 2 191 1 429 2 044 116 8 159

Setembro 2 068 1 295 2 025 73 8 629

Outubro 1 951 1 261 1 891 92 8 436

Novembro 1 847 1 201 1 923 59 9 079

Dezembro 1 976 1 448 1 949 100 9 359

Média Máquina Dia

Mês NºJogadas Total Mensal

Janeiro 11 382 542

Fevereiro 10 077 791

Março 10 823 756

Abril 10 708 738

Maio 11 143 246

Junho 10 132 622

Julho 12 171 789

Agosto 12 271 196

Setembro 11 335 299

Outubro 11 063 383

Novembro 10 067 860

Dezembro 10 659 904
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elevados do que no ano de 2013 e no ano de 2015. A análise do último boxplot revela um ligeiro 

enviesamento à esquerda. No ano de 2015 observam-se os valores mais baixos no conjunto dos 3 anos. 

A inexistência de candidatos a outlier nos últimos dois anos demonstra que não existe nenhum mês que 

se destaque positiva ou negativamente relativamente aos outros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Representação gráfica de dados 

A figura 2.4 representa a quantidade de máquinas provenientes de cada fabricante. Tal como podemos 

verificar através do diagrama circular, cerca 107 (54%) das máquinas pertencem ao fabricante IGT, a 

seguir segue CIRSA e WILLIAMS com 26 (13%) e 23 (12%) respetivamente. Só 2 (1%) pertencem a 

ATRONIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 2.5 está representada a quantidade de máquinas por cada tipo de fabricante. Assim, do gráfico 

podemos retirar que mais de metade do grupo de máquinas em estudo são vídeo slotes, mais 

concretamente 123 (63%), e apenas 6 (3%) são de vídeo bingo. 

Figura 2.3 - BoxPlot de Número de Jogadas 

Figura 2.4 - Quantidade de máquinas por cada fabricante 
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A figura 2.6 representa a quantidade de máquinas por ano de fabrico de máquina. É importante saber o 

número de anos de exploração de cada máquina. Do gráfico, retira-se que a maior parte das máquinas, 

cerca de 143 (73%), têm mais de 10 anos de exploração. Seguem-se as máquinas instaladas entre 2007 

e 2009, com um total de 25% quando contabilizadas conjuntamente, e por fim 2012, com apenas 5 (2%) 

máquinas da amostra total. 

 

Analisemos agora o número de máquinas por piso e zona. Assim, na figura 2.7 o número de máquinas 

representadas no piso zero é de 110 (56%) e 86 (44%) no piso um. Segundo a figura 2.8, na zona de 

fumadores há cerca de 131 (67%) máquinas em funcionamento e 65 (33%) em não fumadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta o fabricante de cada máquina, pode-se determinar a Receita Total por fabricante e por 

máquina. Começamos por representar os dados relativamente ao ano de 2013 (tabela 2.19). 

Figura 2.5 - Quantidade de máquinas por tipo de máquinas 

Figura 2.6 - Quantidade de máquinas por ano de 

fabrico 

Figura 2.8 - Quantidade de 

máquinas por zona 

Figura 2.7 - Quantidade de 

máquinas por piso 
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O valor mais elevado de Receita corresponde ao fabricante IGT, o que é justificado pelo número elevado 

de máquinas que este fabricante tem. Seguem-se os fabricantes WILLIAMS, ARISTOCRAT, CIRSA, 

BALLY, NOVOMATIC, e por fim ATRONIC.  Observando a última coluna da tabela com os resultados 

de Receita Total por máquina, verificamos que o fabricante WILLAMS obteve o valor mais elevado, 

com o resultado de 61 866€ por máquina, ultrapassando o fabricante IGT por mais de 12 652€. 

Vamos agora analisar a Receita Total por fabricante nos anos de 2014 e 2015, tendo em conta que não 

houve alteração na quantidade de máquinas de cada fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2014, o fabricante IGT é responsável por mais de 50% de Receita apesar de ter havido uma 

diminuição de 171 679€ relativamente ao ano anterior. Verifica-se igualmente uma diminuição da 

receita nos fabricantes BALLY e WILLIAMS. No entanto, apesar de ter havido um decréscimo na 

receita, esta tendência não se verificou em todos os fabricantes. Nos fabricantes ARISTOCRAT, 

ATRONIC, CIRSA e NOVOMATIC verificou-se um aumento. Analisando ainda a coluna de Receita 

Total por máquina verificam-se diferentes resultados, sendo que se destaca o fabricante NOVOMATIC. 

O ano 2015 fechou com piores resultados da Receita Total relativamente aos dois anos anteriores. O 

fabricante IGT obteve os melhores resultados na receita total. No entanto, examinando a última coluna 

da receita total por máquina, o fabricante WILLAMS demonstrou melhores resultados relativamente 

aos outros fabricantes em estudo. 

Verifica-se que os valores de receita total estão relacionados com o número de máquinas por fabricante, 

sendo que quanto mais máquinas um fabricante tiver maior a receita total será. No entanto, tal não 

acontece com a receita total por máquina, sendo que esta oscila. Por exemplo, o fabricante IGT apesar 

de ter o maior número de máquinas e Receita Total, não obteve a maior Receita Total por máquina. 

Fabricante Nº Máq. Receita Total Receita Total por Máq

ARISTOCRAT 17 999 566 €     58 798 €                       

ATRONIC 2 36 729 €       18 365 €                       

BALLY 12 530 832 €     44 236 €                       

CIRSA 26 707 959 €     27 229 €                       

IGT 107 5 094 240 € 47 610 €                       

NOVOMATIC 9 591 565 €     65 729 €                       

WILLIAMS 23 1 380 423 € 60 018 €                       

Fabricante NºMáq. Receita Total Receita Total por Máq.

ARISTOCRAT 17 928 681 €     54 628 €                         

ATRONIC 2 30 757 €       15 379 €                         

BALLY 12 566 192 €     47 183 €                         

CIRSA 26 704 082 €     27 080 €                         

IGT 107 5 265 919 € 49 214 €                         

NOVOMATIC 9 515 886 €     57 321 €                         

WILLAMS 23 1 422 925 € 61 866 €                         

Tabela 2.19 - Distribuição da Receita por fabricante ano 2013 

Tabela 2.20 - Distribuição da Receita por fabricante ano 2014 
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Fabricante Nº Máq. Receita Total Receita Total por Máq

ARISTOCRAT 17 956 169 €     56 245 €                       

ATRONIC 2 22 740 €       11 370 €                       

BALLY 12 429 157 €     35 763 €                       

CIRSA 26 158 929 €     6 113 €                         

IGT 107 5 066 851 € 47 354 €                       

NOVOMATIC 9 503 742 €     55 971 €                       

WILLIAMS 23 1 361 377 € 59 190 €                       

Tabela 2.21 - Distribuição da Receita por fabricante ano 2015 
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3. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA 

DAS APOSTAS E DO Nº DE 

JOGADAS NAS RECEITAS 
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3.1. Regressão Linear Múltipla/ Apresentação Teórica 

No capítulo anterior apresentámos e analisámos uma coleção de variáveis que iremos considerar neste 

capítulo para efetuar regressão linear múltipla, na tentativa de estabelecer relações entre algumas 

variáveis. A regressão linear múltipla é a metodologia estatística mais utilizada para analisar o efeito 

conjunto de diversas variáveis, que se designam por variáveis independentes, na variável dependente. 

Em muitos casos a variável dependente (Y) depende não só de uma, mas de diversas variáveis 

independentes(𝑋𝑖). Assim, por exemplo, é natural pensarmos que os bons resultados dos alunos na 

faculdade não dependem apenas de estudo em geral, mas também, por exemplo, do número de horas de 

estudo ou de descanso. Da mesma forma, a título de exemplo, a obesidade infantil depende de vários 

fatores como o hábito de comer rápido, consumo de bebidas açucaradas, consumo de carnes vermelhas, 

excesso de alimentos ricos em proteína e maus hábitos alimentares. 

O estudo destas variáveis e das relações que se podem estabelecer entre elas pode responder a diferentes 

questões como: porque é que certos alunos têm melhores resultados do que outros? Porque, é que certos 

países são tão ricos e outros tão pobres? 

Neste capítulo vamos descrever a aplicação do modelo de regressão múltipla aos dados de um total de 

50 jogos que estão instalados nas 196 slot machines. Escolhemos estudar a relação entre Receitas e o 

conjunto de variáveis Apostas e Número de Jogadas. Assim, vamos considerar que a variável 

dependente Y é Receitas, que se pode escrever à custa de um conjunto de duas variáveis independentes 

Apostas e Número de Jogadas. 

 

3.1.1. Modelo Teórico e Pressupostos do Modelo 

No modelo de regressão múltipla vamos relacionar a variável Y, designada por variável dependente, 

com um conjunto de p variáveis independentes 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝. Para um conjunto de n observações 

(𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝, 𝑦𝑖) i=1,2,…,n, assume-se que as p+1 variáveis aleatórias satisfazem a relação: 

𝑦𝑖= 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖 , com i = 1, 2,…,n 

onde 

i) 𝛽0,𝛽1,𝛽2,…,𝛽𝑝 são constantes desconhecidos que vamos estimar. 

ii) Os 𝜀𝑖 onde i=1, 2,…,n, são variáveis aleatórias independentes e identicamente 

distribuídas. 

PRESSUPOSTOS DO MODELO 

Para aplicação do modelo de regressão linear múltipla pressupõem-se a verificação das seguintes 

condições: 

i) Os erros 𝜀𝑖 são variáveis aleatórias de valor médio nulo. (𝛦(𝜀𝑖) = 0) 

 

ii) Os erros 𝜀𝑖, são variáveis aleatórias de variância constante. (Var (𝜀𝑖) = 𝜎2) 

 

iii) As variáveis aleatórias 𝜀𝑖, i=1,…,p são não correlacionadas. (𝐶𝑂𝑉(𝜀𝑖,𝜀𝑗) = 0 , se 𝑖 ≠ 𝑗) 
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3.1.2. Estimação dos Coeficientes de Regressão 

Para estimar os parâmetros do modelo vai ser aplicado o método dos mínimos quadrados. Neste método, 

as estimativas dos coeficientes de regressão são obtidas minimizando a soma dos quadrados dos erros 

das n observações, que é dada pela expressão: 

S(�̂�)= ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0̂
𝑛
𝑖=0 − 𝑥𝑖1𝛽1̂ − 𝑥𝑖2𝛽2̂ −…−𝑥𝑖𝑝𝛽�̂�)

2 

Assim, derivando em ordem a cada um dos coeficientes de regressão e igualando a zero obtemos a 

equação normal para o modelo de regressão linear múltipla. Finalmente, obtemos o vetor dos 

estimadores dos mínimos quadrados dos coeficientes de regressão que é dado por (em notação 

matricial): 

�̂� = 𝑏 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

Sob a validade das condições de Gauss-Markov, podemos afirmar que o estimador dos mínimos 

quadrados de 𝛽, 𝑏, é um estimador centrado de variância mínima. 

 

3.1.3. Inferência sobre o Modelo de Regressão Linear 

Uma vez determinadas as estimativas dos parâmetros do modelo, podemos passar para o próximo passo 

e analisar a adequação do modelo linear. Analisaremos a verificação de alguns pressupostos, tais como 

as condições de Gauss-Markov, a normalidade dos resíduos, que garantem a qualidade das inferências 

e predição produzidas pela análise de regressão. 

 

3.1.4. Teste F e Tabela da Anova 

Numa Regressão Linear Múltipla para testar a eficiência do modelo vamos testar a hipótese de que as 

variáveis preditoras têm coeficiente nulo, ou seja, vamos testar a hipótese de os coeficientes de regressão 

serem todos nulos, à exceção de𝛽0 que corresponde ao termo constante. Assim, através deste teste 

pretendemos verificar de forma rápida a validade do ajustamento de um modelo linear ao conjunto de 

observações. O nosso objetivo é avaliar se alguma das variáveis independentes pode ou não influenciar 

a variável dependente. Vamos testar: 

H0:𝛽1 = 𝛽2 =…=𝛽𝑝 = 0   vs. H1: 𝛽𝑖 ≠ 0 (i=1,…,p) 

Para testar estas hipóteses considera-se, a decomposição da variabilidade total em Y (𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡),  em duas 

componentes, uma devida ao modelo de regressão (𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔), e outra não explicada pelo modelo, ou seja, 

devido ao erro (𝑆𝑄𝑒). Portanto, 

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡 = ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1  – Soma de Quadrados Total, 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = ∑ (𝑌�̂� − �̅�)2𝑛
𝑖=1  – Soma de Quadrados de Regressão, 

𝑆𝑄𝑒 = ∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1  – Soma de Quadrados dos erros, 

tendo-se: 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡 = 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔+  𝑆𝑄𝑒. 
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Então, tendo a expressão da variância total em Y podemos construir a estatística de teste F que é dada 

por: 

F = 
∑ (𝑌�̂�−�̅�)2𝑛

𝑖=1 /(𝑝−1)

∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 /(𝑛−𝑝)
 = 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔/(𝑝−1)

𝑆𝑄𝑒/(𝑛−𝑝)
 

que, sob validade de H0, tem distribuição F com (p-1, n-p) graus de liberdade. Rejeita-se H0 ao nível de 

significância 𝛼 se o valor observado da estatística de teste, 𝐹0, é tal que 𝐹0 ≥ 𝐹(1−𝛼,𝑝−1,𝑛−𝑝). 

A região de rejeição indica que, para valores grandes da estatística de teste F que correspondem a p-

value associado muito pequeno (p-value ≤  𝛼), rejeitamos 𝐻0.Assim, podemos afirmar que as variáveis 

independentes são importantes para explicar o efeito na variação da variável dependente, ou seja, da 

variabilidade das observações. Dito de outra forma, podemos afirmar que o modelo ajustado aos dados 

é significativo. No entanto, isso não significa que o modelo esteja bem ajustado e que não possa ser 

melhorado, juntando mais variáveis ou transformando algumas das que já estão incluídas, pois, nem 

todas as variáveis independentes influenciam a variação da variável dependente. 

Podemos resumir os resultados desta análise na tabela ANOVA, que apresentamos em baixo. Esta tabela 

ajuda-nos a compreender melhor os passos aplicados para a construção da estatística de teste F. Na 

tabela ANOVA designamos o quociente entre cada soma de quadrados e o respetivo número de graus 

de liberdade por “Média de quadrados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. O Coeficiente de Determinação 𝑹𝟐 

Como tínhamos visto no ponto anterior, a variabilidade total da amostra decompõe-se em 2 parcelas: a 

soma de quadrados de regressão e a soma de quadrados dos erros. Com base nesta expressão, 

introduzimos um coeficiente, que se designa por coeficiente de determinação múltipla 𝑅2. Este indicador 

permite-nos calcular a percentagem de variação total da amostra de valores da variável Y que é explicada 

pelo modelo de regressão, ou seja, indica-nos o modo como a variabilidade da variável resposta Y é 

explicada por todos os 𝑋𝑖´𝑠. Este coeficiente é uma medida da qualidade de ajustamento que é dada pela 

expressão: 

𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡
= 1 − 

𝑆𝑄𝑒

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡
 

Tabela 3.1 - Tabela da ANOVA 

Fonte Soma de quadrados Graus de liberdade Média de quadrados

Regressão p-1

Residual n-p

Total n-1

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 =  (𝑦 𝑖 − 𝑦

𝑛

𝑖=1

)2

𝑆𝑄𝑒 =   2
𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡 =  (𝑦𝑖 −𝑦

𝑛

𝑖=1

)2

 𝑄𝑅𝑒𝑔 = 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔/( − 1)

 𝑄𝑒 = 𝑆𝑄𝑒/( −  )

F:  𝑄𝑅𝑒𝑔/ 𝑄𝑒
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, 𝑅2 varia entre 0 e 1 (0≤ 𝑅2 ≤ 1). Quando 𝑅2 toma o valor mais alto,𝑅2 = 1, concluímos que o modelo 

claramente se ajusta aos dados, podendo dizer que estamos perante um ajustamento perfeito. No entanto, 

quando 𝑅2toma um valor próximo de 0, estamos perante a situação oposta, em que a variabilidade total 

da amostra é igual à soma de quadrados residual. Ou seja, estamos perante a situação em que a soma 

dos quadrados devido à regressão não contribui em nada para explicar a variabilidade das observações 

de Y. Geralmente, com valores de 𝑅2> 0.5, consideramos que o ajustamento do modelo é aceitável. 

Este coeficiente de determinação, 𝑅2, deve ser usado como uma medida da utilidade do modelo, em vez 

de uma medida da qualidade do ajustamento. Se a variância dos erros for grande, o coeficiente tende a 

ser baixo e isso não significa que o modelo esteja mal ajustado, mas que o modelo se torna pouco útil, 

dada a tendência para as observações se afastarem de forma significativa do seu valor médio. No entanto, 

pode acontecer também que o valor baixo de  𝑅2 seja devido à não inclusão de determinadas variáveis 

no modelo. Portanto, são duas situações diferentes que é importante conseguir distinguir na prática.  

Nas situações em que estamos perante um modelo sem termo constante, isto é, quando 𝛽0 = 0, a 

decomposição da soma de quadrados que usámos e a partir da qual definimos o coeficiente de 

determinação 𝑅2 já não é válida. Portanto nesta situação, devemos calcular  𝑅2 de outra forma: 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
2𝑛

𝑖=1

 = 
∑ �̂�2

𝑖
𝑛
𝐼=1

∑ 𝑌2
𝑖

𝑛
𝑖=1

. 

 

3.1.6. Análise dos Resíduos 

Neste capítulo vamos apresentar a análise dos resíduos, que é um método que nos permite julgar sobre 

a validade e adequação de um modelo linear.  

A análise dos Resíduos serve para avaliar a qualidade do ajustamento do modelo, bem como tem um 

papel importante na verificação das condições de Gauss-Markov e da normalidade. Ou seja, foram 

anteriormente apresentadas condições aos resíduos: os resíduos são variáveis aleatórias independentes 

e identicamente distribuídas de valor médio zero e variância constante 𝜎2,mas agora temos necessidade 

de verificar mais uma condição, a da normalidade.  

Esta análise permite-nos investigar as diferenças entre o que é realmente observado e o que é previsto 

através do modelo de regressão, isto é, traduz o que o modelo de regressão não teve capacidade para 

explicar. Ao efetuarmos a análise dos resíduos conseguimos ter uma ideia das discrepâncias entre a 

realidade observada e o modelo. Desta forma podemos obter informações muito importantes para 

encontrar modelos mais adequados e mais precisos. 

Os resíduos são definidos pela diferença 𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖, i = 1, 2, ..., n, onde 𝑦𝑖 é uma variável resposta 

observada e 𝑦 𝑖 é a correspondente variável resposta estimada através do modelo de regressão linear 

múltipla.  

A inferência sobre modelo de regressão linear baseia-se em vários pressupostos. A ideia básica da 

análise dos resíduos é ser um método de diagnóstico que permite saber se os pressupostos subjacentes 

aos dados são verificados. As técnicas utilizadas para verificar as suposições descritas acima podem 

consistir na aplicação de testes ou na utilização de gráficos de diagnóstico, que é a forma mais utilizada 

e flexível para a verificação dos potenciais problemas indicados. Após o ajustamento de um modelo 

devemos proceder à análise de resíduos. Com base nesta análise podemos concluir que se nenhum dos 

pressupostos é violado e nesse caso o nosso ajustamento está concluído. Caso algum, ou alguns, dos 



31 

 

pressupostos sejam violados, a análise de resíduos sugere muitas vezes um melhoramento no 

ajustamento. A construção de um modelo é assim um processo iterativo. 

O pressuposto dos resíduos terem uma distribuição Normal pode ser avaliado através do boxplot dos 

resíduos e dos gráficos P-P Plot e Q-Q Plot. O boxplot terá de revelar simetria, apresentando uma 

mediana na parte central da caixa e bigodes idênticos, ligeiramente maiores que a amplitude inter-quartil. 

Nos dois gráficos de probabilidades a falta “acentuada” de ajustamento dos pontos à recta indica a não 

existência de normalidade dos resíduos. Se os erros possuírem distribuição Normal, todos os pontos dos 

gráficos devem posicionar-se mais ou menos sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. O Normal P-P 

Plot que representa a probabilidade acumulada, supondo a distribuição normal, em função da 

probabilidade observada acumulada dos erros. O outro gráfico, o Normal Q-Q Plot representa o quantil 

de probabilidade esperado se a distribuição fosse normal, em função dos resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 3.2 temos o Normal P-P Plot e observa-se que os pontos tendem a concentrar-se em torno de 

recta do declive 1 que passa na origem, o que permite assumir que a distribuição dos erros é normal. Na 

figura 3.1. apresentamos o Normal Q-Q Plot, onde se observa que os resíduos estão aproximadamente 

sobre a recta Y=X o que dá a evidência de presunção de normalidade. Neste tipo de análise é comum 

usar os resíduos padronizados de forma a terem um desvio padrão unitário. 

Também podemos fazer um teste de ajustamento através do teste de Kolmogorov-Smirnov.  

Para testar o pressuposto da independência dos resíduos recorremos ao teste de Durbin-Watson. Dito de 

outra forma, se houver independência, a magnitude de um resíduo não influencia a magnitude de 

nenhum outro resíduo, e assim a correlação entre resíduos é nula. 

Podemos utilizar as seguintes técnicas gráficas que nos dão indicação sobre possíveis modelos que se 

possam eventualmente adequar melhor ao problema em estudo: 

a) Representação gráfica dos resíduos  𝑖 vs. valores observados das variáveis independentes 𝑋𝑖𝑗 

para cada j fixo, onde j = 1, …, p. A análise deste gráfico pode ajudar-nos detetar se alguma das 

variáveis independentes deverá ser transformada antes de ser incluída no modelo ou se devemos 

acrescentar ao modelo alguma variável independente que é transformação de uma já existente. 

b) Representação gráfica dos resíduos  𝑖 vs. variáveis independentes não incluídas no modelo. 

Neste caso o gráfico pode ajudar a demonstrar a existência de algum tipo de relação indicando 

assim que devemos incluir no modelo a correspondente variável. 

c) Representação gráfica dos resíduos   𝑖 vs. valores ajustados �̂�𝑖. Tal como as outras técnicas 

gráficas vistas anteriormente, esta representação ajuda a detetar a necessidade de juntar variáveis 

ou as transformar. Para além disso, podemos verificar os pressupostos da independência, valor 

médio nulo e variância constante.  

Figura 3.2 - Gráfico de Probabilidade Normal: 

Normal P-P Plot 
Figura 3.1 - Gráfico de Probabilidade Normal: 

Normal Q-Q Plot 
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Na situação ideal, os resíduos representados graficamente em função dos valores ajustados 

distribuir-se-ão de forma aleatória em torno de zero. Isto significa que os resíduos são 

independentes, de valor médio nulo e de variância constante. (figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que o modelo seja verificado a representação gráfica dos resíduos não deve apresentar 

nenhum padrão ou estrutura. Nas figuras 3.4 e 3.5 figuram alguns casos típicos que podem 

acontecer, ou seja, casos em que os resíduos não se comportam de forma aleatória. Na figura 

3.5 os resíduos representam uma relação quadrática e na figura 3.4 a variância dos resíduos não 

é constante.  

 

 

3.1.7. Seleção das Variáveis para o Modelo 

Neste capítulo vamos ver algumas metodologias existentes para selecionar o “melhor” subconjunto de 

variáveis explicativas. Como muitas vezes acontece, o número de variáveis explicativas é muito elevado, 

mas não faz sentido introduzi-las todas no modelo, não só porque se tornaria demasiado dispendioso 

manter um modelo com essas características, mas também porque seria de muito difícil interpretação. 

Seria ideal, conseguirmos escolher apenas algumas dessas variáveis, sem corrermos o risco de estarmos 

a perder muito poder explicativo do modelo. Com este objetivo, vamos recorrer a algumas técnicas de 

seleção de variáveis. Assim, o nosso objetivo é procurar simplificar um modelo de regressão linear 

múltipla, sem precisar de analisar todo os possíveis submodelos existentes. Desta forma, vamos tentar 

encontrar entre todas as variáveis independentes um subconjunto de variáveis que poderão explicar uma 

grande percentagem da variabilidade de Y.  
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Figura 3.3 - Gráfico dos resíduos vs. valores ajustados 

Figura 3.4 - Gráfico dos resíduos com uma relação 

quadrática 

Figura 3.5 - Gráfico da variância dos resíduos não 

constante 
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É de reparar que se incluirmos todas as variáveis explicativas no modelo, a contribuição de cada variável 

para a explicação de Y é muito reduzida, podendo acontecer que nem todas tenham coeficiente 

significativamente diferente de zero. Deve-se então efetuar uma análise profunda, de modo a verificar 

se essas variáveis devem ou não permanecer no modelo. Não nos devemos, no entanto, esquecer que a 

introdução ou a exclusão de uma nova variável no modelo afeta os coeficientes das restantes variáveis 

já nele contidas. 

Existem várias técnicas de seleção de variáveis que ajudam a procurar o “melhor modelo”. As três 

técnicas mais comuns e mais utilizados, são aqueles que vão procurando uma a uma as variáveis a 

introduzir no modelo ou a eliminar, analisando os efeitos de cada decisão. As técnicas são: Forward, 

Backward e Stepwise. 

 

MÉTODO DA SELECÇÃO FORWARD 

O método de selecção Forward inicia-se sem qualquer variável no modelo e vão-se incluindo as 

variáveis uma a uma, escolhendo-se em cada etapa a que apresenta uma maior correlação com a variável 

independente. O procedimento da seleção consiste em acrescentar ao modelo a variável que permite 

obter uma estatística F parcial à qual corresponde o menor p-value. Continuamos até que não seja 

possível incluir novas variáveis preditores no modelo. 

 

MÉTODO DA SELECÇÃO BACKWARD 

Este método funciona ao contrário do anterior. Começamos por ajustar o modelo completo, com todas 

as p variáveis explicativas. Nos passos seguintes vamos excluindo, uma a uma, as variáveis do modelo 

que menos contribuem para ele, até permanecerem apenas aquelas que se revelam importantes.  

Em cada passo, vamos verificar se existe alguma variável cujo coeficiente 𝛽𝑖 não difira 

significativamente de zero. Em caso negativo, passamos ao passo seguinte. Em caso afirmativo, 

qualquer uma dessas variáveis é candidata a sair do modelo: se existir apenas uma candidata a sair, 

excluímos essa variável, mas se existir mais do que uma variável candidata a sair, excluímos a variável 

que menos contribui para o modelo. Em qualquer caso, reajustamos o modelo após a exclusão da 

variável e repetimos este ponto. O processo termina quando já não tivermos variáveis candidatas a sair, 

ou quando sobrar uma única preditora. Uma variável que é excluída do modelo não volta a ser incluída. 

 

MÉTODO DE SELECÇÃO STEPWISE 

O método de regressão Stepwise não é mais do que uma fusão dos 2 métodos, Backward e Forward. 

Este procedimento é uma combinação do método de exclusão sequencial com o método de inclusão 

sequencial. A diferença maior em relação aos outros dois métodos reside no facto de uma variável que 

é excluída (ou incluída) no início do processo e mais tarde se vem a revelar muito (pouco) útil poder 

voltar a ser incluída (excluída). Este procedimento termina quando todas as variáveis não incluídas no 

permitem obter uma estatística F parcial à qual corresponde um p-value superior a 𝛼, e a todas as 

variáveis incluídas no modelo corresponde um p-value inferior a 𝛼, ou ainda quando a variável candidata 

a entrar para o modelo for a mesma que acabou de ser excluída. Os valores para 𝛼 geralmente usadas 

são 0.1 e 0.05. 
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3.2. Construção e Validação do modelo para cada um dos 3 anos em estudo. 

3.2.1. Ano de 2013 

Pretende-se construir o modelo de regressão linear múltipla que permita analisar a relação da variável 

Receitas com as variáveis Apostas e Número de Jogadas. Estamos perante o estudo de três anos, por 

isso vamos aplicar o modelo a cada ano individualmente.  

Começamos por ajustar o modelo correspondente ao ano 2013. 

Utilizando o SPSS obtiveram-se os resultados seguintes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 1º quadro são apresentados os seguintes indicadores: o coeficiente de correlação múltipla e o 

coeficiente de determinação. Sendoo coeficiente de determinação 𝑅2= 0,935, podemos afirmar que 

aproximadamente 93,5% da variabilidade total das Receitas é explicada pelas variáveis independentes, 

Apostas e Número de Jogadas. Só cerca de 6,5% da variabilidade não é explicada por estas 

variáveis,podendo ser o resultado da influência de outras fatores não considerados como por exemplo: 

valor apostado por jogada, premios pagos e etc. 

 

Para averiguar a eficiência do nosso modelo testamos a hipótese de todos os coeficientes de regressão 

serem nulos,ou seja, testamos se variáveis Apostas e Número de Jogadas podem ou não influenciar a 

variável Receitas. É uma forma que permite verificar rapidamente a necessidade de ajustamento de um 

modelo linear ao conjunto de observações. No segundo quadro, tabela ANOVA, obtemos os resultados 

do teste F: F = 352,513, ao qual está associado um p-value ≈ 0.000. Daí podemos concluir que o modelo 
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é altamente significativo, o que mostra a importância do modelo de regressão ajustado. Dito de outra 

forma, podemos concluir que pelo menos uma das variáveis independentes possui um efeito 

significativo sobre a variação da variável dependente. 

No último quadro foram apresentados os valores para os estimadores dos mínimos quadrados como 

segue: 𝑏0 = 14 802,98 (𝑏0é o valor de 𝑦𝑖 quando 𝑥𝑖𝑗 = 0; i =1, …, 50), 𝑏1 = 0,054 (coeficiente de 

regressão que corresponde a Apostas) e 𝑏2 = 0,016 (coeficiente de regressão que corresponde a variável 

Número de Jogadas). Tendo todos valores, podemos finalmente escrever a expressão do nosso modelo 

ajustado: 

𝑅 𝑐 𝑖𝑡𝑎𝑖 = 14 802,98 + 0,054 𝐴 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 + 0,016 𝑁º 𝐽𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖 , i =1, …,50 

Uma forma que nos permitem julgar sobre a adequação de um modelo linear é através dos resíduos, isto 

é, das diferenças entre valores observados 𝑦𝑖e os valores ajustados 𝑦 𝑖. Para validar que os resíduos são 

independentes e identicamente distribuídos vamos construir gráficos P-P Plot e diagrama de dispersão 

dos pontos. Para se poder considerar que os resíduos possuem distribuição normal, os valores 

representados no P-P Plot devem distribuir-se mais ou menos sobre a diagonal principal. 
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No P-P Plot podemos observar que a maioria dos pontos estão mais ou menos em cima da diagonal 

principal, o que nos leva a concluir que os resíduos apresentam, pelo menos aproximadamente, 

distribuição normal. Do diagrama de dispersão podemos observar que os resíduos se distribuem de 

forma mais ou menos aleatória em torno de zero, com presença de uns candidatos a outlier. 

 

3.2.2. Ano de 2014 

Começamos mais uma vez por ajustar um modelo de regressão linear múltipla entre Receitas, Apostas 

e Número de Jogadas, agora com dados correspondentes a 2014. Efetuando os cálculos para o nosso 

modelo obtemos os seguintes quadros com resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos indicadores do ajustamento do modelo que calculamos é o coeficiente de determinação múltipla: 

𝑅2= 0,947. Podemos considerar o valor bastante satisfatório, perto da unidade, o que demonstra que o 

modelo se ajusta bem e indica também a existência de uma relação linear quase perfeita entre as variáveis 

independentes e a variável dependente. A recta explica 94,7% da variabilidade da Receita, no entanto 

5,3% desta não é explicada pelas variáveis Número de Jogadas e Apostas. 
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A tabela da ANOVA apresenta os resultados necessários à aplicação do teste de ajustamento global do 

modelo. Da tabela obtemos um valor extremamente elevado da estatística F: F = 439,840 com um p-

value ≈ 0.000 associado. Assim, concluimos que o modelo se ajusta globalmente bem aos dados. 

Observando o último quadro onde foram apresentadas estimativas dos coeficientes, o nosso modelo 

ajustado fica: 

𝑅 𝑐 𝑖𝑡𝑎𝑖 = 12 531,88 + 0,057 𝐴 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 + 0,016 𝑁º 𝐽𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖 , i =1, …,50 

Para além das estimativas de mínimos quadrados para cada um dos coeficientes de regressão, o quadro 

dos coeficientes apresenta mais indicadores. O desvio padrão apresentado depois das estimativas dos 

coeficientes de regressão serve para construir a estatística dos testes que permitem testar se cada uma 

das variáveis é significativa e se deve, portanto, ser incluída no modelo. Para cada estatística de teste 

mostra-se o valor p-value que permite concluir que todas as variáveis incluídas no modelo são 

significativas. 

Para verificar o pressuposto da distribuição normal dos erros vamos apresentar um gráfico de 

probabilidade normal. 
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Observando o gráfico P-P Plot concluímos que os pontos estão dispostos mais ou menos próximos à 

linha reta, donde concluímos que os resíduos apresentados seguem uma distribuição aproximadamente 

normal. No diagrama de dispersão, observamos que os pontos estão distribuídos de forma aleatória em 

torno do eixo das abcissas, detetando-se a presença de eventuais candidatos a outlier. 

 

3.2.3. Ano de 2015 

A construção e validação do modelo para ano 2015 vai ser análoga ao caso anterior. Assim, vamos 

aplicar o modelo de regressão linear múltipla com os dados correspondentes ao ano de 2015. 

Começamos por utilizar os mesmos passos e obtemos os seguintes outputs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começamos por observar o primeiro valor apresentado no primeiro quadro, isto é, o indicador do 

ajustamento do modelo que é o coeficiente de determinação múltipla: 𝑅2= 0,921. Tal como nos casos 

anteriores, podemos considerar que o modelo se ajusta bem aos dados. 

Para averiguar sobre a eficiência do modelo efectua-se o teste da hipótese de que todos os coeficientes 

de regressão são nulos, exceptuando o que corresponde ao termo constante. Na tabela da ANOVA 

encontramos um valor elevado da estatística F: F = 285,015; o que conduz a um p-value ≈ 0.000.  
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Relativamente aos testes sobre a importância de cada uma das variáveis, os p-values correspondentes 

permitem-nos concluir que todas as variáveis incluidas no modelo exercem efeito significativo sobre o  

modelo. Finalmente, tem-se: 

𝑅 𝑐 𝑖𝑡𝑎𝑖 = 12 004,74 + 0,042 𝐴 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 + 0,027 𝑁º 𝐽𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖 , i =1, …,50 

Através de gráfico P-P Plot podemos ver que os pontos não se afastam muito da diagonal principal, o 

que nos leva a poder assumir que os resíduos seguem uma distribuição normal. Os pontos do diagrama 

de dispersão estão distribuídos de forma aleatória em torno da origem, daí poder-se considerar que os 

erros sejam independentes, de média nula e de variância constante. 
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3.3. Conclusão. 

Neste capítulo abordámos o caso particular da regressão linear, tendo sido analisada a relação entre a 

variável dependente e as variáveis independentes. Através da análise efetuada, demonstrámos 

estatisticamente o impacto das variáveis Apostas e Números de Jogadas nos valores finais da variável 

Receitas ao longo dos três anos.  

Verificou-se que nos três anos o modelo incluiu as variáveis Apostas e Número de Jogadas, o que 

confirma que em qualquer ano o valor das Receitas é fortemente influenciado quer pelo Número de 

Jogadas, quer pelas Apostas. Esta influência é visivelmente elevada, pois o coeficiente 𝑅2é bastante 

alto, sendo que mais de 90% da variabilidade Receita é explicada por este modelo. O facto de se ter 

considerado que, em qualquer um dos anos, os coeficientes de ambas as variáveis incluídas no modelo 

são altamente significativos (p-value ≈ 0 em todos os testes efetuados) pode também justificar o porquê 

de a influência de cada uma das variáveis na Receita ser acentuado. 
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4. MÉTODO DE SIMULAÇÃO 

DEMONTE CARLO 
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4.1. Apresentação 

O último capítulo deste projeto descreve uma simulação do cálculo das receitas para cada um dos cincos 

melhores jogos escolhidos em estudo. Para fazer este tipo de simulação existem diferentes métodos, do 

qual selecionamos o Método de Simulação de Monte Carlo. Este método estatístico permite obter 

aproximações numéricas de funções complexas. Uma vez que não podemos adivinhar o futuro, é sempre 

possível saber que nível de confiança temos nele. O método de Monte Carlo é a ferramenta ideal da 

gestão do risco na fase de planeamento e avaliação de novos projetos. Por forma a concretizar esta 

simulação, as receitas foram programadas na ferramenta informática de Microsoft Excel. 

Inicialmente é descrita a metodologia usada, incluindo o tipo de análise que será feita e os pressupostos 

adotados. De seguida é aplicado o método e apresentados os resultados obtidos. Por fim é feita uma 

análise geral dos resultados da simulação e interpretação da mesma. 

 

4.2. Método de Simulação de Monte Carlo 

Um modelo de simulação é um processo que serve de base à realização de experiências, de forma a obter 

conhecimentos mais profundos sobre o seu comportamento futuro que apoiem a tomada da decisão. A 

análise de qualquer projeto de investimento é efetuada sempre em previsões, uma vez que não 

conseguimos prever o futuro totalmente. As técnicas de simulação têm sido utilizadas em diversas 

aplicações como nas áreas da matemática, da economia, da física, da química e da biologia.  

O Método de Monte Carlo foi atribuído ao matemático Stanislaw Marcin Ulam, de origem polaca 

emigrado para os Estados Unidos da América. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stanislaw Ulam 

participou no projeto Manhattan. Ao trabalhar no projeto de construção das primeiras bombas atómicas, 

Ulam e o seu colega John Von Neumann, deram o nome de método Monte Carlo. Uma outra teoria diz 

que o nome foi atribuído fazendo referência à famosa cidade do Mónaco conhecida mundialmente como 

a capital dos jogos de azar. A ideia ocorreu quando Ulam estava a jogar um jogo solitário, e reparou que 

podia ser mais prático deitar as cartas, para avaliar a probabilidade de sucesso num jogo de solitário, 

fazendo assim experiências do processo e simplesmente tomar nota do número de sucessos, em vez de 

tentar calcular todas as probabilidades combinatórias.  

O Método de Monte Carlo caracteriza-se por ser um método estatístico que permite fazer previsões a 

longo e curto prazos, utilizando uma sequência de números aleatórios para a realização de uma 

simulação, como por exemplo, o lançamento de um dado. No Método de Monte Carlo utiliza-se uma 

sequência de números aleatórios como aproximação a uma solução exata, sendo que este fornece 

resultados estimados dos valores procurados.  

As variáveis, neste tipo de simulações, podem ter diferentes distribuições de probabilidade, dependendo 

da forma mais adequada de descrever o comportamento dos fatores de incerteza e a sua influência nos 

resultados finais. As distribuições mais utilizadas são: 

Distribuição Normal: consiste numa curva de probabilidade simétrica completamente especificada pelo 

conhecimento da média e do desvio padrão e com aplicações em variáveis como o preço do petróleo e 

as taxas de inflação. 

Distribuição Log-Normal: é uma distribuição de uma certa variável quando o seu logaritmo tem uma 

distribuição normal. É usada para representar grandes valores e não assumem valores negativos. 

Variáveis descritas por esta distribuição são por exemplo os preços das ações ou o valor de certos ativos 

imobiliários. 
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Distribuição Uniforme: outra distribuição simétrica, em que todos os valores têm igual probabilidade de 

ocorrência, sendo que os seus limites podem ou não ser definidos. Um exemplo deste tipo de distribuição 

é o resultado do erro de arredondamento de uma medida. 

Distribuição Exponencial: caracterizada por um único parâmetro, a média, aplica-se por exemplo a 

variáveis como o tempo de vida de certo tipo de componentes eletrónicas. 

 

4.3. Aplicação do Método 

Tendo em conta as características do modelo explicado vamos estabelecer as etapas a percorrer nesta 

simulação, conforme a seguir indicado. A base de dados inicialmente apresentada contém diversas 

características demonstradas ao longo do projeto. No entanto, como base de trabalho para efetuar a 

simulação das Receitas foram usadas apenas o nome do jogo, a quantidade de slot machines por jogo eo 

valor total das Receitas mensais ao longo dos três anos. Com esta informação, vamos efetuar uma 

simulação das Receitas referente aos 50 jogos em estudo. 

a. Em primeiro lugar, representamos os dados das Receitas mês a mês e a seguir calculamos a 

média e o desvio padrão de cada jogo, como podemos observar na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Demonstração dos resultados iniciais 

Jogo Janeiro Fevereiro Março … Outubro Novembro Dezembro Média Desvio Padrão 

AIRRACE -279€ 3 840€ -13 984€ … 3 298€ 5 915€ 6 432€ 3 031€ 4 613€ 

ATLANTICA 50 074€ 48 423€ 21 832€ … 23 526€ 52 759€ 35 154€ 36 225€ 10 746€ 

AUSTIN POWERS 7 449€ 10 783€ 5 521€ … 6 623€ 10 852€ 9 946€ 8 674€ 2 736€ 

BADBAD KITTY 42 528€ 40 699€ 57 745€ … 49 705€ 44 713€ 51 409€ 33 131€ 21 886€ 

BLUE MOON -3 343€ 895€ 761€ … 264€ 1 606€ 1 843€ 950€ 1 646€ 

CHAMAN 18 889€ 9 110€ 20 525€ … 20 071€ 12 431€ 9 142€ 12 382€ 3 872€ 

… … ... ... … … … … … … 

 

b. Posteriormente, ordenamos os jogos pelo maior valor da receita média mensal e escolhemos o 

top dos cinco melhores jogos, que correspondem a 30% da Receita Total, como indicado na 

tabela 4.2. 

  

 

                                                          Tabela 4.2 - Top 5 Melhores Jogos 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uma vez escolhidos os jogos, vamos fazer a simulação das receitas com base na média e no 

desvio padrão obtidos no passo anterior. Vamos gerar uma série de números aleatórios com 

Jogo Média Desvio Padrão 

O.D.P BEETLE BAILEY 66 519€ 7 520€ 

SIGNS OF ZODIAC 48 468€ 14 145€ 

FIVE TIMES PLAY 38 434€ 22 210€ 

ATLANTICA 36 255€ 10 746€ 

S´MORES 33 814€ 5 814€ 
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distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Para cada jogo construímos 100 cenários possíveis 

(tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 - Apresentação dos resultados para 5 jogos 

CENÁRIOS O.D.P. BEETLE 

BAILEY 

SIGNS OF ZODIAC FIVE TIMES 

PLAY 

ATLANTICA S´MORES 

1 57 492€ 70 667€ 23 885€ 35 982€ 28 542€ 

2 60 195€ 23 092€ 45 310€ 43 930€ 37 500€ 

3 62 581€ 70 660€ 48 307€ 31 249€ 37 631€ 

… … … … … … 

99 78 578€ 60 268€ 61 654€ 33 559€ 35 041€ 

100 70 679€ 59 191€ 57 526€ 5 710€ 42 697€ 

 

d. A seguir, vamos calcular a média e o desvio padrão para cada um dos jogos resultante dos 

cenários construídos, obtendo assim a receita média mensal (tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 - Resultados das Receitas 

 

e. Por fim, vamos apresentar os gráficos dos cincos jogos com os resultados obtidos e os respetivos 

intervalos de confiança (figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

JOGO O.D.P. BEETLE BAILEY FIVE TIMES PLAY SIGNS OF ZODIAC ATLANTICA S´MORES 

Receita Média 65 673€ 35 847€ 50 030€ 36 071€ 33 435€ 

Desvio Padrão 6 477€ 19 516€ 15 315€ 10 393€ 5663€ 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada um dos jogos apresentados vamos calcular o intervalo de confiança a 95%. Para obter o 

intervalo de 95% aplicamos a seguinte formula: (�̅� − 2𝑠, �̅� + 2𝑠). Sendo assim, obtemos os seguintes 

intervalos para os seguintes jogos: 

                                                               Tabela 4.5 - Intervalos de Confiança 

 

 

 

 

Com 95% de confiança podemos concluir que os dados estão concentrados nestes intervalos. 

 

4.4. Resultados e Interpretação 

Dado o problema proposto de descobrir quais dos jogos apresentados poderão gerar maior receita, foi 

utilizado o método de Monte Carlo. Neste estudo, calculamos em primeiro lugar a média e desvio padrão 

para cada um dos jogos, a partir do qual escolhemos os cinco com a maior receita média mensal, 

representando 30% da Receita Total. Obtemos assim os seguintes jogos: O.D.P BEETLE BAILEY, FIVE 

TIMES PLAY, SIGNS OF ZODIAC, ATLANTICA e S´MORES. A seguir, realizamos uma simulação com 

100 cenários, conforme as tabelas apresentadas anteriormente. A representação gráfica adequada para 

estes dados é o histograma, onde se vê a distribuição dos dados após a simulação feita. Dos resultados 

da simulação verificamos que o jogo O.D.P. BEETLE BAILEY apresenta maiores perspetivas de 

rentabilidade com uma receita média mensal de 65 673€, a seguir SIGNS OF ZODIAC com 50 030€, 

ATLANTICA com 36 071€, FIVE TIMES PLAY com 35 847€ e no final o jogo S´AMORES33 435€. 

Dado que cada jogo é representado não só por uma máquina, vamos voltar à nossa base de dados inicial 

para verificar a quantidade de máquinas onde está cada um destes jogos, a partir da qual calculamos a 

receita média mensal por máquina. Na seguinte tabela podemos observar a receita média mensal de 

cada jogo, quantidade de máquinas e receita média mensal por máquina de jogo. 

 

Jogo Intervalo 

O.D.P. BEETLE BAILEY (52 719€, 78 628€) 

FIVE TIMES PLAY (-3 184€, 74 879€) 

SIGNS OF ZODIAC (19 401€, 80 660€) 

ATLANTICA (15 285€, 56 857€) 

S`MORES (22 110€, 44 761€) 

Figura 4.1 - Gráficos dos 5 Jogos 
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Tabela 4.6–Resultados finais 

JOGO 
O.D.P.BEETLE 

BAILEY 

FIVE TIMES 

PLAY 

SIGNS OF 

ZODIAC 
ATLANTICA S´MORES 

Receita Média Mensal 65 673€ 35 847€ 50 030€ 36 071€ 33 435€ 

Quantidade de Máquinas 6 3 16 6 6 

ReceitaMédia Mensal por 

Máquinas 

10 946€ 11 949€ 3 127€ 6 012€ 5 573€ 

 

Como podemos ver na tabela anteriormente apresentada, não seria adequado concluir imediatamente 

sobre qual é o jogo mais rentável. A receita média mensal representa a informação sumarizada de um 

conjunto de máquinas. Por isso, à primeira vista podemos ver que o jogo O.D.P. BEETLE BAILEY é o 

melhor jogo dos cincos apresentados, pois apresenta o maior valor. Uma vez que conhecemos a 

quantidade de slot machines de cada jogo, verificamos também a receita média mensal por máquina.  

Podemos concluir que os resultados dos jogos com maior receita média mensal obtidos anteriormente 

são diferentes dos resultados dos jogos com maior receita média mensal por máquina. Da primeira 

conclusão retiramos que os melhores jogos são, pela seguinte ordem: O.D.P. BEETLE BAILEY, SIGNS 

OF ZODIAC, ATLANTICA, FIVE TIMES PLAY e S´AMORES. Da seguinte análise feita, onde tivemos 

em consideração o número de máquinas por jogo, obtemos a lista de ordem seguinte: FIVE TIMES 

PLAY, O.D.P. BEETLE BAILEY, ATLANTICA, S´AMORES e SIGNS OF ZODIAC. 

Podemos concluir que o jogo FIVE TIMES PLAY representa maior benefício de receita média mensal 

por máquina de 11 949€. Este jogo pertence ao fabricante IGT, representante de máquinas de rolos 

mecânicos, de denominação 1€, localizadas no piso zero, na zona dos fumadores. É interessante verificar 

que, embora este jogo apresente a receita média mensal por máquina mais elevada, parece ser aquele 

que apresenta também um maior nível de risco. Ao analisar o intervalo de confiança a 95% calculado 

anteriormente, verifica-se que o extremo inferior é negativo, o que indica a possibilidade de receita 

média mensal ser por vezes negativa.   

De salientar que todos estes jogos são do fabricante IGT, que corresponde a mais de 50% da amostra do 

parque como vimos no capítulo anterior; todas as máquinas estão localizadas no piso zero na zona de 

fumadores. 
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5. CONCLUSÃO 
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O objetivo deste projeto era o de contribuir para um conhecimento mais profundo de jogos de fortuna e 

azar, aplicando as noções teóricas e práticas adquiridas, com apoio de algumas ferramentas estatísticas 

que ajudaram a compreender melhor a realidade da área de jogo. Ao longo deste estudo foram referidos 

diversos pontos históricos sobre a criação e funcionalidade das slot machines, e a situação mundial dos 

casinos, criando uma breve noção sobre os negócios dos casinos. 

Inicialmente, demonstramos um pouco da funcionalidade das slot machines e da indústria dos casinos 

nos diferentes países. A autoria da primeira slot machine foi atribuída a um inventor alemão, Charles 

Fey. Em 1894, Charles Fey, na cave da sua casa em São Francisco, construiu a primeira máquina de slot 

machines.  

Ao longo dos anos a indústria das slot machines ganhou popularidade e rapidamente se desenvolveu nos 

vários países. Nos casinos estão concentrados a maioria das slot machines. O maior número dos casinos 

situa-se na América do Norte, no entanto a China tem demonstrado um grande crescimento no mercado 

dos jogos de azar e representa um grande concorrente aos Estados Unidos da América. Hoje em dia, a 

lista dos 10 maiores casinos de mundo está concentrada nestes dois países. No entanto Portugal também 

se destaca: o Casino Estoril, considerado o maior casino de Portugal e da Europa, também consta da 

lista dos 10 maiores do mundo. 

Uma vez que falamos da noção básica das slot machines e da indústria dos casinos em geral, optou-se 

em seguida, por trabalhar os dados que foram fornecidos. Nesta fase da análise dos dados, fez-se o 

estudo de uma amostra, utilizando diversas ferramentas estatísticas de uma forma clara e simplificada. 

Para descrever a amostra, utilizaram-se características amostrais, tabelas e diferentes tipos de gráficos. 

De um modo geral, os objetivos da análise dos dados passam por permitir a descrição da informação 

contida nesses dados e a verificação da existência ou não de observações úteis.  

Assim, para cada variável (Receitas, Apostas, e Número de Jogadas) observadas ao longo de três anos, 

calculámos as principais características amostrais que permitiram concluir acerca da evolução das 

mesmas. A representação gráfica deu uma visão da distribuição das slot machines, fornecendo a seguinte 

informação: a) o maior número das slot machines são do fabricante IGT; b) um elevado número das slot 

machines são de tipo vídeo slots; c) a maioria das máquinas são do ano 2012 de fabrico: d) cerca de 56% 

das máquinas encontram-se no piso zero; e) a maioria das máquinas encontra-se na zona de fumadores.  

Para estabelecer uma relação entre um conjunto de variáveis foi aplicado a análise de regressão. A 

análise de regressão é uma ferramenta muita conhecida na área de Estatística, que engloba um conjunto 

de diversos métodos estatísticos como estimação, testes de hipóteses e previsão. O objetivo deste tipo 

de análise foi explicar a variável Receitas em função da variação de Apostas e Número de Jogadas, que 

se assume ser linearmente relacionada com Receitas. 

A aplicação da regressão linear múltipla para o conjunto das duas variáveis explicativas foi efetuada 

para cada um dos anos em estudo, recorrendo à ferramenta SPSS. Neste estudo verificou-se uma forte 

influência das variáveis Apostas e Número de Jogadas, através do elevado coeficiente de determinação: 

mais de 90% da variabilidade da Receita foi explicada por este modelo. 

Um problema importante na análise de regressão linear múltipla consiste na seleção das variáveis 

independentes a incluir no seu modelo de regressão. Inicialmente desconhecemos qual ou quais as 

variáveis que conduzem ao “melhor modelo”. Existem vários métodos de procura do “melhor modelo”, 

apesar de nenhum deles garantir o modelo perfeito. Os métodos de seleção de variáveis mais utilizados 

são aqueles que vão procurando, uma a uma e passo a passo, as variáveis a eliminar ou a introduzir no 

modelo, analisando os efeitos de cada decisão. Os métodos de seleção de variáveis que foram 

apresentados anteriormente e que são os mais utilizados são: Forward Selection, Backward Elimination 
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e Stepwise Regression. No entanto, estes tipos de seleção de variáveis são utilizados em presença de um 

número elevado das variáveis explicativas, sendo que não faz sentido introduzi-las todas no modelo, 

não só porque se tornaria demasiado dispendioso manter um modelo com essas características, mas 

também porque seria de muito difícil explicação.  

No presente caso, não fazia sentido aplicar estes métodos, não só porque o número de variáveis 

explicativas é apenas de dois, mas também porque ambas as variáveis (Apostas e Número de Jogadas) 

são importantes na explicação da variável Receitas.  

Como resultado final deste projeto foi proposta uma avaliação de jogos através de um método de 

simulação que permitisse simular qual o melhor jogo. Para a análise do risco de investimento de um 

qualquer projeto existem diferentes ferramentas que podemos usar. O método que foi aplicado neste 

projeto foi o método de simulação de Monte Carlo. O método de Monte Carlo é um método estatístico 

perfeito para aplicação na área de jogos de azar, no qual se utiliza uma sequência de números aleatórios 

para a realização de uma simulação de curto e longo prazos. 

Inicialmente, escolhemos os cincos melhores jogos, que correspondem a 30% da Receita Total. Para 

cada um foram construídos 100 cenários possíveis, para os quais calculamos a média e o desvio padrão.  

Demonstrou-se que o melhor resultado em termos de Receitas é oferecido pelo jogo O.D.P BEETLE 

BAILEY com uma receita média mensal de 65 673€. Imediatamente a seguir a este jogo destacam-se 

SIGNS OF ZODIAC, ATLANTICA, FIVE TIMES PLAY, S´AMORES. Considerando que o jogo O.D.P 

BEETLE BAILEY oferece a maior perspetiva de rentabilidade, foi calculada a receita média mensal por 

máquina, já que cada um dos jogos consta de diferentes números de máquinas. Efetuando os cálculos, 

chegámos a resultados diferentes dos apresentados anteriormente. O jogo que oferece melhores 

resultados é FIVE TIMES PLAY, com uma receita média mensal por máquina de 11 949€. 

Imediatamente a seguir, temos O.D.P BEETLE BAILEY, ATLANTICA, S´AMORES e SIGNS OF 

ZODIAC. Sendo assim, a simulação feita neste estudo demonstrou que o jogo FIVE TIMES PLAY é o 

que oferece melhores perspetivas de receita. 

Na realização deste trabalho houve várias limitações, sendo que este apresenta uma análise limitada e 

estática. Tal como em todas as análises, os dados recolhidos nas empresas devem ser interpretados com 

cuidado e máxima confidencialidade. No presente estudo uma das limitações está relacionada com a 

recolha de dados. Toda a informação contida nos dados apresentados neste estudo foi alterada de forma 

a manter a sua confidencialidade. Contudo, existem muitas outras variáveis que não foram utilizadas 

neste estudo e que poderiam ser aplicadas em futuras investigações, como por exemplo: prémios pagos 

por máquina ou o montante recolhido por máquina. Uma outra limitação foi a inexistência de estudos 

relacionados com o jogo nos casinos, principalmente da funcionalidade, geração de dados e avaliação 

da rentabilidade das slot machines.  
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Anexo 

Anexo 1 –Requerimento autoexclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Exmo. Senhor 

Diretor do Departamento de Planeamento 

e Controlo da Atividade de Jogo 

Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos 

Turismo de Portugal, I.P. 

Rua Ivone Silva, Lote 6 

1050 -124 LISBOA 

 

 
Preenchimento com letra maiúscula legível 

 

NOME COMPLETO    , 

FILHO(A) DE  E DE   , 

NASCIDO(A) A      /   /    , NA FREGUESIA DE   , CONCELHO DE             

  , CASADO(A) SOLTEIRO(A) DIVORCIADO(A) OUTRO, COM A PROFISSÃO DE 

  , RESIDENTE EM    

  CÓD. POSTAL  -  TITULAR DO BILHETE DE 

IDE NT IDADE / CARTÃO CIDADÃO (ou outro documento oficial de identificação) Nº  , 

EMITIDO EM  /  /  , VÁLIDO ATÉ  /  /  , VEM REQUERER A V. EXª: 

 

Se digne determinar, nos termos do nº 1 do art.º 38º do Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de dezembro, a proibição de 

acesso às salas de jogos de todos os Casinos do País, pelo período de: 

 

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos (marcar com X o períodopretendido) 

Motivo (facultativo):   

 

 
O(A) requerente junta: 

♦ FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ACIMA REFERIDO (Pode ser autenticada pelo inspetor de 

serviço ou outra entidade competente para o efeito); 

♦ FOTOGRAFIA A CORES ACTUALIZADA TIPO PASSE; 

♦ CARTÕES DE ACESSO AOS CASINOS, VÁLIDOS NO CORRENTE ANO, SE EXISTIREM. 

 
DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE, NA VIGÊNCIA DA INTERDIÇÃO DE ENTRADA NAS SALAS DE JOGOS, NÃO SERÁ CONSIDERADO EVENTUAL 

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA MESMA E QUE OS EFEITOS CESSAM AUTOMATICAMENTE DECORRIDO O PRAZO DE PROIBIÇÃO 

SOLICITADO. 
 

Pede deferimento, 

 
(Local e data)  , de  de   

 

O(A) Requerente (assinatura igual à do documento apresentado)   
 

Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal 

T. +351 211 140 200 F. +351 211 140 830 

www.srij.turismodeportugal.pt \ info.srij@turismodeportugal.pt 

 

O(A) requerente,    

assinou presencialmente o pedido de proibição. 

O(A) Inspetor(a)    

Data:    /  /   

Os elementos constantes do presente requerimento foram conferidos com o Cartão de Cidadão 

(B. I., Passaporte ou documento equiparado) cujo original foi apresentado pelo titular. 

FOTOGRAFI

A ATUAL 

DO 

REQUERENT

E 


