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Resumo. A procura de produtos de lotaria em Portugal: Uma análise socioeconómica.  

Este projecto de investigação tem duas componentes. Uma, em que se fez uma análise 

internacional (de 1994 até ao presente), com dados em painel, para cerca de 100 países. 

Outra, que consistiu numa análise efectuada nacionalmente, com dados da SCML, para 

5 anos e 22 distritos. Os nossos resultados sugerem que os países mais ricos, com 

menor índice educacional e com maior percentagem de idosos consomem mais 

produtos de lotaria. Os resultados sugerem também que os homens jogam mais que as 

mulheres e que existe uma relação positiva entre a religião e o jogo de lotaria. 

Nacionalmente, as despesas no jogo apresentam uma correlação positiva com o 

rendimento médio por distrito, mas esta relação apresenta-se como um U invertido. Em 

Portugal a despesa no jogo decresce quando o nível de escolaridade aumenta e os 

católicos casados jogam, em média, mais que os que não são casados pela Igreja ou não 

são católicos. No confronto dos resultados obtidos a nível internacional com os dados 

de Portugal, verificou-se que em Portugal consome-se mais este tipo de produtos do 

que se consome em média quer na Europa quer no Mundo inteiro, sugerindo que os 

Portugueses têm maior tendência para o jogo de lotaria.  

 

Palavras-chave: Lotarias, Jogo, Portugal, Painel, Regressão, Sociologia, Religião, 

Género, Rendimento, Nível de Educação   
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Abstract. The demand for lottery products in Portugal: A socio-economic analysis. 

This project has two components. The first, consists of an historical panel data analysis, 

comprising data from 15 years of nearly 100 countries. The other, consists of a panel 

data analysis covering 22 Portuguese districts and five years.  

Our results suggest that richer countries, with lower educational level and greater 

percentage of older people consume more lottery products. The results also suggest that 

men play more than women and that there is a positive relationship between religion 

and lottery gambling. Nationally, our results found that richer Portuguese districts 

spend more and that there is an inverted-U relationship between lottery sales and per 

capita income. The results also showed that married Catholic citizens spend more on 

lottery products than others and that the level of education returns a negative effect on 

lottery spending.  Comparing the results from Portugal with the ones found 

internationally, it was found that the lotteries consumption in Portugal is higher, than 

the European and World averages, meaning that Portuguese people have a higher 

propensity to play the lottery. 

 

Keywords: Lotteries, Gambling, Portugal, Panel, Regression, Sociology, Religion, 

Gender, Income, Level of Education 
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1. INTRODUÇÃO 

O jogo é um fenómeno complexo, tanto em termos de definição per si como em matéria 

de análise dos seus precursores e do seu impacto quer a nível cultural, quer a nível 

político e socioeconómico, suscitando algumas questões sociais devidas à sua enorme 

maleabilidade que desde sempre fascinou a humanidade. 

Apesar da paixão humana pelo Jogo, a sua legitimação e aceitação social e moral foi 

fruto de enorme polémica ao longo dos séculos da sua história, com períodos 

caracterizados pela proibição e atribuição de natureza criminosa à sua prática, 

consubstanciada  em  razões  religiosas  e  morais  ou  nos  efeitos  sociais  negativos  a  ele  

inerentes1. 

Muitos países proibiram o jogo durante largos tempos da sua história, o que levou a que 

a paixão pelo jogo produzisse um aumento substancial do jogo ilegal e do crime2. 

Uma das formas que os países encontraram para contornar esta tendência, foi através da 

legitimação e legalização do jogo embora sujeito a severo controlo e regulamentação. 

Por outro lado o jogo ressurgiu como um potencial gerador de receitas para os Estados, 

que viram nesta actividade uma solução para financiar guerras ou défices nas suas 

balanças e outros factores de orçamentação exigíveis de liquidação em diversos 

momentos das suas histórias. 

Hoje em dia, o jogo é aceite pela maioria dos Países, sendo no entanto extremamente 

controlado por parte dos Estados e/ou outras Instituições a si associadas.  

 

                                                
1 Nos países ocidentais esta proibição encontra-se muito associada à prevalência de denominações 
religiosas protestantes e menos às católicas que, como é vertente no caso português, associaram práticas 
condenadas a uma apropriação beneficiente enquadrada por instituições religiosas – ver o caso da Santa 
Casa. O mesmo se pode dizer de países onde a condenação generalizada da usura implicou o 
desenvolvimento de actividades penhorísticas enquadradas pelos Montepios.  
 
2 A legalização do jogo não implica necessariamente o desaparecimento de actividades ilegais. Os dois 
mercados podem coexistir, como acontece noutras áreas. 
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A literatura sociológica sobre o desenvolvimento do jogo de Lotaria é escassa, no 

entanto o grande boom de desenvolvimento desta actividade na Europa e nos EUA que 

iniciou na década de 60 levou à emergência do estudo dos efeitos individuais e sociais 

desta forma de jogo.  

Conceitos relevantes que resultaram desses estudos incluem os efeitos individuais do 

jogo de lotaria, baseados na idade e noutros factores demográficos, efeitos 

socioeconómicos,  bem  como  nos  princípios  económicos  relacionados  com  o  jogo  de  

lotaria. 

O forte crescimento do jogo legal tem sido acompanhado por um aumento dos 

interesses e preocupações relativos à indústria do jogo e pela questão de saber como 

isto afecta os indivíduos, as famílias e as comunidades.  

Políticos,  gestores  e  governo  estão  preocupados  tanto  com  o  aumento  de  

comportamentos de jogo na população como com o balanço dos impactos positivos e 

negativos que poderão acompanhar a crescente disponibilidade de oportunidades de 

jogo. Os reguladores e os operadores da actividade estão empenhados em saber como 

gerir as receitas eficazmente para responder ao problema do vício do jogo enquanto 

mantêm o negócio viável. Os especialistas nas questões de saúde pública, os 

investigadores das ciências sociais e as empresas de serviços de saúde estão 

interessados em descobrir formas de minimizar o risco existente para subgrupos 

específicos da população. Outros profissionais, como economistas, advogados, e as 

indústrias bancárias e de seguros estão interessados na relação existente entre o jogo, as 

falências e o crime. 

Ao longo das últimas três décadas, os estudos relativos ao jogo mudaram 

consideravelmente atendendo aos pressupostos alvo da sua investigação. 
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Na década de 1980 e início de 1990, havia maior interesse político na identificação de 

grupos  de  jogadores  de  risco,  com o  intuito  da  intervenção  social,  através  do  apoio  e  

tratamento a este grupo de comportamento compulsivo previamente identificado 

(Cluster e Milt, 1985). Posteriormente, nasceu um interesse maior em identificar o tipo 

de consumidores destes produtos, o que transformou a investigação nesta área, em algo 

mais complexo (Albers e outros, 1997; Clotfelter e Cook, 1989; Garrett, 2001; Ghent e 

Grant, 2007; Jackson, 1994; Price e Novak, 1999; Rubenstein e Scafidi, 2002; Walker e 

Outros, 2006). 

Naturalmente, o estudo das lotarias sobrepõe-se, e deverá ser contextualizado, pelo 

estudo mais generalizado da sociologia do jogo como comportamento de risco.  

Estudos empíricos e teóricos têm vindo a ser desenvolvidos com uma maior 

prevalência nos últimos 30 anos. Porém, existe uma clara falta de coerência na 

literatura sobre a temática, como vários autores indicam.  

Cosgrave (2006) foi um dos primeiros autores a organizar uma abordagem sociológica 

abrangente para o jogo em geral. Griffiths e Wood (1999), autores de vários estudos 

ingleses relacionados com os efeitos sociais e na saúde do jogo de lotaria (em particular 

os efeitos nos jovens) compilaram um conjunto de estudos de vários países europeus e 

outros autores seguiram e contribuíram para o desenvolvimento da teoria sociológica 

dos jogos. 

Estes são passos em direcção a uma abordagem integrada e coerente na quantificação e 

avaliação dos efeitos sociais e económicos das lotarias; um quadro teórico e prático que 

poderá ser utilizado para informar o Estado para efeitos do desenvolvimento de 

políticas  económicas  e  sociais,  suportar  estudos  académicos  e  apoiar  a  tomada  de  

decisão prática no que diz respeito a este influente fenómeno social. 
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O estudo desenvolvido nas lotarias tem-se focado em determinados campos que 

incluem a análise da regressividade das lotarias, as características dos consumidores, e 

os impactos socioeconómicos das lotarias.  

 

Os objectivos desta investigação prendem-se, numa primeira parte, com a análise, a 

nível internacional, da regressividade das lotarias, as características socioeconómicas 

dos consumidores deste tipo de produtos e o impacto dos produtos de lotaria nas várias 

sociedades e numa segunda parte com a análise socioeconómica da procura de produtos 

de lotaria em Portugal, os impactos deste tipo de produtos na sociedade e comparação 

dos resultados com os obtidos noutros países.  

 

Nesse sentido, esta dissertação organiza-se da seguinte forma: No capítulo dois são 

apresentados os conceitos gerais da Sociologia aplicados ao jogo. O capítulo três é 

dedicado à Sociologia Económica do jogo de lotaria e o capítulo quatro debruça-se 

sobre a teoria do jogo de lotaria. O capítulo cinco é dedicado ao estudo empírico das 

determinantes das vendas de lotaria ao nível internacional. Nos capítulos seis e sete, a 

dissertação analisa a realidade do jogo em Portugal. O capítulo seis faz uma síntese 

histórica da evolução do jogo em Portugal e uma análise comparativa dos resultados 

obtidos para Portugal e a nível internacional. O capítulo sete analisa as principais 

determinantes do jogo em Portugal, a partir dos dados do jogo por distrito, fornecidos 

pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Finalmente o capítulo oito apresenta as 

principais conclusões, e indica possíveis canais de investigação a prosseguir no futuro. 
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2. CONCEITOS APLICADOS AO JOGO 

De forma a debater e analisar a importância sociológica do jogo há que rever conceitos 

importantes  a  si  inerentes  que  permitam  uma  abordagem  mais  concisa  sobre  a  

dimensão deste fenómeno nas interacções entre os indivíduos e o seu efeito 

individualista e societário, contextualizando o tipo de sociedade em que se insere. 

 

2.1 Conceitos gerais: Game, Play e Gambling 

Em português jogo e jogar, são palavras que provêm do Latim “Jocus”, cujo significado 

é gracejar. Outro termo utilizado em português é a palavra “Brincar”, embora aqui o 

vocábulo apresente uma conotação infantil e sem qualquer rigidez ou regra associada. 

Noutras línguas, esta diferenciação entre as duas palavras “brincar” e “jogar” não estão 

tão dissociadas e são utilizadas numa só palavra.  

Em Inglês utilizam-se as palavras “play” e “game”. Por exemplo, “play a game” 

designa o ato de jogar, que em português seria “jogar um jogo”, expressão que não se 

utiliza porque jogar em português pressupõe sempre que seja um jogo, enquanto em 

Inglês utiliza-se play como verbo para outras acções como por exemplo: “play guitar” 

ou “play theater”. 

 
Embora Game, Play e Gambling sejam conceitos muito próximos e interligados, cada 

um deles apresenta uma dimensão diferente entre si.  

 

No Game ressalta o espirito agonístico, caracterizado pela constante tentativa de 

superação dos limites pessoais por meio de uma interação competitiva. Esta natureza 

agonística manifesta-se em diversas práticas desportivas, onde a concorrência é um 
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elemento primordial para que cada individuo ou grupo de indivíduos trabalhe na 

superação dos seus limites.  

A cultura ocidental foi muito influenciada pela cultura grega, onde o espírito 

competitivo era enaltecido pelos heróis. Os jogos olímpicos são um exemplo dessa 

herança e decorrem de um projecto de superação, onde os sentimentos de ódio e disputa 

eram metamorfoseados em sentimentos produtivos, tendo por pano de fundo uma nobre 

competição. 

“na sociedade primitiva a maior parte das atividades agonísticas são na 

realidade "agonizantes", implicando severas provações tanto físicas quanto 

espirituais” (Huizinga, 2000: 39). 

 

O play assume uma dimensão lúdica, de entretenimento, lazer e aprendizagem. 

 “É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve.” (Huizinga, 

2000:3). 

 

Enquanto o play tem uma conotação positiva, e revela um instinto básico de construção 

da cultura, o gambling apresenta-se como o lado negro do play e é considerado como 

uma actividade negativa, materialista e parasita, que envolve uma dimensão menos 

social ou grupal e implica uma busca do risco, do aleatório, associado a ganhos de 

montantes potencialmente elevados, mas de probabilidade mínima. Isto implica, por um 

lado, a ligação da proliferação do gambling com  as  teses  da  sociedade  de  risco  e  de  

incerteza e, por outro, o facto de o gambling conduzir a uma aparente violação das 

normas da racionalidade ou do comportamento inteligente. 

 



17 
 

2.2 Conceitos gerais de Sociologia do jogo 

A sociologia é o estudo do comportamento humano no contexto das organizações e da 

sociedade sendo que, no caso do jogo, o estudo da sociologia intersecta-se com a 

psicologia e com a economia.  

Muitos autores enfatizam a falta de estudos sociológicos compreensivos do jogo e 

procuram remediar esta deficiência. Cosgrave (2006) é o editor do livro que talvez 

represente o mais compreensivo estudo geral da sociologia do jogo compilado até à 

data. Este volume entitulado The Sociology of Risk and Gambling Reader compila uma 

colecção de artigos que cobrem múltiplos aspectos e fazem a intersecção entre a teoria 

sociológica e o que é conhecido sobre as causas, resultados e funções da actividade do 

jogo. 

O autor evidencia o carácter esporádico das tentativas de fazer esta ligação, uma vez 

que a maioria dos estudos das causas e efeitos do jogo apenas se concentrou, até ao 

momento, no indivíduo ao invés de se concentrarem na Sociedade. A psicologia 

individual do jogo enquadra-se num modelo societário mais abrangente tal como 

acontece com outros fenómenos sociais. 

De facto, como Cosgrave (2006) aponta, o estudo do jogo pode contribuir 

significativamente para a nossa compreensão das várias características da sociedade 

capitalista. 

O facto de a actividade do jogo ser tão prevalecente na sociedade demonstra que tem 

uma função social importante. No entanto esta actividade é antagónica relativamente a 

diversos valores sociais comummente adoptados, como os aspectos relacionados com a 

racionalidade e a aversão ou minimização do risco. Este paradoxo é resolvido, ou pelo 

menos entendido, por uma série de estudos que combinam os efeitos individuais e 

sociais e as funções do jogo.  
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O estudo sociológico do jogo de lotaria recai dentro do estudo mais generalizado do 

jogo.  No  entanto,  deve  ser  estabelecido  que  o  jogo  de  lotaria  tem  diversas  

características que não são partilhadas com as outras formas de jogo. 

Existe uma tendência para ver o jogo de lotaria como benigno ou jogo “ligeiro”. Não 

decorre num casino e a quantia de dinheiro despendido é de pequeno montante. Por esta 

razão, membros de uma população que não participam em outras formas de jogo, 

podem participar em jogos de lotaria. A grande proliferação do jogo de lotaria na 

Europa e na América do Norte tem sido uma força social e económica muito 

significativa em todos os países desses continentes. 

 

Huizinga (2000) atribui ao jogo a origem da própria cultura. Caillois (1990) por seu 

turno, considera que o jogo não é absoluto e sim uma actividade paralela e 

independente às questões vitais, definindo play como algo mais do que formas 

tradicionais residuais concebendo-lhe seis características fundamentais: liberdade, 

separação da vida real, incerteza em relação aos seus resultados, improdutivo, 

regulamentado e irreal.  

O autor contribuiu para a definição de jogo e a sua função social, definindo quatro 

atitudes humanas fundamentais: 

 agon (competição, concurso - desporto); 

 alea (especulação, lotarias, sorte); 

 mimicry (representação, faz de conta, simulação – teatro); 

 ilinx (vertigem). 
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No agon o jogador minimiza o papel da sorte contando apenas com a sua própria 

habilidade, no alea o único elemento importante é a sorte. No primeiro o jogador é 

activo e no segundo passivo. 

 

Podemos olhar o agon como o ímpeto que leva o indivíduo a procurar jogos de casino, 

corridas e afins e o alea o motivador para o jogo de lotaria. A sorte é desejável, porque 

o trabalho árduo e as qualificações das pessoas muitas vezes não são sinónimo de 

sucesso nas sociedades contemporâneas, pelo que o alea torna-se um necessário 

complemento e compensação do agon. 

 

Caillois denominou Paidia ao elemento inerente em qualquer jogo, desde o mais 

simples ao mais complexo, que reflecte um sentido de alegria, de fantasia e mesmo 

uma certa liberdade. Por outro lado, o conceito de Ludus, vai completar o sentido de 

Paidia e constitui uma certa dificuldade que aparece no jogo de forma a criar 

obstáculos. 

 

No quadro 1 podemos observar os vários tipos de jogos em todos os elementos 

sugeridos por Caillois. Na linha vertical podemos observar que a classificação dos 

jogos faz com que o elemento da Paidia seja sempre decrescente enquanto o Ludus é 

sempre crescente. 
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Quadro 1 - Quadro de divisão de jogos de Caillois 

 AGÔN 

(Competição) 

ALEA 

(Sorte) 

MIMICRY 

(Simulacro) 

ILINX 

(Vertigem) 

 

PAIDIA 

Algazarra     

Agitação          

risada    

 

 

Papagaio       

solitário     

paciências    

palavras cruzadas 

LUDUS 

 

Corridas       

lutas               

atletismo 

 

 

boxe                    bilhar         

esgrima               damas  

futebol                 xadrez 

 

 

competições       

desportivas                    

em geral 

 

Lengalengas 

Cara ou Coroa 

 

 

 

 

Apostas Roleta 

 

              

Lotarias simples, 

compostas ou 

transferidas 

  
Imitações Infantis 

Ilusionismo  

bonecas, Brinquedos    

mascara       

disfarce 

 

 

 

 

 Teatro e artes do 

espetáculo em geral            

 

Piruetas Infantis 

carrossel        

baloiço           

valsa 

 

 

 

                    

 

Atração de feiras    

ski            

alpinismo       

acrobacias            

Fonte: Pinheiro (2007:37) com tratamento próprio 

 

Segundo o autor as categorias de jogos diferentes produzem manifestações sociais 

diferentes. Para o Agon manifestam-se as competições de desporto, para a Alea as 

lotarias. Para o Mimicry são  os  teatros  e  os  fantoches  e  por  último  para  o  Ilinx 

prosperam as festas populares e parques de diversão. 

O autor reflecte também sobre o terreno do jogo, e sugere os princípios que marcam a 

passagem de tipos de “sociedades de confusão”, abordagem mais primitiva, espontânea 

e orgânica para “sociedades ordenadas” mais regradas, burocráticas e estandardizadas, 

a partir da organização do pensamento racional e a concretização dos espaços. Para ele, 

os jogos criam hábitos, provocam mudanças, oferecem indicações sobre preferências, 

debilidades, forças e características da civilização, encarando o papel do jogo nas 

diferentes sociedades e dimensões. 
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A lotaria é uma forma de jogo que incorpora diferentes dimensões das tipologias 

utilizadas por Caillois (1990) e corresponde a um fenómeno com raízes históricas 

importantes, não só em Portugal, como em muitos outros países. 

Ao longo da História outros autores contribuíram para o conceito de jogo e a sua 

importância na construção individual, social e cultural. Por exemplo, na análise de 

Mead (1934) apresenta-se um conceito-chave que o autor denominou Self, definindo-o 

como o nível de autonomia pessoal perante a ordem social e a capacidade individual de 

tomada de decisão que resulta da reflexão de cada um combinada com comunicação 

significativa com os outros, teorizando que o ser humano adquire a sua percepção do 

mundo  social  através  do  play e  do  game apresentando dois estágios do 

desenvolvimento infantil. 

 No primeiro o play é preponderante porque a criança adopta diferentes papéis na sua 

observação da sociedade adulta, e representa-os para ganhar conhecimento dos 

diferentes papéis sociais. Constituem exemplo destas brincadeiras os jogos de polícias e 

ladrões e médicos vs pacientes, etc. onde as crianças assumem vários papéis 

diferenciados. Através desse processo a criança começa a estar apta a construir um Self 

embora limitado. 

No segundo estágio “game stage” o individuo desenvolve o Self. Neste patamar todas 

as crianças assumem o papel de todos aqueles envolvidos no jogo, e esses papéis têm 

uma relação definida entre si. Aqui começam a emergir e a definir-se personalidades e 

as crianças tornam-se aptas a adquirir papéis em grupos organizados compreendendo 

qual o tipo de comportamentos expectáveis nos diferentes aspectos sociais. 

 Para Mead (1934) a diferença fundamental do Game e do Play é que no primeiro a 

criança deve ter uma atitude de todos os outros envolvidos no jogo. E as atitudes de 
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todos os jogadores que estão envolvidos constituem uma unidade, e é essa organização 

que controla a resposta individual.  

Outro  autor  que  contribuiu  para  a  teorização  sociológica  dos  jogos  e  do  desporto  foi  

Norbert Elias (1987, 1994). Para ele, o equilíbrio do poder é um elemento fulcral nas 

relações humanas, e esse equilíbrio de poder está presente e sempre em jogo na 

interdependência relacional dos indivíduos, constituindo-se uma característica fulcral 

na estrutura das relações humanas, onde o jogo e a competição ganham protagonismo 

alegórico e explicativo das relações na sociedade. Os modelos de jogo permitem lidar 

com os problemas sociológicos. 

A publicidade em volta dos jogos de lotaria desenvolve a ambição e até o sonho, 

tornando-os muito atractivos. Acresce que o facto do Estado se envolver no 

desenvolvimento e promoção do jogo de lotaria faz este ser mais benigno ou mais 

aceitável socialmente. Um factor de base significativo é que os Estados dos países 

europeus, americanos e canadianos, têm vindo a depender cada vez mais, para 

financiamento das suas actividades, das receitas provenientes dos jogos de lotaria. Este 

é um fenómeno relativamente recente, que se desenvolveu, na maioria dos casos, a 

partir da década de 60.  

Griffiths e Wood (1999), entre outros, assinalam que as receitas do jogo de lotaria 

atuam como uma forma de tributação extremamente regressiva. Todos os produtos de 

lotaria  têm  um  valor  esperado  inferior  ao  seu  custo  pelo  que  se  pode  assumir  que  as  

lotarias são implicitamente taxadas; uma vez que os indivíduos de classe económica 

mais baixa têm tendencialmente uma maior propensão para participar em jogos de 

lotaria, então esta tributação é regressiva.  
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3. A PROCURA DE PRODUTOS DE LOTARIA 

 

Muita da literatura existente sobre os efeitos do jogo em geral, e lotarias em especial, 

relaciona-se com os efeitos e factores de risco individuais. Uma vez identificados numa 

população, estes efeitos podem ser integrados numa visão sociológica mais abrangente. 

Da mesma forma, os efeitos económicos de um fenómeno são muito relevantes para a 

sua avaliação sociológica, uma vez que os factores económicos afectam profundamente 

a interacção dentro e entre sistemas sociais. Assim, os efeitos económicos do jogo de 

lotaria e a sua importância no que diz respeito aos sistemas de financiamento público 

têm um profundo impacto social. Simultaneamente, os sistemas sociais já existentes – 

particularmente aqueles relacionados com a educação e as classes económicas – 

interagem com a forma como os sistemas económicos se relacionam com a função do 

jogo. 

 

Usando como base a estruturação de Beckert e Lutter (2012) e tomando em 

consideração as teorias dos vários autores, podemos dividir os estudos feitos sobre a 

procura de produtos de lotaria em duas abordagens gerais – a abordagem 

individualistica e a abordagem baseada no contexto. A abordagem individualistica olha 

o indivíduo e suas características pessoais e comportamentais para justificar a 

motivação subjacente ao consumo de produtos de lotaria. Neste grupo podemos incluir 

os estudos das determinantes individuais dos consumidores de lotaria, que se 

preocupam em identificar o rendimento, idade, nível educacional, género, religião, tipo 

dos consumidores destes produtos num determinado país, estado, região ou avaliando 

tendências de consumo internacionais ou ainda fazendo comparações específicas das 

características tipo dos consumidores entre os vários produtos de lotaria existentes; e os 
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estudos das determinantes comportamentais que olham por um lado a teoria de 

julgamento perante a incerteza e ajuizam sobre as razões subjacentes ao consumo de 

um produto que tem um retorno inferior ao seu investimento base e por outro avaliam 

as razões psicologicas e cognitivas deste tipo de consumo.  

A abordagem baseada no contexto considera que a decisão de jogar depende do 

contexto social em que o individuo se inclui. O jogo de lotaria, de acordo com esta 

abordagem, pode ser social e estruturalmente explicado por três motivos/razões: crença 

partilhada na fé, magia ou sorte; tensão e frustrações causadas por sentimentos de 

desigualdade; ou contágio social através de influência de pares e de redes sociais. 

 

Quadro 2 - Quadro resumo de Abordagens e Teorias da procura de Produtos de Lotaria 

 

Fonte: Beckert e Lutter (2012) com tratamento próprio. 

 

3.1 Teorias Individualísticas baseadas nas Determinantes Individuais 

A maioria dos estudos feitos sobre lotarias procura encontrar uma correlação entre o 

comportamento subjacente ao consumo de produtos de lotaria e as características sócio-

demográficas como a idade, o género, a raça, o rendimento e o nível educacional, mas 

tem havido pouco consenso entre os investigadores (ver Clotfelter e Cook 1987, 

Giacopassi et al, 2006, e Ghent e Grant 2006).  
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3.1.1 Educação 

Os estudos de investigadores como Clotfelter e Cook (1987, 1990), Kitchen e Powells 

(1991), Croups et al (1998) e Balabanis (2002) revelaram a existência de uma relação 

inversa entre a educação e o consumo de produtos de lotaria.  

Os resultados de Stranahan e Borg (1998a) evidenciaram que os indivíduos com menor 

grau de educação, que participam em jogos de lotaria, gastam quantias mais elevadas, 

que os participantes com maior nível educacional. Porém, Hansen (1995) encontrou 

uma relação positiva entre os níveis de educação e o jogo instantâneo no Colorado.  

 

Para analisar o efeito educação, Price e Novak (1999) consideraram duas variáveis: a 

percentagem de indivíduos com ensino secundário e a percentagem de indivíduos com 

bacharelato. Ambas as variáveis mostraram-se inversamente relacionadas com o 

consumo do produto mais regressivo, o jogo instantâneo.  

Este resultado vai de encontro ao esperado para o consumo de produtos de lotaria, em 

geral, e é consistente com os resultados de outros autores. Ao analisarem os 

coeficientes de cada uma das variáveis relativas aos tipos de jogo, Price e Novak (1999) 

constataram que os níveis de educação afectam o tipo de produtos que os indivíduos 

adquirem.  

 

3.1.2 Rácio Homem-Mulher 

A competição de jogo pode ser vista como um jogo de habilidade, onde as apostas são 

altas. Alguns autores denotam uma diferença de géneros no que diz respeito a este 

factor, observando que um factor chave para a selecção de jogos pelas mulheres 

aparenta ser a orientação em direcção a um foco de controlo externo. Isto leva as 
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mulheres a seleccionar jogos como o bingo, máquinas ou a lotaria, em vez de jogos que 

envolvem habilidade (ver Wood et al, 2007). 

Esta observação intersecta-se com os papéis de género prescritos pela sociedade, onde a 

mulher  é  tendencialmente  vista  como mais  passiva  e  os  homens  sentem a  pressão  de  

competir activamente.  

 

Num estudo efectuado em Maryland (Clotfelter e Cook, 1987), que relacionou o género 

com os gastos em todos os produtos de lotaria, mostrou-se que os homens gastam 

significantemente mais do que as mulheres. Os estudos de Price e Novak (1999) 

confirmam este resultado quanto ao loto mas contradizem-no quanto ao jogo 

instantâneo e aos números. Os seus resultados mostram que os gastos em jogos de 

números decrescem com o aumento do rácio homem-mulher e não encontraram 

qualquer relação quanto ao jogo instantâneo. 

 

3.1.3 Idade 

Vários estudos têm usado variáveis relacionadas com a idade para desvendar qual o 

impacto desta no consumo de produtos de lotaria. De acordo com Clotfelter (1979), o 

padrão de consumo de produtos de lotarias é um U invertido, sendo que os indivíduos 

com idades entre os 25 e os 64 consomem mais que os mais novos e os mais velhos. 

Borg, Mason e Shapiro (1993) descobriram que a idade dos vencedores da lotaria do 

Illinois estava directamente relacionada com os gastos neste tipo de produtos. 

Stranahan e Borg (1998a) descobriram que os participantes mais velhos consomem 

mais produtos de lotaria que os mais novos. Hansen (1995), no seu estudo dos jogos 

instantâneos do Colorado, encontrou uma relação significativa e positiva no intervalo 
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de idades compreendidas entre 45 e 64 mas uma relação negativa naqueles com 65 anos 

ou mais.  

Price e Novak (1999) obtiveram relações significativas entre a idade média do Texas e 

a aquisição de cada um dos produtos analisados, porém as relações não são na mesma 

direcção para todos os jogos. A idade média apresentou-se negativamente relacionada 

com a aquisição de jogos de números e loto mas positivamente relacionada com a 

aquisição de jogos instantâneos. 

 

3.1.4 Religião 

Vários estudos têm revelado a existência de uma relação entre a religião e o jogo. De 

acordo com Clotfelter e Cook (1989) os católicos são mais propensos ao jogo que os 

protestantes. Eles justificam esta relação dizendo que os princípios da igreja católica 

romana são tolerantes com o jogo moderado e, as igrejas católicas, ao contrário das 

igrejas protestantes, há muito tempo que usam as noites de bingo e afins como meio de 

obtenção de fundos. Esta conclusão foi suportada pelas descobertas do estudo pioneiro 

de Kallick et al (1979). 

 

Grande parte dos estudos que visam determinar as características comportamentais dos 

consumidores dos produtos de lotaria envolveram questionários efectuados nos EUA. 

Apesar disto, existem alguns estudos internacionais que usam amostras da população 

de forma a explicar as características de jogo dessa região ou país. Por exemplo, Albers 

e Hubl (1997) desenvolveram um estudo de forma a encontrar os padrões de consumo 

dos consumidores Alemães. No Reino Unido, Croups et al. (1998) usaram uma amostra 

de 160 adultos (101 mulheres, 59 homens) de forma a compreender as correlações e os 

determinantes do consumo de produtos de lotaria nesse país. Layton e Worthington 
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(1999) examinaram os determinantes socioeconómicos dos gastos em lotarias, loto e 

loto instantâneo, máquinas de poker e casinos na Austrália. 

 

3.2 Teorias Individualisticas baseadas nas Determinantes 

Comportamentais 

Os jogos podem-se enquadrar em dois tipos de jogo. Aqueles que requerem apenas 

sorte (exemplo: jogos de extracção) e aqueles que requerem além da sorte, habilidade 

(exemplo: jogos de mesa). As lotarias são jogos que se baseiam na sorte e não 

requerem qualquer habilidade. Para este tipo de jogo qualquer experiência ou 

conhecimento do jogo é irrelevante, uma vez que o seu resultado é aleatório e 

completamente imprevisível. Para além disso, ao contrário dos casinos, não existe 

possibilidade de usar métodos de violação de normas, nem a possibilidade de utilizar o 

bluffing na estratégia de jogo. 

O jogo da lotaria tem uma probabilidade de ganho muito baixa, tendo uma proporção 

de perda muito grande, quando comparado com outros tipos de jogos. No entanto, as 

pessoas continuam a comprar produtos de lotaria. 

Os economistas assumem que a procura de produtos de lotaria não se baseia na 

racionalidade. considerando este tipo de consumo um mau investimento, não só pela 

probabilidade mínima de ganhar como também pelo retorno das apostas. Os prémios 

geralmente são muito inferiores aos valores totais das apostas. 

Em certo tipo de jogos, permitir ao jogador selecionar os seus próprios números, 

aumenta a participação no jogo porque cria uma percepção de controlo acrescido do 

jogador perante as suas hipóteses de ganhar.  

Apesar de todos os números terem a mesma probabilidade, a escolha dos números 

assume uma certa forma de superstição. Estes números escolhidos são assumidos pelos 
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jogadores como números da sorte e baseiam-se normalmente em datas de aniversário 

ou festivas, números importantes ou números sonhados pelos consumidores deste tipo 

de produtos. 

Como vemos, o comportamento, vivencias  e crenças dos indivíduos pode determinar a 

frequência e consumo de jogo. De acordo com Ariyabuddhiphongs (2011) existem três 

teorias explicativas para o consumo de Lotarias. A teoria de julgamento perante a 

incerteza, a teoria cognitiva do jogo e a teoria da procura de jogos. A primeira diz 

respeito à percepção dos jogadores nos padrões dos números e nas probabilidades de 

ganhar. A teoria cognitiva revela as crenças irracionais dos jogadores, que se baseiam 

em crenças supersticiosas, no optimismo irrealista, na ilusão do controlo, na fé e na 

sorte. Por último, a teoria da procura de jogos, que revela o intuito de ganhar muito por 

nada, de forma a obter o suficiente para deixar alguma outra coisa, sem que para isso 

seja necessário trabalhar para ganhá-lo. Assumindo existirem poucos estudos de jogos 

de lotaria, o autor defende que o modelo mais compreensivo deste tipo de jogos é dado 

pela teoria cognitiva de Rogers (1998) segundo a qual, o jogo de lotaria deve-se em 

grande medida a um conjunto particular de bias que incluem o pensamento irracional, a 

“falácia do jogador”, a armadilha cognitiva, a noção de “sorte” pessoal, o pensamento 

supersticioso, o mau entendimento das probabilidades, e o optimismo irrealista.  

 
 
 
 

3.2.1 Teoria do Julgamento sob Incerteza 

 
Como visto anteriormente, devido à forte probabilidade dos participantes perderem o 

seu investimento, jogar pode ser entendido como um comportamento de risco. No que 

diz respeito ao jogo de lotaria, as probabilidades de um indivíduo investir o seu 
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dinheiro e não obter retorno são muito altas. Ou seja, uma pessoa adquire um produto 

sem qualquer expectativa de receber um retorno do seu investimento.  

Hayden et al (2008), num estudo de análise comportamental focado na avaliação da 

propensão ou aversão ao risco em macacos rhesus, chegaram a um conjunto de 

conclusões que consideram relevantes para a avaliação do comportamento humano. 

Os autores observam que a sensibilidade ao risco é altamente idiossincrática, havendo 

indivíduos com variados níveis de sensibilidade ao risco. Estes autores observaram que 

muitos dos estudos prévios, de avaliação da sensibilidade ao risco através de uma 

população humana ou animal, tiveram por base a curva de utilidade.  

O modelo utilitário não atribui importância ao risco em si, mas postula a indiferença 

existente entre as várias opções quando as recompensas para cada uma delas são 

incertas. Assim, a seleção de opções de maior risco aparente, por parte de alguns 

indivíduos, e a aversão de tal opção por outros, parece ser uma resposta a uma situação 

de incerteza em que os resultados não podem ser previstos.  

O estudo de Hayden et al (2008), demonstra que a incerteza, de facto, aumenta a 

probabilidade dos indivíduos escolherem as opções mais arriscadas. Os autores 

desenharam “jogos de azar” para macacos rhesus, estudando a sua resposta ao menor e 

maior  dos  ‘jackpots'.  Nos  macacos,  os  autores  denotaram  que  a  presença  de  um  

"jackpot potencial" intensifica a preferência por opções mais arriscadas. Quando a 

"recompensa" era conhecida como grande, e pequenas mudanças eram feitas, os 

macacos respondiam prontamente a estas mudanças, aumentando o risco que estavam 

dispostos a correr para ter a chance de ganhar o jackpot. Por outro lado, quando as 

mudanças eram feitas para um pequeno 'jackpot', os macacos não respondiam com o 

aumento do seu nível de risco. 
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 Os autores concluíram que as curvas de utilidade baseadas na curva de sensibilidade ao 

risco formam um cenário incompleto de comportamentos de risco, e que os fatores 

psicológicos, nomeadamente a percepção de uma recompensa grande, não importa quão 

remota essa possibilidade seja, desempenha um grande papel na determinação do 

comportamento de risco. 

Dada a semelhança nos comportamentos sociais entre humanos e outros primatas, estes 

resultados, embora não conclusivos para o Homem, sugerem que a curva de utilidade 

em si e por si não consegue explicar adequadamente as alterações no comportamento 

de risco. Além disso, a resposta a um 'jackpot' grande, como observado no presente 

estudo, tem um paralelismo ao comportamento humano de jogo. Onde há uma 

promessa de um grande jackpot, a sensibilidade ao risco é acentuada, e os indivíduos 

vão escolher activamente o risco, ao invés de se comportarem de uma maneira 

aleatória, em face da incerteza, como o modelo de utilidade poderia sugerir. 

 
O paradigma da racionalidade é irrelevante para o estudo das lotarias, os prémios são 

menores que os custos totais e a probabilidade de ganho é mínima, no entanto os 

indivíduos continuam a jogar, mesmo aqueles que são avessos ao risco, porque o fazem 

em  resultado  da  procura  do  sonho,  como  forma  de  entretenimento  e  mesmo  com  

consciência de que o resultado das lotarias é para causas sociais, retirando daí um 

prazer adicional, e estas razões entre as demais constituem explicações apaziguantes 

que os jogadores usam para consumo próprio e que os levam a continuar a jogar3. 

A legitimação do jogo tem sido suportada por processos societários poderosos, cujos 

protagonistas  são  as  instituições  sociais  tais  como  a  família,  a  religião,  o  sistema  

educacional, os media e o Estado, que têm a capacidade de formar um sistema 

                                                
3 Este tipo de justificações ex post de comportamentos associados ao jogo ou a padrões de viciação é 
geralmente caracterizado por racionalizações várias. A racionalidade instrumental é substituída por uma 
procura de justificações tidas como plausíveis para um comportamento que os próprios reputam de 
irracional. 
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organizado de ideias e comportamentos sociais e que constituem um sistema de 

legitimação, que leva a uma estratificação de ideias dominante e a uma aceitação de 

desigualdade económica e social entre indivíduos (ver Nibert, 2006). 

Neste cenário, as lotarias aparecem como uma oportunidade para melhorar as condições 

de vida dos indivíduos, e nesse sentido, o Estado e os media divulgam e legitimam a 

lotaria como uma oportunidade, fazendo com que as lotarias hoje sejam reconhecidas, 

como normais, aceitáveis e racionais e como um meio de perseguir um sonho4. 

A maior compreensão dos comportamentos de risco representa um desafio para o 

modelo homo economicus, que postula o comportamento económico humano como 

fundamentalmente racional, tal como definido pela função de utilidade. Este modelo, 

proposto pela primeira vez pelo filósofo social John Stuart Mill e pelo economista 

Adam Smith, assume que os seres humanos irão sempre agir da maneira que promete o 

mais alto nível possível de bem-estar, e que lhe permite atingir os maiores objectivos 

económicos (Persky, 1995). Por exemplo, o modelo homo economicus explica por que 

os humanos procuram o melhor "negócio" em qualquer transação, desejando atingir a 

maior quantidade e qualidade dos produtos pelo menor preço. Este conceito 

fundamental define em muito o que entendemos sobre o funcionamento do mercado 

económico. O modelo de homo economicus é  muito  consistente  com  o  modelo  de  

utilidade, como mencionado acima. Dentro do modelo de utilidade, os seres humanos 

comportam-se de tal maneira que a promessa de um resultado favorável é optimizada. 

A disposição de pagar é altamente dependente do resultado esperado tanto no modelo 

de utilidade como no modelo de homo economicus.  

 

                                                
4 Nos EUA, a associação entre casinos e reservas índias construiu uma forma de legitimação baseada na 
restituição de perdas ou de compensação por direitos perdidos. O estado legitima o jogo como forma de 
protecção ou de compensação de comunidades atingidas pela expropriação de terras e pela destruição do 
modo de vida. 
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O comportamento de risco é problemático quer no modelo homo economicus quer no 

modelo de utilidade. Como explicado acima, muitos cientistas sociais, quando usam o 

modelo de utilidade consideram a presença de comportamento de risco como um 

desvio de alguns dos princípios da utilidade. Quando os resultados não podem ser 

previstos com precisão, os seres humanos comportam-se de forma aleatória, 

desprovidos das ferramentas necessárias para maximizar a utilidade, como é a sua 

predisposição. 

No entanto, este modelo tem sido desafiado pelo aumento do entendimento do 

comportamento de risco como um conceito independente. 

 

Kahneman e Tversky (1973, 1978) fazem uma crítica eloquente à teoria da utilidade e 

ao modelo homo economicus. Em vez do modelo de utilidade, eles propõem a "teoria 

da perspectiva"5 (Prospect Theory), observando que os seres humanos, por vezes 

buscam o risco, mesmo quando as perdas parecem certas. O efeito é variável, por vezes 

vezes os indivíduos têm tendência para ser avessos ao risco.  

Os mecanismos precisos são inconclusivos, mas Kahneman e Tversky (1978) 

demonstram as limitações e inadequações do modelo de utilidade. 

A teoria do julgamento perante a incerteza (Tversky e Kahneman 1974, 1981) analisa 

como  a  percepção  que  o  jogador  tem  em  relação  aos  padrões  dos  números  ou  à  

probabilidade de ocorrência dos factos pode explicar a sua maior ou menor participação 

em jogos de lotaria. 

Para facilitar o processamento das informações necessárias à tomada de decisão em 

condições de incerteza, os tomadores de decisão usam regras básicas, denominadas 

                                                
5 Existem outras traduções possíveis como teoria da previsibilidade, teoria da prospectiva ou teoria do 
prospecto. 



34 
 

heuristicas6. Segundo Tversky e Kahneman (1974), os jogadores de lotaria usam 

diferentes heuristicas como a Ancoragem ou Ajustamento, Disponibilidade, 

Representatividade e o Enquadramento para seleccionarem os seus números e/ou jogos 

de lotaria.  

Ancoragem ou Ajustamento, é uma técnica de realização de ajustes num valor inicial 

ou “âncora” determinado com base em dados passados. Este tipo de heuristica 

considera que as estimativas que os indivíduos fazem dependem dos valores iniciais e 

dos ajustes que consideram para chegar ao valor final. Valores iniciais baixos irão dar 

origem a estimativas finais baixas e valores iniciais altos a estimativas finais altas.A 

heuristica da ancoragem é um fenómeno robusto que torna difícil evitar os seus efeitos. 

Para uma decisão óptima, os indivíduos deveriam ignorar valores 

desproporcionalmente altos ou baixos (os outlyers), mas isso na prática não ocorre. 

Alguns estudos concluiram que existe uma percepção de haver maiores ganhos de 

lotaria quando a lotaria se baseia num ganho de 1 para 10 do que quando se baseia em 

10 para 100 ou 100 para 1000. 

A heuristica baseada na Disponibilidade baseia-se na facilidade com que um 

determinado facto ou evento é lembrado pelo tomador de decisão. Esta heuristica 

explica que as pessoas jogam nas lotarias porque é mais fácil imaginar o que fariam se 

ganhassem que imaginar a baixa probabilidade de ganhar. 

A Representatividade diz respeito à associação por similaridade a outros eventos 

semelhantes, denominados população chave. Num estudo da psicologia da previsão, 

Kahneman e Tversky (1973) examinam um modelo heurístico de julgamento em que os 

indivíduos parecem prever o resultado que é suportado por maior número de 

evidências. Em outras palavras, as pessoas tendem a fazer previsões racionais dos 

                                                
6 Heuristica são mecanismos de simplificação da informação, sem os quais não seria possível decidir a 
melhor alternativa face à quantidade de informação e fatores disponíveis numa tomada de decisão. 
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resultados prováveis, seguindo um modelo que não é inconsistente com o conceito de 

utilidade, se se assumir que o indivíduo iria então escolher a perspectiva mais 

promissora baseada em previsões e resultados (embora desconhecidos) esperados. No 

entanto, os autores também notam que a “previsão intuitiva” não está necessariamente 

relacionada com a evidência confiável ou com a probabilidade prévia dos resultados. 

Ou, por outras palavras, a previsão intuitiva é fundamentalmente diferente da previsão 

estatística. Kahneman e Tversky (1973) testam a ideia que as pessoas prevêm os 

resultados por representatividade. Os indivíduos (que incluem dois estudantes 

universitários o 'sofisticado' e o 'ingénuo', como identificados pelos autores) irão 

consistentemente estimar eventos raros e valores extremos se estes forem considerados 

"representativos", mesmo que os indivíduos sejam capazes de compreender a 

improbabilidade estatística destes resultados. Um jogador de lotaria selecciona números 

que aparentam ser aleatórios porque os números aleatórios aparentam ser aqueles mais 

representativos dos que ganham, ao invés dos números com dígitos repetidos ou 

sequenciais. 

Este modelo de previsão representativa tem grande relevância para a questão do porquê 

de as pessoas insistirem em comprar bilhetes de lotaria, mesmo quando sabem que, 

estatisticamente, a probabilidade de sucesso é muito pequena. A publicidade das 

lotarias,  quando usa  exemplos  de  sucesso  como "representativos",  pode  implicar  uma 

manipulação da capacidade destes indivíduos fazerem previsões. 

O efeito Enquadramento consiste na preferencia dos tomadores de decisão de enquadrar 

os problemas advindos da decisão de forma positiva em vez de negativa. O efeito 

enquadramento ocorre quando o indivíduo avalia e toma uma decisão e é influenciado 

pelo contexto da escolha e pela forma como os problemas foram apresentados. Um 

exemplo disto acontece quando é apresentado um investimento de risco a um 
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investidor: há uma maior aceitação se for apresentado como tendo 30% de hipotese de 

recuperar o investimento se for apresentado como tendo 70% de hipotese de não 

recuperar. Aplicando esta heuristica ao jogo de lotaria, os jogadores preferem 

enquadrar os resultados em termos de ganho que em termos de perda. A publicidade 

das lotarias pode-se dizer que explora, de certa forma, esta heuristica quando anuncia 

grandes prémios e um ganho fácil e quando faz referência à possibilidade de mudar de 

vida, não mencionando a real e reduzida probabilidade de ganho. 

 

Luna e Perrone (2002) questionam o modelo padrão económico no que respeita aos 

comportamentos de risco e à tomada de decisão, observando que "os resultados 

sugerem que os seres humanos exibem uma compreensão intuitiva precária das 

probabilidades estatísticas", porém, a maioria das pessoas fazem frequentemente 

escolhas conflituantes, "irracionais" e alteram as suas preferências de acordo com a 

forma como a comunicação é feita ou de acordo com seu quadro individual de 

referência. Em geral, os seres humanos são mais propensos a entender, a um nível 

intuitivo, a frequência dos eventos que a sua probabilidade estatística (Ver Luna e 

Perrone 2002:268). 

Esta observação pode apresentar uma via para explicar porque os humanos agem de 

forma aparentemente irracional, ignorando os princípios da utilidade e da capacidade de 

fazer previsões com base em estatísticas. Luna e Perrone (2002), além disso, observam 

que os seres humanos tanto procuram como evitam o risco em diferentes 

circunstâncias. Às vezes, a motivação parece ser a aversão à perda em oposição à 

simples aversão ao risco. Em outros momentos, o risco é aparentemente tomado, 

porque o resultado prometido é erroneamente percebido. (ver Luna e Perrone 2002: 

269). 
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Muitas anomalias são observadas, mas não totalmente explicadas pela pesquisa atual 

sobre a relação existente entre o comportamento de jogo e a racionalidade. Por 

exemplo, em algumas situações os seres humanos parecem procurar o risco, sugerindo 

uma preferência comportamental em vez de uma preocupação consistente do risco.  

Numa das suas análises, Statman (2002) demonstra que a aversão ao risco e a sua 

procura ocorrem em simultâneo em alguns indivíduos. O autor observa que as pessoas 

que são mais propensas a adquirir seguros também são mais propensas a comprar 

bilhetes de lotaria. 

Segundo Statman (2002), este facto estranho é conhecido há algum tempo, e provém de 

um estudo de 1948 efectuado por Friedman e Savage. Ostensivamente, a compra de 

seguros relaciona-se com o desejo de obtenção de garantias de um resultado "seguro", 

enquanto a compra de um bilhete de lotaria, dada a baixa probabilidade estatística de 

um resultado positivo, promete o oposto de um resultado seguro. Friedman e Savage 

(1948, citado por Statman 2002) notam que há outras pessoas que nunca compram 

seguro ou bilhetes de lotaria, e coloca esses indivíduos dentro de um cenário de média-

variância (ao contrário do quadro lotaria-seguro). 

Embora sejam impulsos aparentemente opostos, a compra de seguros bem como a 

compra de bilhetes de lotaria, envolve um desembolso de dinheiro para o qual pode ou 

não haver um retorno direto (isto é, muitas pessoas pagam seguros durante anos sem 

tirar qualquer benefício real deles). A noção de que tanto a compra de seguros como a 

participação em lotarias são consistentes dentro de alguns grupos ou perfis de pessoas 

sugere que o fator relevante não é o desejo inerente tanto para a segurança como para o 

risco, mas a vontade e motivação de especular sobre um resultado possível.  

Statman (2002) relaciona essas observações com a teoria económica e financeira, 

observando que esta área de estudo é, por vezes, inclinada a 'banir' o comportamento de 
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procura de risco, mas que tal comportamento é mais fácil de banir da teoria financeira 

do que do nosso comportamento (Ver Statman, 2002: 14). 

Investir no mercado de ações também é visto como cheio de riscos, e o autor faz uma 

correlação entre este e o jogo de lotaria. Claramente, um grau de risco alto é aceitável 

para um número significativo de pessoas. Por causa da promessa explícita e implícita 

de aumento do status para quem ganha, representada pela propaganda do governo para 

o jogo de lotaria, a prática de jogo de lotaria pode ser vista como um comportamento de 

busca de status.  

Algumas das motivações para consumir lotarias apontadas por Ariyabuddhiphongs 

(2011) prendem-se com aspectos como o desejo de ganhar, o desafio em si, o dinheiro 

do  prémio,  o  impulso  e  a  curiosidade,  o  sentirem-se  com  sorte  e  também  um  

passatempo entre amigos, ou um grupo social. As lotarias são tão comuns e populares, 

que para muitos indivíduos não são vistas como jogo. Mais do que os ganhos 

financeiros que o consumo destes produtos possam trazer, são soberanos os ganhos 

sociais, uma vez que as apostas entre amigos, familiares, colegas de trabalho e outros 

grupos sociais têm um peso muito grande no consumo de lotarias.  

Como vimos, a teoria económica define e explica parcialmente os efeitos sociais e 

económicos do jogo de lotaria, porém, é interessante observar que a popularidade do 

jogo parece contradizer alguns dos conceitos económicos mais básicos. Quando a 

racionalidade económica falha, a racionalidade social assume-se. 

 

3.2.2 Teorias Cognitivas 

A teoria cognitiva do jogo sugere que o comportamento de jogo advém das crenças 

irracionais do jogador (Griffiths e Wood 2001; Rogers 1998). Rogers (1998), faz uma 

revisão e um resumo dos resultados dos estudos das teorias cognitivas relacionadas 

com o jogo de lotaria e conclui que o consumo de produtos de lotaria deve-se, em 
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grande medida, a um conjunto particular de bias que incluem o pensamento irracional, 

a “falácia do jogador”, a armadilha cognitiva, a noção de “sorte” pessoal, o pensamento 

supersticioso, o mau entendimento das probabilidades, e o optimismo irrealista. 

A falácia do jogador baseia-se na crença do jogador que a probabilidade de o mesmo 

número ser extraido uma segunda vez ser inferior (Clolfelter e Cook 1993). Se 

atirarmos ao ar uma moeda 3 vezes e nas 3 o resultado for cara, qual a probabilidade do 

próximo resultado ser coroa? Apesar da probabilidade continuar apenas como 50% é 

comum acreditar-se que a cada fracasso a chance de sucesso na próxima tentativa será 

maior. A falácia do Jogador traduz-se assim numa noção errada de que uma segunda 

aposta está correlacionada com a primeira. Como por exemplo, a crença do jogador 

numa slot machine. Se a máquina ainda não deu nada a ganhar então é porque deve 

estar prestes a dar o prémio, e vice-versa. 

De acordo com Clotefelter e Cook (1993), o montante dispendido num determinado 

número diminui drasticamente após esse número ter saido, o que demonstra que os 

jogadores erroneamente consideram que a probabilidade de um número que já saiu 

voltar a sair é inferior indo ao encontro do preconizado na falácia do jogador. 

Quando um número sai na lotaria, as apostas nesse número baixam nos tempos 

próximos, ou quando um local de venda atribui um grande prémio, as suas vendas no 

período seguinte também diminuem. 

Outro factor que pode ser importante para explicar porque as lotarias têm tanto sucesso 

é a armadilha cognitiva. A armadilha cognitiva considera um objectivo que ainda não 

foi  atingido.  A  premissa  base  desta  teoria  é  que  o  indivíduo  compromete-se  com  

determinada causa ou produto. No jogo, refere-se à crença que o jogador tem que se 

não continuar a jogar nunca vai recuperar o dinheiro já investido. No jogo de lotaria, ao 

escolher sempre os mesmos números, o indivíduo pode ficar “preso” (Walker, 1992). 
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Cada semana o jogador pensa que está mais próximo de ganhar. O dia em que os 

números vão sair é impossivel de prever, mas se o jogador decidir não jogar numa 

determinada semana pode haver a possibilidade de nessa semana sair a sua 

combinação. Assim, o jogador fica cada vez mais “preso” na armadilha cognitiva. 

Optimismo irrealista consiste na crença que o indivíduo tem de que os eventos 

negativos têm menor probabilidade de lhe acontecer que aos outros. 

Langer (1975) definiu Ilusão de Controlo como a expectativa do sucesso ser maior que 

a probabilidade objetiva do facto. Em essência, a autora considera que em determinadas 

situações que por mero acaso envolveram factores de escolha, envolvimento, 

familiaridade e/ou competitividade, estimulam a ilusão de controlo que determinam 

uma habilidade. No caso das lotarias, refere-se à tendência dos jogadores de lotaria de 

acreditarem que um bilhete escolhido por eles tem maior probabilidade de “sair” que os 

outros. Por exemplo Langer (1975) conclui que os indivíduos vendem os bilhetes de 

lotaria  a  um  preço  superior  se  tiverem  sido  eles  a  escolher  do  que  se  tiverem  sido  

escolhidos por outros. 

 

A proximidade temporal e física dos resultados do jogo pode induzir a percepção de 

interdependência e leva os jogadores a considerarem continuamente os resultados 

passados antes de fazer uma previsão ou uma aposta (Ladouceur e Walker 1996). 

Existe então denominador comum no jogo de lotaria - o jogador tem muita dificuldade 

em considerar os eventos de forma independente. 

 

3.2.3 Teoria da Procura de jogos  

A Teoria da Procura de jogos de Nyman (2004) considera que de modo a obter algo é 

necessário abdicar de algo e assim cria o pressuposto que os indivíduos jogam para 
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obter “algo por nada”.  Assim, a motivação para o jogo advém do custo de 

oportunidade do mesmo onde além da utilidade ganha pelos rendimentos do jogo, 

existe o ganho da poupança dos custos que adviriam de se trabalhar para ter tais 

rendimentos (por exemplo o lazer perdido). De acordo com o estudo de Nyman (2004), 

a procura de jogos tenderá a ser maior para aqueles indivíduos cujo rendimento 

adicional seja mais custoso de obter com o trabalho ou seja, para os trabalhadores com 

rendimentos baixos. Isto acontece porque o custo de obter um determinado montante 

adicional de rendimento através do trabalho é maior para os indivíduos com 

rendimentos baixos que para os indivíduos com rendimentos altos e assim as poupanças 

do lazer usufruído serão maiores para os trabalhadores de rendimentos mais baixos se o 

rendimento adicional for obtido através do jogo. Esta conclusão é consistente com os 

estudos que afirmam que os indivíduos de famílias de classe mais baixa gastam uma 

maior proporção do seu rendimento em lotarias que os indivíduos de famílias de classe 

media e/ou alta (Clotfelter e outros, 1999; Kearney, 2005b).   

 

3.3 Teorias Baseadas no Contexto 

Algumas teorias da sociologia têm sido desenvolvidas para explicar o comportamento 

de jogo. Podemos agrupar as mesmas em três grandes grupos: as teorias que justificam 

o jogo como resposta à frustração e tensão causada pela vida em sociedade; as teorias 

que argumentam que os indivíduos jogam como forma de entretenimento e porque têm 

fé e acreditam na sorte e na magia e as teorias que tomam por base que o jogo é 

resultado de contágio social através da influência dos pares.  

Entre as teorias que justificam o jogo como resposta à frustração e tensão causada pela 

vida em sociedade incluem-se a teoria funcional de Devereux (1949), a teoria da 

anomia de Merton (1938) e a teoria da alienação de Herman (1967). De acordo com a 
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teoria funcionalista, e de suas variantes a teoria da alienação e a teoria da anomia, a 

participação no jogo pode ser explicada como uma tentativa de escapar das tensões 

inerentes da sociedade moderna. 

Os autores das teorias que explicam o jogo pelas crenças partilhadas em fenómenos 

como a fé, a sorte e a magia consideram que mais do que ganhar dinheiro, o que motiva 

os jogadores é a simples experiência e excitação do jogo em si, embora o dinheiro seja 

vital para prover significado ao jogo, uma vez que constitui o meio pelo qual os 

jogadores se comprometem no jogo. Tanto os jogos da sorte como os concursos não 

têm a sua principal motivação no ganho financeiro, mas sim na excitação e na 

demonstração do carácter, da coragem e consequente afirmação do self. O objectivo 

fundamental do jogador é a continuidade e a repetição do jogo, na tentativa de sustentar 

a sensação de emoção e excitação que lhe provoca. Estas mesmas sensações e 

motivações são enumeradas por Elias e Dunning (1986) quando explicam que a 

essência do desporto involve um descontrolo controlado dos controlos emocionais onde 

sentimentos de raiva, frustração, excitação, amor e ódio podem todos ser considerados 

aceitáveis e servir como forma de libertação da tensão e do stress causados pela 

sociedade. 

Por fim, as teorias baseadas na influencia pelos pares justificam que os indivíduos 

jogam para estabelecer grupos sociais coesos e para manter amizades. 

 

3.3.1 Entretenimento e crença na fé, magia e sorte. 

Reith (1999) oferece uma visão compreensiva da história social e da filosofia do jogo, 

contextualizando-a num quadro social que se inicia com as origens dos jogos de sorte, 

superstição e divinação. É interessante denotar que só mais recentemente, na nossa 

sociedade racional, é que os comportamentos irracionais ou baseados na sorte ou fé 
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começaram a ser considerados de forma menosprezante. Por exemplo, muitos dos 

estudos dos efeitos psicológicos e sociais do jogo (especificamente, aqueles efectuados 

por Rogers 1998, Griffiths e Wood 2002, 2004) assumem, ou consideram que aqueles 

que se envolvem em actividades de jogo e a superstição e o “pensamento mágico” que 

lhes está subjacente, estão em desvantagem, quando comparados com o resto da nossa 

sociedade racional. Isto demonstra uma imposição de valores e implica uma avaliação 

diferenciada das vidas, experiências e práticas, baseadas em factores como o sucesso 

económico, nível educacional e a capacidade de racionalidade. 

 Um dos pontos fortes da abordagem abrangente de Reith (1999) é o que permite a 

observação da natureza constante e persistente das tendências de procura de risco, não 

como uma aberração do ponto de vista da visão racional dominante e supostamente 

inerentemente superior, mas como uma percepção de uma tendência constante e 

aparentemente inflexível. Curiosamente, Reith (1999:17) observa que mesmo os 

filósofos sociais, bastante relacionados com o desenvolvimento da racionalidade 

analisam e reconhecem que a “irracionalidade profunda” faz parte da vida moderna. A 

autora cita, por exemplo, Jean Paul Sartre, que afirma existirem certas actividades 

como o desporto que, embora absurdas se reduzidas a si mesmas, possuem significados 

que as transcendem (Sartre 1957: 60 citado por Reith 1999: 1). 

“Win or lose, play is all; it is an end in itself and so the goal of the gambler is simply to 

remain in play.” (Reith, 2006:285). 

 

Reith (2006) defende que gambling é  um  tipo  especial  de  consumo  com  um  

componente experiencial único. Segundo a autora, referenciando Huizinga (1949), 

Caillois (1962) e Goffman (1961, 1963), o carácter peculiar dos jogos é essencialmente 

a sua separação da vida real, quer em termos espaciais quer temporais, onde o mundo 
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dos jogos é constituído por um conjunto de regras diferentes das do mundo real, pelo 

que os jogadores vivem um conjunto de motivações diferentes daquelas que constituem 

a rotina do dia-a-dia, aos quais são livres para experimentarem novos papeis e assumir 

novas identidades embora temporárias. 

Giddens (2006) afirma que o jogo tem vindo a tornar-se mais importante no nosso 

ambiente – um ambiente em que temos, pelo menos, a ilusão de um grande nível de 

controlo  sobre  o  nosso  futuro.  O  autor  argumenta  que  as  noções  de  fé  e  destino  não  

desapareceram de todo nas sociedades modernas, mas têm necessariamente de ser 

interpretadas de um modo diferente do que terão sido numa sociedade pré moderna, 

onde a vida quotidiana era composta de muitas incertezas e onde um sentido de destino, 

fé ou fatalismo acompanhava toda a nossa percepção do mundo. (ver Giddens, 2006: 

9). 

Este sociólogo explica que a noção de determinismo – não ter controlo sobre o nosso 

destino – é antiética aos olhos do mundo moderno e que o conceito de Sorte teve, ao 

longo da história ocidental, uma relação difícil com o Cristianismo (Giddens, 2006. 

30). No entanto, apesar destes elementos da história humana terem sido parcialmente 

ultrapassados, eles não podem ser anulados. Actualmente eles manifestam-se, em parte, 

através da prática do jogo.  

O  jogo  é  claramente  um  fenómeno  que,  aparentemente  irracional  quando  se  tem  por  

base o gasto de dinheiro e a promessa escassa de retorno, pode ser considerado como 

claramente  racional.  Os  meios  transcendem  o  simples  julgamento  de  

racionalidade/irracionalidade. A desaprovação actual quanto ao jogo e a outros 

comportamentos “irracionais” é o resultado de duas tendências aparentemente 

conflituantes. Uma, como mencionado, foi a ascensão da racionalidade durante a era do 
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Iluminismo. A outra, que surgiu aproximadamente na mesma altura, foi a critica 

religiosa crescente contra a natureza pecaminosa do jogo (ver Reith, 1999:5).  

Porque o futuro foi “colonizado” e, de forma ostensiva, pouca incerteza reserva, a 

necessidade  de  um  sentido  de  destino  é  procurada  ou  activamente  cultivada.  Este  

argumento implica que a consciência humana individual e colectiva tem a necessidade 

do risco e da incerteza, e tal necessidade implica que estes elementos suportam uma 

função útil. 

No caso de desportos radicais, por exemplo, os indivíduos assumem riscos como forma 

de diversão. Lyng (2005) introduziu a expressão “Edgework” para revelar as formas 

voluntarias de arriscar dos indivíduos. Para este autor o acto de arriscar apresenta 

algumas contradições. Se por um lado pode ser identificado como um escape à rotina 

diária dos indivíduos em certos contextos sociais, por outro pode constituir uma 

resposta a questões da sociedade moderna, revelando em si mesmo uma resposta 

institucional e cultural aos imperativos da ordem social, como princípio extensível às 

actividades politica, económica, cultural e de lazer. 

A gestão do risco Segundo Giddens (2006) aparece na segunda era da modernidade 

com manifesto interesse na segurança e nos riscos inerentes à sociedade. No entanto na 

mesma sociedade, os agentes são encorajados a cultivar o risco.  

De facto, a percepção do risco alterou-se ao longo dos tempos. Em 1907, por exemplo, 

uma em cada sete crianças morria. Com o avanço da medicina isto já não acontece. No 

entanto, outros factores contribuíram para o risco das sociedades modernas, como é o 

caso do aumento da poluição, o consumo do álcool e tabaco, entre outros. 

Segundo o autor, o ambiente de risco estruturado institucionalmente é mais 

proeminente nos dias de hoje do que no passado, e afecta todos. Exemplo desses 

sistemas institucionalizados de risco são os mercados competitivos, o poder laboral e os 
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investimentos financeiros. Estes ambientes institucionais de risco também ligam os 

riscos colectivos aos individuais de diversas formas que, através do fenómeno da 

globalização, estão agora ligados à economia capitalista global. 

Nos dias de hoje, nada pode ser assumido como garantido quer a nível das práticas 

diárias quer a nível da interpretação filosófica. O que hoje é aceitável ou apropriado 

pode ser alterado amanha à luz do desenvolvimento do conhecimento. Para Giddens 

(2006), pensar em termos de risco tornou-se um modo de colonizar o futuro. 

“The notion of risk becomes central in a society which is taking leave of the past, of 

traditional ways of doing things, and which is opening itself up to a problematic 

future.” (Giddens, 2006: 31) 

Assim, uma função possível do jogo é servir como um teste de coragem ou integridade. 

O jogo pode preencher a mesma ou similar função que qualquer outro desporto, disputa 

ou contenda. Por outro lado, a introdução de um elemento de risco pode, também, 

servir para confirmar a segurança da vida quotidiana. Como Giddens (2006) defende, a 

exposição deliberada à incerteza permite à actividade em causa destacar-se como uma 

medida contra as rotinas da vida quotidiana (ver Giddens 2006:50). 

 

3.3.2 Tensão e Frustração. 

 
“O homem possui uma necessidade profunda de tensão e aventura, uma necessidade 

constante de desafiar o destino, uma tendência inata para o jogo e para os riscos que ele 

comporta” (Neves, 1983:11) 

Devereux (1949) é apontado por Downes e outros (2006) e Zola (2006) como o autor 

que apresentou uma teoria mais compreensiva para estabelecer a natureza do jogo em 

relação à estrutura social de qualquer sociedade. A sua caracterização do jogo é que 

este é predominantemente caracterizado por tensão. Para Devereux (1949) os jogadores 
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são impulsionados por um estado de tensão que combina mistério, perigo e significado 

que resulta da pressão provocada pelo conflito de ambivalências de esperança vs medo, 

risco vs segurança, entre outras. Na sua análise de jogo e estrutura social, Devereux 

(1949) também revela, que ganhar dinheiro não é a força motivacional para o jogador, 

muitos recusam o seu envolvimento emocional em eventos específicos e a importância 

e relevância que os jogadores dão à competição varia consoante o contexto social em 

que incorre. Também para Benjamin (2006) os fatores mais importantes de jogo são o 

perigo conjuntamente com o prazer, e não os motivos monetários. 

Uma variante da teoria funcionalista de Devereux (1949) é explicada pela teoria da 

Anomia  de  Merton  (1938)  onde  se  exploram  as  contradições  culturais  do  sistema  

capitalista. A sociedade pressiona os indivíduos a terem sucesso, mas nega igual acesso 

às formas de obtenção desse sucesso. O jogo providencia uma oportunidade para as 

pessoas aliviarem as frustrações nos seus esforços de terem sucesso. Uma visão 

Marxista da razão porque as pessoas jogam seria atribuir o facto às condições do 

capitalismo e à sua concomitante burocracia que produzem situações complicadas no 

dia-a-dia de trabalho e da própria vida. A frustração que resulta dessas situações cria a 

necessidade de gestão da tensão através de actividades de escape tal como os 

espectáculos desportivos ou o jogo. 

Herman (1967) com a sua teoria da alienação sugere que as pessoas mais frustradas no 

trabalho terão maior propensão para jogar. De acordo com esta teoria, o jogo 

providencia a oportunidade de ganhar o sentimento de confiança e de controlo que não 

encontram  no  emprego.  Quanto  menor  o  status,  mais  provável  é  a  negação  da  auto  

expressão e maior a probabilidade das pessoas jogarem. 

Downes e outros (2006), considerando as tentativas relativamente escassas de analisar, 

explicar ou entender a importância do jogo dentro de um quadro sociológico, 
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identificam várias concepções actuais deste. Eles afirmam que o jogo é considerado 

alternadamente como ”entretenimento”, “acção” ou “tensão”.  

Como entretenimento, tem uma função social estabelecida, apesar de alguns dos seus 

elementos serem vistos como materialistas e negativos (ver Downes et al 2006:101).  

As observações feitas sobre o jogo como “acção” intersectam-se com Giddens (2006) 

no seu entendimento do jogo como um teste de coragem e integridade, anteriormente já 

discutidas. Como “acção”, de acordo com Downes et al (2006), o jogo oferece um teste 

de carácter e um poder individual de autodeterminação. Por último os autores ressaltam 

a ideia de que o jogo é concebido e estudado como evidência de “tensão”, definindo-o 

aqui como uma descarga de emoções negativas recorrentes, e um duelo entre esperança 

versus medo, e poder versus falta de esperança. Dentro deste modelo, é a relativa falta 

de poder que ocorre dentro da nossa sociedade capitalista, que promove a necessidade 

de tomada de acções potencialmente desajustadas e fundamentalmente irracionais. (ver 

Downes et al., 2006:110) 

De acordo com Veblen (1994), o grau de riqueza acumulada pelas classes superiores 

altera os hábitos sociais para um comportamento competitivo e consumista que nos dias 

de hoje funciona como válvula de escape para preenchimento do vazio decorrente da 

rotina. Os media têm também forte influência na sociedade quotidiana consumista. 

 A luta de classes desencadeia-se entre uma classe ociosa (composta por especuladores) 

e uma classe produtiva (assalariados). Esta classe ociosa, ou como o autor a denomina 

“leisure class”, faz parte de uma franja da burguesia, cujo objectivo é conquistar, por 

meio de uma unidade de medida simbólica, o dinheiro, uma posição referencial e uma 

superioridade social que procura um bem-estar caracterizado como um não-trabalho. O 

autor caracteriza assim os mecanismos de influência do estilo económico sobre a 
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cultura:  o  consumo  e  os  gastos  constituem  a  forma  como  os  indivíduos  e  os  grupos  

mostram seus valores. De forma a manter e elevar a sua superioridade, as classes 

sociais  dominantes  recorrem  ao  simbolismo  do  consumo  e  estilo  de  vida.  As  classes  

inferiores, fascinadas pela ostentação das classes mais altas e por via da imitação 

contribuem para o consumo massificado. 

 Assim, a posse de riqueza pode assumir o papel simbólico cultural, e a ostentação e o 

excessivo consumo converte-se no único jogo social. Neste cenário há uma 

despersonalização dos indivíduos por via da materialidade dos estilos de vida ociosos e 

ostensivos desejáveis. 

De facto, e com o processo de globalização, e com o consequente desenvolvimento 

tecnológico e rapidez de informação e divulgação através dos media, os conceitos de 

privação absoluta têm sido substituídos pelos de privação relativa. Ao indivíduo que 

tem as suas necessidades básicas garantidas e que não se encontre num cenário de 

pobreza absoluta, a comparação do seu nível de vida relativamente à dos outros e à 

média,  torna-se  um  elemento  condicionador  do  seu  bem-estar.  E  ser  pobre  já  não  

significa somente não ter o básico (alimentação, higiene, segurança e abrigo), mas ter, 

também, uma condição inferior à dos outros, determinada pela posse de objetos, 

dinheiro e outros símbolos de estatuto social. 

Seria, portanto, expectável que as classes mais baixas apostassem mais em jogos de 

ganhos potencialmente elevados, como a lotaria, motivados pelo desejo de ter uma 

situação melhor na vida que lhes providenciasse preencher a privação que sentem em 

relação ao nível de vida alcançado pelas classes superiores e que se manifesta em 

objectos e símbolos ostentativos e plenamente divulgados. 
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Norbert Elias (1994) vai ao encontro da teoria de Veblen (1994) por defender que as 

transformações referentes aos costumes das sociedades estão relacionadas com as 

dinâmicas das classes sociais, onde as classes superiores tentam distanciar-se das 

inferiores, criando novos padrões de comportamento que acabam por ser adoptados 

pelas outras classes por via da imitação.  

Utilizando o exemplo da corte de Luis XIV para compreender as sociedades actuais 

Elias (1987) defende que toda a forma de dominação é o resultado de uma luta social e 

uma distribuição  do  poder  que  resulta  dessa  luta.  A civilização  é  posta  e  mantida  em 

movimento através do dinamismo autónomo de uma rede de relacionamentos, que 

reflecte as especificidades da mudança na maneira como as pessoas são obrigadas a 

conviver umas com as outras. 

Em contraste, Bourdieu (1983) assume que as posições e relações estabelecidas entre 

indivíduos ou grupos não é definido pelas classes sociais (embora reconheça diferenças 

de classes) mas sim pela disputa do poder relativo a um objecto comum, apresentando 

dois conceitos muito importantes para determinar essa disputa: O Habitus e o Campo. 

O habitus é  entendido  como  a  forma  de  agir  do  indivíduo  de  acordo  com  a  sua  

experiência, com o seu capital acumulado (social, económico, cultural e simbólico), e 

com o seu posicionamento no interior do campo. O campo traduz-se no espaço social 

delimitado e ocupado pelos indivíduos, instituições e estruturas que compõem 

determinada atividade. Nessa delimitação de espaço os agentes interagem, travam lutas 

e disputas estabelecidas em função do papel ou posição ocupada pelo indivíduo. 

Por meio dessas relações de poder, cada agente possui habitus e interesses específicos, 

em jogo no interior do campo. 
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Estas  disputas  e  interacções  dentro  do  campo  dão  aos  agentes  um  papel  desigual  

consoante o seu capital acumulado que difere para cada jogador: quanto mais capital 

acumulado, maior a possibilidade de êxito em relação aos outros jogadores e maior 

distinção em relação aos demais. Cada interveniente vai para o “jogo” com o intuito de 

melhorar as suas condições de vida e melhorar o seu posicionamento em campo. 

 

 

3.3.3 Estruturas Sociais e Influência dos Pares. 

 
Na sua análise do comportamento dos jogadores de lotarias em Espanha, Garvía (2007) 

encontrou evidência que sugere que os Espanhóis gastam dinheiro em lotaria por um 

motivo maior que o económico (uma vez que à luz da ciência económica, a prática de 

jogar na lotaria é considerada irracional e insensata).  

Os Espanhóis jogam muito em companhia, dividindo apostas na lotaria com amigos, 

familiares e colegas de trabalho, o que pressupõe jogar na lotaria como forma de 

socialização e pertença. Segundo o autor, 49% dos espanhóis que jogam em 

companhia, se o deixassem de fazer, não jogariam individualmente ou gastariam menos 

e o jogo em lotarias diminuiria entre 20 a 25%. 

Guillén e outros (2012) estudaram os motivos para os jogadores jogarem em grupo e 

concluiram que este tipo de jogadores partilha bilhetes de lotaria não por razões 

económicas mas sim como forma de estabelecer grupos sociais coesos e como forma de 

manter amizades. 

O estudo de caso desenvolvido por Beckert e Lutter (2012) conclui nesse sentido 

também. Estes autores procuraram analisar empiricamente, para um grupo de 

entrevistados na Alemanha, a razão pelo qual os pobres consomem mais produtos de 

lotaria do que os ricos, testando as três abordagens sociológicas desenvolvidas 
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anteriormente: teoria de Devereaux (1949), que encontra a explicação para o jogo na 

lotaria nos factores estruturais de desvantagem da posição social, teoria dos factores 

culturais baseados nas crenças supersticiosas do destino e da sorte na refutação da ética 

protestante do trabalho e a influência das estruturas de redes sociais como factor 

influente na procura de produtos de lotaria. A partir destas três vertentes teóricas e 

sociológicas,  os  autores  concluíram  sobre  o  papel  importante  que  cada  uma  delas  

assume nos padrões de consumo de produtos de lotaria, embora umas mais do que 

outras. Os seus resultados revelaram que os factores emergentes das estruturas de redes 

sociais defendidas na tese de Garvia (2008) são os mais influentes na procura de 

produtos de lotaria, seguidos por factores como o optimismo, insatisfação com a vida e 

com o trabalho, o fatalismo e a educação. Estas conclusões contrariam a ideia da 

solidão ou do anonimato do jogador de lotaria e sugerem que as redes sociais de 

jogadores têm um forte efeito na procura de produtos de lotaria. Comparando com 

todos os outros factores, o estudo de Beckert e Lutter (2012) conclui que as variáveis 

relacionadas com as estruturas sociais e grupais são aquelas que têm maior impacto no 

jogo de lotaria.  

Pode-se considerar que o jogo está inserido nas relações sociais e não constitui algo 

autónomo em relação à sociedade. Isto vai ao encontro da teoria da incrustação social 

de Granovetter (1985) que sugere que quanto mais incrustado estiver o grupo de um 

indivíduo no jogo de lotaria, maior será a procura de produtos de lotaria por esse 

indivíduo.  

Assim, a Lotaria, não pode ser vista como um jogo em si ou mesmo como um vício, 

mas sim como uma actividade social.  
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4. EXPLORAÇÃO DAS LOTARIAS E IMPACTOS 

SOCIOECONÓMICOS  

 

O sector do jogo sempre foi visto de forma diferente dos outros sectores da economia. 

Ao  contrário  dos  outros  sectores,  em  que  o  mercado  é  o  principal  responsável  pela  

procura  e  oferta,  as  decisões  do  governo  têm,  em  grande  medida,  determinado  a  

dimensão e a forma do sector do jogo legal. Por exemplo na maioria dos países que têm 

lotarias legalizadas, o Estado é monopolista. Noutros, é o governo que determina os 

tipos de jogo autorizados e o número, localização e quantidade de estabelecimentos 

permitidos. Uma explicação para isto é a oposição moral ao jogo como forma legítima 

de entretenimento. Outra é a preocupação que o jogo não regulamentado possa produzir 

vários efeitos negativos à sociedade. Estes efeitos incluem tanto as consequências 

negativas para os jogadores em si – problemas financeiros e familiares causados pelo 

potencial vício – como as externalidades negativas impostas à sociedade, tal como o 

aumento do crime. Do outro lado do debate, os apoiantes do jogo legal reconhecem o 

aumento do bem-estar do consumidor para aqueles que gostam de jogar e participam 

nesta actividade de forma responsável.  

 

Providenciando uma perspectiva histórica dos jogos de lotaria na América, Barker e 

Britz (2006) indicam que, apesar de as lotarias existirem deste a época colonial, hoje 

elas têm um papel específico no incremento dos orçamentos dos Estados. Nos Estados 

Unidos, em particular, os terminais de Video Lotaria (VLTs) são uma poderosa fonte 

de receita, mas também estão associados ao “crack do jogo” (Barker e Britz, 2006: 30). 

Korn e Shaffer (1999) discutem o crescimento sem precedente do Jogo na América do 

Norte desde 1990 e identificam três grandes factores por detrás desta expansão, que 
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incluem a dependência dos governos dos fundos provenientes da actividade; a 

importância dos destinos de lazer e entretenimento para a indústria do turismo, que 

contribuiu para a proliferação de casinos no país; e o desenvolvimento de novas 

tecnologias que podem ser aplicadas ao jogo – por exemplo os terminais de vídeo 

lotaria e as lotarias powerball. 

 

Muitas observações já feitas a respeito da sociologia do jogo de lotaria intersectam-se 

com o estudo dos seus efeitos e importância económica. Um facto simples destaca-se 

como principal em qualquer estudo de jogo efectuado na Europa e América do Norte. 

Cada vez mais, os governos dependem dos rendimentos das lotarias para financiar 

serviços sociais essenciais. Este facto por si só destaca os efeitos do jogo de lotaria 

além daqueles que emergem de uma fonte de jogo ou entretenimento, e integra 

profundamente o fenómeno dentro do sistema económico de uma sociedade. 

Segundo Lupton (2006), o risco pode ser entendido como uma estratégia 

governamental com poder regulador pelo qual as populações e os indivíduos são 

geridos e monitorizados através dos objectivos do neoliberalismo. E esta gestão de 

risco é feita pelos vários agentes, instituições e especialistas. Na sociedade moderna, 

evitar o risco domina o comportamento individual, adquirindo um estatuto moral 

relacionado com auto perseverança e auto controlo no melhoramento e conhecimento 

do Self numa eterna vigilância, o que envolve a aceitação dos objectivos 

governamentais e institucionais. 

 

O sucesso ou insucesso da lotaria tem um efeito directo no estado colectivo e individual 

das pessoas de uma sociedade. Além disso, a dependência dos governos dos 

rendimentos da lotaria tem claras implicações sociais, psicológicas e políticas. Como 
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foi observado por vários autores, a publicidade dos jogos de lotaria é bastante atractiva, 

e é incrementada pelo status aparententemente reputado de uma entidade na qual o 

governo está directamente relacionado, e que serve as “boas” causas. 

 

Considerando que o jogo de casino pode ser visto como ligeiramente anti-social ou de 

baixa reputação, o jogo de lotaria, aprovado pelo governo, onde os rendimentos são 

destinados às boas causas, podem ser bastante mais atraentes para uma população mais 

ampla.  

A “boa” imagem, no entanto, estimulada pela necessidade económica, aumenta o 

impacto social do fenómeno não aligeirando as consequências sociais e psicológicas 

negativas descritas anteriormente.  

 

No que respeita à generalidade da população, os efeitos do jogo de lotaria podem fazer 

aumentar a disparidade existente entre os membros mais ricos e os mais pobres da 

sociedade. Como foi observado por vários autores, as funções do jogo de lotaria actuam 

como um sistema de tributação regressiva, uma vez que é uma fonte importante de 

financiamento público e cuja receita provém principalmente dos membros mais pobres 

da sociedade. Assim, a dependência dos rendimentos provenientes das lotarias exige a 

existência de uma tributação mais equitativa, a partilha dos encargos sociais, e a 

responsabilidade social dos governos. 

 

4.1 Funcionamento e Regulação da indústria do jogo de Lotaria 

A Estrutura económica prevalecente nos jogos são o Monopólio, com exploração 

directa do Estado, ou através de explorações concedidas a outras entidades. 
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Quadro 3 - Formas de Exploração do jogo pelo Estado 

Exploração 

direta do 

Estado 

Exploração indireta concedida pelo Estado em regime de monopólio 

Entidades 

Públicas 

Organizações Não 

Governamentais 

Empresas do 

Estado 

Operador 

privado, 

licenciado e 

regulado pelo 

Estado 

O operador é 

propriedade direta 

do Estado ou 

agência do 

governo 

Negócio do jogo 

é explorado por 

entidades 

públicas, por 

exemplo, bancos 

públicos. 

Licenças  

concedidas a 

organizações não 

governamentais 

Em que a 

totalidade ou 

grande maioria 

das ações 

pertencem ao 

Estado. 

Empresas privadas 

reguladas por 

órgãos 

governamentais 

Exemplos: a 

maioria das 

lotarias federais 

dos EUA; Lotaria 

portuguesa; 

Swedish Svenska 

Spel, lotaria da 

Baviera 

Exemplos: 

Lotaria 

Nacional 

Irlandesa; 

WestLotto 

alemão 

Exemplos: PMU 

francesa e ONCE 

espanhola 

Exemplos: 

Ontario 

Lottery and 

Gaming 

Corporate 

Exemplos: 

Camelot no Reino 

Unido, Uthingo, 

África do Sul 

Fonte: Gomes (2007:24) 

 

Existe uma linha muito ténue que separa a determinação pelos Estados das formas de 

jogo legais das ilegais, o que constitui uma dificuldade acrescida e é acompanhada pelo 

facto de que as atitudes que determinam essa linha não terem suporte empírico e 

racional muito forte, consubstanciando nesta questão alguma subtileza. 
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A legalidade do jogo é estipulada pelo Estado, todo o jogo não autorizado é 

considerado ilegal. Existem jogos que são autorizados em certas áreas, e noutras não, 

pelo que um jogo pode ser legal ou ilegal consoante o espaço geográfico onde atua. 

Em termos nacionais, e em Portugal o princípio geral de proibição que rege os jogos de 

fortuna ou azar, concede a exclusividade ao Estado de gerir ou autorizar a exploração 

de jogos mediante concurso público devidamente regulamentado pelo Código do 

Processo Administrativo, estabelecendo a existência de três tipos de jogos: 

 

(i) Os jogos de casino - regulado pelo Decreto-lei nº 422/89 de 2 Dezembro 

(apenas concedidos a Sociedades Anónimas e em áreas especificas para o jogo, 

definidas por Lei.) 

 

(ii) As rifas, tômbolas e concursos -  sujeitos  a  autorização  prévia  do  Governo,  

concedida caso a caso e acompanhada de condições específicas.  

 

(iii) as lotarias e apostas mútuas – jogos designados por “Jogos Sociais”, 

regulamentados pelo Decreto-lei nº 84/85, de 28 de Março. 

 

O número  1  do  artigo  1º  do  Decreto-lei  que  regulamenta  os  Jogos  Sociais  reserva  ao  

Estado o direito de promover Lotarias e apostas mútuas que concede a exclusividade de 

exploração e gestão destes jogos em todo o território Nacional à Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. 

 

Em Portugal,  Os  Bingos  e  os  Casinos,  são  o  tipo  de  jogo  mais  regulamentado,  e  que  

oferece uma legislação mais rigorosa, uma vez que são actividades que podem incorrer 
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mais facilmente no mercado paralelo, informal e ilegal. Para além disso, o cuidado com 

o consumidor do tipo de produtos desta natureza tem de ser mais vigiado e controlado, 

uma vez que tem um ritmo e uma participação maior quando comparados com as 

lotarias. 

 

Não existe ainda muita legislação em Portugal que regulamente o Jogo Online, e esse 

factor tem sido motivo de debate controverso nos últimos anos nomeadamente no que 

diz respeito à protecção do consumidor e à possibilidade do Estado tributar e arrecadar 

receitas desta actividade, numa altura em que se assiste ao aumento da procura destes 

produtos virtuais. Para além disso, os Jogos Online têm sido apontados como 

responsáveis pelas quebras de receitas de estabelecimentos legalizados (como Bingos e 

Casinos), que se tem assistido nos últimos anos em Portugal. 

No entanto, em 2003, o Decreto-lei nº 282 de 8 de Novembro veio acrescentar no 

quadro  jurídico  relativo  às  rifas,  Lotarias  e  apostas  múltiplas,  legislação  sobre  o  jogo  

eletrónico, autorizando a Santa Casa a distribuir os seus produtos via eletrónica, mas 

nada estabeleceu em relação aos outros tipos de jogos. 

 

4.2 Debate sobre a Intervenção do Estado nos Jogos de Lotaria 

Desde sempre, a humanidade se sentiu fascinada pelos jogos de sorte. Durante séculos, 

as lotarias têm providenciado entretenimento e fundos públicos.  

O crescimento repentino deste tipo de produtos motivou diversos debates no que 

concerne a promoção do jogo e as regras e medidas que deveriam ser impostas pelos 

governos (Clotfelter e Cook 1989). As lotarias são os únicos produtos de risco 

produzidos e promovidos pelos governos, com o propósito de angariar receitas. Sendo 

responsabilidade do Estado a protecção dos interesses dos cidadãos, a produção e 
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publicidade de um produto considerado precário, sugere um potencial conflito de 

interesses. A combinação deste conflito de interesses com o aumento da 

disponibilidade de meios e formas de jogo inspiraram os investigadores a estudar os 

seus impactos e o seu significado em termos económicos e sociais.  

De acordo com Garrett (2001a) os oponentes das lotarias do Estado defendem a 

existência de um factor distribucional negativo nas lotarias com grandes implicações 

para os mais pobres, e um custo também bastante elevado quando comparados com 

outras formas de receitas estatais. Por outro lado, os defensores das lotarias de Estado 

argumentam que as lotarias providenciam uma fonte de receita que contribui para os 

fundos de vários programas sociais, pelo que são positivos. 

No ano de 2003 as vendas de bilhetes de lotaria nos EUA atingiram os 41,4 mil milhões 

de dólares, dos quais 19,9 mil milhões representaram receitas públicas brutas desta 

actividade o que corresponde a 25,4% das receitas brutas do jogo legalizado (entre o 

qual inclui-se 36,5% dos casinos comerciais, 21% de casinos dos nativos americanos 

entre outros jogos legalizados). (ver Kearney, 2005a) 

Nos EUA todos os Estados que legalizaram as lotarias tornaram-se monopolistas deste 

sector de actividade económica, isso deveu-se por um lado à oposição moral da 

legitimação do jogo como forma de entretenimento, por outro lado, para evitar os 

efeitos negativos na sociedade do jogo desregulado, quer seja devido aos efeitos no 

jogador em si, quer seja ao aumento do crime.  

 

Existe uma grande controvérsia pública acerca do uso das lotarias como forma de obter 

fundos públicos.  

Os defensores do jogo regulado reconhecem o aumento do bem-estar do consumidor 

para aqueles que gostam de jogar e participar de uma forma responsável.  
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Os oponentes argumentam no sentido de que estas lotarias afectam mais as minorias e 

os pobres e alteram o sentido de consumo e poupança, os que defendem as lotarias 

argumentam que todos os indivíduos de todos os grupos jogam na lotaria, e não só os 

pobres, e ainda que a procura de jogos de lotaria, faz com que estes se tornem um bem 

substituto de outras formas de jogo. 

Alguns estudos concluem no sentido de que os produtos das lotarias estatais são 

desproporcionadamente consumidos pelos pobres, e que as famílias mais pobres gastam 

uma maior percentagem do seu rendimento em bilhetes de lotaria que as outras 

famílias. 

 

A lotaria instantânea é aquela que mais atrai os indivíduos de baixo e médio 

rendimento, enquanto os indivíduos mais ricos, procuram outro tipo de produtos de 

lotaria. Por essa razão, o Estado poderia resolver o problema da desproporcionalidade 

do consumo de lotarias pelos mais pobres, através da retirada deste tipo de lotarias no 

mercado, no entanto, as lotarias instantâneas são também aquelas que contribuem mais 

para a receita do Estado uma vez que representam cerca de 50% do total das receitas 

brutas com vendas de produtos de Lotaria. 

 

O debate entre oponentes e defensores das lotarias estatais apresenta os seguintes 

argumentos: 

 

Quadro 4 - Resumo das razões dos dois lados do debate das Lotarias de Estado. 

 Contra A Favor 

Promoção do 

Jogo pelo Estado 

Estado não deve impulsionar 

uma atividade considerada 

perturbadora da normalidade do 

funcionamento da economia 

O jogo é uma inevitabilidade. O Estado deverá 

intervir, actuando como regulador, e de forma a 

garantir a manutenção ordem pública. 
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Impacto na 

Economia 

As receitas provenientes das 

lotarias são retiradas da 

economia e não são utilizadas 

em  bens  ou  serviços  que  

implementam o emprego e 

outras actividades importantes. 

As lotarias têm um impacto positivo na 

economia, por criarem postos de trabalho e 

motivarem o emprego directo e indirecto. 

Geração de 

receitas 

Quando comparados com o 

sistema fiscal, as lotarias são 

ineficientes e inequitativas.  

Não se pode comparar as lotarias com o sistema 

fiscal, uma vez que se trata de uma actividade 

com fins  lucrativos e com pressupostos 

diferentes. 

Regressividade 
Os  produtos  de  Lotaria  são 

regressivos. 

Qualquer produto com um preço fixo é 

regressivo. 

Filantropia 

A acção do Estado é substituida 

pelos recursos obtidos pela 

lotaria. 

As receitas das lotarias trazem benefícios para a 

sociedade como um todo, uma vez que 

aumentam os recursos do Estado para as causas 

sociais. 

Publicidade 

O jogo é incitado devido à 

publicidade coerciva das 

Lotarias de Estado. 

A Publicidade das lotarias de Estado são 

informativas para os consumidores. 

Probabilidades 
As probabilidades do prémio são 

muito baixas. 

Só ganha na lotaria, quem joga. 

Entretenimento 

Inutilidade e desperdício de 

dinheiro nas lotarias.  

As lotarias consideram-se um produto com 

capacidade de entretenimento, como outro 

qualquer. 

Substituição 

Lotaria  é  uma  forma  de  jogar  

fácil e incentiva outros tipos de 

jogo 

Pelo contrário, a Lotaria estimula uma forma de 

jogar que substitui outras bem mais 

problemáticas. 

Fonte: Gomes (2007:19) com tratamento próprio. 

 

Em média, Nos EUA, um bilhete de 1 dólar reverte em 50 cêntimos de prémio para os 

jogadores, 20 cêntimos de custos inerentes ao jogo e 30 cêntimos de receitas para o 

Estado. 

 

 



62 
 

4.3 A Regressividade das Lotarias 

O declínio das fontes tradicionais de receitas pelo Estado e a animosidade dos cidadãos 

para com aumentos de impostos fez, dos jogos de lotarias, uma fonte alternativa de 

rendimento para os governos dos vários países. Os críticos dos jogos de lotaria têm 

argumentado que as receitas geradas por este tipo de produtos advêm principalmente 

daqueles que menos o podem suportar. Assim, as lotarias são consideradas como uma 

forma de tributação regressiva. Cerca de 50% das vendas é devolvida aos jogadores sob 

a forma de prémios, cerca de 5% serve para pagar os revendedores e 7% para cobrir os 

custos administrativos. A parte que é retida pelo Estado (cerca de 38%) é uma fonte de 

receita sem restrições de uso ou aplicação. Esta percentagem que é retida pelo Estado 

pode ser considerada como uma tributação directamente aplicada à aquisição de 

produtos de lotaria.  

Vários estudos têm concluído, quase em unanimidade, que os jogos de lotaria impõem 

uma tributação regressiva aos consumidores (Clotfelter e Cook 1987, Borg, Mansen e 

Shapiro 1993, e Hansen, 1995). 

 

Os críticos das lotarias têm consistentemente argumentado que os produtos de lotaria 

são adquiridos em grande maioria pelos pobres, pelos indivíduos com menor grau de 

educação e pelas minorias populacionais. Os governos têm argumentado que os 

benefícios das lotarias advêm da diversão e entretenimento que fornecem aos 

participantes. Este valor do entretenimento é uma explicação para a maior procura de 

lotarias pelos pobres: os indivíduos com rendimentos mais baixos substituem outras 

formas de entretenimento pelas lotarias. Alternativamente, os consumidores com 

rendimentos mais baixos podem ver as lotarias como uma forma fácil e conveniente 
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para radicalmente melhorarem o seu status. Maus momentos podem causar desespero e 

este desespero pode levar a que os indivíduos joguem nas lotarias.  

Blalock e outros (2007) na sua análise histórica das vendas de lotarias dos estados 

americanos  encontraram  uma  relação  positiva  entre  as  vendas  de  lotarias  e  a  taxa  de  

pobreza. Um resultado interessante do estudo foi a conclusão que os indivíduos que 

estão ligeiramente abaixo da linha de pobreza são aqueles que mais contribuem para o 

aumento das vendas de lotarias, sugerindo que a participação em lotarias é mais intensa 

por aqueles que, apesar de se encontrarem na pobreza, estão próximos de escapar dela. 

 

Muitos estudos têm examinado uma única medida de lotarias: quer o gasto num só tipo 

de produtos quer o gasto em todos os produtos de lotaria. Só alguns estudos se têm 

preocupado com a análise e comparação por tipo de jogo para determinação dos 

diferentes níveis de regressividade. 

Clotfelter (1979) descobriu que os jogos com sorteios diários são significativamente 

mais regressivos que os jogos com sorteios semanais. Mikesell (1989) demonstrou que 

os gastos em jogos instantâneos, números e loto são proporcionais ao rendimento. 

Stranahan e Borg (1998b) descobriram que na Florida, Virgínia e Colorado os jogos 

instantâneos são mais regressivos que o loto. 

 

Price e Novak (1999) usam uma regressão linear e o índice de Suits (1977) para 

analisar a regressividade de três tipos de jogo do estado do Texas: Loto, Pick3 e jogo 

instantâneo. Primeiro, utilizam uma regressão linear para estimar as relações existentes 

entre as vendas per capita de 1994 de cada um dos jogos e as variáveis explicativas que 

medem a população negra, a população hispânica, o rendimento, os níveis de educação 
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a idade, o género, e a aquisição de produtos de lotaria relacionados. Depois fazem uma 

análise da regressividade de cada um dos jogos com o índice de Suits. 

Os resultados obtidos na regressão mostram a mesma tendência que a encontrada com o 

índice de Suits e genericamente confirmam os resultados da maioria dos estudos 

previamente efectuados por outros autores que indicam que os gastos com o consumo 

de produtos de lotarias são uma forma de tributação regressiva. Os resultados ainda 

indicaram que o jogo instantâneo é o mais regressivo de todos os três jogos analisados. 

A maioria dos estudos de lotaria que analisam a regressividade fazem comparações 

estáticas, quer analisando um estado, uma cidade ou um país, quer comparando as 

regressividades dos vários produtos. Porém poucos estudos analisam como a 

regressividade se altera ao longo do tempo.  

Garrett e Coughlin (2007) usam uma análise em painel para estimar a regressividade 

dos produtos de lotaria, usando 20 anos de informação de três estados americanos. 

Além de analisarem as variações da regressividade da procura agregada dos produtos 

de lotaria ao longo dos anos, também estimam separadamente as regressividades dos 

jogos instantâneos e dos jogos de lotaria oferecidos electronicamente (online lottery 

games). Os resultados obtidos indicam que a regressividade dos produtos de lotaria 

variou ao logo do tempo. Eles argumentam que estas variações se devem a alterações 

do portfolio de jogo oferecido pelo estado e ao aumento de rendimento dos 

consumidores. A regressividade dos jogos instantâneos apresentou diferentes padrões 

da dos jogos electrónicos. Porém eles não encontraram evidência que demonstre que a 

regressividade dos produtos de lotaria seja influenciada pelos ciclos económicos. 

A descoberta que a regressividade varia consoante as características do produto de 

lotaria  tem importantes  implicações  em termos  de  políticas  a  seguir  pelo  Estado.  Um 

país pode mitigar a natureza regressiva – e potencial vício – dos seus produtos de 
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lotaria ao deixar de comercializar ou publicitar aqueles com maior procura pelos 

pobres, pelos indivíduos com menor grau de educação e pelas minorias populacionais.  

 

4.4 Substituição/Complementariedade dos Produtos de Jogo 

Como explicado anteriormente, existe uma controvérsia pública substancial à volta do 

uso de lotarias como forma de aumento dos fundos públicos. Os oponentes argumentam 

que as lotarias incidem nas minorias e nos pobres e que os gastos em lotarias são 

transferidos do consumo e das poupanças. Alguns preocupam-se que os governos 

estejam a enganar as pessoas e a explorar a falta de informação dos consumidores. Os 

apoiantes das lotarias contrapõem dizendo que todos os grupos demográficos 

participam nas lotarias. Argumentam que os indivíduos que procuram o jogo e as 

lotarias somente capitalizam essa procura providenciando um produto que substitui os 

outros tipos de jogo. Alguns ainda caracterizam as vendas de lotarias como aquisições 

voluntárias de bens de entretenimento. 

Neste assunto de substituição/complementaridade dos produtos de jogo verifica-se 

alguma polémica. Se os jogos forem substitutos, como muitos relatórios feitos pelos 

países preconizam, o jogo de lotaria irá substituir outros tipos de jogo, nomeadamente o 

jogo ilegal e o jogo de casino. Aqui surge o argumento forte contra a liberalização do 

sector do jogo. O raciocínio implícito que advém desta descoberta é que a liberalização 

do sector do jogo poderia levar a um aumento da oferta de jogo aos consumidores, o 

que reduziria a procura de produtos oferecidos pelo governo, nomeadamente lotarias. A 

liberalização do sector do jogo, tal como acontece em qualquer liberalização de 

mercado, levaria à criação de tipos de lotaria alternativas ou à introdução de novos 

tipos de jogo, o que expandiria a dimensão do mercado de jogo. Com uma ilimitada 
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oferta de oportunidades de jogo, os casos patológicos iriam inevitavelmente aumentar o 

que traria custos sociais e económicos substanciais aos Países.  

Outro risco da liberalização é o da infiltração criminal no sector do jogo. A 

manipulação fraudulenta dos resultados dos vários eventos de jogo poderia crescer 

substancialmente.  O  resultado  final  seria  que,  com  a  transferência  das  receitas  do  

Estado para outros operadores, menos oportunidade teriam os governos de fazer o seu 

papel de apoio social. 

 

O estudo de Clotfelter e Cook (1990), procurou analisar os efeitos que a introdução de 

um novo produto de lotaria tem nas vendas dos produtos já existentes. Concluíram que, 

em 9 dos 13 estados americanos estudados, as vendas dos produtos de lotaria já 

comercializados aumentaram com a introdução de um novo produto. Os resultados de 

Price e Novak (1999) indicam que os vários jogos de lotaria analisados são 

complementares e não substitutos, o que vai de encontro ao observado por Clotfelter e 

Cook (1990).  

A complementaridade dos jogos levanta outras questões que os governos muitas vezes 

preferem ignorar. Se os jogos forem complementares, sempre que os governos 

inserirem um novo produto no mercado, irão levar ao aumento do consumo de produtos 

já existentes. O Estado tem como responsabilidade a protecção dos interesses da 

população e a minimização dos problemas sociais. O marketing e publicidade que os 

governos fazem à lotaria poderão levar à percepção por parte das populações que o jogo 

é aceitável. O aumento do consumo por parte dos indivíduos advirá dos rendimentos 

familiares, o que levará a uma diminuição do rendimento disponível para consumo de 

bens de necessidade básica e consequentemente a um aumento dos problemas sociais, 

quer a nível financeiro, quer a nível de distúrbios e crises familiares. Assim, o aumento 
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do jogo ao não ser somente uma transferência de fundos do jogo ilegal para o jogo 

legal, poderá contrariar os deveres e objectivos do Estado.  

 

4.5 Dependência do Jogo de Lotaria 

O  aumento  do  número  de  indivíduos  a  participar  em  actividades  de  jogo  no  planeta,  

motivou a comunidade científica a desenvolver estudos para analisar os problemas 

relacionados com o jogo (Ladouceur e Walker 1996). O primeiro grande estudo sobre 

esta temática foi desenvolvido nos EUA por Kallick, Suits, Dielman e Hybels em 1979 

e teve por objectivo a identificação dos indivíduos com problemas relacionados com o 

jogo. Nesta investigação, 68 por cento dos adultos assumiram ter jogado pelo menos 

uma vez na sua vida e 61 por cento afirmaram ter jogado durante o último ano. O 

relatório desta investigação contém bastante informação sobre a participação em 

actividades de jogo e sobre as características dos indivíduos que participam em 

diferentes formas de jogo. Alguns dos resultados indicam que os homens, residentes em 

zonas urbanas, católicos, judeus e jovens adultos têm altos níveis de participação.  

 

Os produtos de lotaria aparentam ter grande procura por parte das populações devido a 

uma variedade de factores que incluem a fácil acessibilidade e disponibilidade, o baixo 

custo associado a um potencial de ganho elevado, as características estruturais do jogo 

e a aceitação generalizada das lotarias como forma socialmente admissível de jogo. 

 

Nos dias de hoje e devido aos interesses económicos das instituições capitalistas, o jogo 

é “vendido” como uma actividade de entretenimento e de lazer em vez do seu carácter 

depreciativo leviano e imoral. Actualmente, os aspectos negativos do jogo, estão 

associados mais a uma categoria medicalizada de “problema de dependência” ou 
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“patologia do jogo” e o discurso agora centra-se na situação do indivíduo em relação ao 

jogo e não em termos morais e religiosos como no passado. 

De acordo com Zola (2006) vários estudos têm-se focado nas patologias individuais 

dos jogadores, embora a dimensão psicológica não encontre grandes diferenças entre 

jogadores e não jogadores. Parte da explicação de não haver estas diferenças, deve-se 

ao facto que o desenvolvimento da atividade de jogo pode ser muitas coisas para muitas 

pessoas. Outra razão reside no facto de que, embora o jogo seja reconhecido como um 

grande problema social, existe uma linha muito ténue entre a sua tolerância e a sua 

condenação, e entre as suas formas legais e ilegais. 

A sorte tornou-se uma parte do contexto dos significados (embora sem critério de uma 

lógica racional) para os jogadores. Enquanto o trabalho tem uma relação orgânica com 

o mundo de uma forma consciente, na aventura do jogo temos uma relação não 

orgânica com o mundo, onde o ser humano se abandona com menos defesas e reservas 

do que em qualquer outra relação (ver Simmel, 2006). 

Diferentes pessoas ou grupos de indivíduos têm diferentes linhas básicas de medir o 

risco e a oportunidade, pelo que perante o risco e a oportunidade comportam-se de 

maneira diferente, no entanto na vida diária o individuo pode não estar consciente do 

risco e oportunidade envolvida nas suas decisões, e pode estar em situação que não 

apostar (decidir, jogar) não é opção e não constitui uma probabilidade. 

Goofman (2006) refere que as vicissitudes de toda a espécie podem ser geridas tanto 

por enfrentá-las como por defendermo-nos delas, no entanto não podem ser evitadas 

completamente. No mundo social, um individuo que esteja fortemente orientado para a 

acção como alguns jogadores estão, segue as potencialidades da sorte em situações que 

outros evitariam, e aí manifestam-se as possibilidades. 
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Existem poucos estudos sobre jogo patológico até à década de 60, a excepção encontra-

se em Dostoiévski que escreveu em 1886 um livro auto-biográfico intitulado O 

Jogador, com o intuito de liquidar as suas dívidas de jogo.  

Freud em 1928 pulica um artigo "Dostoievsky e o parricídio", que utiliza o estudo de 

caso de Dostoiévsky para analisar a compulsão do jogo estabelecendo a sua conexão 

com a psicanálise. Mas o reconhecimento desta patologia como transtorno psiquiátrico 

só ocorreu oficialmente na década de 80. 

Os indivíduos que aparentam problemas pessoais relacionados com o jogo, são muitas 

vezes caracterizados como “dependentes”, “viciados”, compulsivos” ou que sofrem de 

uma “patologia”. Normalmente são pessoas levadas por uma compulsão incontrolável 

que procuram no jogo, um escape para os seus problemas familiares, de trabalho, 

financeiros ou de outra natureza, com total descontrolo nos seus ímpetos. 

 

Existe algum desacordo no que diz respeito à relação existente entre o jogo de lotaria e 

outras  formas  de  jogo.  De  acordo  com  vários  estudos,  existe  a  aceitação  geral  que  o  

jogo de lotaria é uma forma distinta de jogo “ligeiro”, e que as motivações e regras que 

o governam são de certa forma diferentes daquelas associadas a outras formas de jogo. 

Rogers (1998) repara que existe a necessidade de mais investigação, focada 

especificamente para o jogo de lotaria, em oposição com o jogo em geral. No entanto, 

Browne e Brown (1994) denotam que a participação em outras formas de jogo está 

intimamente associada com a frequência do jogo de lotaria, indicando que alguns dos 

factores subjacentes são idênticos e afectam os participantes de ambos.  
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Herman (1976) argumenta que o jogo na sua forma e conteúdo é produto do ambiente 

convencional. Para este autor existe pouca ou nenhuma relação entre a motivação dos 

jogadores, a utilidade do jogo e a personalidade. 

As lotarias são um caso particular de jogo que oferece menos viciação, menos prazer e 

menor interacção (máquinas e pessoas), tornando-se mais solitária, pelo que o ambiente 

de atracção e o inducing não desempenham papel significativo na captação de 

jogadores de lotaria. 

Griffiths e Wood (1999) elaboraram um estudo abrangente do jogo de lotaria na 

Europa, intitulado “Jogo de Lotaria e Dependência: Uma visão geral da Investigação 

Europeia”. Eles começam por notar as dificuldades inerentes à aquisição de informação 

adequada sobre este tópico, devido às diversas fontes de informação e ao número 

limitado de estudos empíricos. 

Como outras investigações previamente discutidas, este estudo de Griffiths e Wood 

(1999) considera os vários factores intimamente associados com o aumento crescente 

do  Jogo  de  Lotaria.  O  “desconhecimento  da  teoria  da  probabilidade”  é  um  factor  

importante, dado que, como os autores informam, as probabilidades de ganhar a lotaria 

são extremamente pequenas de acordo com a teoria da probabilidade. Em outras 

palavras, se os indivíduos pensassem racionalmente, eles optariam por não participar na 

lotaria.  

Apesar da irracionalidade do jogo, existem vários factores persuasivos que 

impulsionam o indivíduo à participação no jogo de lotarias. Estes incluem a natureza da 

publicidade das lotarias nacionais e a percepção que, uma vez que o governo apoia as 

lotarias, estas devem ser benignas e respeitáveis. Como foi dito anteriormente, existe a 

percepção generalizada que as lotarias existem para “uma boa causa”, e que consistem 

num tipo de jogo “ligeiro” ao invés das formas mais pesadas de jogo. Griffiths e Wood 
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(1999) também mencionam a influência do “quase acertar”. Quando o participante 

sente que esteve muito próximo de ganhar a lotaria, e não ganhou por um ou dois 

dígitos, o efeito é semelhante a um ganho. O indivíduo é encorajado a jogar devido ao 

aparente quase ganhar, ao pensar que tentar novamente é o que basta para transformar 

um ganho próximo num ganho efectivo. 

Apesar destes factores que aparentemente apresentam o jogo de lotaria como uma 

actividade benigna, existem várias razões para o jogo de lotaria poder ser de facto 

muito atraente, como é descrito por Griffiths e Wood (1999). Além da publicidade 

bem-sucedida, que geralmente leva o indivíduo a pensar em termos da concretização 

dos desejos ou a obtenção de um estilo de vida fantasioso, jogar a lotaria também pode 

estar associado a uma identidade social partilhada. Os membros de uma família ou de 

um grupo social podem participar na mesma lotaria juntos, partilhando a antecipação, o 

planeamento e visualizando os resultados na televisão juntos. O sentido de uma 

identidade social partilhada através do jogo de lotaria pode explicar porque os 

jogadores de lotaria são facilmente influenciados pela família e amigos. O jogo por 

adolescentes e jovens pode ser influenciado pelos pais. De facto, o jogo pode ser um 

comportamento  aprendido  que  é  transmitido  entre  gerações.  Na  medida  em  que  é  

também uma actividade benigna ou até benéfica - devido às “boas causas” associadas-, 

os pais podem não hesitar em transmitir o comportamento aos seus filhos. 

Griffiths e Wood (1999) também identificam a frequência do evento como factor 

motivador ou de dependência associado com o jogo de lotaria, particularmente no que 

diz respeito à raspadinha. Griffiths e Wood (1999) notam que as raspadinhas, são como 

as “slot machines de papel” devido à gratificação instantânea. 

As slot machines são comummente reconhecidas como uma forma de jogo bastante 

viciante, e Griffiths e Wood (1999) consideram que as lotarias deveriam ser 
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consideradas na mesma ou semelhante ordem. Acresce que, como nas slot machines, os 

bilhetes de lotaria requerem apenas um pequeno montante de investimento inicial, com 

um potencial de grande retorno. O baixo preço do bilhete influencia a vontade do 

indivíduo voltar a jogar, e pode, também, causar a impressão que a actividade é muito 

benigna. O estudo considera que o jogo de baixa frequência, como são alguns jogos de 

lotaria, é menos viciante. No entanto, os autores indicam que o jogo é problemático 

para alguns jovens.  

 

4.6 Os efeitos dos jogos de Lotaria nos Jovens 

A análise dos efeitos que o jogo de lotaria tem nos jovens recebeu, recentemente, 

alguma atenção sob a forma de estudos sociológicos e psicológicos de autores como 

Browne e Brown (1994) e Griffiths e Wood (1999, 2002, 2004).  

Os efeitos do jogo nos jovens são particularmente pronunciados. Além disso, os efeitos 

sociais do jogo nas famílias são claramente manifestados quando se estuda a 

participação dos jovens. 

Devido ao nível de desenvolvimento cognitivo mais baixo associado à adolescência, 

acompanhado de um menor controlo dos impulsos e da influência poderosa dos pais, os 

jogos de lotaria podem ser mais atractivos para os jovens que para outros grupos. No 

entanto, existem vários membros da sociedade que partilham do conjunto de 

características fortemente associados a este e outros comportamentos de jogo. 

Os jovens têm maior acesso ao jogo de lotaria que a outros tipos de jogo. Em alguns 

casos, observa-se que os pais adquirem talões de lotaria para os menores de idade. Isto 

reflecte a crença que o jogo de lotaria é de certa forma considerado uma actividade 

benigna, ou que não é de facto realmente um jogo.  
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Os estudos de Browne e Brown (1994) e Griffiths e Wood (1999, 2002, 2004) são 

muito importantes na medida que indicam o contrário apontando, ao mesmo tempo, 

algumas características que descrevem a generalidade dos jogadores. No entanto, os 

efeitos do jogo nos jovens são considerados prejudiciais.  

Griffiths e Wood (1999, 2002 e 2004) são os autores de numerosos estudos sobre as 

causas e efeitos do jogo de lotaria na Europa, e em particular dos efeitos do jogo de 

lotaria nos adolescentes.  

Griffiths e Wood (2004) efectuaram um questionário a 1195 jovens no Reino Unido de 

forma a verificar se existe uma correlação entre atitudes e comportamentos. O estudo 

revelou  a  existência  de  uma  grande  correlação  entre  comportamentos  e  atitudes  e  

encontrou uma forte correlação entre o jogo de lotaria pelos jovens e outros 

comportamentos de risco, como o consumo de tabaco, álcool e drogas. Os jovens que 

jogavam na lotaria tinham também uma maior probabilidade estatística de ter sido 

suspensos na escola. A influência dos pais é significativa. Griffiths e Wood (2004) e 

Brown e Browne (1994) demonstram que a influência dos amigos e dos pais é um 

factor determinante do comportamento de jogo em estudantes do secundário. Em 

alguns casos, os pais adquirem os bilhetes de lotaria para os jovens que são muito 

novos para os adquirir legalmente. 

Griffiths e Wood (2002) são também autores de um estudo qualitativo no qual 

entrevistaram jovens sobre comportamentos de jogo, e identificaram temas nas suas 

respostas. Os autores verificaram que um pequeno, mas significativo, número de jovens 

com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos participam em jogos de lotaria.  

Os temas relevantes que são revelados no estudo indicam a ideia que o jogo de lotaria é 

uma forma de entretenimento, e que é fonte de satisfação e atracção porque é 

acompanhado pela “fantasia de ganhar”.  
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Estas observações providenciam um entendimento generalizado da natureza apelativa 

do jogo de lotaria e a susceptibilidade individual a este.  

Uma vez que os governos são cada vez mais dependentes dos rendimentos do jogo de 

lotaria e estão inclinados na sua promoção agressiva, os efeitos sociais e económicos 

para os indivíduos são profundos. Os quadros sociológicos e económicos anteriores 

providenciam uma compreensão alargada dos efeitos do jogo de lotaria, apontando, no 

entanto, a necessidade premente de mais investigação nesta área. 

 

4.7 A religião e o debate da moralidade do Jogo de Lotaria 

O jogo sempre fascinou a humanidade. A sua proibição levou a um aumento 

substancial do jogo ilegal e do crime. A única forma que os países encontraram para 

contornar esta tendência foi através da sua legitimação e legalização. 

O jogo foi condenado por inúmeras religiões, sendo reprimido no mundo ocidental, por 

vários séculos, pela Igreja e pelo Estado, considerado como um acto pecaminoso e 

criminoso, cuja natureza interferia contra os valores da família, da propriedade e do 

trabalho, sendo associado com a mesma ordem de grandeza, a outros crimes da 

prostituição, o roubo e a embriaguez.   

A contextualização religiosa do jogo foi sempre importante, dado que a religião foi 

consistentemente uma força dominante na sociedade ocidental. Como foi referido por 

Reith (1999), a natureza pecaminosa do jogo foi desaprovada pela igreja. Actualmente, 

algumas igrejas cristãs opõem-se ao jogo, como indicado num artigo escrito pela Igreja 

Evangélica Luterana da América em 2006, segundo o qual as lotarias estatais se 

aproveitam dos pobres. 

De acordo com a visão cristã, o jogo é uma fraqueza humana. As lotarias aproveitam-se 

desta fraqueza numa espécie de tributação regressiva, garantindo que os custos dos 
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nossos projectos comuns não recaiam desproporcionalmente nos pobres. A publicidade 

das lotarias estatais – nomeadamente, anúncios que prometem ao consumidor que “não 

há nada de errado com sonhar” - posiciona-se para indivíduos que estão em 

desvantagem económica, (ver Igreja Evangélica Luterana da América, 2006:111). 

Daí as medidas governamentais destinadas a manter o interesse na lotaria, sempre que 

os rendimentos começam a decrescer, nomeadamente através da criação de “jogos mais 

excitantes”. A rapidez e a frequência são factores chave para o sucesso. 

Na década de 1970, a necessidade de aumentar a atracção pelo jogo levou ao 

desenvolvimento de extracções mais frequentes e aos jogos instantâneos. Na década de 

1980 e 1990, ainda mais jogos de lotaria foram desenvolvidos como o Keno e o vídeo 

lottery, conseguindo elevar com sucesso os rendimentos (ver Igreja Evangélica 

Luterana da América 2006:112).  

Vigorou desde o século XIV ao século XVIII legislação especial que visou a proibição 

ou limitação da prática de jogos de sorte ou azar por razões religiosas e preocupações 

com as consequências económicas do jogo. No entanto, houve um grande aumento do 

jogo ilegal e de atividades criminosas ligadas ao mesmo. 

Embora  não  se  saiba  ao  certo  como e  onde  surgiu  é  perene  assumir-se  que  o  jogo  de  

sorte ou azar seduziu a personalidade do Homem desde sempre.  

“O homem possui uma necessidade profunda de tensão e aventura, uma necessidade 

constante de desafiar o destino, uma tendência inata para o jogo e para os riscos que ele 

comporta” (Neves, 1983:11).  

Assim, o jogo pode ser entendido, como uma paixão menor cuja aceitação pode 

inclusivamente domar paixões mais negativas. 

 Este é um raciocínio que Albert Hirschman (2002) usou num contexto diferente – os 

juros ou os rendimentos das aplicações financeiras deixaram de ser condenados não por 
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não serem pecaminosos, mas porque eram paixões que poderiam domar paixões bem 

mais negativas. 

A  paixão  pelo  dinheiro,  e  o  interesse  crescente  dos  indivíduos  na  acumulação  de  

riqueza, constituiu nos primeiros anos da era capitalista moderna, uma restrição bem-

vinda e desejável quando comparada aos efeitos potenciais de outras paixões humanas, 

pelo que se tornou menos passível de supressão pela Igreja e pelo forte domínio moral 

premente no mundo Ocidental da Idade Média. 

Segundo Hirschman (2002) o desenvolvimento do capitalismo deu-se em muito pela 

actividade dos bancários, que no passado tinha sido recriminada e considerada uma 

actividade ilícita. O que se alterou foi a congruência entre os interesses e as paixões, 

que tornaram uma actividade pecaminosa, em algo aceitável e desejável.  

O mesmo aconteceu com o jogo, que no principio do século XIX iniciou um processo 

de legitimação, legalização e regulação em toda a Europa, fortemente influenciado e 

gerido pelos Estados com grande interesse nos seus proveitos para estimular as suas 

reservas económicas, diminuir os seus défices, financiar guerras e/ou contribuir 

financeiramente para causas e obras sociais. 

O Estado, ao promover e gerir as lotarias, cumpre assim a sua responsabilidade de 

satisfação das necessidades da população enquanto, ao mesmo tempo, canaliza os 

proventos para as ações sociais necessárias. 

 

4.8 O significado social do dinheiro das Lotarias 

Marx defendia  que  o  trabalho  constituía  um aspecto  importante  para  o  bem-estar  dos  

indivíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e felicidade, considerando 

que o sistema capitalista produzia hostilidade e alienação dos indivíduos perante o 
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trabalho. Os processos de automação isolaram os trabalhadores dos seus produtos finais 

e dos outros trabalhadores, aumentando a insatisfação em relação ao trabalho.  

O capitalismo levou à degradação das condições de trabalho e à desmotivação dos 

trabalhadores no decorrer do século XX. Para além disso, produziu maior desigualdade 

e também maior ostentação, na simbologia do consumismo como sinal de riqueza e 

prosperidade. Os promotores das lotarias utilizam esse descontentamento generalizado, 

para promover sonhos e uma vida de acordo com o entendimento generalizado do que é 

uma vida plena e de sucesso que se revela na afirmação de uma sociedade materialista e 

consumista. 

Mas o que acontece na vida das pessoas que ganham a lotaria, contrariam de alguma 

forma o mito de que quem ganha na lotaria abandona o trabalho. Ariyabuddhiphongs 

(2011) defende que diversos estudos concluem que, ao contrário do que se pensa, a 

maioria dos milionários da lotaria não deixa de trabalhar, nem gasta o dinheiro todo de 

forma irracional e lasciva. Na realidade, a maioria continua a trabalhar apesar dos 

montantes que ganhou e partilham o seu dinheiro com os seus filhos e Igrejas. 

Hedenus (2011) fez um estudo que envolveu relatórios de 420 individuos premiados 

pelo jogo da lotaria na Suécia e 14 entrevistas individuais, para analisar de que forma 

estes premiados alteraram a sua vida, a sua percepção de si, a relação com o trabalho e 

com os outros após ganharem na Lotaria, concluindo que apenas uma pequena minoria 

deixa de trabalhar na totalidade ou reduz o tempo de trabalho e percepcionou o 

interesse deste grupo de indivíduos em perpetuar uma vida o mais “normal” possível 

depois de ganharem o grande prémio. 

Tipos de trabalho mais stressantes do ponto de vista psicológico, trabalhos que não 

oferecem oportunidades de formação ou má relação com colegas de trabalho ou com os 

patrões foram factores apontados como aqueles que contribuíram para que alguns 
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destes indivíduos tirassem licenças sem vencimento ou reduzissem o número de horas 

de trabalho. 

Existe um efeito da Idade e de Género no conjunto daqueles que largaram ou reduziram 

horas de trabalho. Os premiados mais velhos têm maior propensão para o fazer, bem 

como as mulheres. A dimensão do prémio não parece ter qualquer influência na decisão 

de largar ou diminuir as horas de trabalho. 

Parece haver um interesse maior num futuro seguro e independente (para si e para a sua 

família) do que deixar de trabalhar no presente, e isso torna-se prioritário para a maioria 

dos contemplados com a Grande Sorte. 

A autora também concluiu que é importante para estes indivíduos manterem a 

normalidade e não sobressaírem no grupo social onde estão inseridos, implicando 

poucas alterações nos comportamentos de consumo e que os valores de uma ética 

protestante do trabalho imperam nas atitudes destes recém-milionários perante o 

trabalho, na medida em que existe uma norma de obrigação de contribuir para a 

sociedade, e continuarem a ser produtivos. 

Estes resultados vão ao encontro da teoria de Zelizer, conforme abordada no texto The 

Social Meaning of Money, traduzido em Peixoto & Marques em A Nova Sociologia 

Económica (2003) que argumenta que o valor que se dá ao dinheiro, resultado de um 

prémio de lotaria ou de jogo, não é o mesmo que o atribuído à remuneração por um 

trabalho ou serviço prestado.  

A teoria clássica assume o dinheiro como um meio de troca meramente económico, 

sem diferenciação, com qualidades quantitativas e não qualitativas, e meio de 

transacções abstacto. 
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Zelizer faz uma diferenciação entre os conceitos de “dinheiro de mercado” que resulta 

de transacções económicas, com pouco valor social e a noção de “dinheiros especiais” 

que inclui um sentido mais social e figurativo do dinheiro.  

Em algumas comunidades pequenas e antigas, existe o conceito do género do dinheiro. 

Sendo as moedas ou símbolos do dinheiro de menor valor destinado ao género 

feminino e os mais preciosos destinados ao masculino. Hoje em dia, o dinheiro 

moderno não sofre essa discriminação de género mas continua a ter diferenciações de 

outro âmbito. Com a atribuição de significados a diferenciadas especificidades do 

dinheiro. 

Ao dinheiro moderno é atribuído um valor social e uma dimensão simbólica. Estes 

valores não são facilmente decifráveis mas diferenciam-se qualitativamente através da 

gestão da sua utilização, sendo moldado por factores culturais e sociais. 

A autora conclui que, “nem todos os dólares são iguais” (pp.125) e assim, o dinheiro 

proveniente da lotaria tem um valor diferente e até menor, pois foi “fácil” de receber. 
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5. OS DETERMINANTES DAS VENDAS DE LOTARIAS AO NÍVEL 

INTERNACIONAL 

 

Existe escassa investigação na análise e evolução internacional de lotarias, o primeiro 

relatório foi desenvolvido por Garrett (2001) que tentou estabelecer uma comparação 

internacional das vendas e consumos de lotaria utilizando os dados do Almanaque das 

Lotarias Mundiais de La Fleur de 1998. 

Segundo este autor, as vendas de lotarias mundiais totalizavam cerca de 115 mil 

milhões de dólares em 1997, com preponderância da Europa e EUA, em 2008 quase 

que duplicaram, atingindo 227 mil milhões de dólares, conforme se pode observar nas 

tabelas seguintes: 

 

Tabela 1. Comparação internacional de Lotarias - por Continente (1997) 

 

 

Fonte: Garrett (2001:216) com tratamento próprio 



81 
 

Tabela 2. Comparação internacional de Lotarias - por Continente (2008) 

 

Fonte: Almanaque La Fleur (2009) e Banco Mundial com tratamento próprio. 

 

Como podemos concluir pela comparação entre as duas tabelas, no período de 11 anos 

as vendas de produtos de lotarias aumentaram significativamente em todos os 

continentes do Mundo. No entanto quando analisamos o total das vendas como 

percentagem do GDP, verificamos que só houve um aumento na Asia e na Europa. Nos 

outros  continentes  diminuiu,  alguns  significativamente,  como é  o  caso  da  África  e  da  

América do Sul e Central.  

A média das vendas de Lotarias per capita, ou seja, o valor médio que cada individuo 

gastou em produtos de lotaria no decorrer de um ano também diminuiu em alguns 

continentes, com é o caso de África, que passou de 3,7$ para 3,2$, da América do 

Norte que evoluiu de 130,1$ para 121,7$ e também da Austrália e Nova Zelândia que 

diminuiu o consumo per capita em produtos de lotaria de 136,1$ para 131,2$. 

Na Asia, Europa e América Central e do Sul, as pessoas compram mais lotarias que na 

década passada. 
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Se analisarmos as vendas como percentagem do PIB por países em vez da análise por 

continentes, podemos verificar quais os países maiores contribuidores para as vendas 

internacionais de lotarias, bem como o ranking que ocupam no cenário internacional.  

 

Tabela 3. Vendas Internacionais de Lotarias em percentagem do GDP (2008) 

 

Fonte: Almanaque La Fleur (2009) e Banco Mundial com tratamento próprio. 

 

Como podemos observar na tabela 3, países como a Grécia, Singapura, Itália e Espanha 

são aqueles que apresentam maiores níveis percentuais de vendas de lotaria em função 
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do PIB per capita, o que significa que se consome mais produtos de Lotaria neste 

conjunto de países. Em contraste os países que jogam menos são a Ucrânia, Congo, 

Argélia e Mali. Estes países também pertencem ao grupo de países de menor 

rendimento de acordo com o Banco Mundial, com grandes taxas de pobreza.  

 

5.1 Análise em painel para 98 países 

Neste capítulo, considera-se as vendas de lotarias de 98 países, por tipo de produto, de 

forma a analisar as características demográficas e socioeconómicas explicativas do 

consumo  de  produtos  de  jogo  mundialmente.  Com  uma  análise  em  painel  a  15  anos,  

este estudo explica a variação das vendas per capita das lotarias, em geral e por tipo de 

jogo: loto, números, keno, toto, extracção e instantâneo. 

O objectivo deste estudo prende-se com a análise histórica dos determinantes da 

procura dos diferentes tipos de produtos de lotaria pelos consumidores de diferentes 

nacionalidades. 

Com este estudo pretendeu-se identificar os factores que influenciam a motivação para 

o jogo dos indivíduos de diferentes países. A riqueza do país, a distribuição por idades 

e géneros e a religião são alguns dos factores relevantes aqui examinados. Com uma 

análise em painel a 15 anos, este estudo usa dados macroeconómicos para explicar a 

variação das vendas per-capita, por tipo de produto e por país. 

 

5.1.1 Modelo Empírico e Bases de dados 

De forma a comparar mundialmente as vendas nacionais de lotarias, recolheu-se 

informação dos almanaques La Fleur das vendas de lotarias de 98 países, durante 15 
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anos (de 1994 a 2008). Estes almanaques fornecem informação das vendas anuais das 

lotarias por jogo e por organizador, convertidos em dólares americanos. 

Para cada país foram somados as vendas de cada organizador, obtendo-se assim as 

vendas totais por país.  

A variável dependente consiste então no logaritmo natural das vendas per-capita 

(divisão das vendas totais pela população) de cada país.  

 

As variáveis independentes foram obtidas de bases de dados mundialmente 

reconhecidas que incluem:  

 Base de dados do Banco Mundial, que providenciou informação quanto ao PIB; 

 Relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que forneceu os 

dados dos níveis de educação dos vários países;   

 Base de Dados internacional do Censos dos EUA, que proporcionou informação 

quanto à distribuição de idade e género da população dos países; e  

 Fact Book Mundial da CIA, que deu informação sobre a religião de cada país. 

 

5.1.1.1 Modelo Empírico 

Para cada um dos jogos de lotaria, foi estimado um modelo de regressão, em que se 

usou o logaritmo natural das vendas per-capita como variável dependente e o PIB per-

capita, o índice de educação, a distribuição de idades e género e a religião como 

variáveis explicativas.  
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O modelo econométrico especificado é o seguinte: 

 

Yit =  + X ít  + t+ it  i = 1,…,n ; t=1,…,T 

 

Onde Yit corresponde às vendas per-capita do Total (jogos totais), Loto (jogos de Loto), 

Números (jogos de números), Keno (jogos keno) e Instant (jogos instantâneos) no país i 

e no ano t; 

  Xit é um vector (k x 1) das variáveis explicativas, como foram definidas 

anteriormenteo,   é um vector (k x 1) de coeficientes desconhecidos, a serem 

estimados,  é a ordenada na origem, t é o efeito ao longo do tempo e comum para 

todos os países (agrupa os factores que afectam  todos os países no mesmo período de 

tempo, no mesmo ano), it  é  a  variável  residual  aleatória  assumida  como  normal  e  

identicamente distribuída (IID) com E ( it) =0 e  Var( it)= 2    >0.  

Assume-se que as variáveis explicativas são exógenas.  

O uso dos logaritmos reduz o efeito de escala e permite-nos obter as elasticidades. 

Não incluímos os efeitos não observados invariáveis no tempo e específicos dos países. 

 

Uma alternativa ao estimador dos efeitos fixos é o uso do método dos mínimos 

quadrados com variáveis time dummy (dummies temporais). A consideração destas 

dummies permite o controlo dos efeitos ao longo do tempo para todas as unidades 

seccionais  (países).  Controlamos  os  efeitos  do  tempo  através  da  inclusão  da  variável  

dummy temporal (neste caso, o ano). 
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5.1.1.2 Variável Explicada 

Os dados para cada tipo de jogo foram obtidos dos almanaques das Lotarias Mundiais 

de 1994 a 2008 da editora La Fleur. As vendas dos jogos de lotaria foram então 

divididas pela população anual média, com idade superior a 15, obtida da base de dados 

internacional do Censos dos EUA, para cada ano e país. 

Total é o logaritmo das vendas per-capita totais, idade superior a 15 (PCS).  

Lotto, Numbers, Keno, Toto, Draw e Instant são o logaritmo das respectivas vendas per 

capita, idades superiores a 15. 

 

5.1.1.3 Variáveis Explicativas 

As características dos países incluídas em Xit consistem no rendimento, educação, 

idade, género e religião. 

 

Vários autores argumentam que as lotarias são uma forma regressiva de taxação 

(Clotfelter e Cook, 1987; Price e Novak, 1999; Ghent e Grant, 2007). 

Price e Novak (1999) consideram que “os coeficientes da elasticidade procura 

rendimento podem ser usados como uma medida da regressividade da taxa porque as 

receitas fiscais das vendas de lotarias são uma proporção constante do preço do bilhete 

de lotaria”. Assim, usamos como variável explicativa, o logaritmo natural do produto 

interno bruto per capita, em paridade do poder de compra, em dólares americanos 

(PCGDP), do Banco Mundial.  

Uma vez que tanto a variável vendas per capita como a variável rendimento per capita 

(PIB per capita, ou no inglês, PCGDP) estão em logaritmos, o coeficiente estimado da 

variável explicativa dá-nos a elasticidade-rendimento da procura (pressupõe-se que a 

procura é igual às vendas). Espera-se uma correlação negativa entre PCGDP e PCS.  
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A maioria dos estudos realizados sobre lotarias revela a existência de uma relação 

inversa entre a educação e o consumo de produtos de lotaria (Clotfelter e Cook, 1987, 

1990; Kitchen e Powells, 1991; Croups, Haddock, e Webley, 1998).  

O nível de educação de um país é medido pelo índice de educação que é um dos três 

indicadores que suportam o índice de desenvolvimento humano.  

O índice de educação baseia-se na taxa de literacia adulta e no rácio combinado dos 

níveis de educação primária, secundária e terciária e foi obtido dos relatórios de 

desenvolvimento humano das Nações Unidas. 

Ao incluirmos a variável da educação (EI), procuramos inferior o efeito da educação na 

procura de produtos de lotaria. Esperamos que o coeficiente apresente um sinal 

negativo. 

 

De acordo com Clotfelter e Cook (1989), as pessoas com idades entre os 25 e os 64, são 

mais propensas a consumir produtos de lotaria. 

Jackson (1994), no seu estudo da Lotaria Estatal de Massachusetts, descobriu que em 

1983, a proporção da população no intervalo de idades acima dos 65 estava 

inversamente relacionada com as vendas de lotarias per capita mas, em 1990, esta 

relação havia-se invertido. Assim, de acordo com a literatura, aqueles que jogam menos 

são os jovens e os idosos e, como tal, um país com uma percentagem alta de jovens ou 

idosos terá menos vendas de lotarias.  

 

De forma a determinar a validade desta afirmação internacionalmente, considerámos 4 

intervalos de idade: AGE1- [15-29]; AGE2 - [30-44]; AGE3 - [45-64]; AGE4 - [65+]. 

A população com as idades compreendidas nos intervalos, estabelecido como 
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percentagem da população total, foi obtida da Base de Dados internacional do Censos 

dos EUA. 

 Esperamos  um  coeficiente  mais  baixo  para  as  variáveis  AGE1  e  AGE4  que  para  as  

variáveis AGE2 e AGE3. 

 

Os estudos de lotarias têm ainda revelado que os homens jogam mais que as mulheres 

(Clotfelter e Cook, 1989). 

No estudo de Price e Novak (1999), este resultado é confirmado quando se analisa os 

jogos de loto mas é contraditório em jogos instantâneos e de números. A variável 

GenderRatio – população total masculina com idade superior a 15 a dividir pela 

população total feminina com idade superior a 15, obtida da Base de Dados 

internacional do Censos dos EUA, é usada para examinar esta asserção. 

 Esperamos que os homens joguem mais na maioria dos jogos de lotaria e assim, é 

esperado um coeficiente positivo para a variável GenderRatio.  

 

Vários estudos indicam a existência de uma relação entre o jogo e a religião. Existem 

algumas contradições nos vários estudos efectuados sobre o assunto. Por exemplo, 

enquanto Rubenstein e Scafidi (2002) consideram na sua análise que os indivíduos que 

vão consistentemente à igreja são mais avessos a actividades de jogo, Giacopassi, 

Nichols, e Stitt (2006) contradizem esta descoberta e Ghent e Grant (2007) afirmam a 

inexistência de qualquer relação entre religião e as vendas de produtos de lotaria.  

Christian é a percentagem de cristãos no total da população de um país. Esta variável 

foi obtida através da soma da percentagem de católicos, protestantes e cristãos 

ortodoxos de cada país, obtido do Fact Book Mundial da CIA.  
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Esperamos  uma  relação  positiva  entre  a  percentagem  de  cristãos  de  um  país  e  o  seu  

consumo geral de produtos de lotaria. 

 

5.1.2 Análise de Resultados e Conclusões 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da estimação em painel. Especificámos sete 

modelos: no primeiro modelo (regressão 1), estamos particularmente interessados em 

analisar os determinantes da procura das lotarias em geral; nos outros seis modelos, 

procura-se analisar os determinantes específicos da procura por tipo de produto. 

 

Tabela 4. Equação estimada. (Variável Dependente: Logaritmo natural das vendas per 

capita por maiores de 15 anos por tipo de jogo) 
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5.1.2.1 Análise de Resultados 

 
 
REGRESSÃO 1 

 

(i) A primeira regressão revela que a elasticidade-rendimento da procura de 

produtos de lotaria é 1,83. Uma variação percentual de 1% do rendimento per-

capita (PCGDP) provoca uma variação percentual superior (1.83%) nos gastos 

em produtos de lotaria. Assim, existe uma taxa progressiva implícita quando 

consideramos o rendimento para diferentes países. Ghent e Grant (2007) 

também haviam concluído que as lotarias podem não ser tão regessivas como a 

literatura teórica sugere. Assim, a regressividade dos jogos de lotaria dentro de 

um país é também uma questão em aberto. 

 

(ii)  Os resultados obtidos com o Índice de Educação (EI), considerando o logaritmo 

das vendas de lotarias per-capita totais, mostra que o incremento em 1% deste 

índice  leva  à  diminuição  das  vendas  de  lotarias  per-capita  de  um  país  em  

3,52%. 

A variável EI é estatisticamente significativa, para um nível de significância de 

5%.  

 

(iii) Como esperado, os mais jovens consomem menos produtos de lotaria. O 

aumento de 1% na percentagem da população com idades entre os 15 e os 29 

implica um decréscimo de cerca de 10% das vendas de lotarias de um país. A 

variável Age1 é estatisticamente significativa para um nível de significância de 

10% . 
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(iv)  A  variação  em  1%  do  gender  ratio  implica  o  aumento  de  cerca  de  10%  das  

vendas per-capita totais de um país. Este resultado é consistente com o que era 

esperado. Nesta regressão (Total), a variável é significante a 1%. Assim, 

podemos concluir que a razão existente entre a quantidade de homens e de 

mulheres num país é claramente um factor importante para explicar as vendas 

de lotaria nesse país.  

 

(v) O  sinal  do  coeficiente  da  variável  que  nos  dá  o  peso  da  população  Cristã  

(variável Christian) é positivo e a variável é significativa a 10% nesta regressão 

(Total).  Isto  leva-nos  a  inferir  que  o  aumento  em  1%  da  percentagem  de  

população cristã num país implica o aumento de 0,72% das vendas totais per-

capita dos jogos de lotaria.  

 

REGRESSÃO 2 

 

(i) A  análise  das  determinantes  da  procura  de  jogos  de  Loto  revela  que  a  

elasticidade-rendimento da procuta deste tipo de produto é de 1,68. Nesta 

regressão a variável PCGDP é significativa a 1%.  

 

(ii) A variável EI não é significativa nesta regressão. 

 
 

(iii)  Similarmente ao ocorrido na primeira regressão, a variação de 1% na 

percentagem da população com idades entre os 15 e os 29 implica um 

decréscimo de cerca de 14% das vendas de Loto de um país. Nesta 

regressão a única variável relacionada com a idade estatisticamente 



92 
 

significativa é a AGE1, que é significativa para um nível de significância de 

10%. 

 

(iv)  A variável GenderRatio é significativa a 5% e o coeficiente estimado indica-

nos que a variação de 1% do rácio de homens por mulheres de um país 

implica o aumento de cerca de 11% das vendas per-capita de produtos de 

Lotto desse país. 

 
(v)       Comparativamente com a primeira regressão, o sinal do coeficiente da 

variável  Christian  é  ainda  positivo  mas  mais  significativo  (a  1%)  nesta  

regressão.  Isto  significa  que  o  aumento  de  1% da  percentagem de  cristãos  

num país implica o aumento de 1,2% das suas vendas per-capita de Lotto.  

 

 

REGRESSÃO 3  

 

Quando consideramos as vendas de jogos do tipo Numbers, a maioria das variáveis 

perde significância estatística. As únicas variáveis significativas nesta regressão são a 

AGE2, e a Christian, a 10% e 5%, respectivamente. A variaçãode 1% na percentagem 

da população com idades entre os 30 e os 44 implica um decréscimo de cerca de 27% 

das vendas de jogos de Numbers . Contrariamente ao obtido nas outras duas regressões, 

o aumento de 1% da percentagem de cristãos num país implica a diminuição de 1.75% 

das vendas per-capita de Numbers.   
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REGRESSÃO 4 

 

(i) A elasticidade-rendimento da procura do Keno é de 1,52 o que indica que uma 

variação percentual do rendimento provoca uma variação superior nos 

gastos em Keno. Esta variável é significativa a 5%. 

 

(ii)      O coeficiente do Índice de Educação (EI), indica-nos que o incremento em 

1% deste índice leva à diminuição das vendas per-capita de jogos Keno um 

país em 7,37%. A variável EI é significativa a 5%. 

 

(iii)  Nesta regressão, os resultados indicam que os mais jovens consomem 

poucos produtos Keno, ou seja, o aumento de 1% na percentagem da 

população com idades entre os 15 e os 29 implica um decréscimo de cerca 

de 12% das vendas de Keno de um país. Porém os indivíduos com idades 

entre os 30 e 44 são a faixa etária que consome menos deste tipo de 

produtos, é o que nos mostra o coeficiente da variável AGE2 ao apresentar o 

valor -41.59 indicativo que o aumento de 1% na percentagem da população 

com idades entre os 30 e os 44 implica um decréscimo de cerca de 42% das 

vendas de Keno de um país. As variáveis AGE1 e AGE2 são 

estatisticamente significativas a 10% e 5%, respectivamente. 
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REGRESSÃO 5 

 

 Nesta regressão, que considera o Logaritmo das vendas de Toto como variável 

dependente, a maioria das variáveis independentes não é significativa. As únicas 

excepções são as variáveis AGE4 e GenderRatio. 

 

(i) Quando consideramos as variáveis relacionadas com a idade a única que é 

significativa é a AGE4 (nível de significância de 10%). Em nenhuma outra 

regressão esta variável se havia mostrado significativa. Os resultados indicam-

nos que o aumento de 1% da população com idade acima dos 65 levam ao 

incremento das vendas per-capita de Toto de um país em 26.15%. Assim, este 

deveria ser o produto a ser desenvolvido e comercializado por Países com 

populações mais envelhecidas (por exemplo, por países Europeus). 

(ii) Como havia acontecido nas outras regressões e como era esperado, o coeficiente 

do Gender Ratio apresenta um valor positivo. A variação do rácio de homens 

por mulheres de um País em 1% leva a um aumento das vendas per-capita de 

Toto nesse país em cerca de 22%. Nesta regressão, a variável é significativa a 

1%. 

 

REGRESSÃO 6 

 

(i) A análise das determinantes da procura de jogos de Draw revela que a 

elasticidade- rendimento da procura deste tipo de produto é de 1,38. Nesta 

regressão a variável PCGDP é significativa a 10%. 
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(ii)  A variável EI não é significativa nesta regressão. 

 
(iii) O coeficiente da variável AGE1, similarmente ao ocorrido nas outras 

regressões, indica-nos que a variação de 1% na percentagem da população com 

idades entre os 15 e os 29 implica um decréscimo de cerca de 26% das vendas 

de Draw de um país. A variável AGE3 apresenta-se, pela primeira vez, 

significativa nesta regressão (a 10%) e o seu coeficiente indicia que um 

aumento de 1% da população na faixa dos 45 aos 64 leva a uma diminuição das 

vendas de Draw em 27,09%. 

 
(iv) Significativa a 5%, a variável Gender Ratio indica-nos que a variação de 1% do 

rácio de homens por mulheres de um país implica o aumento de cerca de 23% 

das vendas per-capita de produtos de Draw desse país.  

 

 REGRESSÃO 7  

 

(i)       Price e Novak (1999) concluíram no seu estudo que o jogo Instant era o jogo 

mais  regressivo  no  Texas  e  que  deveria  ser  classificado  como  um  bem  

inferior.  No  nosso  estudo,  a  variável  relativa  ao  rendimento  apresenta  um  

valor positivo e muito significativo quanto aos jogos Instant. A elasticidade-

rendimento da procura deste tipo de produto é de 1,68.  

 

(ii)       Os países com uma grande percentagem de jovens consumem menos jogos 

Instant. O aumento de 1% da percentagem da população com idades 

compreendidas entre 15 e 29 implica o decréscimo de cerca de 22,56% das 

vendas per-capita de jogos instant num país. A variável AGE1 é 
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significativa a 5%. Todas as outras variáveis respeitantes à idade não são 

significativas nesta regressão.  

 
(iii) Nesta  regressão,  a  variável  GenderRatio  é  significativa  a  5%.  Consistente  

com as nossas expectativas, os homens consomem mais jogos Instant que as 

mulheres. O aumento de 1% da relação entre homens e mulheres num país 

leva ao aumento de 8,96% das vendas de Instant nesse país. 

 

5.1.2.2 Conclusões 

 
Neste capítulo analisou-se o padrão mundial do comportamento de compra de produtos 

de lotaria. Acreditamos que os resultados são úteis, uma vez que fornecem inputs sobre 

uma área pouco estudada do comportamento do consumidor i.e., a participação mundial 

em jogos de lotaria. 

A maioria dos estudos que analisa as determinantes da procura de produtos de lotaria 

num país específico descobriu que, em média, as lotarias são regressivas. Isto significa 

que a lotaria é implicitamente taxada, uma vez que o custo de todos os produtos de 

lotaria é superior ao seu valor esperado. Se as lotarias forem consumidas 

maioritariamente por pobres então este valor é regressivo, porque as famílias com 

menores rendimentos gastam mais, em percentagem, que as famílias com maiores 

rendimentos.  

Os nossos resultados sugerem que, em absoluto, os países mais ricos consomem mais 

produtos de lotaria que os mais pobres e que, como tal, os jogos não são regressivos. 

Este estudo permitiu verificar que os países mais ricos consomem mais produtos de 

Lotaria que os países mais pobres e que a elasticidade- rendimento da procura de 

produtos de lotaria é positiva. Assim, podemos concluir que existe uma taxa 
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progressiva implícita nos jogos quando se consideram países em vez de agregados 

familiares. 

 

Vários estudos revelaram a existência de uma relação inversa entre a educação e o 

consumo de produtos de lotaria. Os nossos resultados confirmam esta hipótese quando 

consideramos os jogos agregados e no caso dos jogos Keno (regressão 1 e 4). 

Segundo a equação 1 e a equação 4, o aumento em 1% do índice de educação de um 

país leva à diminuição das vendas agregadas de jogos de lotarias desse país em 3,52% e 

7,37%, respectivamente.  

 

Os estudos que analisam a distribuição do consumo de produtos de lotaria por idades 

são contraditórios. Os nossos resultados sugerem que quando se considera as vendas 

agregadas, os indivíduos com idades entre os 15 e os 29 são os que consomem menos 

produtos de lotaria, sendo os mais velhos (com mais de 65 anos) os maiores 

consumidores destes tipos de produtos. Analisando por idades, parece que os jogos 

menos atractivos para os jovens são o Draw e o Instant, enquanto os mais velhos 

gostam muito dos jogos do tipo Toto.  

 

Os estudos efectuados sobre lotarias revelam que os homens jogam mais do que as 

mulheres e que existe uma maior probabilidade de terem problemas relacionados com o 

jogo quando comparados com a população geral. Este resultado é confirmado quando 

analisamos todos os jogos de lotarias. Os coeficientes de todas as regressões 

apresentam sinal positivo e esta variável apresenta-se significativa em quase todas as 

equações. Outro resultado interessante é que os homens preferem os jogos do tipo 

Draw e Toto.  
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Vários  estudos  identificam  a  existência  de  uma  relação  entre  o  jogo  e  a  religião.  

Existem algumas contradições nos resultados dos estudos que investigam sobre este 

assunto. Os nossos resultados indicam que quando se consideram os jogos agregados 

existe uma relação positiva entre a religião e o jogo. O jogo onde esta tendência é mais 

marcada é no jogo de Lotto sendo que, neste caso o aumento de 1% da percentagem de 

cristãos num país leva ao aumento das vendas per-capita desse país em cerca de 1,2%. 

Curiosamente o jogo Numbers apresenta para a variável Christian, apesar de 

significativo (a 5%), um coeficiente negativo, indicando que o aumento de 1% dos 

cristãos em relação ao total da população implica uma diminuição de 1,75% das vendas 

per-capita deste tipo de produtos. 

Assim, conclui-se que países Cristãos deverão comercializar produtos de Lotto 

enquanto os países não cristãos devem comercializar mais jogos do tipo de Numbers. 

 

Os nossos resultados são de interesse porque confirmam a existência de uma ligação 

entre certas características demográficas e socioeconómicas e os comportamentos dos 

consumidores que pode acrescentar valor a projectos de investigação futuros sobre o 

comportamento do consumidor. 

 

5.2 Serão os produtos de lotaria bens inferiores? 

 

O estudo do Garrett (2001) foi pioneiro na estimação, através de uma regressão linear, 

da elasticidade procura rendimento dos produtos de lotaria por classe de rendimentos, e 

concluiu que a elasticidade da procura de produtos de lotaria é diferente entre países e 

entre classes de rendimento. 
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O objectivo principal deste capítulo é o aprofundamento do estudo do Garrett e analisar 

se os jogos de lotaria são bens inferiores quando consideramos diferentes classes de 

rendimento.  

Com uma análise de regressão testamos algumas hipóteses teóricas, nomeadamente a 

hipótese de que as vendas de lotarias per-capita variam entre classes de rendimento e a 

hipótese que a elasticidade- rendimento da procurade produtos de de lotaria varia e se 

torna negativa nas classes de rendimento mais elevadas.  

A explicação teórica de base defende que é que os produtos de lotaria podem ser 

considerados bens inferiores em países com maiores níveis de GDP per-capita (sendo 

um bem inferior definido como aquele bem cujo consumo diminui quando o 

rendimento aumenta). Quando o rendimento aumenta, a elasticidade- rendimento da 

procura deste bem torna-se negativa e as vendas de lotaria decrescem. 

 

Outra hipótese testada neste capítulo é a de que as vendas de lotaria crescem com o 

aumento do rendimento até um ponto e depois começam a decrescer. Neste caso, 

quando consideramos o rendimento como uma variável contínua, existirá uma relação 

em forma de um U invertido entre as vendas per-capita e o GDP per-capita sendo que, a 

partir de um determinado rendimento per-capita, as pessoas com o aumento do seu 

rendimento, gastarão uma percentagem inferior em jogo. 

 

Uma vez que existem outras determinantes dos gastos em produtos de lotaria, 

introduzimos na regressão outros factores explicativos, tais como a educação e o rácio 

homens/mulheres.  
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Para testar as hipóteses formuladas usamos dados de 2004 de 80 países (anexo 2). 

Pretende-se assim responder às seguintes questões: As populações de países com 

rendimento per-capita inferior têm um maior desejo de ganhar e assim participam mais 

e gastam mais em produtos de lotaria? Será tal desejo de adquirir produtos de lotaria 

constante ou será que decresce quando um país atinge um nível mais alto de 

rendimento per-capita? 

 

5.2.1 Hipóteses Explicativas 

 

São formuladas as seguintes hipóteses explicativas para a procura de produtos de 

lotaria: 

 

H1: A relação entre as vendas per-capita de lotarias e o GDP per-capita é um U 

invertido  

 

Esperamos que as vendas de lotaria cresçam juntamente com os aumentos do GDP per-

capita, até um ponto onde o GDP é alto o suficiente e as vendas de lotarias (ou despesas 

do lado do consumidor) atingem um máximo e, a partir daí, começam a diminuir.  

De modo a analisar esta relação incluímos no modelo a variável PCGDP2. 

 

H2: As vendas per-capita de lotaria variam entre classes de rendimento 

 

Criámos quatro variáveis dummy de forma a termos várias categorias de rendimento 

per-capita: 

Class 1 =1 se per-capita GDP for inferior a 4,614 US$ e 0 se caso contrário; 
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Class 2 =1 se per-capita GDP estiver entre 4,615 US$ e 11,654 US$ e 0 se caso 

contrário; 

Class 3 =1 se per-capita GDP estiver entre 11,655 US$ e 28,079 US$ e 0 se caso 

contrário; 

Class 4 =1 se per-capita GDP for superior a 28,080 US$ e 0 caso contrário.  

 

Não incluímos a variável Class 4 no modelo para evitar problemas de 

multicolinearidade (a classe 4 é o grupo base). 

 

H3: A elasticidade-rendimeto da procura de produtos de lotaria varia entre países com 

diferentes classes de rendimento 

 

De forma a testarmos esta hipótese, consideramos uma distribuição igual de quarto 

quartís (com cada quartil a conter vinte países). Baseados nas conclusões de Garrett, 

acreditamos que esta distribuição seja suficiente para obtermos resultados significantes 

porque, pese embora a agregação, é possível testar se a elasticidade procura rendimento 

de produtos de lotaria varia entre classes de rendimento e se o sinal desta elasticidade 

muda ou não. 

As dummies foram então multiplicadas com o GDP per-capita do país, o que forneceu 

4 variáveis a incluir no modelo:  

Class1*PCGDP, Class2*PCGDP, Class3*PCGDP e Class4*PCGDP. 

Sempre que incluímos o PCGDP como variável explicativa, temos de excluir 

Class4*PCGDP para evitar problemas de multicolinearidade. 
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H4: Quanto mais alto for o nível de educação, menores serão as vendas per-capita de 

lotaria 

 

Os estudos de investigadores como Croups, Haddock e Webley (1998), Ghent e 

Grant (2007) e Giacopassi, Nichols e Stitt (2006) revelaram a existência de uma relação 

inversa entre a educação e o consumo de lotaria. 

 

Ao incluir a variável Educação (EI), procuramos inferir a influência da educação na 

procura de produtos de lotaria. Assumimos que quanto mais alto for o nível de 

educação de um país, mais informados estão os consumidores e, como tal, menos 

jogarão. Assim, esperamos uma relação negativa entre o índice de educação e as vendas 

de lotarias (vêr Croups, Haddock e Webley, 1998, Ghent e Grant, 2007). 

 

H5: Quanto maior for a razão entre homens e mulheres, maiores serão as vendas de 

lotarias 

 

Existem alguns factores que intensificam o comportamento de jogo nos homens. Os 

homens são tendencialmente menos avessos ao risco, e são mais propensos em terem 

excesso de confiança (vêr Chalmers e Willoughby, 2006). Consequentemente, 

esperamos uma relação positiva entre o rácio de género (GenderRatio) e as vendas de 

lotaria.  
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5.2.2 Especificação do Modelo Econométrico e Base de Dados 

 

A variável dependente consiste no total de vendas que agrega as sete categorias de 

jogos reunidas no almanaque LaFleur, nomeadamente, lotto, numbers, keno, toto, draw, 

instant and others (e.g., bingo), convertidos em U.S. dólares, dividido pela população 

de cada país, obtida das bases de dados do Banco Mundial.  

 

O almanaque La Fleur é uma compilação completa de referências sobre as lotarias 

mundiais. Toda a informação é recolhida directamente de fontes do governo. 

 

As variáveis explicativas foram obtidas de bases de dados mundiais. Estas incluem:  

 Dados do Banco Mundial, que forneceu informação sobre o PIB e população; 

 Departamento dos Censos Internacional dos EUA, que proporcionou dados 

sobre a distribuição etária e de género das populações dos países em estudo; e 

 Relatório do desenvolvimento humano da ONU, que forneceu informações 

sobre os níveis de educação dos países considerados. 

 

Para efectuar a análise foram estimadas quatro regressões. O modelo cross-section 

especificado é o seguinte: 

 

Yi =  + X´i  + i  i = 1,…,n países; 

 

Onde Y representa o PCS15 (vendas per-capita a indivíduos com idades superiores a 

15 anos) em valores normais ou em logaritmos  Xi é um vector (k x 1)  das variáveis 
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explicativas ,  como foi definido acima, e  é o vector (k x 1) dos coeficientes a serem 

estimados e  i  é o termo aleatório que se assume ser IID, com  E ( it )  =  0  e  Var  

( it) = 2    >0.  

Assume-se que as variáveis explicativas são exógenas.  

As variáveis explicativas são as variáveis consideradas nas hipóteses teóricas: PCGDP, 

Class 1, Class 2, Class 3, PCGDP*Class1, PCGDP*Class2, PCGDP*Class3, EI e 

GenderRatio. 

 

5.2.3 Análise de Resultados e Conclusões 

 
Na tabela abaixo (tabela 5) especificámos quatro equações de regressão. Em todas as 

regressões estamos particularmente interessados em saber se os produtos de lotaria 

podem ser considerados bens inferiores em todos os países ou não. Ou, dito de outro 

modo, se só é um bem inferior nos países com classes de rendimento mais elevadas. 

A tabela apresenta os resultados da estimação pelo método dos mínimos quadrados 

usando a correcção robusta dos erros como sugerido por Davidson e Mackinnon 

(1993).  
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Tabela 5. Equações estimadas. (Variável dependente: PCS15) 

Variáveis Explicativas 1 2 3 4 

PCGDP*Class1  0,0013 0,533 0,53 

  (0.66) (0,69) (0,70) 

PCGDP*Class2  0,0051 3,71 3,71 

  (1,34) (2,25)** (2,29)** 

PCGDP*Class3  0,0318 2,98 2,99 

  (3,42)*** (2,56)*** (-4,54)*** 

PCGDP*Class4    -0,14 

    (-0,40) 

Class 1  -273,9 -9,6 -11,04 

  (-4,83)*** (-1,62) (-1.63) 

Class 2  -279,9 -36.4 -37,88 

  (-4,31)*** (-2,41)** (-2,48)** 

Class 3  -664,8 -29,98 -31,5 

  (-4,18)*** (-3,58)*** (-4.32)*** 

GenderRatio 308,76 220,1 11,16 11,62 

 (1,95)* (1,14) (3,96)*** (3,97)*** 

EI -140,29    

 (-2,07)**    

PCGDP 0,018 -0,00085 3,9e-07  

 (4,40)*** (-0,66) (0,01)  

PCGDP2 -1,94e07    

 (-2,41)**    

Constante -267,13 68,84 5,65 -4,21 

 (-1,56 ) (0,31) ( -1,95) (-0,93) 

B.I.C. 978,78 979,53 269,4 269,4 

RESET(p-values) 0,029 0,000 0,948 0,946 

N 80 80 80 80 

Adjusted R2 0,5215 0,8091 0,8091 0,8091 

 

Notas:  
1. Estatísticas-t (corrigidas de heteroscedasticidade) estão em parêntesis. (teste de heteroscedasticidade 

de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) 
2. *, **, ***significante a 10% ,5%; e1%, respectivamente. 
3. Nas regressões 3 e 4, a variável dependente e as variáveis explicativas relacionadas com as classes de 

rendimento e com o PCGDP estão na forma logaritmizada, de forma a estimarem-se as elasticidades. 
4. A tabela também inclui os valores-p e o teste de especificação RESET (sob a hipótese nula, o modelo 

não tem variáveis omitidas/ é uma boa especificação) juntamente com o critério de informação de 
Schwartz, BIC (quando os valores numéricos da variável dependente são idênticos, o modelo com o 
menor BIC é o preferido). 



106 
 

5.2.3.1 Análise de Resultados 

 
Regressão 1 

 

Nesta equação todas as variáveis explicativas são estatisticamente significativas. 

 Tal como esperado, o efeito do aumento dos níveis de educação nas vendas de lotaria é 

negativo. Pela regressão podemos inferir que o aumento em 1% do Indíce de Educação 

(EI) implica uma diminuição das vendas per-capita em aproximadamente 140US$. A 

variável EI apresenta-se significativa a 5%.  

 

Os resultados também indicam que o aumento em 1% do rácio homens/mulheres de um 

país leva ao aumento em 0.018US$.das vendas per-capita desse país. O rácio de género 

(GenderRatio) é significante a 10%.   

 

Nesta regressão especificámos uma função quadrática. O coeficiente de PCGDP2 é 

negativo e significante a 5%, o que confirma a hipótese de que a relação entre o 

rendimento  e  as  vendas  de  lotarias  apresenta  a  forma  de  um  U  invertido.  Ou  seja,  a  

correlação entre as vendas per-capita e o GDP per-capita é positivo até um valor anual 

específico de GDP, mas a partir deste valor a correlação torna-se negativa. 

Considerando todos os países, os resultados sugerem que os produtos de lotaria tornam-

se um bem inferior para pessoas que tenham um valor de GDP per-capita elevado, 

independentemente de viverem ou não em países com classes de rendimento diferentes. 

Podemos conjecturar que os consumidores de países com PIB per- capita elevado 

gastam uma percentagem decrescente do seu rendimento em lotarias quando os seus 

rendimentos aumentam. Isto pode ser confirmado através do conceito de elasticidade: 

quando a elasticidade- rendimento se torna negativa, significa que o bem é um bem 
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inferior.  Esta  análise  em termos  de  elasticidade  é  efectuada  nas  equações  3  e  4.  Uma 

vez que estas equações dão os mesmos resultados (veja-se o critério de informação de 

Schwartz e o teste RESET), a nossa análise focar-se-á somente na equação 4. 

 

Regressão 2, 3 e 4 

 

A única diferença entre as equações 3 e 4 consiste na introdução da variável PCGDP na 

equação 3 e exclusão da variável PCGDP*Class4 (grupo base) por razões de 

multicolinearidade. 

No caso das equações 2 e 3 a diferença recai na forma logarítmica da variável 

dependente e nas variáveis explicativas relacionadas com o rendimento. O teste RESET 

sugere que devemos usar o modelo com variáveis logarítmicas (equação 3 e 4 ao invés 

da equação 2). 

 

Na regressão 4, os resultados mostram que indivíduos pertencentes a classes de 

rendimento diferentes comportam-se de forma diferente. As variáveis dummy por 

classe são estatisticamente significantes (a variável Class 1 é significativa somente a 

10,8%).  

 

No que diz respeito às variáveis relacionadas com as classes de rendimento, apenas 

PCGDP*Class2 e a PCGDP*Class3 são significativas. Os resultados mostram que para 

a segunda classe de rendimentos, o aumento de 1% no rendimento leva a um aumento 

de 3,71% da procura de produtos de lotaria e para a terceira classe de rendimentos, a 

variação de 1% no PIB per-capita leva a um aumento nas vendas per-capita de lotarias 

em 2,99%. O teste F confirma que estes dois coeficientes não são iguais. 
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O coeficiente da variável PCGDP*Class 4 é negativo, mas a variável não é 

significativa. Ou seja, apesar de termos uma tendência decrescente, os resultados para a 

quarta  classe  de  rendimentos  não  são  estatisticamente  significativos.  Assim,  os  

resultados desta regressão não dão a evidência empírica que a elasticidade rendimento 

aumenta até determinada classe de rendimento e depois começa a decrescer, tornando-

se negativa. 

Estes resultados não confirmam as conclusões de Garrett (2001), uma vez que não 

encontrámos um coeficiente negativo e significativo para as dummies multiplicativas 

das classes de rendimento mais elevadas.  

Conforme  o  esperado,  o  coeficiente  do  rácio  de  género  (GenderRatio)  é  positivo  e  a  

variável é significativa. O aumento de 1% na relação entre homens e mulheres implica 

um aumento de cerca de 11.62% das vendas per-capita de lotaria. 

 

5.2.3.2 Conclusões 

Este estudo cumpriu os objectivos propostos e os resultados confirmam a hipótese 

de que as vendas de lotarias variam ao longo das classes de rendimento. 

 

Um resultado interessante que surgiu na primeira regressão foi que para o conjunto dos 

países, a variação no Rendimento per-capita produz sempre um positivo, mas 

decrescente, nas vendas de lotarias. 

Os resultados também sugerem que pode existir um ponto de máximo, após o qual as 

vendas começam a diminuir. Por outras palavras, há um valor para o GDP per-capita 

para o qual as vendas per-capita de lotarias atigem um máximo e a partir daí, para 

valores maiores do GDP per-capita as vendas começam a diminuir. O nosso estudo 
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testou esta hipótese e encontrou uma relação em U invertido entre as vendas per-capita 

e o PIB per-capita. 

 Ao contrário de Garrett, este estudo não encontrou uma elasticidade-rendimento da 

procura negativa para os países que estão na classe de rendimento mais alta. Assim, não 

podemos concluir sobre a hipótese dos produtos de lotaria serem considerados bens 

inferiores em países com maiores níveis de PIB per-capita. 

 

Os  resultados  mostram  ainda  que  quando  a  percentagem  de  homens  relativamente  às  

mulheres aumenta, isso leva ao aumento das vendas per-capita de lotarias.  

 

Os resultados, também, sugerem que quanto maior for o índice de educação de um país 

menores serão as vendas de lotarias. 

 É importante notar que este estudo é uma análise transversal, em que a falta de dados 

em painel e de mais informação qualitativa limita as conclusões e a generalização de 

resultados.  

A análise incorporou um conjunto de factores que afectam o comportamento do 

consumo de lotaria. No entanto, vários aspectos permanecem fora do âmbito da análise 

e que necessitam de investigação. Por exemplo, este estudo não considera a presença de 

produtos  de  jogo  substitutos  e  não  controla  os  efeitos  das  alterações  no  preço  desses  

bens na procura de produtos de lotaria.  

Se introduzíssemos um novo parâmetro a ser estimado – a elasticidade da substituição 

entre produtos de lotaria e outros produtos de jogo – a elasticidade da procura de lotaria 

podia ser afectada. No entanto, uma vez que o mercado é caracterizado pela 

diferenciação do produto, consideramos que esta lacuna não afecta significativamente a 

elasticidade da procura de produtos de lotaria. 
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6. A EVOLUÇÃO DAS LOTARIAS: UMA ANÁLISE HISTÓRICA E 

COMPARAÇÃO DE PORTUGAL COM OUTROS PAÍSES 

 

A História das Lotarias é uma área que apresenta algumas lacunas no conhecimento 

científico uma vez que são escassos os historiadores que se dedicaram a este tema ao 

longo dos tempos, pelo que carece de aprofundamento na sua investigação e limita a 

contextualização histórica da sua instituição no mundo e mais concretamente em 

Portugal. 

Embora  não  se  saiba  ao  certo  como e  onde  surgiu  é  perene  assumir-se  que  o  jogo  de  

sorte ou azar seduziu a personalidade do Homem desde sempre.  

 

6.1 História das Lotarias 

A origem da palavra Lotaria revela que a sua origem se encontra na palavra Hleut do 

antigo alemão (lot em Inglês e Francês e Los em alemão contemporâneo e lote em 

espanhol)  a  palavra  Lot  significa  literalmente  Sorte,  Destino,  Fado  ou  Signo,  mas  

também parte de um todo a ser distribuído. 

 

De acordo com alguns autores (Willmann 1999; Pinto, 1943; Neves, 1983; Matoso, 

2004) existem indícios documentais da utilização da sorte na mitologia grega, e 

influências  noutras  culturas  como os  Hebreus  e  os  Egípcios  e  também no Japão  e  na  

China, onde a sorte era usada para prever o futuro. 

Também se encontram algumas referências documentadas no Antigo Testamento tais 

como o episódio onde Moisés utiliza a sorte para a distribuição das terras a Oeste do 
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Rio Jordão, ou o sacrifício de Johna, que se atira ao mar para pacificá-lo, uma vez que a 

sorte o determinou como responsável pela tempestade (Wilmann, 1999) 

A sorte era usada para transferir direitos de propriedade, atribuir trabalhos menos 

populares e resolver disputas legais e foi utilizada primeiro como um sistema que 

permitia responder a questões formuladas, com respostas obtidas por um mecanismo 

aleatório de respostas, a que se chamava Oráculo. 

No entanto, foram os romanos e os seus imperadores que mais aproximaram o conceito 

do uso da sorte ao que conhecemos hoje por lotarias.  

Augusto distribuía pequenos presentes para os seus convidados de festa, por meio de 

lotaria e Nero distribuía milhares de bilhetes pelo público, com prémios que incluíam 

escravos, navios e terras. 

 

O uso da sorte sobreviveu à queda do império romano, devido muito em parte aos 

comerciantes medievais que utilizavam-na para distribuir mercadoria ou afectar 

espaços nos mercados, mas só em meados do século XV é que os jogos de lotaria 

aparecem documentados pela primeira vez. Os lucros destas lotarias revertiam a favor 

de propósitos específicos, tais como fortificações e Igrejas. 

Um dos polos europeus onde se desenvolveram estes jogos foi a Itália com o 

reaparecimento da lotaria romana de acordo com novos modelos conceptuais, onde 

comerciantes de Veneza, Génova e Florença rifavam bilhetes para escoar os produtos 

das suas lojas. 

 Em Génova, no século XVI, cinco posições políticas importantes foram atribuídas por 

meio de lotaria a 5 de entre 90 senadores. O povo começou a apostar no resultado desta 

lotaria e isto originou o Lotto, cedo os nomes dos senadores foram substituídos por 
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número de 1 a 90. Consequentemente esta forma de jogo espalhou-se por toda a Itália 

tornando-se na forma de lotaria mais popular em todo o Mundo. 

Surgiram também, em Itália as chamadas “tontinas” inventadas por Lorenzo de Tonti 

que eram constituídas por associações de jogadores que contribuíam com uma 

determinada quantia. Os juros de capital assim formado eram repartidos anualmente 

por todos os participantes e aumentavam na proporção da mortalidade daqueles, uma 

vez que estas rendas tinham caracter vitalício. 

No século XIX a unificação da Itália conduziu à unificação do Lotto que se tornou 

monopólio do Estado. 

 

Durante o século XVI e XVII foram aparecendo lotarias por toda a Europa. 

Em França as primeiras lotarias surgiram em 1519 em Malines. 

Na Inglaterra, em 1694, e na sequência de uma necessidade premente de numerário, em 

vez de se lançar um novo imposto, o governo britânico abriu um empréstimo por 

intermédio da lotaria. Processo esse que foi um êxito. 

Nos  países  baixos,  surgiu  no  início  do  sec.  XVI,  um  tipo  de  lotaria  classificada  e  na  

Alemanha estabeleceram-se varias lotarias classificadas, sendo a mais conhecida a de 

Hamburgo. 

Na Espanha do século XVII, os monarcas promoveram várias lotarias com carácter 

extraordinário para obterem recursos para o erário régio. Os prémios eram atribuídos 

em  títulos  e  mercês  reais  e  não  em  numerário.  Só  em  30  de  Setembro  de  1763,  por  

decreto do rei Carlos III, surge a primeira lotaria de carácter permanente e com prémios 

em numerário. 

 Hoje, a administração central da lotaria espanhola compete à Direcção-Geral do 

Tesouro e o monopólio do estado é absoluto desde 1913. 
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A partir do séc. XVIII aparecem diversas lotarias nos EUA, que retiravam 15% de cada 

prémio para despesas e atividades de beneficência. Hoje em dia quase todos os países 

do Mundo têm Lotarias. 

 

6.2 História das Lotarias em Portugal 

Em Portugal, a primeira lotaria real foi decretada por D. Pedro II em carta régia de 4 de 

Maio  de  1688,  e  objetivava  a  reforma  da  moeda.  Os  prémios  revestidos  em  títulos  e  

padrões de juros com carácter vitalício eram atribuídos tendo por base o sistema da 

“tontina”.  

Esta lotaria real foi a tentativa de resposta à grave crise Económica e Monetária que o 

país atravessava quando D. Pedro II subiu ao trono, por morte do seu irmão, e 

funcionava como uma espécie de empréstimo, que possibilitou a reforma da moeda e a 

amortização de parte da divida publica, envolvendo 10.000 pessoas, cada uma entrando 

com 100 cruzados, o que permitiu um encaixe de 1 milhão de cruzados. O juro a 5% 

daria um lucro de 50.000 cruzados a dividir por todos os investidores. Este juro era 

atribuído ao último sobrevivente de entre os jogadores. 

De acordo com Vital (1998) há registos de duas extrações em 1702 e 1703. Estas 

“sortes reais” tinham um montante de 100.000 cruzados com prémios vitalícios e cujas 

receitas revertiam a favor da casa do infantado. 

 

Dezassete anos mais tarde encontra-se evidência de uma primeira concessão à 

misericórdia portuguesa a favor da “casa dos enjeitados” no valor de 200.000 cruzados. 

Mas só em 1783 através do alvará de 18 de Novembro, D. Maria I concede a 

exploração da Lotaria a favor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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Assim é estabelecido uma lotaria anual de 360.000 cruzados, cujos lucros, no montante 

de 12% são atribuídos equitativamente para 3 entidades: O Hospital Real dos 

Enfermos, o Asilo dos expostos e a Academia Real das Ciências de Lisboa. 

 

A “gazeta de Lisboa” de 9 de Dezembro de 1783 revelava”:  

 “Sua Magestade foi servida, a requerimento do Provedor e mais Irmãos da 

Mizericórdia, e debaixo da administração dos mesmos, permitir o estabelecimento de 

uma loteria anual de 360.000 cruzados, cujos lucros formados de 12%, que se tirarão 

dos  prémios,  serão  repartidos  em  três  partes,  das  quais  uma  será  aplicada  para  o  

Hospital Real, outra para os Expostos e outra para a Academia Real das Sciências (…)” 

(Vital, 1998: 55). 

 

A atribuição de um terço dos lucros à Academia Real das Ciências teve a influência do 

seu fundador, o Duque de Lafões, no entanto esta 3ª parte viria a ser anulada, uma vez 

que a Academia não constituía uma instituição de assistência social. 

 

A 1ª lotaria realizou-se a 1 de Setembro de 1784, circunscrita à cidade de Lisboa, onde 

se emitiram 22.500 bilhetes a 6$400 reis cada, e com 14.667 bilhetes brancos. 

Eram depositados numa roda os papelinhos numerados e enrolados, cada um com uma 

linha. Noutra esfera eram metidos os papelinhos enrolados com os prémios. A extração 

era executada por crianças enjeitadas, protegidas pela Santa Casa. 

E somente 8 anos mais tarde, a Misericórdia do Porto foi autorizada a realizar uma 

lotaria. 
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Em 1793 Pina Manique requereu comparticipação nos lucros da lotaria pública da 

Misericórdia de Lisboa para a Casa Pia. Assim, e por ordem de D. Maria I, nesse 

mesmo ano, autorizou-se o aumento da lotaria em mais 216.000 cruzados cujos 12% de 

lucro remetiam à Casa Pia. Nos 4 anos seguintes passou a haver 2 extrações anuais. 

 

Por alvará de 18 de Junho de 1799 e de 7 de Março de 1801 ocorreram duas lotarias 

Reais para pagamento de Juros do “ novo empréstimo” (empréstimo público 

Português), proibindo as lotarias da santa casa da Misericórdia de Lisboa e do Porto, no 

entanto, os lucros perdidos por estas instituições, foram assegurados pelos monarcas. 

Estas duas lotarias reais objetivaram suprir despesas extraordinárias do exército e da 

marinha no decorrer da guerra com Espanha, “guerra das Laranjas” e também para 

reforço financeiro do erário público. 

 

Por decreto de 20 de Maio de 1804 restabelece-se os direitos à Santa Casa da 

Misericórdia. E um ano mais tarde é realizada uma lotaria real de 90 números a partir 

da qual se adotou o nome de Lotaria Nacional. 

 

Entre 1808 e 1811 foram interrompidas as lotarias pela Santa Casa devido às invasões 

napoleónicas, no entanto o Governo assegurou uma Lotaria Nacional em benefício do 

Estado do Brasil em 1909 e outra a favor da misericórdia de Macau em 1910. 

 

As  lotarias  na  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Lisboa  retomam  em  1811,  onde  se  

acumulavam as extrações oficiais com as lotarias de exclusiva iniciativa da Santa Casa, 

com fins próprios. 
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Em 1815 realiza-se a 3ª lotaria nacional, anual, cuja organização coube à Academia 

Real das Ciências de Lisboa com o objetivo de custear a despesa de vacinação da corte. 

A partir desta data houve várias lotarias a beneficiar diversas instituições e obras 

públicas e liquidação dos reais empréstimos. 

 

Em 1819 começam a existir extrações também na Casa Pia, proibindo-se em decreto de 

lei de 23 de Setembro de 1828 todas as rifas, sortes e lotarias à exceção das concedidas 

à Santa Casa da Misericórdia e Casa Pia do Desterro. 

 

A lotaria passou a ser extraída trimestralmente por portaria de 27 de Maio de 1834, 

sendo metade dos lucros atribuídos aos Expostos e a outra metade ao Hospital Real de 

S. José e à Real Casa Pia equitativamente. Esta portaria também estabeleceu a 

caducidade na reclamação dos prémios para 5 anos após o sorteio, findo o qual o valor 

correspondente reverteria para os Expostos. 

Em 1841 é concedida à Santa Casa da Misericórdia o monopólio da gestão da Lotaria 

Nacional, e a instituição “asilo da Mendicidade” torna-se um dos beneficiários das 

receitas com 1/10 dos lucros obtidos. 

 

As lotarias nacionais de 1846, 1847 e 1848 visaram resgatar papel-moeda do Banco de 

Lisboa, então tecnicamente falido, que o governo desejava amortizar. 

 

De acordo com Matoso (2004) o decreto de lei nº 40.394 de 24 de Novembro de 1955 

veio fixar os beneficiários da lotaria, uma vez que desde 1926 sofreram diversas 

alterações e percentagens nos lucros, estabelecendo 1/3 a favor da Misericórdia de 

Lisboa e 2/3 para o Tesouro, e é esta proporção que se mantém nos dias de hoje com as 
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devidas correções e aproximações percentuais: 63,5% para o Orçamento de Estado e 

36,5% para a Santa Casa da Misericórdia. 

 

A partir de 1860 a extração da lotaria passou a ser quinzenal e 30 anos mais tarde tem 

uma periodicidade semanal. 

 

Visando o mercado de consumo das camadas sociais com menores recursos 

económico-financeiros, a Misericórdia de Lisboa lança em 1987 um novo tipo de 

Lotaria, a Lotaria Popular, com preços de bilhetes mais acessíveis, e consequente 

redução dos prémios, em sequência renomeou a antiga lotaria Nacional de Lotaria 

Clássica. 

 

Os jogos em Portugal foram alvo de repressão nos finais do século XVIII e princípios 

do  século  XIX.  “Entre  outros  malefícios  aos  jogos  era  imputado  a  dissolução  de  

famílias e a delapidação de fortunas “ (Vaquinhas, 2006:14) 

 

“o jogo era acusado de favorecer atos criminosos e de estimular a indiferença para com 

os valores consensuais, em particular, o respeito pela família, pela propriedade e pelo 

trabalho.“ (Vaquinhas, 2006:15).  

 

A imprensa era também utilizada para empolar esta imagem depreciativa do jogador, 

associando-o a outros vícios como a prostituição, a embriaguez e a criminalidade, que 

interessavam erradicar.  
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No século XIX foi promovida a zona costeira, com novas estâncias balneares providas 

de infraestruturas que apelavam à modernidade e se dividiam em 3 sectores: 

estabelecimentos de banho, hotéis e casinos. 

 

A palavra “Casino” tem origem italiana e aplica-se aos locais recreativos onde se 

realizavam bailes, concertos e onde se jogava. Os principais polos de jogo situavam-se 

nas zonas balneares e termais do país. 

 

No início do seculo XX a praia de Espinho tinha 7 casinos e a Figueira da Foz tinha 6. 

As zonas balneares não eram as únicas a terem casinos e salas de jogo, cedo, houve um 

contágio a todas as zonas do país, e mesmo em feiras e romarias, improvisavam-se 

locais de jogo da roleta em barracas que corriam o país. 

 

Após a implantação da República e em vésperas do início da Primeira Grande Guerra, 

as casas de jogo expandiram-se na capital. Em 1914 estavam legalizadas 4 casas de 

jogo em Lisboa, e em 1920 eram mais de 30. 

 

A conjuntura económica e social, fruto da guerra que teve como consequência a subida 

de preços, baixa dos salários reais, desemprego, pobreza, especulação e instabilidade 

politica, aumentou a importância do fenómeno do jogo (que propõe o lucro rápido, 

ditado pela sorte como um remédio miraculoso à precariedade da vida comum e como 

alternativa à mobilidade social). 

 

No século XX a legalização do jogo ir-se-á materializar no decreto-lei nº 14.643 de 3 

de Dezembro de 1927 que estabeleceu regras específicas para o jogo lícito do nosso 
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país, e onde se assume pela primeira vez que jogar é humano, pelo que o jogo deveria 

ser regulamentado e rigorosamente fiscalizado pelo Estado. 

 

A divisão dos bilhetes da lotaria em cautelas proporcionou permitir às camadas sociais 

com menores recursos económicos o acesso ao jogo, e provocou no século XIX e XX a 

proliferação de Agentes e revendedores, os Cambistas e os Cauteleiros. 

 

A Europa, com maior tradição histórica das lotarias, tem sido o bloco continental líder 

de vendas do sector. Segundo Vaquinhas (2006), em 1992, em França, um em cada 

dois adultos jogava, e o valor despendido em apostas, era em média superior às 

quantias gastas em livros ou jornais. As Lotarias Nacionais Portuguesa e Espanhola são 

as duas lotarias mais antigas do Mundo. (Matoso, 2004). 

 

Em Portugal os jogos permitidos são os que ocorrem no casino e os que estão a cargo 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o combate ao jogo clandestino tem merecido 

preocupação por parte do Governo, uma vez que os montantes arrecadados por este tipo 

de jogos não são devolvidos à sociedade para fins beneficentes. 

Assim, e para além do reforço das medidas jurídicas, administrativas e penais, tem-se 

adotado também o lançamento de novas modalidades de jogo que possam ser mais 

aliciantes que aquelas praticadas no jogo ilegal, como por exemplo o loto, o totobola e 

o jackpot.  

 

Os jogos são a receita principal da Santa Casa da Misericórdia, e são estes lucros que 

lhe permitem exercer a maior obra de beneficência e solidariedade que o país tem. 
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Os jogos da SCML dividem-se em dois grandes grupos: lotarias e apostas mútuas. Os 

Jogos de Lotaria são jogos que dependem exclusivamente da sorte e cuja participação 

se faz através da escolha de uma determinada quantidade de números ou símbolos de 

um conjunto, do qual são extraídos os números ou símbolos premiados. 

As lotarias são jogos de extração, de escolha aleatória e em que os números são dados, 

sendo que a participação do jogador se esgota na compra do bilhete e se caracteriza 

pela sua natureza passiva. 

Os Jogos de Apostas Mútuas são jogos em que cada jogador ao adivinhar um dado 

resultado ganha uma parcela igual da porção total do prémio para o qual contribuiu.  

Assim, as lotarias diferem das apostas mútuas essencialmente no modo como são 

definidos os prémios e o risco que representam para o operador. 

Enquanto os mecanismos dos típicos jogos de lotaria admitem um prémio que pode ser 

superior às vendas totais desse jogo para um dado concurso, os jogos de apostas mútuas 

baseiam-se num esquema de jogo que cria prémios a partir das contribuições de todos 

os jogadores para esse concurso. 

 

O Departamento de Jogos da SCML comercializa atualmente três tipos de jogos de 

Lotaria: a Lotaria Clássica; a Lotaria Popular e a Lotaria Instantânea.  

 

A Lotaria Nacional Clássica foi criada em 1783 e a Lotaria Nacional Popular em 1987.  

O lançamento da Lotaria Popular esteve relacionado com a necessidade de combater o 

jogo ilegal e promover o jogo dos indivíduos com um rendimento mais baixo. 

A diferença entre as duas lotarias encontra-se no preço do bilhete (ou fracção). A 

Lotaria Popular oferece um jogo mais acessível, permitindo a referida conquista de um 

público com menor poder de compra. 
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As estruturas de prémios das duas lotarias nacionais apostam num esquema de 

atribuição de muitos prémios pequenos (entre 2 e 150 euros) – cerca de 99% dos 

prémios que são atribuídos encontram-se nesta categoria - e apenas um prémio muito 

elevado é atribuído.  

A Lotaria Instantânea, também conhecida por “raspadinha”, foi criada em 1995. Este 

tipo de Lotaria apresenta um mecanismo de jogo distinto dos anteriores pois é a única 

em que o jogador recebe os seus prémios de imediato, não necessitando de esperar por 

um sorteio. Este tipo jogo é apresentado em bilhetes que escondem símbolos que se 

revelam ao rasurar uma película de segurança. Os prémios são atribuídos aos bilhetes 

que contenham uma combinação específica de símbolos. 

Como são oferecidos muitos prémios pequenos e só uma pequena quantidade de 

prémios mais altos, também este tipo de jogos comporta um risco muito reduzido para 

o operador.  

 

Os jogos de aposta mútua actualmente comercializados pelo departamento de jogos da 

SCML são: o Totoloto, o Loto 2, o Totobola, o Joker e o Euromilhões. 

 

O Totogolo era um produto de apostas mútuas desportivas, semelhante ao totobola 

(criado em 1998) que deixou de ser comercializado em 2004 devido à baixa adesão 

verificada. 

 

O Totoloto, criado em 1985 (através do DL n. 84/85 de 28 de março), é um jogo em 

que os jogadores escolhem seis números de um conjunto de 49 possibilidades. O 

apostador que acertar nos seis números sorteados ganha o primeiro prémio. Há também 
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prémios definidos para os apostadores que acertem em 5, 4 ou 3 dos números 

sorteados. 

 

Dado este contexto, as probabilidades de ganhar os prémios são as seguintes: 

 

Fonte: Ficha de produto da SCML 

 

O Loto 2 é outro sorteio do Totoloto, realizado às segundas-feiras e baseado no boletim 

do sorteio de sábado. 

 

O Totobola, criado em 1961, é um jogo de apostas mútuas desportivas que consiste em 

acertar nos resultados dos jogos de futebol. 

 

O Joker, criado em 1993, consiste num sorteio semanal de sete algarismos. É um jogo 

simultâneo com o totobola e/ou totoloto em que para jogar é necessário participar num 

destes jogos. Para se habilitar ao sorteio, o jogador tem de assinalar o quadrado do 

joker que está no boletim e efectuar o pagamento da aposta. 

 

O Euromilhões foi lançado em Fevereiro de 2004 na Espanha, França e Inglaterra, 

sendo que em Outubro de 2004 juntaram-se Portugal, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suiça e 

Luxemburgo. 
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Estabelecido numa plalaforma pluri-jurisdicional, o Euromilhões é um jogo da família 

dos Lotos, com sorteio semanal válido para todos os países aderentes e com um 1º 

prémio previsto de cerca de 15 milhões de euros. 

A principal razão do seu enorme sucesso são os montantes de prémios elevados, fruto 

da  cooperação  entre  os  vários  países  e  tambem por  os  prémios  terem sido  isentos  de  

imposto até muito recentemente (em 2013 e devido à conjuntura actual do país, a lei 

fiscal mudou e passou a tributar todos os grandes prémios em 20%). 

Outras razões para o sucesso do Euromilhões devem-se ao facto da base de jogadores 

ser muito mais vasta do que aquela que algum dos operadores nacionais envolvidos no 

jogo poderiam proporcionar com um jogo nacional e, por último, o preço da aposta ser 

mais do dobro do preço da aposta no loto nacional. 

 

O  Euromilhões  tem  um  sistema  de  jogo  inovador  com  duas  grelhas:  uma  com  50  

números onde são marcadas 5 hipóteses e outra com 9 “estrelas” onde são marcadas 2. 

Dado este contexto, a probabilidade de acerto é a seguinte: 

 

Fonte: Ficha de produto da SCML 
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Quando se analisa a evolução das vendas de jogos da SCML, verifica-se que o início da 

comercialização do Euromilhões foi um marco decisivo e bastante influenciador (tabela 

6). É possível verificar o grande impacto deste produto durante o ano de 2005 que 

provocou um aumento superior a 50% nas receitas totais. Por outro lado, e olhando 

para a variação das receitas de 2004 para 2005 dos outros produtos, parece ter havido 

alguma substituição: todos os produtos comercializados em 2005 sofreram uma 

diminuição de receitas sendo que os jogos de apostas mútuas (desportivas, lotos e 

joker) foram os que sofreram a maior diminuição. 

 

Verifica-se ainda que houve três anos com uma variação relativa negativa: 2001, 2007 e 

2008. 

Os resultados menos satisfatórios de 2007 e 2008 podem ser explicados pelo 

abrandamento económico que se verificou na altura, fruto da crise do mercado 

hipotecário americano “subprime”.  

De acordo com dados estatísticos do Banco de Portugal, o PIB português e, 

consequentemente, a economia portuguesa, verificou uma queda desde agosto de 2007. 

A conjuntura económica registou em 2008 uma desaceleração, devido à crise financeira 

internacional, que se traduziu numa diminuição da confiança dos consumidores e, como 

tal, provocando a diminuição do consumo interno.  

 

Outro fator que pode explicar a variação negativa das receitas em 2007 e 2008, quando 

confrontadas com as receitas 2006, tem a ver com a introdução do Euromilhões em 

2004, que atingiu a maturidade em 2005 sendo que em 2006 já não existiu o efeito 

novidade e como tal, as receitas deste tipo de jogo, que representa a principal fonte de 

receitas dos Jogos Sociais, estabilizaram. 
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Tabela 6. Evolução das Receitas Totais de lotarias em Portugal  

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

Analisando a evolução das receitas da SCML por tipo de jogo (gráfico 1) , verifica-se 

que houve um aumento exponencial das receitas em 2005 fruto da comercialização do 

Euromilhões. O Euromilhões, em 2009, representava mais de 70% das receitas dos 

Jogos Sociais (gráfico 2). 
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Gráfico 1. Evolução das receitas da SCML em Portugal por tipo de Produto (Milhões 

de Euros) 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

Gráfico 2. Peso relativo dos Produtos de Lotaria em Portugal (em 2009) 
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A nível Internacional, Portugal é um dos países que mais contribui para as receitas do 

euromilhões (gráfico 3). De acordo com o relatório e contas do departamento de jogos 

da SCML, Portugal, em 2009, contribuiu com 19,5% das receitas brutas, situando-se 

assim em 4º lugar, atrás da França, Espanha e Reino Unido. Em 2008 situava-se em 3º 

lugar. 

 

Gráfico 3. Proveitos Brutos do jogo Euromilhões 

 

Fonte: Relatório e Contas de 2009 do Departamento de Jogos da SCML 

 

Quando analisamos a evolução das receitas totais dos Jogos Sociais e do PIB per capita 

português ao longo dos anos (gráfico 4), podemos ver que de 2003 a 2006, com o 

crescimento do PIB houve um aumento proporcional das vendas de jogos de Lotaria. 

Em 2007 e 2008, com a diminuição do rendimento per capita, as vendas diminuem. Ou 

seja, neste período de tempo (de 2003 a 2008) existe uma correlação positiva entre o 
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PIB e as receitas de jogos. No entanto, esta tendência inverte-se em 2008. Em 2009, 

apesar de se ter registado uma diminuição do PIB per capita, houve um aumento das 

receitas dos jogos comercializados pelo Departamento de Jogos.  

Através do gráfico consegue-se perceber que as vendas per capita atingiram o seu 

máximo em 2006, ano que antecedeu a crise, com um valor de 157,23 Euros. 

 

Gráfico 4. Evolução receitas totais per capita e PIB per capita Português 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

No que concerne a evolução da procura de produtos de jogo de lotaria em percentagem 

do PIB (gráfico 5), podemos ver que o consumo de lotaria em Portugal representa 

menos que 1% do PIB. O único ano em que o consumo foi superior a 1% do PIB foi em 

2006, ano em que a procura deste tipo de produto atingiu o seu máximo. 
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Gráfico 5. Evolução receitas totais em percentagem do PIB 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

De acordo com o Relatório e Contas do Departamento de Jogos mais recente, o volume 

de vendas dos jogos de lotarias atingiu um novo record em 2013 acumulando um valor 

de cerca de 1.790 Milhões de Euros (o que reflete um aumento de 3,5% em relação a 

2012).       

        

Gráfico 6. Vendas totais de jogos de Lotaria em 2012 e 2013 (milhões de Euros) 

   

 

Fonte: Relatório e Contas de 2013 
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Estes valores contrariam a tendência de mercado, informada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE ) que indica que a economia portuguesa registrou uma queda de 1,4% 

do PIB em 2013. No que respeita a repartição por tipo de jogo, constata-se que houve 

um grande aumento, em proporção do total, de vendas brutas de produtos de lotaria 

instantânea. 

 

Gráfico 7. Repartição das vendas por jogo de lotaria 2012 e 2013 

 

 

Fonte: Relatório e Contas de 2013 

 

Na tabela seguinte é possível ver que os prémios em Portugal, em 2013, representaram 

cerca de 56% do valor das vendas. Após as deduções das remunerações e impostos, 

acrescidos os prémios caducados, juros e dividendos e deduzidos gastos gerais 

operacionais e financeiros no montante de 76.558 mil euros, os resultados disponíveis 

acumularam o montante de cerca de 618 milhões de Euros. 
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Tabela 7. Demonstração de Rendimentos obtidos em 2013 (milhares de Euros) 

 

Fonte: Relatório e Contas de 2013 

 

Estes valores vão ao encontro das teorias que indicam que as lotarias são uma forma 

regressiva de taxação. O consumo em lotaria instantânea aumentou, num período que é 

marcado pela recessão económica do País, o que indica que os indivíduos de baixo e 

médio rendimento estão a ser atraídos para este tipo de jogo.  

 

De acordo com Relatório e contas, o resultado disponível de 2013 foi todo distribuido 

em prol da sociedade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

Gráfico 8. Repartição do Resultado disponível por ação social em 2013. 

 

 

Fonte: Relatório e Contas de 2013 

 

Esta política de distribuição de resultados para a sociedade faz o Departamento de 

Jogos da Santa Casa de Misericórdia, segundo o Relatório e Contas de 2013 e de 

acordo com a tabela abaixo, detentor de níveis de performance acima da média 

europeia quanto a vendas per capita e retorno à sociedade. 

 

Tabela 8. Níveis de performance de retorno à sociedade 

 

Fonte: Relatório e Contas de 2013 

 

Denota-se aqui uma preocupação da SCML em fazer o seu papel de redistruibuição 

para a sociedade. 
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6.3 Comparação das Lotarias em Portugal com as de outros Países 

 
 
De acordo com os dados do Almanaque La Fleur de 2009, as vendas mundiais de 

Lotarias em 2008 atingiram o valor de 227.2 mil milhões de USD um aumento de cerca 

de 1,3% em relação a 2007 (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Vendas Mundiais por tipo de jogo (em milhares de milhões de USD) 

 

Fonte: Dados Almanaque La Fleur 2009, com tratamento próprio 

 

O Lotto representou a maioria das vendas, explicando 37.9% do total das vendas de 

Lotarias (86 mil milhões). Este tipo de jogo, juntamente com o jogo instantâneo, 
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acumularam cerca de 65,11% do total de vendas, o que corresponde a mais de metade 

das vendas de produtos de lotaria em 2008 (gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Vendas Mundiais de 2008 por tipo de jogo 

 

Fonte: Dados Almanaque La Fleur 2009, com tratamento próprio 

 

Tabela 9. Média de Vendas em 2008 por continente e comparação com Portugal 

Continente Nr. de Países 
Vendas 

(US$Milhões) 
Vendas/GDP 

(%) 
Vendas per 
Capita ($) 

Africa 19 831.05 0.055 1.76 
América Central e do Sul 10 7,070.49 0.212 23.44 
América do Norte 3 61,228.68 0.355 136.81 
Asia/Médio Oriente 12 44,950.72 0.226 15.67 
Australia & Nova Zelandia 2 3,529.58 0.385 140.17 
Europa 36 109,502.37 0.623 165.95 
Total 82 227,112.90 0.376 47.56 
Portugal 1 1,819.80 0.738 170.44 

Fonte: Dados Almanaque La Fleur 2009, com tratamento próprio 

 

A tabela 9 mostra a média de vendas de lotaria em 2008 por continente. De acordo com 

a informação pode-se concluir que o continente Europeu é aquele onde se consome 
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mais este tipo de produto. Em Portugal, em 2008, houve um consumo médio superior a 

170 Euros por pessoa. Este valor supera a média Europeia e a média mundial, 

demonstrando que os Portugueses têm apetência para o jogo de lotaria. 

Importa assim, saber quais são os países com maior tendência para o jogo. O gráfico 11 

mostra a repartição relativa das vendas mundiais pelos 9 países com maior 

representatividade. 

 

Gráfico 11. Vendas Mundiais de 2008 por País 

 

Fonte: Dados Almanaque La Fleur 2009, com tratamento próprio 

 

Os maiores mercados de lotarias Mundiais em 2008 eram os EUA, Itália, Espanha, 

China, França, Japão, Alemanha, Grécia e Reino Unido (ver gráfico 11). Juntos, esses 

países acumularam quase três quartos do total das vendas mundiais de lotarias em 2008 

(de mais de 227 milhares de milhões de USD). 

O mercado dos EUA é de longe o maior mercado de jogo de lotaria mundial sendo que 

somente ele corresponde a cerca de 25% do total das vendas mundiais. 
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Tabela 10. Posição das vendas de Lotarias de 2008 per capita por País (USD) 

País PCS ($) Pos. País PCS ($) Pos. País PCS ($) Pos. 

Singapore 927.58 1 Taiwan 97.34 28 South Africa 7.96 56 

Greece 728.54 2 Japan 92.41 29 Latvia 7.64 57 

Italy 454.27 3 Netherlands 91.92 30 Macedonia 4.65 58 

Austria 408.56 4 Jamaica 89.21 31 Burkina Faso 4.53 59 

Finland 396.40 5 Argentina 84.62 32 Philippines 4.18 60 

Spain 380.06 6 Hungary 83.29 33 Cote d'Ivoire 3.33 61 

Denmark 324.20 7 Malaysia 72.12 34 Senegal 3.04 62 

Norway 323.56 8 Korea, South 70.11 35 Morocco 3.01 63 

Luxembourg 306.55 9 Slovenia 57.21 36 Ghana 2.88 64 

Cyprus 304.37 10 Slovakia 47.31 37 Togo 2.20 65 

Ireland 271.45 11 Costa Rica 45.03 38 India 1.87 66 

Malta 244.71 12 Czech Rep. 40.43 39 Benin 1.43 67 

Switzerland 225.19 13 Estonia 34.41 40 Peru 1.02 68 

France 224.54 14 St. Lucia 32.46 41 Kazakhstan 1.01 69 

Sweden 201.76 15 Poland 30.45 42 El Salvador 0.95 70 

Israel 193.53 16 Croatia 29.73 43 Niger 0.87 71 

U.S. 178.53 17 Uruguay 27.04 44 Moldova 0.79 72 

Canada 177.74 18 Lebanon 22.26 45 Gambia 0.71 73 

Portugal 170.44 19 Thailand 19.64 46 Ukraine 0.53 74 

Belgium 155.55 20 Chile 16.71 47 Algeria 0.37 75 

Australia 144.63 21 Turkey 13.68 48 Congo 0.25 76 

Germany 141.87 22 Brazil 12.48 49 Kenya 0.23 77 

U.K. 120.70 23 Mauritius 11.97 50 Ethiopia 0.13 78 

New Zealand 117.70 24 China 11.56 51 Zimbabwe 0.11 79 

Hong Kong 114.87 25 Lithuania 11.12 52 Mozambique 0.10 80 

Iceland 104.79 26 Romania 11.04 53 Madagascar 0.08 81 

Panama 103.67 27 Bulgaria 9.97 54 Mali 0.01 82 

      Mexico 8.96 55       

Fonte: Dados Almanaque La Fleur 2009, com tratamento próprio 

 

Os dados da Tabela 10 mostram uma grande variação ao nível de gastos com atividades 

de jogos de lotaria por habitante. Diferenças no tamanho do sector do jogo, juntamente 

com as diferenças nos níveis de rendimento e nas atitudes dos Países quanto ao jogo 

resultam em grandes diferenças nas vendas per capita em jogos de lotaria. Os valores 
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de vendas de lotaria per capita em 2008 variaram desde um máximo de 927,58 USD no 

caso de Singapura para um mínimo de 0,01 USD em Mali. A média mundial é de 47,56 

USD (tabela 9). 

Portugal apresenta um valor médio de vendas de lotaria per capita de 170,44 USD 

ocupando assim a 19ª posição do ranking de maiores consumidores de produtos de 

lotaria. 

 
 

6.4 Análise dos Resultados e Conclusões 

Em Portugal, a lotaria teve sempre uma conotação fortemente ligada ao apoio social. A 

primeira concessão foi dada a favor da “casa dos enjeitados” e a total exploração da 

Lotaria foi concedida em 1783 a favor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com a 

estipulação  que  os  lucros  seriam  atribuídos  ao  Hospital  Real  dos  Enfermos,  ao  Asilo  

dos expostos e à Academia Real das Ciências de Lisboa. Ainda hoje, o jogo de lotaria 

em Portugal é explorado em monopólio pela Santa Casa de Misericórdia. Noutros 

Países, como por exemplo Espanha, apesar de também ser em regime de monopólio, a 

sua exploração é feita pela Direcção-Geral do Tesouro, o que dá a este tipo de produto 

uma conotação não tão social e para o “bem” como em Portugal. 

Em 2005 houve um aumento exponencial das receitas das Lotarias em Portugal, fruto 

da comercialização do Euromilhões. Portugal é um dos países que mais contribui para 

as receitas do euromilhões e, uma vez que tem um dos PIB per capita mais baixos da 

Europa, pode ser indicador que este tipo de jogo tem características de 

regressivividade. 

Analisando mais ao detalhe a regressividade dos jogos de lotaria em Portugal, 

verificámos de 2003 a 2007 uma correlação positiva entre o PIB e as receitas de jogos. 
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No entanto, esta tendência inverteu-se em 2008. Em 2009, apesar de se ter registado 

uma diminuição do PIB per capita, houve  um  aumento  das  receitas  dos  jogos  

comercializados pelo Departamento de Jogos. As vendas de Lotarias per capita 

atingiram o seu máximo em 2006, no ano que antecedeu a crise. Ou seja, verifica-se 

que em Portugal, a crise levou a um aumento do consumo de produtos de lotaria. Este 

resultado vai ao encontro das teorias que justificam que o jogo de lotaria pode ser 

explicado pelo contexto em que o indivíduo se insere e à tensão e frustração que a 

sociedade e a economia provocam. Neste caso, a diminuição do PIB per capita e o 

aumento do desemprego, leva a um aumento das desigualdades e, consequentemente ao 

aumento da frustração e tensão dos indivíduos. 

Portugal,  a  par  com  a  Espanha,  é  um  dos  países  com  maior  coeficiente  de  GINI  da  

União Europeia e como tal com maior desigualdade. Estes países estão também entre 

aqueles que consomem mais produtos de lotaria na Europa, o que indica que, de facto, 

a frustração no trabalho e na vida, tal como preconizado por Devereux (1949) e 

Herman (1967) leva a um aumento da propensão para jogar. O jogo vai assim 

providenciar a oportunidade de ganhar o sentimento de confiança e de controlo que não 

encontram no emprego e no dia-a-dia.  

Em 2013, verifica-se novamente esta tendência quando o volume de vendas dos jogos 

de lotarias atingiu um novo record num ano em que a economia portuguesa registrou 

uma queda de 1,4% do PIB. Quando se analisa ao detalhe onde houve o grande 

aumento  de  vendas,  verifica-se  que  os  produtos  de  lotaria  instantânea  tiveram  um  

aumento da procura na ordem dos 12%. Como vimos anteriormente, a lotaria 

instantânea é aquela que mais atrai os indivíduos de baixo e médio rendimento, com 

menor nível de educação, e os mais jovens. Os dados apontam que, talvez haja aqui 
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alguma desproporcionalidade de consumo pelo que deverão ser tomadas medidas para  

reduzir o seu impacto nestes grupos e a eventual dependência neste tipo de produto. 

Verificou-se, que Portugal é um dos Paises europeus que mais distribui o resultado para 

a sociedade, o que demonstra que a SCML tem consciência desta desproporcionalidade 

e procura fazer o seu papel de redistruibuição para a sociedade. 
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7. A EVOLUÇÃO E AS DETERMINANTES DO JOGO EM 

PORTUGAL 

 

7.1 A evolução das Receitas por distrito para o período de 2000 a 

2008 

Fazendo uma análise da evolução das vendas de jogo de apostas mútuas por Distrito 

(gráfico 12), verifica-se que Lisboa é o distrito que mais contribui, em valores 

absolutos, para as receitas de jogos de apostas mútuas da SCML. A Lisboa segue-se o 

Porto, Setúbal e Braga. Pode-se entender que tal acontece pois são os distritos em 

Portugal com maior densidade populacional.  

 

Gráfico 12. Evolução das Receitas totais de jogos de apostas mútuas por Distrito 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 
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Fazendo uma avaliação da contribuição per capita por distrito (gráfico 13), verifica-se 

que Faro, que em termos absolutos está em 5º lugar, apresenta-se agora como o distrito 

Português onde se consome mais este tipo de jogos por pessoa. 

 

Gráfico 13. Evolução das Receitas per capita de jogos de apostas mútuas por Distrito 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

Fazendo o confronto entre os gastos nestes produtos de lotaria e o ganho médio anual 

disponível por habitante (gráfico 14), verifica-se que Lisboa e Setúbal, apesar de terem 

os maiores ganhos médios por habitante, apresentam vendas per capita inferiores a 

Faro. Aqui aparenta haver uma atitude diferente em relação ao jogo. 
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Gráfico 14. Receitas totais per capita e Ganho médio anual por distrito em 2008 
(Euros) 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

Fazendo o confronto entre os gastos per capita nestes  produtos  de  lotaria  e  o  ganho  

médio anual disponível por habitante (gráfico 14), verifica-se que Lisboa e Setúbal, 

apesar de terem os maiores ganhos médios por habitante, apresentam vendas per capita 

inferiores a Faro. Aqui aparenta haver uma atitude diferente em relação ao jogo. 

O gráfico  15,  que  mostra  a  relação  entre  as  receitas  dos  jogos  de  apostas  mútuas  e  o  

rendimento  médio  anual,  demonstra  a  tendência  apontada:  Faro  é  o  distrito  onde,  em 

relação aos rendimentos disponíveis, se consome mais este tipo de produtos, seguindo-

se Portalegre e Lisboa. O grande consumo em Lisboa pode ser explicado pelo 

rendimento elevado e pela maior disponibilidade de pontos de venda e de mediadores. 

O consumo em Faro e Portalegre deverá ter por base outra explicação, pois os 
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rendimentos e disponibilidade de postos de venda são inferiores a outros distritos que 

apresentam piores resultados. 

 

Gráfico 15. Receitas totais em percentagem do Rendimento Médio Anual por distrito 
em 2008 

 

Fonte: Dados SCML, com tratamento próprio 

 

De acordo com o INE, Portalegre foi o distrito de Portugal que em 2008 teve pior 

desempenho em termos de conclusão do ensino secundário (tabela 11). Assim, uma 

razão que pode explicar o maior gasto em produtos de apostas mútuas em relação ao 

rendimento disponível em Portalegre pode ser o menor entendimento e percepção da lei 

das probabilidades. 
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Tabela 11. Taxa Média de conclusão do secundário por distrito Português em 2008 

 

Fonte: INE 

 

7.2 Características do Consumidor de Lotarias Português 

O Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica (CEA-UCP) realizou em 

2005, a pedido do Departamento de Jogos da SCML, um estudo de caracterização dos 

consumidores de jogos sociais e de análise estratégica do mercado dos jogos, 

abrangendo quer os jogos sociais, quer a sua envolvente concorrencial.  

 

Para tanto foram levadas a cabo recolhas exaustivas de informação, quer de carácter 

primário quer de carácter secundário. Em particular, e no que diz respeito às fontes 

primárias de dados, foram realizados três inquéritos aos consumidores (um dos quais de 
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âmbito  Nacional)  e  um  estudo  de  cliente  mistério  cujo  trabalho  de  campo  foi  da  

responsabilidade da empresa Ibermarketing.  

A população-alvo do inquérito correspondeu ao universo dos cidadãos residentes no 

territorio, com idade igual ou superior a 18 anos. O estudo concluiu que cerca de 

metade da população é jogadora. 

De um total de 1963 inquiridos, 1026 (52,3%) afirmaram ter jogado nos seis meses 

anteriores ao inquérito enquanto os restantes 937 se dividem entre aqueles que num 

periodo da sua vida jogaram com regularidade (13,5%) e aqueles que nunca jogaram 

com regularidade (34,2%). 

Esta situação é resultado do quase-monópolio que a SCML dispõe para explorar o 

mercado dos jogos em Portugal. No entanto, conclui o estudo, os montantes apostados 

tendem a ser baixos.  

No caso do Totoloto, Loto2 e Joker cerca de um apostador em cada três gasta, em 

média, menos de 5€ por mês no conjunto dos três jogos. Mesmo a maioria dos 

jogadores regulares (isto é, aqueles que jogam semanalmente) tendem a apostar 

montantes relativamente baixos.  

No conjunto dos 3 jogos, um jogador regular dos segmentos da população onde a 

penetração é maior gasta em média entre 220 e 280 euros por ano em apostas (o que 

corresponde a cerca de 18 a 23 €/mes). 

 

O estudo conclui ainda que, embora os jogos cheguem a praticamente toda a população, 

os vários estratos socioeconômicos participam no mercado com graus de intensidade 

diferentes e através de combinações de jogos também diferentes. 

A análise dos dados recolhidos revelou que os grupos sociodemográficos onde o peso 

dos jogadores regulares é maior do que a média são os seguintes: 



146 
 

 Sexo masculino (cerca de 6 jogadores regulares em cada 10 são homens); 

 Idade compreendida entre os 35 e os 54 anos (50% dos jogadores regulares); 

 6 a 12 anos de escolaridade (52% dos jogadores regulares); 

 Rendimento mensal do agregado familiar entre os 500 e os 1500 euros (65%); 

 Trabalhadores não especializados (quer qualificados, quer não qualificados). 

 

7.3 Determinantes da procura do jogo de lotaria em Portugal 

Esta secção analisa a evolução do jogo em Portugal por distrito, no período 2004-2008. 

Para  melhor  entendermos  as  determinantes  da  procura  de  produtos  de  lotaria  em  

Portugal, recolhemos informação das vendas anuais de produtos de lotaria, por distrito, 

nos Relatórios e Contas do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericordia, bem 

como  informação  da  Base  de  Dados  do  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE).  Os  

resultados obtidos sugerem que as determinantes do jogo em Portugal não diferem 

substancialmente das determinantes do jogo ao nível internacional. 

 

7.3.1 Especificação do modelo econométrico para Portugal 

 

7.3.1.1 Variável Dependente 

Os dados das vendas de Lotarias por distrito correspondem às vendas anuais de 2004 a 

2008 dos jogos Totobola, Totogolo, Loto 1, Loto 2, Joker e Euromilhões.  

A variável dependente Y corresponde às vendas agregadas dos produtos de lotaria 

(somatório das vendas de Totobola, Totogolo, Loto 1, Loto 2, Joker e Euromilhões) a 

dividir pela população residente no distrito com mais de 15 anos. A fonte estatística foi 

o INE- Instituto Nacional de estatística. 
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7.3.1.2 Variáveis Explicativas: Hipóteses 

 

H1. Quanto maior o rendimento médio anual, maior será a despesa no jogo 

 

O rendimento tem sido identificado como um dos factores mais importantes para 

explicar a procura de produtos de lotaria (ver Friedman e Savage,1948, Blalock e 

outros, 2007).  

Porque estamos interessados em analisar se os distritos mais pobres consomem mais 

produtos de lotaria, usamos como variável explicativa o ganho médio anual (GMA). 

Esta variável corresponde ao Ganho Médio Mensal por distrito, obtido da base de 

dados do Instituto Nacional de Estatística, multiplicado por 14 meses.  

 

H2. Quanto maior o nível de educação menor serão as despesas no jogo 

 

O nível de educação dos distritos (EDUCAÇÃO)  é  medido  pela  Taxa  Média  de  

Transição/Conclusão do secundário, obtida a partir dos dados do INE.  

Alguns autores encontraram uma relação inversa entre a educação e o consumo de 

produtos de lotaria (ver Scott e Garen,1994, e Rubenstein e Scafidi, 2002). 

 

H3. A despesa com o jogo varia consoante a idade 

 

De acordo com Clotfelter and Cook (1989), as pessoas com idades compreendidas entre 

25 e 64 são mais propensos a consumir produtos de lotaria. 

De forma a validar esta assumpção nacionalmente, 3 intervalos de idade foram 

considerados: AGE1- [15-24]; AGE2 - [25-64]; AGE3  - [65+]. A população com 
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idades nos intervalos considerados foi estabelecida como uma percentagem do total da 

população residente nos vários distritos e a fonte utilizada foi a base de dados do INE. 

 

H4: Quanto maior o rácio H/M maior será a despesa no jogo 

 

Os estudos sobre o jogo têm sugerido que os homens jogam mais que as mulheres 

(Clotfelter and Cook, 1989) e que têm uma maior predisposição para ter problemas de 

jogo que estas. 

A variável GenderRatio – Relação da população masculina residente no distrito com a 

população feminina residente no distrito obtido da base de dados do INE é usada para 

examinar esta convicção.   

 

H5. A despesa no jogo varia consoante a religião. 

 

Vários  estudos  têm  revelado  a  existência  de  uma  relação  entre  a  variável  religião  

(RELIGIÃO) e o jogo (Rubenstein e Scafidi 2002, e Giacopassi et al., 2006). 

 De forma a analisar o efeito da religião obteve-se do INE a variável Religion que 

corresponde à proporção de casamentos católicos por distrito (Casamentos católicos/ 

Total de casamentos celebrados)*100. Foram considerados somente os casamentos da 

religião católica e não de outras religiões (como ocorreu nos modelos do capítulo 5) 

porque em Portugal a maioria dos casamentos religiosos celebrados são católicos e a 

variavel Cristian, em Portugal, formada na sua maioria pela religião católica. 

O sinal esperado para esta variável é uma questão de evidência empírica. À partida não 

sabemos se os católicos casados jogam mais do que os outros. 
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7.3.2 Análise em Painel Usando os Estimadores de Efeitos Fixos e Efeitos 

Aleatórios 

 

7.3.2.1 Especificação do Modelo 

Para melhor entendermos os determinantes da procura de produtos de lotaria em 

Portugal, estimámos o seguinte modelo: 

 

Yit =  + X ít   + i t+ it  i = 1,…,n ; t=1,…,T 

 

Onde i é o distrito e t é o periodo de tempo. 

A variável dependente Y corresponde às vendas agregadas dos produtos de lotaria 

(somatório das vendas  de Totobola, Totogolo, Loto 1, Loto 2, Joker e Euromilhões) a 

dividir pela população residente no distrito com mais de 15 anos. 

  Xit é um vector (k x 1) das variáveis explicativas, como foram definidas 

anteriormenteo,   é um vector (k x 1) de coeficientes desconhecidos, a serem 

estimados,  é a ordenada na origem,  i corresponde ao efeito fixo ao nível de cada 

distrito ( e diferente de distrito para distrito no mesmo período de tempo), t é o efeito 

ao longo do tempo e comum para todos os distritos (afecta todos os distritos no mesmo 

período de tempo), it  é a variável aleatória assumida como normal e identicamente 

distribuida (IID) com E ( it) = 0 e  Var( it) = 2    > 0.  

As características do distrito, incluídas no vector Xit ,consistem no ganho médio anual, 

educação, idade, género e religião. 
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7.3.2.2 Análise dos Resultados 

 
Especificámos três modelos de regressão. No primeiro modelo (Tabela 12), estamos 

particularmente interessados em testar a hipótese da relação entre as vendas de produtos 

de lotarias e o rendimento, bem como analisar a existência de um máximo. 

 

No segundo modelo (Tabela 13) incluímos todas as variáveis. 

 

No terceiro modelo (Tabela 14), dada a forte correlação das variáveis relacionadas com 

a idade, estimámos uma equação, excluindo estas variáveis.  

 

O teste F rejeita a utilização do estimador de Mínimos Quadrados em todas as equações 

o que indica que temos de usar o teste de Hausman para decidir qual o melhor 

estimador, modelo, a aplicar: se o estimador de efeitos aleatórios (EA) ou o estimador 

de efeitos fixos (EF).  

 

O teste de Hausman sugere que usemos o estimador de efeitos aleatórios na equação 1 e 

o estimador de efeitos fixos nas equações 2 e 3. 

 

As tabelas abaixo mostram os resultados para os três estimadores, ou modelos 

estimados com cada um dos estimadores. 
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Tabela 12. Equação estimada: parábola (Variável Dependente: Vendas agregadas per 

capita) 

    
MMQ 

  
Modelo Efeitos 

Fixos   
Modelo Efeitos 

Aleatórios   

Constante 
 

-70,79 
 

- 
 

-157,15 
 

  
-0,24915 

   
-0,75040 

 GMA 
 

2,23E-02 0,05 0,04 

  
0,43015 

 
2,19570 ** 1,05727 

 GMA2 
 

-3,83E-07 
 

-2,11E-06 
 

-1,30E-06 
 

  
-0,16707 

 
-1,75598 * -0,75675 

 N   100   100   100   

        R2 Ajustado 
 

0,176702 
 

0,535515 
 

0,172645 
 

        F test of A,B = Ai,B 

   

F(19,78) = 4,9438 

    
P-value = 0,0000 

        
Teste de Hausman (H0: RE vs FE) 

    

CHISQ(0)=0,000 
P-value = 1,0000  

               

Estatísticas-t (corrigidas da heteroscedasticidade) estão em parentesis. 
  * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%        

 

De forma a analisarmos se a relação existente entre as vendas de lotarias e o 

rendimento tinha a forma de um U invertido especificámos uma função quadrática só 

com  a  variável  GMA  (rendimento  médio  anual),  e  o  seu  quadrado  com  variáveis  

explicativas.  

A Tabela 12 apresenta os resultados da estimação para cada um dos modelos (MMQ, 

EF e EA). O teste de Hausman indica que o melhor modelo a usar é o modelo dos 

efeitos  aleatórios  (a  hipótese  nula  não  é  rejeitada).  Como  podemos  ver,  ambas  as  

variáveis não são significativas pelo que não nos é possível, com esta estimação, aferir 

sobre a existência de um máximo.  
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Tabela 13. Equação estimada: modelo completo (Variável Dependente: Vendas 

agregadas per capita) 

    
MMQ 

  
Modelo Efeitos 

Fixos   
Modelo Efeitos 

Aleatórios   
Constant 

 
2361,01 

 
- 

 
1042,43 

 
  

5,43789 
   

1,80328 
 GMA 

 
-3,16E-03 

 
-1,29E-02 

 
1,37E-02 

 
  

-0,09380 
 

-0,43169 
 

0,46438 
 GMA2 

 
-1,60E-07 

 
1,10E-07 

 
-7,05E-07 

 
  

-0,11682 
 

0,09150 
 

-0,58253 
 Educação 

 
-299,91 

 
-162,82 

 
-269,38 

 
  

-6,11323 *** -4,63907 *** -8,58474 *** 
AGE1 

 
-4435,09 

 
-3722,32 

 
-3635,07 

 
  

-4,83000 *** -2,90820 *** -3,79898 *** 
AGE2 

 
-2008,64 

 
-291,36 

 
-971,97 

 
  

-3,44506 *** -0,41599 
 

-1,53477 
 AGE3 

 
-1904,65 

 
-1204,20 

 
-1233,16 

 
  

-5,16874 *** -1,35552 
 

-2,89933 *** 
GenderRatio 

 
60,66 

 
109,45 

 
393,41 

 
  

0,39374 
 

0,12874 
 

2,16262 ** 
Religião 

 
-55,06 

 
215,88 

 
97,30 

 
  

-1,15542 
 

5,95102 *** 2,27613 ** 
N   72   72   72   

        R2 Ajustado 
 

0,748263 
     

        F test of A,B = Ai,B 

   

F(17,46) = 9,4755 

    
P-value = 0,0000 

        Teste de Hausman (H0: RE vs FE) 
    

CHISQ(2) =31,263 
P-value = 0,0000 

 
              
Estatísticas-t (corrigidas da heteroscedasticidade) estão em parentesis. 

  * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%        
 

Nesta regressão, o teste de Hausman indica que o melhor estimador a utilizar é o 

estimador  de  Efeitos  Fixos  (a  hipótese  nula  é  rejeitada).  Os  resultados  do  modelo  de  

efeitos fixos mostram que as variáveis estatisticamente significativas na explicação das 

vendas de produtos de lotaria em Portugal são a educação, a idade e a religião. 

(i) A variável educação apresenta-se muito significativa (a 1%) indicando que o 

aumento da taxa de conclusão do secundário de 1% leva à diminuição em cerca de 

163€ das vendas do distrito.  
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(ii) A variável AGE1 apresenta-se bastante significativa (a 1%) indicando que o 

aumento  de  1%  das  idades  entre  os  15  e  os  24  anos  num  distrito  leva  a  uma  

diminuição de cerca de 3.700€ das vendas de lotarias nesse distrito. As variáveis 

AGE 2 e AGE 3 não se apresentaram como significativas neste modelo. 

(iii) A variável Religião apresenta-se muito significativa (nível de significância de 1%) 

e indica-nos que, como esperado, o aumento de 1% da proporção de casamentos 

católicos  num  distrito  leva  ao  aumento  das  vendas  de  produtos  de  lotaria  desse  

distrito em cerca de 215€. 

 

Tabela 14. Equação estimada sem as variáveis relacionadas com a idade (Variável 

Dependente: Vendas agregadas per capita) 

    
MMQ 

  
Modelo Efeitos 

Fixos   
Modelo Efeitos 

Aleatórios   
Constante 

 
-441,85 

 
- 

 
-699,33 

 
  

-1,39853 
   

-2,95863 
 GMA 

 
4,50E-02 

 
4,42E-02 

 
4,89E-02 

 
  

0,98236 
 

2,88720 *** 2,28003 ** 
GMA2 

 
-1,19E-06 

 
-1,67E-06 

 
-1,48E-06 

 
  

-0,58605 
 

-2,48634 ** -1,60631 * 
Educação 

 
-297,15 

 
-162,38 

 
-252,58 

 
  

-4,75880 *** -4,49154 *** -7,07069 *** 
GenderRatio 

 
451,01 

 
-824,34 

 
628,79 

 
  

1,67402 * -0,97328 
 

2,96827 *** 
Religião 

 
43,41 

 
169,44 

 
138,21 

 
  

0,60099 
 

5,88860 *** 3,16705 *** 
N   72   72   72   

        R2 Ajustado 
 

0,547234 
 

0,917252 
 

0,487169 
 

        F test of A,B = Ai,B 

   

F(17,49) = 18,823 

    
P-value = 0,0000 

        Teste de Hausman (H0: RE vs FE) 
    

CHISQ(1) =263,37 
P-value = 0,0000 

 
              
Estatísticas-t (corrigidas da heteroscedasticidade) estão em parentesis. 

   * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%        
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Como aconteceu na regressão 2, o teste de Hausman indica que o melhor modelo a 

utilizar  é  o  modelo  dos  Efeitos  Fixos  (a  hipótese  nula  é  rejeitada).  Os  resultados  do  

Modelo dos Efeitos Fixos mostram que as variáveis explicativas estatisticamente 

significativas são o rendimento médio (GMA), a educação e a religião. 

(i) O  GMA  é  estatisticamente  significativo  a  1%.  Os  resultados  indicam  que  o  

incremento de 1€ do RMA leva ao aumento de 0,0442€ das vendas agregadas de 

lotarias do distrito. O aumento da riqueza do distrito leva, em termos absolutos, ao 

aumento  do  jogo.  O  GMA2 é também significativo e o seu coeficiente 

negativo.Como esperado, as vendas de lotarias aumentam, com o aumento do 

rendimento médio, até um determinado valor do GMA, a partir do qual começam a 

decrescer. O valor do GMA no qual as vendas de lotarias atingem o seu máximo é 

13.208,15€. O correspondente valor de vendas per-capita é de 291,68€. Isto indica 

que as vendas de lotaria aumentam com o crescimento do GMA até ao ponto em 

que o GMA per-capita do distrito atinge os 13.208,15€, e a partir daí começam a 

diminuir. (conforme a figura seguinte).  

 

Figura: Máximo 

 

 



155 
 

(ii) Tal como sucedeu no modelo anterior, a variável educação apresenta-se muito 

significativa (a 1%) e o seu coeficiente estimado indica que o aumento da taxa de 

conclusão do secundário em 1% leva à diminuição em cerca de 162€ das vendas 

do distrito. 

(iii) A variável Religião apresenta-se muito significativa (a 1%) e o seu coeficiente 

estimado, positivo, indica que o aumento de 1% da proporção de casamentos 

católicos  num  distrito  leva  ao  aumento  das  vendas  de  produtos  de  lotaria  desse  

distrito em cerca de 169€. 

 

7.3.3 Análise em Painel Usando o Estimador OLS mais time dummies 

 
Para cada um dos jogos de lotaria, foi estimado um modelo de regressão, em que se 

usou o logaritmo natural das vendas per-capita como variável dependente e o GMA 

per-capita, a taxa de conclusão do secundário, a distribuição de idades e género e a 

religião como variáveis explicativas. 

        

O modelo econométrico especificado é o seguinte: 

Yit =  + X ít  + t+ it  i = 1,…,n ; t=1,…,T 

Onde Yit corresponde às vendas per-capita do Total (jogos totais), Totobola, Totogolo, 

Loto 1, Loto 2, Joker e Euromilhões no distrito i e no ano t; 

 Xit é um vector das características económicas e demográficas existentes no distrito i e 

no  ano  t;   Xit é  um  vector  (k  x  1)  das  variáveis  explicativas,  como foram definidas  

anteriormenteo,   é um vector (k x 1) de coeficientes desconhecidos, a serem 

estimados,  é a ordenada na origem, t é o efeito ao longo do tempo, it  é a variável 
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residual aleatória assumida como normal e identicamente distribuida (IID) com E ( it) 

=0 e  Var( it)= 2    >0.  

É assumido que as variáveis explicativas são exógenas.  

  

7.3.3.1 Análise Global e por Tipo de Produto 

 
A Tabela 15 apresenta os resultados da estimação em painel. Especificámos seis 

modelos: no primeiro modelo (regressão 1), estamos particularmente interessados em 

analisar os determinantes da procura das lotarias em geral. Nos outros cinco modelos, 

procura-se analisar as determinantes específicas da procura por tipo de produto. 

 

Tabela 15. Equação estimada por tipo de produto usando OLS mais time dummies. 

(Variável Dependente: Logaritmo Natural das vendas per capita da população 

residente no distrito por tipo de jogo) 
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Em todas as regressões, as variáveis que se mostram mais significativas são aquelas 

que dizem respeito à idade. Com uma significância a 1%, os resultados indicam que, 

em geral,  um aumento  da  percentagem da  população  com idades  entre  os  15  e  os  24  

implica um decréscimo de cerca de 30% das vendas de lotarias. 

O aumento da percentagem da população com idades entre os 25 e os 64 e da 

população com idade superior a 65 leva à diminuição das vendas de cerca de 12,8% e 

12,2%, respectivamente. 

O sinal do coeficiente da variável religião é negativa em todas as regressões e 

significativa a 5% na regressão total e na regressão Euromilhões, significativa a 10% na 

regressão respeitante ao Joker, sendo que nas restantes regressões não se apresenta 

significativa.  

Isto leva-nos a inferir que o aumento de 1% da proporção de casamentos católicos num 

distrito leva à diminuição das vendas agregadas de produtos de lotaria desse distrito em 

cerca de 0,54% ou, especificamente, à diminuição das vendas de Joker e de 

Euromilhões em 0,39% e 0,59%, respectivamente.  

 

A variável GMA só se mostra significativa na regressão 2, que diz respeito às vendas 

de Totobola, indicando-nos que a elasticidade da procura rendimento o Totobola é  -

1,34. Em valor absoluto a elasticidade é superior à unidade. Assim uma variação de 1% 

no rendimento provoca uma variação percentual (diminuição) nos gastos em produtos 

do Totobola maior (1,34%) do que o aumento do rendimento 

A variação em 1% do Gender Ratio implica o aumento de cerca de 1,27% das vendas 

per-capita de Euromilhões num distrito. Este resultado é consistente com o que era 

esperado. Nesta regressão, a variável é significativa a 10%.  
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7.3.4 Conclusão 

 
O estudo do jogo em Portugal chegou a resultados semelhantes aos encontrados noutros 

estudos a nível internacional. 

Partindo de dados ao nível regional (distrito) os resultados do capítulo sugerem que as 

despesas no jogo têm uma correlação positiva com o rendimento médio por distrito, 

mas que esta relação não é linear e tem a forma de um U invertido. Assim as despesas 

no jogo crescem com o rendimento médio até um máximo e depois decrescem com o 

aumento do rendimento. Esta relação em U-invertido encontra-se também nos estudos 

feitos considerando uma amostra de vários países. 

As conclusões do capítulo sugerem também que em Portugal a despesa no jogo 

decresce quando o nível de escolaridade aumenta e que a religião dominante no país – a 

religião católica- não é um impeditivo ao jogo. Pelo contrário, os católicos casados 

jogam mais, em média, do que aqueles que não são casados pela Igreja ou não são 

católicos. 

Esta análise e as suas conclusões incidem apenas sobre o jogo legal. Seria interessante 

fazer um estudo que incluísse a componente subterrânea ou ilegal. Com esta inclusão, 

os resultados obtidos poderiam ser diferentes e originar conclusões distintas às obtidas 

no presente estudo. 

A lotaria instantânea é aquela que mais atrai os indivíduos de baixo e médio 

rendimento, enquanto os indivíduos mais ricos, procuram outro tipo de produtos de 

lotaria. Por essa razão, o Estado poderia resolver o problema da desproporcionalidade 

do consumo de lotarias pelos mais pobres, através da retirada deste tipo de lotarias no 

mercado, no entanto, as lotarias instantâneas são também aquelas que contribuem mais 
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para a receita do Estado uma vez que representam cerca de 50% do total das receitas 

brutas com vendas de produtos de Lotaria. 
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8. CONCLUSÃO 

Esta investigação cumpriu com os objetivos propostos de fazer, numa primeira fase, a 

análise, a nível internacional, da regressividade das lotarias e das características 

socioeconómicas dos consumidores deste tipo de produtos e na segunda fase a análise 

socioeconómica da procura de produtos de lotaria em Portugal, os impactos deste tipo 

de produtos na sociedade e comparação dos resultados com os obtidos noutros países.  

Para tanto, foi inicialmente feita uma análise e descrição das abordagens existentes na 

literatura sobre sociologia económica e sua conexão com os jogos de Lotaria, 

seguidamente fez-se uma análise econométrica do consumo de lotarias internacional e 

por fim a análise do jogo de lotarias em Portugal e sua comparação com os resultados 

obtidos noutros Países. 

 

A nossa investigação Internacional baseou-se em dois estudos. O primeiro consistiu 

num  estudo  econométrico  em  painel,  com  dados  de  98  Países  e  15  anos,  onde  se  

avaliaram as principais determinantes da procura de lotarias ao nível mundial e onde se 

procurou identificar os factores que influenciam a motivação para o jogo dos 

indivíduos de diferentes países. O segundo estudo versou uma análise de regressão, 

com dados de 2004 para 80 países, onde se testaram algumas hipóteses teóricas, 

nomeadamente a hipótese de que as vendas de lotarias per-capita variam entre classes 

de rendimento e a hipótese que a elasticidade-rendimento da procura de produtos de 

lotaria varia entre classes de rendimento e se torna negativa nas classes de rendimento 

mais elevadas. Os nossos resultados sugerem que os países mais ricos consomem mais 

produtos de lotaria que os mais pobres e que, como tal, os jogos de lotaria não são 

regressivos, que existe uma relação inversa entre a educação e o consumo de produtos 

de lotaria, quando consideramos os jogos agregados e no caso dos jogos do tipo Keno, 
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que os indivíduos com idades entre os 15 e os 29 são os que consomem menos produtos 

de lotaria, sendo os mais velhos (com mais de 65 anos) os maiores consumidores destes 

tipos de produtos, que os homens jogam mais do que as mulheres e que existe uma 

maior probabilidade de terem problemas relacionados com o jogo quando comparados 

com a população geral, sendo que os homens preferem os jogos do tipo Draw e Toto. 

No que diz respeito à relação entre o jogo e a religião, os nossos resultados indiciam 

que quando se consideram os jogos agregados existe uma relação positiva entre a 

religião e o jogo sendo que os países Cristãos comercializam produtos de Lotto 

enquanto os países não cristãos comercializam mais jogos do tipo de Numbers.  

Quanto à verificação da regressividade das lotarias, atestou-se que as vendas de lotarias 

variam ao longo das classes de rendimento, sendo que, em todos os países, as variações 

no rendimento produzem sempre um efeito positivo, mas decrescente nas vendas de 

lotarias. Os nossos resultados também sugerem que pode existir um ponto de máximo 

após o qual as vendas diminuem. Em outras palavras, encontrou-se um ponto no qual as 

vendas de lotaria atingem um máximo e depois começam a decrescer, ou seja, a relação 

entre as vendas per-capita e o PIB per-capita apresenta-se como um U invertido. 

 

No estudo para Portugal fez-se uma análise em painel (5 anos e 22 distritos). Os dados 

foram fornecidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para o conjunto 

dos jogos e por tipo de jogo. Esta é uma abordagem comum usada pela chamada Nova 

Sociologia Económica. Fez-se também a análise da evolução histórica do jogo em 

Portugal, distinguindo os diferentes tipos de jogo. Os resultados obtidos sugerem que as 

despesas no jogo têm uma correlação positiva com o rendimento médio por distrito, 

mas que esta relação não é linear e tem a forma de um U invertido. Assim as despesas 

no jogo crescem com o rendimento médio até um máximo e depois decrescem com o 
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aumento do rendimento. Os resultados sugerem também que em Portugal a despesa no 

jogo decresce quando o nível de escolaridade aumenta e que a religião dominante no 

país – a religião católica- não é um impeditivo ao jogo, pelo contrário, os católicos 

casados jogam mais, em média, do que aqueles que não são casados pela Igreja ou não 

são católicos. 

A tabela abaixo resume os resultados dos estudos efectuados nesta investigação e faz 

um confronto com os resultados revistos na literatura: 

 

Fonte: Compilação do Autor 
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Da  análise  da  tabela  acima,  e  fazendo  o  confronto  dos  resultados  obtidos  a  nível  

internacional com os dados de Portugal, verifica-se que os resultados que obtivemos 

para Portugal são coincidentes com os principais resultados ao nível internacional. Ou 

seja, as características dos consumidores de produtos de lotaria Portugueses são 

semelhantes às características médias internacionais. No entanto, em Portugal, 

consome-se  mais  este  tipo  de  produtos  do  que  se  consome em média  quer  na  Europa  

quer no Mundo inteiro, sugerindo que os Portugueses têm grande apetência para o jogo 

de lotaria. O nível de tendência para o maior consumo pelos portugueses é tal que, em 

2008, Portugal apresentou um valor médio de vendas de lotaria per capita de 170,44 

USD ocupando assim a 19ª posição (em 82 países) do ranking de maiores 

consumidores de produtos de lotaria. 

 

Esta investigação permitiu no entanto obter alguns resultados que divergem da 

literatura existente. Ao contrário do preconizado pelos vários autores, por análise 

econométrica, o jogo de lotaria, quer internacionalmente quer em Portugal apresenta-se 

como uma taxa progressiva. Ou seja, quanto maior o rendimento da população, em 

termos absolutos, maiores as vendas de lotarias. No entanto, se repartirmos a população 

em classes económicas verificamos que os produtos de lotaria são um bem inferior para 

os indivíduos com PIB per capita elevado. Assim, apesar de haver uma correlação 

positiva  entre  as  vendas  de  lotarias  e  o  rendimento  da  população,  esta  relação  não  é  

linear e apresenta a forma de U invertido.  

 

Estes resultados estabelecem uma ligação entre a personalidade e o comportamento dos 

consumidores e podem dar um impulso para o uso da personalidade na pesquisa virada 

para o consumo. Do ponto de vista da gestão, os fornecedores de loterias podem usar 
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essas informações para desenvolver formas de segmentação, métodos de 

posicionamento e estratégias promocionais que sejam apelativas para as categorias de 

personalidades a nível geral e mudial. Eles podem usar esta informação, a fim de 

desenvolver novos produtos que agrupem os países em nichos de mercado e, portanto, 

aumentem as vendas. Do ponto de vista preventivo, os reguladores e os operadores da 

actividade de lotarias podem usar esta informação para responder ao problema do vício 

do jogo enquanto mantêm o seu negócio viável.  

Este estudo incorporou uma série de fatores que afetam o comportamento de compra de 

produtos de loteria. No entanto ainda há inúmeras questões que vão além do alcance do 

presente estudo que precisam ser investigadas. Por exemplo, neste estudo foram 

utilizados dados macroeconômicos. Outros estudiosos têm utilizado pesquisas e 

questionários para descobrir as características e determinantes do consumo dos 

produtos de Lotaria. Estas técnicas possibilitariam a descoberta de outras características 

nunca antes identificadas e permitiriam um aprofundamento e melhoramento quer das 

técnicas de comercialização do produto quer da prevenção dos riscos de víciação. 

 

Esta tese, com os seus dados, resultados e conclusões, quer a nível internacional quer a 

nível nacional, incidem apenas sobre o jogo legal. Seria interessante fazer um estudo 

que incluísse a componente subterrânea ou ilegal. Com esta inclusão, os resultados 

obtidos poderiam ser diferentes e originar conclusões distintas às obtidas. 

Os dados desta tese terminam em 2008 pelo que não foi possível analisar os efeitos da 

crise que iniciaram nesse ano. O uso de dados mais recentes permitiria validar a teoria 

que preconiza que as pessoas consomem mais jogo em períodos de crise por em 

desespero encontrarem neste tipo de produtos a única forma de escape. Por limitação de 

dados e outras restrições, não foi possível, nesta investigação, validarem-se grande 
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parte das teorias individualísticas comportamentais e de contexto. Nesta investigação 

foram usadas algumas variáveis que influenciam comportamentos e que dão uma 

vertente de contexto como o género, a idade e a religião. Não se considerou as variáveis 

políticas e culturais por indisponibilidade de serem usadas neste modelo. A 

metodologia utilizada (mais focada na análise econométrica) não permitiu a inclusão de 

variáveis mais contextuais pois não existem bases de dados que tenham essa 

informação. No entanto, este trabalho abre um novo caminho de investigação e 

inclusive faz uma sintetização da literatura que demonstra que é uma área que ainda 

merece exploração e informa que linhas de pesquisa futuras poderão aprofundar essa 

matéria: como por exemplo o uso de grupos focais, ou a análise experimental com 

grupos laboratoriais. O uso de um focus group e o desenvolvimento de alguns 

questionários permitiria alargar o conjunto de hipóteses e testar aquelas abordagens e 

assim entender  melhor  as  motivações  que  substanciam o  jogo  de  lotaria  em Portugal.  

Uma outra linha de investigação sugerida por este trabalho é comparar a SCML com 

Instituições  de  outros  Países  e  entender  se  o  efeito  de  apoio  social  tem  impacto  na  

decisão de compra de produtos de Lotaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estatística Descritiva e Matriz das Correlações do Capítulo 5 

 

Tabela 1A. Estatística Descritiva 

Variável OBS Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Total 1.267          89,87 USD        129,74 USD       0,00 USD     1.088,80 USD  

Lotto 883          50,28 USD          61,09 USD       0,00 USD        369,40 USD  

Numbers 388          25,91 USD          62,98 USD       0,01 USD        461,82 USD  

Keno 348          13,92 USD          38,35 USD       0,00 USD        373,19 USD  

Toto 649          16,07 USD          35,72 USD       0,00 USD        352,98 USD  

Draw 672          28,35 USD          62,76 USD       0,00 USD        451,07 USD  

Instant 980          16,07 USD          27,81 USD       0,00 USD        257,96 USD  

PCGDP 1.402   13.099,34 USD   12.342,07 USD   299,37 USD   82.092,79 USD  

EI 785  81,65% 19,53% 13,90% 99,33% 

AGE1 1.459  24,64% 3,86% 15,11% 32,90% 

AGE2 1.459  20,35% 3,54% 11,31% 32,03% 

AGE3 1.459  18,08% 6,19% 7,38% 30,69% 

AGE4 1.459  9,06% 5,13% 2,12% 21,60% 

SexRatio 1.459  95,42% 4,54% 80,70% 106,53% 

Christian 1.470  57,79% 35,39% 0,00% 100,00% 
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Tabela 2A. Matriz de Correlações considerando como variável dependente as vendas 

per-capita agregadas (Total). 

  Total PCGDP EI AGE 1 AGE 2 AGE 3 AGE 4 GenderRatio Christian 

Total 1 
       

  

PCGDP 0,8301 1 
      

  

EI 0,6210 0,8587 1 
     

  

AGE 1 -0,6695 -0,7396 -0,6082 1 
    

  

AGE 2 0,5649 0,7474 0,7178 -0,5050 1 
   

  

AGE 3 0,6425 0,8348 0,7880 -0,8233 0,7073 1 
  

  

AGE 4 0,6403 0,7968 0,7460 -0,8495 0,6009 0,9385 1 
 

  

GenderRatio 0,0825 -0,1198 -0,2449 0,2826 -0,0789 -0,3655 -0,4317 1   

Christian 0,3725 0,3960 0,5250 -0,3464 0,1639 0,3326 0,3912 -0,1238 1 

 

 

Anexo 2: Estatística Descritiva e Matriz das Correlações do Capítulo 7 

 

Tabela 3A. Estatística Descritiva 

Variável OBS Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Total 100 120.41 € 38.77 € 34.46 € 237.12 € 
Totobola 100 0.94 € 0.31 € 0.47 € 1.78 € 
Loto 1 100 18.08 € 9.28 € 4.15 € 50.72 € 
Loto 2 100 14.35 € 7.55 € 3.25 € 40.97 € 
Joker 100 4.50 € 2.20 € 1.04 € 11.66 € 
Euromilhões 100 82.54 € 42.09 € 6.08 € 189.73 € 
GMA 100 10,526.55 € 1,241.69 € 8,604.60 € 14,346.68 € 
Educação 72 71.64% 5.91% 53.61% 83.46% 
AGE1 100 12.29% 1.42% 10.25% 16.36% 
AGE2 100 53.53% 2.19% 49.47% 57.46% 
AGE3 100 19.51% 4.44% 12.40% 26.07% 
GenderRatio 100 94.07% 2.77% 88.47% 100.22% 
Católicos 100 50.78% 12.71% 20.88% 71.91% 
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Tabela 4A.Matriz das Correlações 

 

 

. 
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Anexo 3: Lista dos Países Analisados 

 

Albania  Ghana  Niger 
Algeria  Gibraltar  Norway 
Argentina  Greece  Panama 
Australia  Honduras  Peru 
Austria  Hong Kong  Philippines 
Belgium  Hungary  Poland 
Benin  Iceland  Portugal 
Bolivia  India  Puerto Rico 
Brazil  Ireland  Romania 
Bulgaria  Israel  Russia 
Burkina Faso  Italy  Senegal 
Burundi  Jamaica  Singapore 
Cameroon   Japan  Slovakia 
Canada  Kazakhstan  Slovenia 
Chile  Kenya  South Africa 
China  Korea, South  Spain 
Colombia  Latvia  Sri Lanka 
Congo  Lebanon  Suriname 
Costa  Rica   Lithuania  Sweden 
Cote d'Ivoire  Luxembourg  Switzerland 
Croatia  Madagascar  Taiwan 
Cyprus  Macedonia  Tanzania 
Czech Rep.  Malaysia  Thailand 
Denmark  Mali  Togo 
Dom. Rep.  Malta  Trinidad 
Ecuador  Mauritius  Tunisia 
Estonia  Mexico  Turkey 
Ethiopia  Moldova  U.K. 
Finland  Morocco  U.S. 
France  Mozambique  Ukraine 
Gabon  Netherlands  Uruguay 
Gambia  N. Zealand  Venezuela 
Germany      Zimbabwe 
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Anexo 4: Lista dos países distribuídos em 4 quartis baseados no GDP per-capita 

  
Vendas Totais per-capita 

de  2004 (em US$) 
Per-Capita GDP em PPP 

de 2004 (em US$) 
   
Quartil 1     
Ghana  2,59 224 
Ethiopia  0,20 756 
Niger  2,05 779 
Madagascar  0,16 857 
Congo  0,57 978 
Mali  0,03 998 
Benin  1,42 1.091 
Kenya  0,44 1.140 
Burkina Faso  3,17 1.169 
Mozambique  0,19 1.237 
Togo  4,57 1.536 
Ivory Coast  6,74 1.551 
Senegal  5,36 1.713 
Moldova  0,28 1.729 
Gambia  1,40 1.991 
Zimbabwe  0,12 2.065 
Bolivia  0,31 2.720 
India  2,95 3.139 
Morocco  7,08 4.309 
Philippines  3,17 4.614 
   
Quartil 2   
Peru  2,13 5.678 
Lebanon  28,27 5.837 
China  4,55 5.896 
Ukraine 0,44 6.394 
Algeria  0,55 6.603 
Macedonia 6,94 6.610 
Panama  160,56 7.278 
Kazakhstan  1,21 7.440 
Turkey  17,27 7.753 
Bulgaria  18,44 8.078 
Thailand  40,09 8.090 
Brazil  5,45 8.195 
Romania 11,56 8.480 
Uruguay  21,34 9.421 
Costa Rica  47,72 9.481 
Mexico  11,57 9.803 
Malaysia  87,57 10.276 
Chile  18,81 10.874 
South Africa  24,73 11.192 
Latvia  3,57 11.653 
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Vendas Totais per-capita 

de  2004 (em US$) 
Per-Capita GDP em PPP 

de 2004 (em US$) 
   
Quartil 3   
Mauritius 16,66 12.027 
Trinidad  160,91 12.182 
Croatia  29,80 12.191 
Poland 26,99 12.974 
Lithuania  12,38 13.107 
Argentina  57,82 13.298 
Estonia 12,42 14.555 
Slovakia  22,57 14.623 
Hungary  72,81 16.814 
Malta  219,35 18.879 
Czech Rep.  33,99 19.408 
Portugal  157,71 19.629 
Republic of Korea  86,33 20.499 
Slovenia  19,43 20.939 
Greece  528,46 22.205 
Cyprus 346,32 22.805 
New Zealand  136,03 23.413 
Israel  200,07 24.382 
Spain  450,16 25.047 
Singapore  826,11 28.077 
   
Quartil 4   
Italy  407,28 28.180 
Germany  189,77 28.303 
Japan 94,52 29.251 
France 236,86 29.300 
Sweden  284,51 29.541 
Finland  399,92 29.951 
Australia  193,02 30.331 
U.K. 184,56 30.821 
Hong Kong 138,86 30.822 
Belgium  257,46 31.096 
Canada  205,76 31.263 
Netherlands  97,44 31.789 
Denmark  327,82 31.914 
Austria  308,57 32.276 
Switzerland  225,81 33.040 
Iceland  210,13 33.051 
Norway  432,64 38.454 
Ireland  255,26 38.827 
United States  204,33 39.676 
Luxembourg  185,25 69.961 

 


