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RESUMO 

 

 

Há uma discussão se o cliente de bunker (combustível marítimo) é sensível apenas 

ao preço. Por tratar-se de uma operação de venda de produto associada a um 

serviço de entrega e dada a natureza intangível da operação, é possível que outros 

atributos, com maior grau de intangibilidade, possam influenciar, conjuntamente, a 

decisão de compra. Ao identificar e avaliar os atributos do produto, elementos 

relevantes nas decisões de compra, este trabalho pretende produzir como resultado 

final a avaliação e a importância percebida desses atributos por meio da aplicação 

da metodologia de pesquisa de marketing, denominada conjoint analysis. Dessa 

forma, pretende-se fazer uma revisão bibliográfica das principais teorias 

relacionadas ao valor percebido pelo cliente no contexto business-to-business (B2B) 

e também do papel moderador do preço na satisfação do cliente, buscando 

identificar, à luz dessas teorias, o nível de influência dos atributos do produto nas 

decisões dos clientes em abastecerem suas embarcações no Brasil. 

 

Palavras-chave: Bunker. Combustível marítimo. Conjoint analysis. B2B. Marketing.    

                           Valor percebido. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
  

 

There is a discussion on whether the bunker’s client (marine fuel) is only sensitive to 

price. Since the sales transaction of a product is associated with a delivery service, 

and given the intangible nature of the operation, it is possible that other attributes, 

with a greater degree of intangibility, can jointly influence the purchase decision. By 

identifying and evaluating the product’s attributes, which are relevant factors in 

purchase decisions, this study aims to produce as a final result an assessment of 

these attributes and their perceived importance through the application of a 

marketing research methodology, known as conjoint analysis. Thus, we intend to 

conduct a literature review of the main theories related to perceived customer value 

in the business-to-business (B2B) context and also the moderating role of price in 

customer satisfaction, in order to identify, in the light of these theories, the level of 

influence of the product’s attributes in customers’ decisions in supplying their vessels 

in Brazil. 

 

Keywords: Bunker. Marine fuel. Conjoint analysis. B2B. Marketing. Perceived value. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Há três tipos de empresas: Empresas que tentam levar os seus clientes 
onde eles não querem ir; empresas que ouvem os seus clientes e depois 
respondem às suas necessidades; e empresas que levam os seus clientes 
aonde eles ainda não sabem que querem ir (HAMEL; PRAHALAD, 1996). 

 

O desenvolvimento do transporte marítimo facilitou a troca de mercadorias, 

reduzindo a distância entre os mercados produtores e consumidores; e, até hoje, 

essa atividade vem contribuindo para o desenvolvimento econômico dos países.   

No comércio mundial, cotidianamente, partem ou chegam de vários portos no 

mundo, diversos tipos de embarcações, levando ou trazendo os mais diferenciados 

produtos. 

Os combustíveis responsáveis pela movimentação das embarcações são o 

óleo combustível marítimo (marine fuel – MF ou intermediate fuel oil - IFO), que é 

utilizado no motor principal (motor de propulsão) de embarcações de médio e grande 

porte, e o óleo diesel marítimo (marine gasoil - MGO), que é utilizado no motor 

auxiliar para a geração de energia elétrica e também no motor principal de algumas 

embarcações de pequeno porte. Tais combustíveis são comumente chamados de 

bunker. Atualmente, o óleo combustível marítimo é o combustível mais amplamente 

utilizado. No entanto, além de óleo combustível, outros combustíveis destilados são 

também utilizados como bunker.  

Os custos com o bunker são responsáveis por, aproximadamente, 70% do 

total das despesas com a viagem de um navio. Com isso, as empresas de 

navegação preferem comprar o combustível nos portos onde o custo é menor. 

Nesse aspecto, alguns armadores e operadores de embarcações preferem adquirir 

parte da sua necessidade de combustível, para uma determinada viagem, a partir de 

um porto que ofereça o bunker a preços mais vantajosos. 

Apesar do preço ser um atributo relevante na decisão de compra dos clientes, 

outros atributos são levados em consideração por esses compradores, que são 

elementos capazes também de influenciar direta e conjuntamente as decisões de 

compra. Tais atributos podem ser divididos em dois grupos. Um primeiro grupo, que 

pode ser denominado por atributos de percepção direta de valor pelo cliente, 
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consiste naqueles que são resultados da percepção do cliente em relação a uma ou 

mais características do serviço prestado ou do produto fornecido pelo supridor. Há 

também aqueles, em que o fornecedor não tem participação direta e são 

decorrentes exclusivamente das características ou fatores intrínsecos à operação, 

tais como o tradeoff em relação à capacidade de recebimento de combustível versus 

a capacidade de carga do navio. Assim, é possível que o total de carga transportada 

em determinada viagem venha a limitar a quantidade de bunker a ser abastecida.  

Historicamente, na Petrobras, as vendas anuais de bunker consistem em 

cerca de 70% do seu total para clientes estrangeiros (longo curso) e os restantes 

30% para clientes nacionais, nas operações de transporte de carga entre portos 

nacionais (cabotagem). O volume de vendas para os clientes nacionais na 

cabotagem se  mantém praticamente estável ao longo dos anos. Em vista disso, 

vislumbra-se como única alternativa para o aumento das vendas de bunker capturar 

a parcela dos navios estrangeiros que viajam ao Brasil, que ainda não são clientes 

da Petrobras. Porém, a competição por este mercado é mais acirrada, tendo em 

vista que esses navios operam tanto nos portos brasileiros, quanto em outros portos 

no exterior e, consequentemente, têm a opção de abastecer nesses últimos. 

Há uma discussão se o cliente de bunker é sensível apenas ao preço. Por 

tratar-se de uma operação de venda de produto, associado a um serviço de entrega, 

com cerca de aproximadamente 90% das entregas realizadas pelo modal 

aquaviário, por meio de embarcações denominadas barcaças e, dada a natureza da 

operação, acredita-se que outros atributos com maior grau de intangibilidade 

possam influenciar, conjuntamente, a decisão de compra. Os principais atributos, 

que possivelmente poderiam influenciar a decisão de compra dos clientes, além do 

preço, foram evidenciados pela equipe comercial da Petrobras na fase inicial de 

coleta de informações para esta pesquisa. A determinação desses atributos deu-se 

de forma empírica por meio da discussão com a equipe comercial sobre quais 

atributos seriam também importantes, além do preço, para a decisão de compra. 

Assim, foram definidos ao todo 6 atributos a serem analisados: 

 Tempo de entrega; 

 Lote de entrega; 

 Prazo de pagamento; 

 Qualidade; 
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 Preço; 

 Tipo de produto. 

 

Esses atributos serão comparados, entre si, por meio da técnica denominada 

Conjoint Analysis, uma técnica amplamente utilizada na área de marketing, para 

medição conjunta da preferência relativa dos compradores por características 

específicas dos produtos. Para tal, foram definidos níveis para cada um desses 

atributos, como pode ser observado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Atributos e respectivos níveis 

Tempo de entrega
Lote de 

entrega

Prazo de 

pagamento
Qualidade

Preço no porto de 

Santos (Brasil) em 

comparação com seu 

porto de compra 

alternativo

Tipo de 

produto

Entrega com atraso 

(atrasando a partida 

da embarcação)

Abastecimento 

em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado 

com 

desconto

ISO 8217:2005 Inferior IFO 380 cSt

Entrega em tempo 

(conforme solicitado)

Abastecimento 

dividido em 

duas barcaças

Pagamento 

antecipado 

(sem 

desconto)

ISO 8217:2010 Idêntico

IFO 500 cSt 

ou IFO 700 

cSt

- -
21 dias da 

entrega
ISO 8217:2012 Superior -

- -
30 dias da 

entrega
- - -

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar em que nível de importância 

relativa cada um dos atributos do produto bunker, conjuntamente, influenciam a 

decisão de compra dos clientes.  

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Identificar a importância relativa de cada um dos atributos em relação 

ao tipo de atuação da empresa (armador, operador de embarcação, 

trading e broker); 



18 

 

 Diagnosticar possíveis diferenças na preferência do cliente estrangeiro, 

que opera no longo curso, em relação ao cliente nacional, que opera 

na cabotagem; 

 Identificar os atributos de maior valor percebido pelos clientes. 

 

Ao identificar e avaliar os atributos de percepção de valor pelo cliente, 

elementos relevantes nas suas decisões de compra, este trabalho pretende produzir, 

como resultado final, a avaliação e a importância percebida desses atributos no 

“pacote” de valor ofertado pela Petrobras. Em consequência disso, o conhecimento 

oriundo deste trabalho de pesquisa poderá ser utilizado, pelo gestor, como 

ferramental para reposicionamento da proposta de valor pela Petrobras e, em última 

análise, como ferramenta de captação e retenção de clientes estrangeiros, com 

vistas à consecução da meta de aumento de vendas. 

 

 

1.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 

No capítulo 1, são apresentadas a introdução, os objetivos geral e específico, 

além da forma como o trabalho de pesquisa está estruturado. 

No capítulo 2, são apresentadas as operações de abastecimento a 

embarcações no Brasil e no mundo, a evolução dos combustíveis marítimos no 

mundo, os tipos de combustíveis marítimos derivados de petróleo, a especificação 

dos combustíveis marítimos, o perfil das operações de abastecimento realizadas 

pela Petrobras, o funcionamento do processo de venda de bunker no Brasil e as 

condições comerciais relacionadas ao preço e prazo de pagamento. 

No capítulo 3 é realizada a revisão bibliográfica das principais teorias 

relacionadas ao valor percebido pelo cliente, o papel moderador do preço na 

satisfação do cliente no contexto B2B e das compras globais. 

No capítulo 4, encontra-se a metodologia de pesquisa, onde são 

apresentadas as hipóteses, a coleta de dados, os métodos de aplicação da técnica 

conjoint analysis, sua relevância e a aplicação desta técnica de marketing à análise 

dos atributos que influenciam a decisão de compra de combustível marítimo (bunker) 

no Brasil. 
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No capítulo 5, são apresentados os perfis dos pesquisados, os resultados da 

conjoint analysis para cada um dos estratos analisados, assim como o teste das 

hipóteses formuladas no capítulo anterior. 

O capítulo 6 tratará da conclusão e das considerações finais, onde são 

apresentadas as implicações da pesquisa para a prática, para a teoria e as suas 

limitações. 
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2 AS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO A EMBARCAÇÕES NO BRASIL E 
NO MUNDO 

 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS NO MUNDO 

 

 

Bunker é o nome genérico dado para o combustível utilizado por 

embarcações. A origem do nome bunker é proveniente do uso do carvão como 

combustível pelas primeiras embarcações movidas a vapor. O carvão, utilizado 

como combustível, era então armazenado ao lado das caldeiras (aquecedores). O 

local onde armazenava-se carvão era chamado de bunker. Assim, o local de 

armazenagem do carvão era denominado bunker e o próprio combustível, o carvão, 

passou a ser chamado de bunkers.  

No início do século XX (vinte), o empreendedor britânico Weetman Pearson, 

conhecido como Lord Cowdray, era proprietário de vários campos de petróleo e 

refinarias no México e, no ano de 1909, estabeleceu uma frota de navios-tanque 

objetivando o transporte para os EUA da sua produção de óleo. À mesma época, ele 

iniciou o uso do óleo como combustível em locomotivas. O potencial de vantagens, 

em termos de economia de mão de obra, maior espaço disponível para carga e a 

eficiência do óleo como combustível começavam a surgir comparativamente ao 

menor custo benefício do uso do carvão, pois o óleo combustível ocupava menor 

espaço a bordo para a mesma distância a ser percorrida, além do custo por milha do 

óleo ser bastante inferior ao do carvão. 

A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, o acesso ao óleo (bunkers) como 

combustível aos navios mercantes em maior escala permitiu o uso de tripulações 

menores e maior eficiência, à medida que a mão de obra necessária para a 

manipulação do carvão a bordo era muito maior que nas embarcações movidas a 

óleo combustível.  

Outros empreendedores já observavam os passos de Pearson e 

vislumbravam a obtenção de grandes benefícios com a utilização do óleo 

combustível. Uma dessas pessoas era Sir Marcus Samuel, fundador da Shell. Ele 

necessitava criar demanda para o óleo combustível, produto excedente do processo 

de refino de destilados, como a gasolina e o querosene, que eram distribuídos pela 
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Shell em alguns portos de países espalhados pelo mundo. Entretanto, para tornar 

este produto rentável e comercial era preciso criar demanda para o mesmo.  

Sir Winston Churchill, à época primeiro Lorde do Almirantado, foi quem 

introduziu, nos navios de guerra britânicos, os primeiros motores a óleo combustível 

em substituição ao carvão. A revelação de que a Alemanha já planejava a 

substituição do carvão pelo óleo, na propulsão dos motores de seus navios, ensejou 

uma decisão mais célere no mesmo sentido pelos britânicos. 

A Shell, que era uma empresa anglo-holandesa, acabou sendo preterida e o 

primeiro contrato para o fornecimento de óleo combustível para a Marinha Britânica 

foi assinado pela British Petroleum, conhecida atualmente como BP. Este primeiro 

contrato deu início à substituição dos depósitos de carvão por tanques de óleo, para 

o suprimento de bunkers pela Marinha Britânica e por Marinhas de outros países, 

que iniciaram, a partir do movimento Britânico e aproveitando a infraestrutura 

desenvolvida, um processo idêntico de substituição do carvão pelo óleo no 

abastecimento dos seus navios. 

A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, os navios mercantes começaram 

a ter acesso ao óleo combustível, permitindo a estes uma maior eficiência. 

Aproximadamente na década de 1940, mais da metade dos navios já eram movidos 

a óleo combustível1.  

No decorrer do tempo, mundialmente, a denominação bunkers evoluiu e foi 

substituída pela expressão genérica bunker, para designar todo e quaisquer 

combustíveis marítimos derivados de petróleo utilizados na propulsão dos motores 

auxiliares e principais de embarcações. 

 

 

2.2 TIPOS DE COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

 

 

O combustível denominado bunker pode ser enquadrado em dois diferentes 

tipos: residuais e destilados.  

O combustível residual é assim denominado porque é obtido a partir do 

resíduo do processo de refino, após a produção de todos os demais produtos 

                                            
1 (DRAFFIN, 2012) Do livro Draffin, Nigel. An Introduction to Bunkering. Petrospot, Adderbury, Oxfordshire, p. 2, 
2012.  
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economicamente mais rentáveis como a gasolina, o gasóleo, o propano, o butano, a 

nafta e os óleos lubrificantes. É um produto denso e de cor negra. Geralmente, não 

pode ser utilizado diretamente após o processo de refino, pois precisa ser misturado 

a outros componentes para atingir uma especificação comercialmente aceita, além 

da necessidade de ser tratado a bordo para que possa ser consumido nos principais 

motores de propulsão das embarcações. São comumente chamados de óleos 

combustíveis marítimos ou por MF (marine fuel), ou IFO (intermediate fuel oil) e 

ainda por esses termos acrescidos das suas viscosidades, como IFO 380 cSt 

(centiStokes), IFO 500 cSt (centiStokes) ou IFO 700 cSt (centiStokes). A viscosidade 

é a medida da resistência interna de um fluído ao fluxo, ou seja, é a resistência 

oferecida pelo líquido quando uma camada se move em relação a uma camada 

subjacente. Nos óleos combustíveis marítimos a unidade de medida da viscosidade 

é o centiStokes. Quanto mais viscoso é o bunker, menor é o seu preço. Portanto, o 

IFO 380 cSt é ofertado sempre a um preço inferior ao IFO 500 cSt e ao IFO 700 cSt. 

Neste contexto, é importante ressaltar que, os motores de propulsão de 

embarcações mais modernos têm sido desenvolvidos para consumir produtos mais 

viscosos, com vistas à redução dos custos com combustíveis. 

Os combustíveis destilados são mais leves, claros e de mais fácil manuseio. 

O custo por tonelada deste combustível é de, aproximadamente, o dobro do 

residual. Diferentemente do óleo residual, o combustível destilado não necessita 

basicamente de tratamento antes da sua utilização. Comumente chamados de óleo 

diesel marítimo ou marine gasoil (MGO), é utilizado nos motores principais de 

pequenas embarcações, nos motores auxiliares de médias e grandes embarcações 

e na geração de energia elétrica e hidráulica das embarcações de pequeno, médio 

ou grande porte. 

 

 

2.2.1 A especificação dos combustíveis marítimos 
 

 

Os padrões de qualidade mundialmente aceitos pelo setor de navegação, 

para a especificação dos combustíveis marítimos (destilados e residuais), são 

publicados pela ISO (International Organization for Standardization). A primeira 

especificação ISO para este setor foi publicada no ano de 1987 e denominada ISO 
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8217. As versões publicadas, atualmente em uso pelo mercado, são a ISO 

8217:2005, a ISO 8217:2010 e a ISO 8217:2012. As 3 especificações não são 

mandatórias e, portanto, seu uso é voluntário por supridores físicos e continuam a 

ser referência mundial na especificação de combustíveis marítimos. A diferença 

entre cada uma das especificações é que, as versões mais recentes possuem 

alguns controles das suas características físico-químicas mais restritivos em relação 

às anteriores. As especificações mais restritivas podem contribuir para a redução da 

emissão de poluentes na atmosfera, para a eliminação de contaminantes derivados 

do processo de refino, para o aumento da segurança da embarcação, além de 

influenciar positivamente na performance dos motores. Em vista disso, há um custo 

adicional para a produção do combustível com características mais restritivas. Dessa 

forma, o bunker nas versões das especificações ISO 8217 mais recentes podem vir 

a ter o preço superior às demais. 

 

 

2.3 O PERFIL DAS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO REALIZADAS PELA 

PETROBRAS 

 

 

A Petrobras realiza o abastecimento de embarcações em 14 pontos distintos 

ao longo da costa brasileira. A figura 1 destaca os locais (portos e terminais) onde 

são realizados os abastecimentos e os respectivos modais de entrega, 

disponibilizados aos clientes.  
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14 Pontos de entregas em operação:

- 25 barcaças em 8 terminais

por duto
por barcaça

Manaus Belém

São Luís

Fortaleza

Suape

Salvador

Vitória

Rio de Janeiro

Rio Grande

Paranaguá

S. Sebastião

Angra dos Reis

Maceió

Santos

 

Figura 1: Locais (portos e terminais) onde são realizados os abastecimentos e os respectivos modais 
de entrega 
Fonte: Petrobras (2016). 

 

 

Em 2015, foram realizadas 10.165 operações de abastecimento a clientes 

externos e internos (a própria frota da Petrobras). Do total entregue, 87% foram 

realizadas no modal aquaviário e os restantes 13% no modal dutoviário. As entregas 

no modal aquaviário são realizadas por barcaças. A Petrobras possui uma frota de 

25 barcaças afretadas para atendimento a este modal de entrega. A figura 2 

apresenta o esquema simplificado de conexão entre a barcaça e a embarcação do 

cliente durante o abastecimento. É possível o abastecimento ser realizado em mais 

de um lote, quando a capacidade total da barcaça designada para efetuar a 

operação é inferior ao pedido do cliente. Quando a embarcação do cliente é 

atendida por mais de uma barcaça, há um dispêndio maior de tempo na operação de 

abastecimento. Geralmente, o vendedor avisa ao cliente, na confirmação do pedido, 

que o mesmo será possivelmente entregue em mais de um lote. 
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Tanques de 

bunker

Tubulação de 

transferência 

Embarcação 

do cliente 

Linha de 

amarração

Linha de 

amarração

Popa

Proa

Barcaça

Tanques de carga 

(bunker)

Defensa 

Defensa 

 

Figura 2: Esquema simplificado de conexão entre a barcaça e a embarcação durante o 
abastecimento 

Fonte: Draffin (2012, adaptação e tradução livre do autor). 

 

Os 4 principais locais de abastecimento (terminais e portos), em termos 

percentuais da quantidade total abastecida em combustíveis residuais e destilados 

no ano de 2015 são: Santos, 34%; Rio de Janeiro, 22% (inclui Niterói e o TABG 

(Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara)); Paranaguá e Rio Grande, ambos com 

10% cada.  

A figura 3 indica a distribuição percentual de todos os locais de abastecimento 

em relação à quantidade total abastecida em 2015.  
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34%

22%
10%

10%

7%
5%

4%
3%

2%3% SANTOS

RIO; NITERÓI; TABG

PARANAGUÁ

RIO GRANDE

SALV.; TEMADRE

VIT.; TUB.; P.MOLE

SÃO SEBASTIÃO

ANGRA

ITAQUI

Demais

Portos

RIO DE JANEIRO; NITERÓI;

TABG

SALVADOR; TEMADRE

VITÓRIA; TUBARÃO; 

PRAIA MOLE

 

Figura 3: Distribuição percentual relativa da quantidade total abastecida no ano de 2015 
          Fonte: Petrobras (2016). 

 

Em relação aos tipos de viagem das embarcações abastecidas em 2015 no 

Brasil, 73% delas realizaram viagens em longo curso (exportação) e 27% operaram 

apenas na costa brasileira (cabotagem), o que indica um número maior de 

embarcações que escalaram um ou mais portos no exterior antes ou após suas 

escalas em portos brasileiros. 

Quanto aos tipos de combustíveis residuais e destilados fornecidos, as 

entregas apresentaram a seguinte distribuição percentual em relação ao total:  

 IFO 380 cSt – 88%; 

 MGO – 9%; e, 

 IFO 180 cSt – 3%. 

 

A Petrobras iniciou a oferta do produto IFO 500 cSt no porto de Santos (São 

Paulo) no mês de agosto deste ano.  

Quanto à qualidade, a Petrobras oferta os combustíveis marítimos residuais 

com a especificação ISO 8217:2010 em todos os locais de abastecimento, exceto 

em Paranaguá, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Nestes locais, os produtos podem 

atender, eventualmente, à especificação ISO 8217:2005 ou à ISO 8217:2010, em 

virtude das características dos lotes disponibilizados pelas refinarias produtoras. Em 

relação aos combustíveis marítimos destilados, apenas em Santos é ofertada a 

especificação ISO 8217:2010. Nos demais locais, pratica-se a ISO 8217:2005. 
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2.3.1 O processo de venda de Bunker no Brasil 
 

 

O processo de venda de bunker e seu fluxo de informações estão 

representados na figura 4. Atuam neste processo 7 atores, que desempenham os 

seguintes papéis: 

 Armador (shipowner) – É o proprietário da embarcação e também o 

responsável pela compra do combustível; 

 Operador da embarcação (vessel operator) ou disponent owner – É o 

responsável pelo controle da movimentação da embarcação. Este pode ser 

o próprio armador, também denominado head owner ou o afretador (time 

charterer ou bareboat charterer ou voyage charterer), que possui a gestão 

comercial ou náutica da embarcação ou ambas e, portanto, é também o 

responsável pela compra do combustível; 

 Trader (representante da trading company) – É o intermediário entre o 

armador ou o operador da embarcação e o supridor físico nas operações 

de compra de bunker. Ele assume a propriedade do produto, até ser 

efetivamente revendido ao consumidor final (armador ou operador); 

 Broker (representante da brokerage company) – É também o intermediário 

entre o armador e o operador nas operações de compra de bunker, 

entretanto, diferentemente das trading companies, estes não assumem a 

propriedade do produto durante a intermediação; 

 Agente – Atua como representante do armador ou do operador nas 

atividades de apoio às suas embarcações nos portos, inclusive nas 

operações de abastecimento a navios; 

 Programador do suprimento – A programação de suprimento ou da entrega 

é efetuada pela empresa responsável pela programação das barcaças, que 

é a responsável pela realização dos abastecimentos das embarcações. 

Pode ser de responsabilidade direta da empresa supridora (Petrobras) ou 

pode ser delegada a operador logístico especializado (Transpetro2); 

                                            
2 Transpetro (Petrobras Transporte S.A.) – Companhia subsidiária integral da sua controladora 
Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.). 
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 Supridor físico (Petrobras) – É a empresa fornecedora (supridora física) 

responsável pelo abastecimento das embarcações dos seus clientes no 

Brasil (trading companies, armadores e operadores). 

  

Armador / 

Operador da 

embarcação

Agente

Broker / Trader

Embarcação

Programador 

de suprimento 

(Transpetro)

Petrobras

6

Envio da Cotação com todos os 

detalhes do abastecimento

2 Resposta com envio da cotação

4 Confirmação da nomeação 

(pedido (STEM CONFIRMED))

3 Aceitação ou negação dos 

termos da cotação

5
Instruções para realizar o 

abastecimento da embarcação

1

1 2 3

1

2

3

1

2

3

Fluxo de compra indireta: com

a intermediação de trading 

companies ou brokerage

companies. 

Fluxo de compra direta: 

sem a intermediação de 

trading companies ou

brokerage companies. 

4

6

5

6

Instruções repassadas entre o 

agente / embarcação / armador 

/ operador da embarcação

5

4

4

 
Figura 4: O processo de venda de bunker no Brasil e seu fluxo de informações 

Fonte: Draffin (2011, adaptação e tradução livre do autor). 

 

 

2.3.1.1 Condições comerciais no Brasil: preço e prazo de pagamento 
 

 

No Brasil, e na maioria das regiões que comercializam bunker no mundo, o 

preço é negociado em dólares por tonelada. Em alguns poucos países há 

transações realizadas em dólares por unidade de volume, geralmente em metros 

cúbicos. Como toda transação comercial, a volatilidade dos preços está relacionada 

às variações na demanda e na oferta. Apesar de ser uma commodity, o preço do 

bunker também é influenciado, entre outras variáveis, pelo serviço de entrega, que 

possui seus custos associados. O preço do bunker possui também uma 

dependência direta do custo de refino do óleo cru e da disponibilidade do produto no 

local de abastecimento. Além desses fatores, pode-se resumir em 6 o total de 

variáveis que influenciam, direta ou indiretamente, a composição dos preços do 

bunker. São elas: 
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 As cotações internacionais do bunker e do óleo cru (influenciadas por 

fatores geopolíticos); 

 A disponibilidade do bunker no local do abastecimento (porto ou terminal); 

 O preço em relação aos principais portos competidores (alternativa de 

compra); 

 O custo do refino; 

 O custo dos serviços associados ao abastecimento (entrega); 

 O custo de movimentação do produto até o local do abastecimento. 

 

Na Petrobras, não há negociação direta entre os vendedores e os 

compradores, em vista dos preços serem válidos a partir da sua publicação 

indistintamente para todos os clientes. A publicação das tabelas de preços pode ser 

efetuada mais de uma vez ao dia, uma vez que depende da avaliação das variáveis 

que influenciam a composição do preço. As tabelas de preços são enviadas por 

correio eletrônico (e-mail) aos clientes previamente cadastrados. 

Como as cotações são realizadas por correio eletrônico, há um período de 

duas horas a partir do envio da confirmação da cotação pelo vendedor para que o 

comprador confirme o pedido. A nomeação, como é chamado o pedido ou 

solicitação firme de bunker para o abastecimento de uma embarcação, torna-se 

efetiva somente após o aceite da cotação pelo comprador.   

A totalidade das vendas de bunker na costa brasileira, realizadas pela 

Petrobras é spot. Na modalidade spot, diferentemente da contratação a termo, há a 

definição do preço em dólares, por tonelada, para o local de abastecimento e data 

de entrega (delivery date ou ETA (Estimated Time of Arrival)), acordados no ato da 

nomeação. Esta torna-se firme mediante o recebimento pelo comprador do 

documento denominado Stem Confirmed, emitido pela área comercial da Petrobras. 

A nomeação (pedido) pode ser efetuada com antecedência máxima de 15 dias do 

ETA (Estimated Time of Arrival) ou delivery date, da embarcação a ser abastecida. 

Para as empresas que não possuem limites de crédito pré-aprovados para a 

compra de bunker com a Petrobras, a única opção oferecida é o pagamento 

antecipado. Esta alternativa é oferecida pela Petrobras ao mesmo preço (sem 

desconto) em relação à condição a prazo, que é de 21 dias a partir da data da 

entrega do produto. Portanto, não há diferenciação no preço decorrente do custo do 
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capital entre o pagamento antecipado (à vista) e a venda a prazo. O prazo de 

pagamento, comumente praticado no exterior pela maioria das empresas 

fornecedoras de bunker, é de 30 dias a partir da data de entrega, que é uma 

condição mais atraente para o comprador em vista do prazo de 21 dias praticado no 

Brasil pela Petrobras.   

 

 

 

 

 



31 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A percepção de valor e o desenvolvimento de relacionamentos entre 

vendedores e compradores podem estar associados à agregação de valor ao cliente   

(ASPARA; TIKKANEN, 2013). O relacionamento comprador/vendedor pode ser 

considerado um componente crucial para a satisfação dos clientes (HANSEN; 

BEITELSPACHER; DEITZ, 2013). Daí a crer que, para desenvolver novos benefícios 

para o cliente, os profissionais de marketing precisam entender as necessidades, os 

desejos e as preocupações dos clientes (KOTLER; KELLER, 2012). Rust, Zeithaml e 

Lemon (2000), ao comentarem a respeito do valor do cliente, acrescentam que, 

embora o valor de um cliente de uma empresa possa não ser o valor total de uma 

empresa, os clientes existentes proveem a mais certa e confiável fonte de receitas 

futuras. Assim, é de se destacar que, entender o comportamento do cliente em 

relação ao produto ou serviço ofertado é o atalho mais rápido para gerar adição de 

valor para uma determinada empresa. 

Os profissionais de marketing devem ser cautelosos ao definir o nível ideal de 

expectativa de seus clientes, pois, se eles definem expectativas muito baixas, 

podem satisfazer os clientes, mas deixarão de atrai-los em quantidade suficiente. Se 

eles aumentarem essas expectativas, os compradores poderão ficar insatisfeitos, 

pois se o produto ou serviço não atender as expectativas dos clientes, estes poderão 

ficar decepcionados (KOTLER; KELLER, 2012). Assim, é preciso ir ao encontro da 

busca do entendimento de quais atributos estão relacionados diretamente ao 

processo de avaliação de uma oferta pelos clientes, como o produto ou serviço 

ofertado é percebido pelo cliente e o que tem valor para ele. Uma maneira de obter 

esse entendimento é elucidar quais atributos reais de valor são perceptíveis pelo 

cliente e aqueles que realmente influenciam a sua decisão de compra. 

O preceito fundamental do marketing moderno é a diferenciação por meio da 

agregação de valor aos produtos e serviços. Baseado nesta premissa, torna-se 

imprescindível descobrir o quanto de valor o produto ou serviço possui para cada 

cliente (SAVASTANO, 2003). 



32 

 

Sob essa perspectiva, a pesquisa pretende fazer uma revisão bibliográfica 

das principais teorias relacionadas ao valor percebido pelo cliente no contexto B2B 

e, também, do papel moderador do preço na satisfação do cliente, buscando, 

inicialmente, identificar à luz dessas teorias, como alguns atributos do produto 

podem influenciar as decisões dos clientes em abastecerem suas embarcações no 

Brasil, para em seguida propor o nivelamento desses atributos, em relação à 

importância de cada um dos atributos quanto aos demais nas decisões de compra 

dos clientes. Com isso, pretende-se proporcionar ao gestor um maior conhecimento 

da importância relativa dos atributos na decisão de compra dos seus clientes e, em 

vista disso, poder contribuir para a criação de valor e reposicionamento estratégico 

da Petrobras no mercado de bunker no Brasil.  

 

 

3.2 O CONTEXTO BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) E DAS COMPRAS GLOBAIS 

 

 

As transações B2B têm sido associadas às estratégias de mercado e são 

caracterizadas, como tal, quando um cliente corporativo procura um produto ou 

serviço de outra empresa fornecedora (CHEN, 2013). Assim, nesse contexto de 

mercado, o reconhecimento pelos compradores de potenciais fornecedores, que 

possam efetivamente evidenciar nos seus produtos e serviços a qualidade e 

confiança em níveis desejáveis e que atendam as expectativas dos compradores, 

passa a ser um desafio para as organizações (CHEN, 2013; QUINTENS; 

PAUWELS; MATTHYSSENS, 2006). 

Outro importante conceito definido por Quintens, Pauwels e Matthyssens 

(2006) é o de compras globais. Esses autores as definem como uma atividade de 

procura e compra de bens, serviços e outros recursos numa possível escala global, 

para o atendimento das necessidades da empresa com a visão de ampliar e 

continuar com sua atual posição competitiva.  

Além disso, é possível afirmar que o conceito de compras globais extrapola as 

fronteiras de um país, à medida que uma determinada empresa compradora decide 

comprar de um fornecedor local em detrimento de uma compra no exterior, no 

sentido de optar por um melhor produto ou serviço a ser adquirido. Nesse aspecto, 

segundo os autores, o foco da definição não deve estar centrado apenas no 
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resultado, mas também no processo de compra. (QUINTENS; PAUWELS; 

MATTHYSSENS, 2006).  

O processo da compra global, inserido no contexto B2B, é capaz de 

desenvolver interações de negócios que podem começar com transações simples e 

evoluírem para a interdependência entre um comprador e um vendedor, podendo 

atingir relacionamentos baseados na fidelidade, de acordo com o desempenho dos 

produtos e serviços oferecidos (WILLIAMS et al., 2011). Assim, quanto maior o 

desempenho dos serviços e produtos ofertados, os compradores tendem a se tornar 

mais dependentes dos fornecedores devido à busca de um maior nível de 

competitividade, melhor qualidade e da necessidade constante da redução da 

estrutura de custos dos produtos e serviços adquiridos.  

Neste cenário, considerando-se a dinâmica do ambiente de negócios B2B, o 

valor percebido pode ser descrito também como o somatório dos benefícios 

econômicos, comerciais e técnicos dos serviços prestados por um fornecedor, que 

um comprador recebe em troca do valor econômico pago por um produto ou serviço. 

(BRADY; DAVIES; GANN, 2005).  

Em síntese, é possível que, mesmo num ambiente relacional B2B, onde o 

preço é um atributo relevante, se o valor adicionado ao produto ofertado gerar 

benefícios percebidos além do preço, os compradores estarão mais propensos à 

compra. 

 

 

3.2.1 Valor percebido 
 

 

A concorrência é capaz de determinar o direcionamento que uma empresa 

deve tomar para garantir o conteúdo de valor em seus produtos ou serviços 

(LINDGREEN et al., 2012). Em direções quase sempre opostas, usuários e 

produtores de bens e serviços têm diferentes compreensões acerca do conceito de 

valor. Desta forma, visto sob diferentes óticas, é possível que para um mesmo bem 

ou serviço, o valor atribuído a eles seja totalmente diferente (MILES, 1961). Em 

linhas gerais, valor ofertado ao cliente pode ser definido como o custo monetário 

mínimo para obtenção de um bem ou serviço, capazes de desempenhar uma 

performance confiável em relação a um ou mais atributos. Levitt (1980) propôs 
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hierarquizar a proposta de valor existente por trás da oferta de um produto, seja ele 

um bem ou um serviço. Essa hierarquia está comumente circunscrita a cinco níveis: 

o benefício central do produto, o produto básico, o produto esperado, o produto 

ampliado e o produto potencial (KOTLER; KELLER, 2012). Considerando este 

conceito, é possível que os clientes percebam valor nos produtos além do seu 

benefício central. 

 

 

Figura 5: Hierarquia de valores para o cliente 
Fonte: Kotler e Keller (2012). 

 

Para compreender a criação de valor pelo viés do comprador é preciso, 

portanto, extrapolar o conceito de valor da perspectiva da racionalidade econômica, 

que Levitt propõe, e focar no conceito de valor como uma experiência real para o 

cliente. Neste aspecto, Holbrook (1999) define valor para o cliente como uma 

experiência de preferências relativas e interativas em relação ao produto. Segundo o 

autor, a interatividade ocorre por meio do envolvimento do comprador no momento 

da avaliação do produto desejado. A relatividade acontece na análise comparativa 

entre dois produtos e a preferência reside na experiência de consumo, que supera 

as características do produto como apelo decisório.     

Do ponto de vista do marketing, devem ser feitas duas distinções em relação 

ao conceito de valor: aquele atribuído aos bens e serviços, e um outro vinculado aos 

relacionamentos comprador-vendedor (LINDGREEN et al., 2012). O primeiro 

conceito está vigorosamente ligado ao aspecto monetário do valor. Anderson e 

Narus (1998) assinalam que este conceito está atrelado ao valor, em termos 
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monetários, em relação a quanto uma empresa está disposta a pagar para receber 

em troca os aspectos técnicos, econômicos, serviços e benefícios sociais por uma 

oferta de mercado. O segundo conceito está relacionado a um conceito menos 

mensurável, onde o valor é concebido como reputação, qualidade do 

relacionamento, confiança, satisfação e retenção dos clientes (REICHHELD; TEAL, 

2001).  

A vantagem competitiva de uma empresa é conquistada à medida que a 

oferta de um bem ou serviço possui valor percebido maior para o cliente do que os 

bens ou serviços ofertados pelos seus competidores (KOTLER; KELLER, 2012). 

Dada essa visão, é possível afirmar que valor percebido para o cliente é a diferença 

entre os benefícios advindos do produto, subtraídos do preço e do custo para 

adquiri-lo (LINDGREEN et al., 2012).  

Neap e Celik (1999) argumentam que o valor do produto está implícito no 

desejo de obtenção do produto.  Este desejo, por sua vez, absorve o impacto que a 

característica e a performance do produto causa no sistema de valores e crenças 

dos compradores. Assim, na proposta desses autores, valor percebido pode ser 

concebido como o somatório do preço pago pelo produto agregado a um valor 

marginal subjetivo, que é mutante e varia de acordo com os sistemas de valores 

individuais dos compradores. É importante ressaltar que nesta definição, 

diferentemente da visão de Lindgreen et al. (2012), o custo de obtenção não é 

subtraído dos benefícios, mas é proposto como uma espécie de indicador objetivo 

do conjunto de benefícios auferidos com o produto. 

Na concepção de Anderson, Thomson e Wynstra (2000) valor e preço são 

considerados características cruciais de um produto, pois quando o valor percebido 

supera o custo de obtenção (preço) ocorre um estímulo à compra (ANDERSON; 

NARUS, 1998). Assim, sob esta perspectiva, as variações de preço não modificam o 

valor que uma oferta tem no uso ou na aplicação do produto, entretanto, poderá 

impactar o estímulo para sua compra, da mesma forma que o valor de um produto 

poderá ser diferenciado, de acordo com a visão de cada cliente e com suas 

necessidades de uso. 

Sob o ponto de vista de Menon, Homburg e Beutin (2005), o conceito de valor 

percebido no contexto B2B é dependente dos benefícios recebidos e dos sacrifícios 

realizados pelos clientes. Para eles, valor percebido é a avaliação geral de um 

cliente da utilidade do relacionamento com um fornecedor, com base nos benefícios 
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recebidos e nos sacrifícios realizados. Esses autores classificam os benefícios 

gerados pela aquisição de um bem ou serviço em duas categorias - os benefícios 

centrais e adicionais. Por conseguinte, o sacrifício estaria implícito no preço de 

compra, no custo de aquisição e no custo de operação. Dessa forma, valor 

percebido é o resultado do tradeoff entre benefícios e sacrifícios durante a aquisição 

de um bem ou serviço. A tabela 2 contém a síntese dos conceitos propostos por 

Menon, Homburg e Beutin (2005). Nela, pode-se atribuir expectativas de valor 

percebido a cada um dos atributos. Cada uma dessas expectativas foram 

identificadas como aquelas que, potencialmente, podem influenciar a decisão de 

compra dos clientes de bunker.  

 

Tabela 2: Atributos e expectativas de valores percebidos aplicados ao conceito de sacrifícios e 
benefícios 

Tipo Categorias Conceitos

Centrais

Conjunto mínimo e básico de atributos 

oferecidos por um fornecedor à uma 

organização compradora.

Qualidade: 

Garantia de uma 

especificação mínima 

do produto.

Produto:

Estabelecimento de 

um conjunto mínimo 

de características 

físicas do produto a 

ser adquirido.

Tempo de entrega:

Possui influência na 

qualidade do serviço 

prestado, pois pode 

impactar diretamente 

no atraso do navio.

Adicionais

Atributos, tipicamente não requeridos, que 

auxiliam e podem influenciar na seleção por 

um fornecedor entre vários.

Lote de entrega:

Possui influência na 

qualidade do serviço 

prestado, pois permite 

que ele seja realizado 

tempestivamente.

Prazo de pagamento:

Facilitação da 

transação à medida 

que o pagamento 

antecipado pode 

atrasar a operação do 

navio. 

-

Preço de compra
Preço cobrado pelo fornecedor no 

momento da transação.

Preço:

Opção pelo 

abastecimento em 

porto no exterior.

- -

Custo de aquisição

Custos resultantes do processo de 

estocagem e aquisição dos produtos 

envolvidos na transação. Compreendem 

também os custos de monitoramento da 

performance, coordenação e comunicação 

com o fornecedor.

Qualidade: 

O não atendimento à 

especificação pode 

implicar na 

necessidade de 

retirada do produto a 

bordo (debunker ) 

entre outros custos 

decorrentes.

Produto:

O não atendimento à 

especificação pode 

implicar na 

necessidade de 

retirada do produto a 

bordo (debunker ) 

entre outros custos 

decorrentes.

-

Custo de operação
Custos incorridos no dia a dia das 

operações do cliente.

Tempo de entrega:

Possui influência na 

qualidade do serviço 

prestado, pois pode 

impactar diretamente 

no atraso do navio e 

incorrer em custos 

para a operação.

Lote de entrega:

Possui influência na 

qualidade do serviço 

prestado, pois permite 

que ele seja realizado 

tempestivamente com 

menor ou maior custo.

Prazo de pagamento:

Facilitação da 

transação à medida 

que o pagamento 

antecipado pode 

atrasar a operação do 

navio.
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Atributos (bunker ) e expectativas de valores percebidos

 
Fonte: Adaptado de Menon, Homburg e Beutin (2005). 
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Baseado no conceito de Menon, Homburg e Beutin (2005), é possível o 

enquadramento dos atributos avaliados nesta pesquisa, simultaneamente em 

geradores de benefícios e sacrifícios aos clientes, à exceção do preço. Portanto, 

cada atributo deve ser avaliado e ponderado em conjunto com os demais, em 

relação ao nível de benefícios e sacrifícios derivados do relacionamento com o 

fornecedor, para que o valor percebido de cada atributo possa ser mensurado em 

função da sua importância em relação aos demais. 

 

 

3.2.2 O preço e seu papel moderador na satisfação do cliente 
 

 

Assim como a área de comercialização de bunker da Petrobras, muitas 

empresas consideram o preço como o fator preponderante para a decisão de 

compra dos seus clientes (WILLIAMSON; ZENG, 2009). Sob esta ótica, a 

importância maior do preço em relação aos demais aspectos, do bem ou do serviço 

prestado, orienta a estrutura de compras de diversas organizações a focar, 

prioritariamente, na busca pelo menor preço (KUJALA; JOHNSON, 1993). Além 

disso, o modelo de compras evidenciado no atributo preço como critério principal de 

decisão, pode levar o cliente a se beneficiar economicamente da relação (FOX; 

HOCH, 2005), e, em contrapartida, pode afetar negativamente a performance do seu 

fornecedor (GAURI; SUDHIR; TALUKDAR, 2008).  

A busca por preços mais baixos gera um custo inerente para o cliente. Este 

surge em termos do tempo e do esforço dispendido na preparação e na 

implementação de negociações de preço (WILKEN et al., 2010). Apesar do modelo 

de precificação, praticado atualmente pela área de bunker, não permitir a 

negociação individual de preços, é possível a adoção de ações pela Petrobras no 

sentido de reduzir os preços comparativamente em relação a outros mercados, na 

tentativa de atrair mais compradores (clientes estrangeiros). Esta ação, se tomada, 

pode vir a apenas implicar na diminuição da rentabilidade da operação, porque a 

tentativa de aumentar as vendas pode ser inócua, à medida que esta ação pode ser 

tomada sem a real mensuração do nível de influência dos demais atributos da oferta, 

que, em conjunto com o preço, podem influenciar a satisfação do cliente, uma vez 
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que os demais atributos podem ser equivalentes ou ainda mais relevantes que o 

efeito de quaisquer reduções nos preços na preferência pelo cliente.  Assim, é 

possível que alguns clientes optem por não abastecerem seus navios no Brasil em 

função dos tradeoffs entre os benefícios e sacrifícios gerados por atributos mais 

intangíveis como o tempo e o lote de entrega e não unicamente em função do preço 

(MENON; HOMBURG; BEUTIN, 2005). 

Uma pesquisa conduzida na Alemanha, com duzentos gerentes de compras 

por Homburg, Allmann e klarmann (2014), indicou que nos relacionamentos de longo 

prazo entre compradores e fornecedores, nos quais os clientes se sintam altamente 

satisfeitos, a tendência à procura por outros fornecedores fica bastante reduzida. 

Além disso, seus estudos concluíram que os fornecedores devem reduzir a 

importância do preço em relação aos demais atributos ofertados aos clientes, pois 

foi identificada uma correlação negativa do efeito da importância do atributo preço 

em relação ao prêmio pago por estes compradores, ou seja, quanto maior a 

importância deste atributo, maior é a pressão para a redução dos preços. Em vista 

disso, os autores recomendam a redução da importância do preço e a ênfase em 

outros atributos nas interações com os clientes. 

O valor percebido e a utilidade dos atributos de uma oferta são não-

observáveis e, portanto, necessitam de escala para que possam ser observados 

(TEICHERT; SHEHU, 2007). Desse modo, no intuito de sistematizar os efeitos das 

expectativas de valor percebido e os tradeoffs entre benefícios e sacrifícios, além de 

possibilitar a mensuração da utilidade dos atributos envolvidos nos relacionamentos 

entre comprador e fornecedor nas suas decisões de compra de bunker no Brasil, 

será utilizada nesta pesquisa a técnica denominada conjoint analysis. Esta técnica 

possibilita a determinação da importância relativa dos atributos de um produto 

individualmente para um cliente ou para um grupo de clientes. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 HIPÓTESES 

 

 

As hipóteses formuladas para esta pesquisa deram origem aos atributos do 

produto e aos perfis de clientes a serem pesquisados. Elas surgiram a partir da 

compilação de afirmações, derivadas da experiência com o negócio bunker e foram 

evidenciadas ao longo das entrevistas e reuniões realizadas com os gestores e a 

equipe de comercialização, durante a fase inicial da pesquisa. Todas as afirmações 

foram compiladas e convertidas em hipóteses a serem testadas. Pretende-se, 

portanto, que os resultados desta pesquisa sejam utilizados para testar cada uma 

das hipóteses. Nas tabelas 3 a 8, estão expostas as 11 hipóteses que deram origem 

aos 6 atributos e seus respectivos níveis.  

 

Tabela 3: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo tempo de entrega 

NÍVEIS:

Hipóteses (H):

Se não houver alta confiabilidade e qualidade no serviço de 

entrega, o cliente estrangeiro pode optar por não abastecer com o 

fornecedor.

Nas operações de abastecimento o atraso na partida/saída da 

embarcação pode não ser relevante, pois é possível que a 

embarcação possua tempo disponível no local de 

abastecimento superior ao necessário para a ocorrência da 

operação de abastecimento. 

H1: O tempo de entrega é relevante para o cliente estrangeiro;

H2: O atraso na partida do navio causado pela operação de 

bunker  deve ser evitado.

Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais benefícios e sacrifícios auferidos)

 - Possui influência na qualidade do serviço prestado.

Entrega com atraso 

(atrasando a partida 

da embarcação)

--------------

Entrega em tempo 

(conforme solicitado)

ATRIBUTO:

Tempo de entrega

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 

Tabela 4: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo lote de entrega 

NÍVEIS:

ATRIBUTO:

Lote de entrega

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

--------------

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

Hipóteses (H): Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais benefícios e sacrifícios auferidos)

O cliente estrangeiro evita abastecer quantidades maiores em 

decorrência dessas operações serem realizadas em mais de uma 

barcaça. 

H3: O cliente estrangeiro prefere que o abastecimento seja 

realizado em uma barcaça.

 - Possui influência na qualidade do serviço prestado.

 
Fonte: O autor (2016). 
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Tabela 5: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo prazo de pagamento 

Hipóteses (H): Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais benefícios e sacrifícios auferidos)

O pagamento antecipado pode atrasar a operação do navio.

H4: O prazo de pagamento é preferível em relação ao 

pagamento antecipado para os clientes nacionais e 

estrangeiros.

É usual no mercado a prática de desconto no preço em relação à 

venda a prazo. 

H5: O clientes nacionais e estrangeiros preferem o pagamento 

antecipado com desconto em relação ao pagamento antecipado 

sem desconto.

É prática usual no mercado mundial de bunker  o prazo de 

pagamento de 30 dias em detrimento do prazo oferecido pela 

Petrobras, que é de 21 dias da entrega.

H6: Os clientes nacionais e estrangeiros preferem o prazo de 

pagamento de 30 dias em relação ao prazo de 21 dias praticado 

pela Petrobras.

As trading companies  assumem a titularidade do produto, e, 

portanto, tendem a conceder limites de crédito aos clientes aos 

quais a Petrobras não concede.

H7: Os armadores e operadores são mais sensíveis ao prazo 

de pagamento do que as trading companies.

 - Facilitação da transação à medida que o pagamento 

antecipado pode atrasar a operação do navio.

ATRIBUTO:

Prazo de pagamento

NÍVEIS:

Pagamento antecipado 

com desconto

--------------

Pagamento antecipado 

(sem desconto)

--------------

21 dias da entrega

---------------

30 dias da entrega

 
Fonte: O autor (2016). 
 

 

Tabela 6: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo qualidade 

NÍVEIS:

ATRIBUTO:

Qualidade

Hipóteses (H): Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais benefícios e sacrifícios auferidos)

A especificação do produto mais recente, e, portanto, mais 

restritiva é preferível pelos clientes. Por isso, a Petrobras tem 

avaliado e implementado a especificação ISO 8217:2010 em 

alguns locais de abastecimento, porém, há custos envolvidos nesta 

iniciativa que devem ser avaliados.

H8: Os clientes nacionais e estrangeiros atribuem maior 

importância à especificação ISO 8217 mais recente.

 - Garantia de uma especificação mínima do produto;

 - O não atendimento à especificação pode implicar na 

necessidade de retirada do produto a bordo 

(debunker ) entre outros custos decorrentes.ISO 8217:2005

--------------

ISO 8217:2010

--------------

ISO 8217:2012

 
Fonte: O autor (2016). 
 

 

Tabela 7: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo preço 

NÍVEIS:

ATRIBUTO:

Preço no porto de 

Santos (Brasil) em 

comparação com 

seu porto de compra 

alternativo

Hipóteses (H): Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais sacrifícios auferidos)

Os custos com o bunker  são responsáveis por aproximadamente 

70% do total das despesas de viagem para um navio. Com isso, 

as empresas de navegação preferem a compra de óleo 

combustível para navios nos portos, onde o custo é menor. Nesse 

aspecto, alguns operadores e armadores preferem adquirir parte 

da sua necessidade de combustível para uma determinada viagem 

a partir de um porto que oferece o bunker  a preços mais 

econômicos.

H9: Para os clientes estrangeiros o preço é o atributo que mais 

influencia a decisão de compra do cliente e o mais importante 

em relação aos demais.

Estudos internos da Petrobras indicam que há maior influência do 

preço na decisão de compra de alguns segmentos específicos de 

negócios no mercado de navegação.

H10: O preço é um fator mais importante para as empresas de 

Container do que para os demais segmentos.  

 - Opção pelo abastecimento em porto no exterior.

Inferior

--------------

Idêntico

--------------

Superior

 
Fonte: O autor (2016). 
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Tabela 8: As afirmações e hipóteses relacionadas ao atributo tipo de produto 

NÍVEIS:

Hipóteses (H): Expectativa(s) de valor(es) percebido(s):
(resultados de potenciais benefícios e sacrifícios auferidos)

O IFO 500 cSt e o IFO 700 cSt têm sido oferecidos em portos no 

exterior como uma alternativa de preço inferior ao IFO 380 cSt. A 

Petrobras tem avaliado a oferta de IFO 500 cSt na costa brasileira 

para acompanhar esta tendência, porque acredita que poderá 

perder mercado caso não implemente esta ação. Porém, há custos 

envolvidos na implementação desta alternativa que devem ser 

avaliados.

H11:Há uma preferência pelo IFO 500 cSt ou pelo IFO 700 cSt 

pelo cliente estrangeiro em relação ao IFO 380 cSt.

 - Estabelecimento de um conjunto mínimo de 

características físicas do produto a ser adquirido;

 - O não atendimento à especificação pode implicar na 

necessidade de retirada do produto a bordo 

(debunker ) entre outros custos decorrentes.IFO 380 cSt

--------------

IFO 500 cSt ou IFO 

700 cSt

ATRIBUTO:

Tipo de produto

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Para que sejam atendidos os objetivos propostos para esta pesquisa, foi 

aplicado um questionário (Apêndice A) por meio eletrônico (e-mail) a todos os 461 

clientes armadores, operadores de embarcações, traders e brokers que efetuaram 

compras de bunker na Petrobras nos anos de 2014, 2015 e 2016. O software 

Qualtrics foi a plataforma eletrônica utilizada para a hospedagem e acesso ao 

questionário pelos respondentes. 

Por meio da coleta de informações qualitativas, esta pesquisa procurou 

mapear o perfil das empresas respondentes (armadores, operadores de 

embarcações, trading companies e brokerage companies). Apenas para aqueles que 

se definissem como armadores e operadores de embarcações, foi adicionalmente 

solicitada a identificação do seu segmento principal de atuação (Container / Ro-Ro 

(Roll-on / Roll-off), Bulk Carrier, General Cargo, Cruise / Passenger, Tankers (oil, 

chemical, LNG, or LPG) e Offshore (supporting oil production and exploration)). A 

identificação do segmento principal de atuação teve como objetivo evidenciar os 

perfis de preferência em relação aos atributos, por meio da aplicação da conjoint 

analysis, em cada um dos segmentos. No intuito de definir se o cliente é estrangeiro 

ou nacional, a informação do tipo de viagem (cabotagem ou longo curso) também foi 

solicitada. Dessa forma, associada às informações qualitativas, a análise quantitativa 

se propõe a mensurar as preferências relativas aos 6 atributos do produto para cada 

um dos grupos de clientes mapeados, por meio da técnica denominada conjoint 

analysis e, assim, atingir os objetivos propostos para este estudo. 
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4.3 O MÉTODO UTILIZADO: A CONJOINT ANALYSIS 

 

 

Num ambiente altamente competitivo, é vital para a sobrevivência de uma 

empresa a compreensão da estrutura de preferência do seu consumidor e, por 

conseguinte, conhecer quais os atributos geram benefícios e sacrifícios derivados do 

relacionamento entre o consumidor e o fornecedor (MENON; HOMBURG; BEUTIN, 

2005). Assim, compreender a parcela da relação cliente/fornecedor, que 

efetivamente representa valor para o consumidor e influencia diretamente o 

processo de tomada de decisão de compra, passa a ser um desafio do marketing 

atual. Deste modo, a questão central é como decompor as características de um 

produto, para que seja possível compreender o nível de influência dos tradeoffs 

efetuados entre os atributos do produto no processo de decisão de compra. Entre as 

metodologias de pesquisa de mercado, a conjoint analysis é um conjunto de 

técnicas que permite o estudo do processo de escolha do consumidor e a 

determinação dos tradeoffs entre os atributos de um produto (RAO, 2014). 

Assim, pode-se considerar a conjoint analysis uma metodologia de pesquisa 

de mercado para ser utilizada com o objetivo de criar valor percebido para os 

clientes (KOTLER; KELLER, 2012). É uma técnica estatística multivariada, aplicada 

na determinação da importância relativa para os clientes dos atributos de um 

produto. Dessa forma é possível, por meio desta técnica, a mensuração do valor 

(utilidade) total de um produto e decompô-lo em função de utilidades parciais 

relativas a cada um dos atributos que o compõe. A mensuração da utilidade de cada 

um dos atributos em relação ao valor total do produto, na percepção do cliente, 

permite o aprofundamento da compreensão do processo de escolha do comprador 

por um determinado produto (RAO, 2014) e possibilita o entendimento dos tradeoffs 

que ocorrem durante o processo de decisão de compra. É possível, portanto, com 

esta técnica determinar a importância relativa que os clientes atribuem às 

características relevantes e às utilidades associadas a cada um dos níveis dos 

atributos ou características de um produto.  

Green e Srinivasan (1990) indicaram diversas aplicações para a conjoint 

analysis no marketing. Uma delas é o reposicionamento de produtos em mercados-



43 

 

alvo, tendo em vista que os mercados não avaliam os produtos de forma 

homogênea, pois cada segmento de mercado pode atribuir para um mesmo produto 

diferentes níveis de preferência para cada atributo. Esta é a função primordial desta 

técnica, de identificar a importância relativa das características de um produto, e, 

com isso, subsidiar as empresas no reposicionamento dos seus produtos em seus 

mercados-alvo.  

A aplicação tradicional da conjoint analysis consiste na indicação da 

preferência a um conjunto de características predefinidas, sejam elas hipotéticas ou 

reais, de um produto existente ou, ainda, associadas às características de um 

produto ofertado pela concorrência, o qual se deseja avaliar a possibilidade de um 

reposicionamento. O método utilizado (estímulo) para a indicação das preferências 

pelos respondentes pode ser por meio de atribuição de notas, por ranqueamento ou 

por escolha.  

Rao (2014, p. 19-22, tradução nossa) identifica 5 traços importantes para a 

concepção de um projeto de pesquisa em conjoint analysis. São eles: 

 

[...] 1. É uma técnica de mensuração para a quantificação dos valores e 
tradeoffs do comprador; 
2. É uma técnica analítica para a previsão das prováveis reações dos 
compradores a novos produtos/serviços; 
3. É uma técnica de segmentação para a identificação de grupos de 
compradores que compartilham valores/tradeoffs similares; 
4. É uma técnica de simulação para acessar novas ideias de produtos e 
serviços em um ambiente competitivo; e 
5. É uma técnica de otimização para buscar estratos de produtos/serviços 
que maximizem o retorno (RAO, 2014, p. 19-22, tradução nossa). 

 

 

 

4.3.1 Terminologia 
 

 

Rao (2014); Aaker, Kumar e Day  (2004) e Malhotra (2006) utilizam diversos 

termos em seus estudos sobre conjoint analysis. Em vista disso, para uma melhor 

compreensão, serão estabelecidas também, nesta pesquisa, as definições dos 

seguintes termos: 

 Atributos – São as características do produto. Estas podem ser tangíveis, 

como as características físicas de um determinado produto ou intangíveis, 
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como o tempo de entrega associado a um determinado produto; e, ainda, 

reais ou hipotéticas a serem testadas; 

 Níveis – Denotam os diferentes valores assumidos pelos atributos; 

 Perfis – É um conjunto formado por atributos e seus respectivos níveis;  

 Estímulo – É o método de abordagem, que será apresentado ao 

respondente para avaliação. Como o método utilizado nesta pesquisa é o 

tradicional, baseado na ordenação dos perfis, foi possível somente com o 

software Qualtrics, entre outras plataformas testadas, a ordenação dos 

perfis com o manuseio do mouse, por meio do qual o respondente podia 

movimentar o perfil até a posição de preferência desejada; 

 Desenho fatorial fracionado – É uma técnica estatística que permite a 

redução a uma fração do total dos perfis necessários à avaliação dos 

respondentes;  

 Ortogonalidade – Corresponde a uma restrição matemática que determina 

que os efeitos dos atributos sejam avaliados independentemente uns aos 

outros. É um tipo particular de desenho fatorial fracionado; 

 Utilidade parcial – É a utilidade individual de cada atributo; 

 Utilidade total – É a soma das utilidades parciais de todos os atributos que 

compõem o produto; 

 Tradeoff – O ato de avaliar e escolher algo em detrimento de outras 

opções. 

 

 

4.3.2 Os métodos e suas aplicações 
 

 

Rao (2014) apresenta 4 tipos de métodos de aplicação da conjoint analysis:  

 O método tradicional, que utiliza o ranqueamento das preferências;  

 O método baseado em escolhas;  

 O método adaptativo, desenvolvido para trabalhar com um número grande 

de atributos; e 

 O método auto-explicativo. 
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Os 3 primeiros métodos são considerados passíveis de serem decompostos, 

uma vez que as preferências ou escolhas declaradas podem ser decompostas em 

funções de utilidades parciais. O quarto método é composicional, porque o 

consumidor estima as preferências a partir da avaliação atribuída a cada nível, para 

posteriormente ser definida a utilidade parcial de cada atributo (RAO, 2014). 

As hipóteses que serão testadas, nesta pesquisa, surgiram a partir da 

compilação de afirmações derivadas da experiência com o negócio bunker, e foram 

evidenciadas ao longo das entrevistas e reuniões realizadas com os gestores e 

alguns profissionais da equipe de comercialização, durante a fase inicial da 

pesquisa. Como afirma Rao (2014), o processo de seleção dos atributos e níveis em 

um projeto de pesquisa em conjoint analysis é uma etapa crucial do estudo. Para 

ele, esta etapa é muito mais arte do que ciência. Desta forma, o aspecto artístico do 

processo estaria na capacidade do pesquisador em transformar as experiências 

reais do negócio em atributos do produto, que a ciência, por sua vez, possibilitará 

por meio da aplicação da técnica, o entendimento do funcionamento do processo de 

escolhas e a compreensão dos possíveis tradeoffs realizados durante o processo de 

compra (RAO, 2014). O entendimento das preferências do consumidor possibilitará 

ao gestor a tomada de ações, que visem a maximização dos resultados para a 

companhia. 

No método tradicional, baseado no ranqueamento das preferências dos 

consumidores, estas são decompostas em utilidades correlacionadas a cada um dos 

atributos por meio da utilização de métodos de regressão múltipla. Uma vez que 

esta pesquisa possui um número limitado de atributos, que foram estabelecidos no 

intuito de testar hipóteses relacionadas às preferências por esses atributos e seus 

respectivos níveis, o método utilizado será o tradicional, baseado no ranqueamento 

das preferências dos consumidores. Definidos os objetivos do estudo e, para que 

eles sejam atingidos, os projetos em conjoint analysis envolvem resumidamente o 

cumprimento de 8 etapas: 

 A seleção dos atributos e níveis do produto; 

 A construção dos perfis de produtos e o estabelecimento do número 

máximo de perfis por meio do desenho ortogonal (ortogonalidade); 

 A definição da amostra e o envio do questionário; 

 A tabulação dos dados; 
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 A definição dos grupos e estratos (segmentos-alvo) de clientes a serem 

analisados; 

 A análise estatística dos dados (regressão múltipla); 

 O estabelecimento das utilidades parciais e dos tradeoffs dos atributos e 

níveis, e; 

 O teste das hipóteses de pesquisa, a partir dos resultados obtidos.   

 

 

4.4 A CONJOINT ANALYSIS NA PREFERÊNCIA DO COMPRADOR DE BUNKER 

 

 

Nesta pesquisa, será utilizado o método tradicional de conjoint analysis, 

baseada no ranqueamento de 16 perfis, onde a posição mais baixa (1) equivale à 

maior preferência pelo respondente, e, em contrapartida, a posição 16 corresponde 

à menor preferência pelo respondente por determinado perfil.  O software Qualtrics 

possibilitou, por meio do mouse, o respondente posicionar cada um dos perfis na 

posição que desejasse, desde a posição de maior preferência (1) à posição de 

menor preferência (16). 

 De acordo com as hipóteses de pesquisa formuladas, foram selecionados 6 

atributos, cada um com seus respectivos níveis, apresentados na tabela 9.  

 

Tabela 9: Os atributos do produto e seus respectivos níveis 

Tempo de entrega
Lote de 

entrega

Prazo de 

pagamento
Qualidade

Preço no porto de 

Santos (Brasil) em 

comparação com seu 

porto de compra 

alternativo

Tipo de 

produto

Entrega com atraso 

(atrasando a partida 

da embarcação)

Abastecimento 

em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado 

com 

desconto

ISO 8217:2005 Inferior IFO 380 cSt

Entrega em tempo 

(conforme solicitado)

Abastecimento 

dividido em 

duas barcaças

Pagamento 

antecipado 

(sem 

desconto)

ISO 8217:2010 Idêntico

IFO 500 cSt 

ou IFO 700 

cSt

- -
21 dias da 

entrega
ISO 8217:2012 Superior -

- -
30 dias da 

entrega
- - -

 
Fonte: O autor (2016). 

 



47 

 

Considerando os atributos e perfis indicados na tabela 9, seria necessária a 

ordenação, pelos respondentes, do total de 288 perfis (= 2 x 2 x 4 x 3 x 3 x 2), tendo 

em vista que, para cada nível acrescido, o número de perfis cresce 

exponencialmente.   

 A implementação do desenho fatorial completo, ou seja, apresentar os 288 

perfis aos respondentes para a ordenação da preferência, seria um trabalho inviável. 

Lilien, Rangaswamy e Bruyn (2007) recomendam, para minimizar a fadiga dos 

respondentes, a apresentação de no máximo 25 perfis, e, preferencialmente, 16 ou 

menos perfis. No intuito de reduzir o número de perfis de forma a permitir o 

julgamento completo pelos respondentes, utilizou-se o desenho ortogonal, um tipo 

particular de desenho fatorial fracionário, que permite a cada nível de um atributo, 

ocorrer com cada nível de um outro atributo em frequências proporcionais, sendo 

possível que apenas os seus efeitos principais tenham interesse, e desta forma, ser 

possível reduzir o número de perfis e obter a ortogonalidade (efeitos independentes) 

com apenas 16 perfis (RAO, 2014).  O desenho ortogonal foi processado por meio 

do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), que possui rotina 

específica para este fim.  

Os perfis finais obtidos encontram-se expostos na tabela 10. 
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Tabela 10: Perfis finais após a realização do desenho fatorial fracionado (ortogonalidade) 

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

21 dias da 

entrega

ISO 

8217:2010
Inferior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
1

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

Pagamento 

antecipado com 

desconto

ISO 

8217:2012
Inferior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
2

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

21 dias da 

entrega

ISO 

8217:2005
Superior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
3

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado com 

desconto

ISO 

8217:2005
Inferior IFO 380 cSt 4

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

Pagamento 

antecipado (sem 

desconto)

ISO 

8217:2005
Inferior IFO 380 cSt 5

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado (sem 

desconto)

ISO 

8217:2010
Inferior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
6

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

30 dias da 

entrega

ISO 

8217:2012
Inferior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
7

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

30 dias da 

entrega

ISO 

8217:2005
Inferior IFO 380 cSt 8

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

21 dias da 

entrega

ISO 

8217:2005
Inferior IFO 380 cSt 9

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado (sem 

desconto)

ISO 

8217:2012
Superior IFO 380 cSt 10

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

30 dias da 

entrega

ISO 

8217:2010
Idêntico IFO 380 cSt 11

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

Pagamento 

antecipado (sem 

desconto)

ISO 

8217:2005
Idêntico

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
12

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

30 dias da 

entrega

ISO 

8217:2005
Superior

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
13

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

Abastecimento 

realizado em uma 

barcaça

Pagamento 

antecipado com 

desconto

ISO 

8217:2005
Idêntico

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
14

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

21 dias da 

entrega

ISO 

8217:2012
Idêntico IFO 380 cSt 15

Entrega com 

atraso (atrasando 

a partida da 

embarcação)

Abastecimento 

realizado em duas 

barcaças

Pagamento 

antecipado com 

desconto

ISO 

8217:2010
Superior IFO 380 cSt 16

 
Fonte: O autor (2016). 

 

A conjoint analysis pressupõe que as utilidades de diversos atributos possam 

ser decompostas em contribuições parciais dos seus níveis, em função das 

interações desses atributos. Em vista disso, a utilidade total de um produto é o 

resultado da soma de todas as utilidades parciais deste produto. Decorre daí que a 

fórmula a ser utilizada para quantificar a utilidade total pode ser descrita como (RAO, 

2014):  
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Yj = U1(xj1) + U2(xj2) + ... + Ur(xjr) + ε (1) 

 

Onde: 

Ur é a função de utilidade parcial para o r-ésimo atributo;  

Xjr é o nível do j-ésimo perfil para o r-ésimo atributo; e 

ε é o erro total da função utilidade. 

 

No método de conjoint analysis, utilizado nesta pesquisa, é aplicado o modelo 

de regressão multivariada. Em vista dos níveis dos atributos serem compostos por 

variáveis categóricas, esses deverão ser transformados em variáveis dummy para 

que possam ser inseridas no modelo (LEVINE et al., 2005). Assim, se um atributo 

possui rt níveis (categorias) será necessária a estimativa de (rt – 1) variáveis dummy 

(RAO, 2014).   

Deste modo, aplicando-se as variáveis dummy ao modelo de regressão 

multivariada, o modelo da função de utilidade total pode ser reescrito da seguinte 

forma (RAO, 2014):  

 

Ut(xjt) = D0 + Ut1Dt1 + Ut2Dt2 + ... + Ut(rt – 1)Dt(rt – 1) + ε (2) 

 

Onde: 

D0 é uma constante; 

rt  é o número de níveis discretos para o t-ésimo atributo;  

Dtk é a variável dummy, atribuindo-se 1 se o valor xit é equivalente ao k-ésimo 

nível discreto de xt e 0 em caso contrário; 

Utk é o coeficiente da função de utilidade parcial para o k-ésimo nível discreto 

de xt; 

Ut(xjt) representa a posição (ranking) de preferência (utilidade) pelo produto; e,  

ε é o erro total do modelo. 

  

Assim, com base nos perfis finais obtidos após a ortogonalidade, indicados na 

tabela 10 e, de acordo com o método para a transformação das variáveis 

categóricas (níveis) em variáveis dummy, obteve-se na tabela 11 o conjunto de 

variáveis dummy, que será aplicado a este modelo de regressão multivariada. 
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Tabela 11: Conjunto das variáveis dummy do modelo de regressão multivariada 

Tempo de 

entrega

Lote de 

entrega

Tipo de 

produto

Entrega em 

tempo (conforme 

solicitado)

(NÍVEL BASE)

Abastecimento 

realizado em 

uma barcaça

(NÍVEL BASE)

IFO 380 cSt

(NÍVEL BASE)

PERFIS

Entrega com 

atraso 

(atrasando a 

partida da 

embarcação)

(=1)

Abastecimento 

realizado em 

duas barcaças

(=1)

Pagamento 

antecipado 

com 

desconto

(=1)

Pagamento 

antecipado 

(sem 

desconto)

(=1)

30 dias 

da 

entrega

(=1)

ISO 

8217:2010

(=1)

ISO 

8217:2012

(=1)

Inferior

(=1)

Superior

(=1)

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 

(=1)

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

13 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

16 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

Prazo de pagamento Qualidade

Preço no porto de 

Santos (Brasil) em 

comparação com 

seu porto de 

compra alternativo

ATRIBUTOS

21 dias da entrega

(NÍVEL BASE)

ISO 8217:2005

(NÍVEL BASE)

Idêntico

(NÍVEL BASE)

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 O propósito principal da conjoint analysis é a definição dos coeficientes Utk da 

função de variável dummy, indicada na equação 2. Assim, é possível obter os 

coeficientes de preferência ou utilidade parcial dos respondentes em relação a cada 

um dos atributos do produto bunker, ao submeter os respondentes ao ranqueamento 

dos perfis, no qual a posição mais baixa (1) equivaleria à maior preferência, e, em 

contrapartida a posição 16 à menor preferência. Deste modo, quanto maior o valor 

de Ut(xjt) na equação 2, maior será a preferência pelo produto. Assim, podemos 

estabelecer as seguintes afirmativas em relação à influência do componente Dtk na 

função de regressão multivariada: 

 Quando Dtk < 0 há um efeito desfavorável, pois representa menor preferência 

pelo produto; 

 Quando Dtk > 0 há um efeito favorável, pois representa maior preferência pelo 

produto. 
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 A importância relativa de cada atributo é mensurada a partir do coeficiente da 

função de utilidade parcial, obtido por meio da função de regressão multivariada com 

variáveis dummy, indicada na equação 2.  

 O coeficiente parcial de utilidade é obtido com base na diferença entre o 

somatório das funções de valor parcial de cada nível e a do nível base (MALHOTRA, 

2006). Assim temos: 

 

(  ) - ((K -1)* B) = Utk (3) 

 

 Para a obtenção dos valores parciais, há a necessidade de uma restrição 

adicional. Como os valores são estimados em escala intervalar, sua origem é 

arbitrária (MALHOTRA, 2006). Assim, a restrição que deve ser imposta é: 

 

(  ) + B = 0 (4) 

 

Onde: 

 

K é o maior nível do atributo; 

α é função de valor parcial para cada K nível discreto do atributo; 

B é a função de valor parcial do nível base em K máximo; e, 

Utk é o coeficiente da função de utilidade parcial para o k-ésimo nível discreto 

de xt. 

 

 A importância relativa percentual de cada atributo está representada na 

equação 5 (MALHOTRA, 2006; HAAIJER; KAMAKURA; WEDEL, 2000; CARROLL; 

GREEN, 1997). 

 

 (5) 

 

Onde: 

 Îi é a amplitude da importância de apenas um atributo, que é definida em 

termos da amplitude do coeficiente Utk. 
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Îi = {max (Utk) – min (Utk)} (6) 

 

  é a importância relativa percentual de cada atributo; e, 

 m é o número de atributos. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 O PERFIL DOS PESQUISADOS 

 

 

Do total de 461 compradores, para os quais enviaram-se os questionários, 

foram obtidas 93 respostas completas e válidas. Deste total, 60,2% (56) são 

compradores que atuam em trading companies, 16,1% (15) atuam em empresas 

armadoras, 15,1% (14) atuam em empresas responsáveis pela operação de 

embarcações e 8,6% (8) atuam em brokerage companies. O gráfico 1 resume o 

perfil dos respondentes, de acordo com o tipo das empresas que eles representam. 

 

15; 16,1%

14; 15,1%

56; 60,2%

8; 8,6%

Armador Operador de embarcações

Trading Company Brokerage Company
 

Gráfico 1: Perfil dos respondentes de acordo com o tipo de empresa que os pesquisados 
representam 
Fonte: O autor (2016). 

 

Em relação ao segmento principal de atuação dos 15 armadores, estão eles 

assim distribuídos: 

 Navios graneleiros, com 5 respondentes; 

 Navios de carga geral, com 4 respondentes; 

 Navios offshore (suporte às operações de exploração e produção de 

petróleo), com 4 respondentes; 

 Navios Container / Ro-Ro (Roll on – Roll off), com 2 respondentes. 
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Não houve respondentes nos segmentos de navios de passageiros e navios-

tanque. O gráfico 2 apresenta o percentual de participação de cada segmento entre 

os armadores. 

 

33,3%

26,7%

26,7%

13,3%

Navio Graneleiro

Carga Geral

Offshore (suporte às operações de exploração e produção de petróleo)

Container / Ro-Ro (Roll on - Roll off)
 

Gráfico 2: Percentual de participação de cada segmento entre os armadores 
Fonte: O autor (2016). 

 

Quanto aos 14 operadores de embarcações, tem-se a seguinte distribuição 

entre os respondentes: 

 Navios graneleiros, com 5 respondentes; 

 Navios offshore (suporte às operações de exploração e produção de 

petróleo), com 5 respondentes; 

 Navios de carga geral, com 2 respondentes; 

 Navios Container / Ro-Ro (Roll on – Roll off), com 2 respondentes. 

Não houve respondentes nos segmentos de navios de passageiros e navios-

tanque. O gráfico 3 apresenta o percentual de participação de cada segmento entre 

os operadores de embarcações. 
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35,7%

35,7%

14,3%

14,3%

Navio Graneleiro

Offshore (suporte às operações de exploração e produção de petróleo)

Container / Ro-Ro (Roll on - Roll off)

Carga Geral
 

Gráfico 3: Percentual de participação de cada segmento entre os operadores de 
embarcações 
Fonte: O autor (2016). 

 

Quanto ao tipo de viagem, os pesquisados que informaram operar na 

cabotagem são aqueles que navegam estritamente na costa brasileira. Este grupo é 

composto, predominantemente, por clientes nacionais. Diferentemente dos 

respondentes que operam na cabotagem, aqueles que operam no longo curso estão 

expostos à concorrência, e, consequentemente, têm a opção de abastecerem seus 

navios no exterior. Os clientes que operam em longo curso são, predominantemente, 

estrangeiros. Do total de pesquisados, 80 ou 86% dos respondentes são clientes 

estrangeiros, que operam no longo curso e 13 ou 14% deles são nacionais, que 

operam na cabotagem. Entre os clientes estrangeiros, tem-se a seguinte distribuição 

em relação aos tipos de empresas em que atuam: 65% (52) são compradores que 

atuam em trading companies, 13,8% (11) atuam em empresas que operam 

embarcações, 12,5% (10) representam armadores e 8,8% (7) representam 

brokerage companies. O gráfico 4 apresenta o percentual dos clientes estrangeiros, 

de acordo com os tipos de empresas que representam. 
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Gráfico 4: O perfil dos clientes estrangeiros, de acordo com a participação por tipos de 
empresas 
Fonte: O autor (2016). 

 

 

5.2  OS RESULTADOS DA CONJOINT ANALYSIS  

 

 

Para Lilien, Rangaswamy e Bruyn (2007), o objetivo principal da segmentação 

de mercado é permitir que a empresa avalie a atratividade de cada grupo de clientes 

(segmento), no intuito de selecionar aqueles que a empresa possa servir 

efetivamente com maior lucratividade. Para identificar o grupo de clientes onde será 

possível extrair maior valor, as empresas buscam direcionar seus produtos para o 

atendimento de um seleto grupo de clientes (SHANNAHAN et al., 2016; VARGO; 

LUSCH, 2004). Assim, para possibilitar a criação de uma perspectiva direcionada à 

seleção dos clientes, é preciso conhecer mais a fundo como as características do 

produto influenciam as decisões de compra e como se dá o nível de preferência 

(importância) dos atributos em relação a determinados estratos de compradores. 

Dessa forma, a conjoint analysis será aplicada separadamente a 5 grupos e 9 

subgrupos ou estratos selecionados, cujo objetivo é identificar as preferências de 

cada um. Os grupos foram assim subdivididos: 

 Grupo 1 - Preferência geral dos respondentes. Este grupo é composto pelo 

total de 93 respondentes e será doravante denominado estrato A; 
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 Grupo 2 - Preferência por tipo de viagem. Será subdividido em dois 

estratos. Composto por 13 pesquisados, doravante designado estrato B, 

este concentrará todos os clientes nacionais, que operam na cabotagem. 

Por conseguinte, o segundo subgrupo, composto pelos 80 clientes 

estrangeiros, que operam no longo curso, será designado estrato C;   

 

 Grupo 3 - Preferência por tipo de empresa para os clientes estrangeiros 

(longo curso) e nacionais (cabotagem). Os armadores e operadores de 

embarcações, que somam 29 respondentes, serão tratados dentro de um 

único subgrupo, designado estrato D, uma vez que, diferentemente das 

trading companies, ambos são responsáveis pela gestão náutica ou 

comercial das suas embarcações, e, consequentemente, pela aquisição do 

bunker. O estrato E será designado aos 56 representantes de trading 

companies. Devido ao pequeno tamanho da amostra de 8 representantes 

das brokerage companies não será possível aplicar a conjoint analysis a 

este estrato e, portanto, identificar as preferências destes consumidores. 

Contudo, a segregação de estratos foi importante para diferenciá-los das 

trading companies, pois em contraposto destas, as brokerage companies 

não assumem a propriedade do produto, pois apenas atuam como 

intermediadores da negociação. Ainda assim, este subgrupo será 

denominado estrato F; 

 

 Grupo 4 - Preferência por tipo de empresa, apenas para os clientes 

estrangeiros (longo curso). Os armadores e operadores de embarcações, 

que somam 21 respondentes, serão tratados dentro de um único perfil, 

designado estrato G, uma vez que, diferentemente das trading companies, 

ambos são responsáveis pela gestão náutica ou comercial das 

embarcações e, consequentemente, pela aquisição do bunker. O estrato H 

será designado aos 52 representantes de trading companies. Devido ao 

pequeno tamanho da amostra de 8 representantes de brokerage 

companies, não será possível realizar a conjoint analysis e, portanto, 

identificar as preferências destes consumidores. Contudo, a segregação de 

estratos foi importante para diferenciá-los das trading companies, pois em 

contraposto, as brokerage companies não assumem a propriedade do 
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produto, pois apenas atuam como intermediários. Ainda assim, este 

subgrupo será denominado estrato I; 

 

 Grupo 5 – Preferência por principal segmento de negócio. Não foi possível, 

devido ao pequeno tamanho das amostras, aplicar a conjoint analysis a 

cada segmento de atuação.  

 

Os resultados da conjoint analysis propiciarão a identificação das preferências 

dos compradores, em relação aos atributos pesquisados e também o desenho da 

proposta ideal de valor, que se ofertada, possibilitaria a extração de maior valor dos 

clientes (SHANNAHAN et al., 2016; VARGO; LUSCH, 2004). Ademais, com base 

nos resultados da aplicação da conjoint analysis por estratos, será possível efetuar o 

teste das hipóteses formuladas nesta pesquisa.  

Para todos os estratos, o software utilizado no cálculo da regressão 

multivariada com variáveis dummy foi o Microsoft Excel. 

 

Resultado do estrato A – 93 respondentes (total). 

A preferência dos respondentes no estrato A corresponde, em ordem 

decrescente, pelo tempo de entrega com 41% de importância relativa, seguida pelo 

prazo de pagamento com 25%, pelo tipo de produto com 23% e por último pelo lote 

de entrega com 11%.  

O resultado da regressão para o estrato A encontra-se na figura 1 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi 0,22 para o nível ISO 8217:2010, 0,07 para 

ISO 8217:2012, 0,21 e 0,10 para os níveis relacionados ao atributo preço, todos 

acima de 0,05. Isto indica um baixo nível de significância dessas variáveis, no 

modelo de regressão. Deste modo, por não existirem efeitos estatisticamente 

significantes das variáveis qualidade e preço na preferência dos respondentes 

(variável dependente), estes atributos foram excluídos do cálculo da importância 

relativa.  

A tabela 12 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 
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Tabela 12: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato A 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 3,22 41% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 2,00 25% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 1,80 23% < 0,05

LOTE DE ENTREGA 0,88 11% < 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

Notas: 93 observações. R^2 = 0,99. 95% de confiança. O valor p define 

o nível de significância do modelo. Para as variáveis serem 

significantes o valor p deve ser menor que 0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 5 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato A. 
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Gráfico 5: A importância relativa dos atributos no estrato A 
             Fonte: O autor (2016). 

 

A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato A, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 13. 
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Tabela 13: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato A 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 4,93

Entrega com atraso (atrasando a partida da embarcação) 1,61

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,61

Abastecimento em uma barcaça -0,44

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,44

Pagamento antecipado com desconto 0,61

Pagamento antecipado (sem desconto) 0,91

21 dias da entrega -0,42

30 dias da entrega -1,09

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -0,90

IFO 500 cSt or 700 cSt 0,90

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior preferência em 

relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Resultado do estrato B – 13 clientes nacionais (cabotagem). 

A preferência dos respondentes no estrato B corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 31% de importância relativa, seguida pelo 

tipo de produto com 26%, pelo prazo de pagamento com 12%, pela qualidade e pelo 

preço empatados com 11% e por último pelo lote de entrega com 10%.  

O resultado da regressão para o estrato B encontra-se na figura 2 - apêndice 

B. Os valores p, obtidos na regressão, foram de 0,06 para o nível pagamento 

antecipado (sem desconto), 0,90 para 30 dias da entrega, 0,75 para ISO 8217:2010 

e 0,20 para preço superior, todos acima de 0,05. Isto indica um baixo nível de 

significância dessas variáveis, no modelo de regressão. Deste modo, por não 

existirem efeitos estatisticamente significantes das variáveis correspondentes a 

esses níveis na preferência dos respondentes (variável dependente), estes atributos 

não foram considerados no cálculo da importância relativa. 

A tabela 14 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 
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Tabela 14: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato B 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 3,68 31% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 3,15 26% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 1,44 12%
Apenas pagamento antecipado 

com desconto possui p<0,05

QUALIDADE 1,29 11%
Apenas ISO 8217:2012 possui 

p<0,05

PREÇO 1,27 11%
Apenas preço inferior possui 

p<0,05

LOTE DE ENTREGA 1,14 10% < 0,05

Notas: 13 observações. R^2 = 0,98. 95% de confiança. O valor p define o nível de 

significância do modelo. Para as variáveis serem significantes o valor p deve ser menor que 

0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 6 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato B. 
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Gráfico 6: A importância relativa dos atributos no estrato B 
Fonte: O autor (2016). 
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A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato B, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 15. 

 

Tabela 15: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato B 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 4,38

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,84

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,84

Abastecimento em uma barcaça -0,57

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,57

Pagamento antecipado com desconto 0,72

Pagamento antecipado (sem desconto) n/a

21 dias da entrega -0,72

30 dias da entrega n/a

ISO 8217:2005 -0,64

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 0,64

Inferior -0,63

Idêntico 0,63

Superior n/a

IFO 380 cSt -1,58

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,58

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Resultado do estrato C – 80 clientes estrangeiros (longo curso) 

A preferência dos respondentes no estrato C corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 41% de importância relativa, seguida pelo 

prazo de pagamento com 28%, pelo tipo de produto com 20% e por último pelo lote 

de entrega com 11%.  

O resultado da regressão para o estrato C encontra-se na figura 3 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi de 0,31 para o nível ISO 8217:2010, 0,46 para 

ISO 8217:2012 e aproximadamente 0,06 para ambos os níveis relacionados ao 
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atributo preço, que apesar de estarem muito próximos de 0,05, são superiores a este 

valor. Isto indica um baixo nível de significância dessas variáveis, no modelo de 

regressão. Deste modo, por não existirem efeitos estatisticamente significantes das 

variáveis qualidade e preço na preferência dos respondentes (variável dependente), 

estes atributos foram excluídos do cálculo da importância relativa.  

A tabela 16 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 

 

Tabela 16: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato C 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 3,15 41% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 2,15 28% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 1,58 20% < 0,05

LOTE DE ENTREGA 0,83 11% < 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

Notas: 80 observações. R^2 = 0,99. 95% de confiança. O valor p define o nível 

de significância do modelo. Para as variáveis serem significantes o valor p deve 

ser menor que 0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 7 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato C. 
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Gráfico 7: A importância relativa dos atributos no estrato C 
Fonte: O autor (2016). 
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A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato C, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 17. 

 

Tabela 17: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato C 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 5,02

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,58

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,58

Abastecimento em uma barcaça -0,41

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,41

Pagamento antecipado com desconto 0,59

Pagamento antecipado (sem desconto) 0,98

21 dias da entrega -0,38

30 dias da entrega -1,17

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -0,79

IFO 500 cSt or 700 cSt 0,79

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Resultado do estrato D – 29 armadores e operadores de embarcações 

(estrangeiros e nacionais) 

A preferência dos respondentes no estrato D corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 36% de importância relativa, seguida pelo 

tipo de produto com 29%, pelo prazo de pagamento com 26% e por último pelo lote 

de entrega com 9%.  

O resultado da regressão para o estrato D encontra-se na figura 4 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi 0,69 para o nível prazo de pagamento com 30 
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dias da entrega, 0,51 e 0,48, respectivamente, para a ISO 8217:2010 e para a ISO 

8217: 2012 e 0,27 e 0,43 para os níveis inferior e superior do atributo preço, todos 

superiores a 0,05. Isto indica um baixo nível de significância dessas variáveis, no 

modelo de regressão. Deste modo, por não existirem efeitos estatisticamente 

significantes das variáveis prazo de pagamento com 30 dias da entrega e aquelas 

correspondentes aos atributos qualidade e preço na preferência dos respondentes 

(variável dependente), estes atributos foram excluídos do cálculo da importância 

relativa.  

A tabela 18 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 

 

Tabela 18: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato D 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 2,49 36% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 2,03 29% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 1,80 26%

Apenas os dois pagamentos 

antecipados (com e sem 

desconto) possuem p<0,05

LOTE DE ENTREGA 0,66 9% < 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

Notas: 29 observações. R^2 = 0,97. 95% de confiança. O valor p define o nível de 

significância do modelo. Para as variáveis serem significantes o valor p deve ser menor que 

0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 8 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato D. 
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Gráfico 8: A importância relativa dos atributos no estrato D 
Fonte: O autor (2016). 

 

A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato D, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 19. 
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Tabela 19: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato D 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 5,29

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,25

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,25

Abastecimento em uma barcaça -0,33

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,33

Pagamento antecipado com desconto 0,44

Pagamento antecipado (sem desconto) 0,68

21 dias da entrega -1,12

30 dias da entrega n/a

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -1,02

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,02

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Resultado do estrato E – 56 trading companies (estrangeiras e 

nacionais) 

A preferência dos respondentes neste estrato corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 43% de importância relativa, seguida pelo 

prazo de pagamento com 27%, pelo tipo de produto com 19% e por último pelo lote 

de entrega com 11%.  

O resultado da regressão para o estrato E encontra-se na figura 5 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi 0,26 e 0,22, respectivamente, para a ISO 

8217:2010 e para a ISO 8217: 2012 e 0,07 e 0,06 para os níveis inferior e superior 

do atributo preço, todos acima de 0,05. Isto indica um baixo nível de significância 

dessas variáveis, no modelo de regressão. Deste modo, por não existirem efeitos 

estatisticamente significantes das variáveis correspondentes aos atributos qualidade 

e preço na preferência dos respondentes (variável dependente), estes atributos 

foram excluídos do cálculo da importância relativa.  
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A tabela 20 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 

 

Tabela 20: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato E 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 3,64 43% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 2,25 27% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 1,60 19% < 0,05

LOTE DE ENTREGA 0,89 11% < 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

Notas: 56 observações. R^2 = 0,99. 95% de confiança. O valor p define o nível 

de significância do modelo. Para as variáveis serem significantes o valor p deve 

ser menor que 0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 9 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato E. 
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Gráfico 9: A importância relativa dos atributos no estrato E 
Fonte: O autor (2016). 

 

A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para estrato E, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 21. 
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Tabela 21: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato E 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 4,86

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,82

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,82

Abastecimento em uma barcaça -0,44

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,44

Pagamento antecipado com desconto 0,98

Pagamento antecipado (sem desconto) 1,40

21 dias da entrega 0,22

30 dias da entrega -0,85

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -0,80

IFO 500 cSt or 700 cSt 0,80

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Resultado do estrato G – 21 armadores e operadores de embarcações 

estrangeiros 

A preferência dos respondentes no estrato G corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 43% de importância relativa, seguida pelo 

prazo de pagamento com 31%, e por último pelo tipo de produto com 26%. 

O resultado da regressão para o estrato G encontra-se na figura 6 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi 0,27 e 0,57, respectivamente, para a ISO 

8217:2010 e para a ISO 8217:2012, 0,73 e 0,72 para os níveis inferior e superior do 

atributo preço, 0,96 para o prazo de pagamento de 30 dias e 0,11 para o lote de 

entrega, todos acima de 0,05. Isto indica um baixo nível de significância dessas 

variáveis, no modelo de regressão. Deste modo, por não existirem efeitos 

estatisticamente significantes das variáveis correspondentes aos atributos qualidade, 

preço e lote de entrega, assim como para o nível prazo de pagamento com 30 dias 
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da entrega na preferência dos respondentes (variável dependente), estes atributos 

foram excluídos do cálculo da importância relativa.  

A tabela 22 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 

 

Tabela 22: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato G 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 2,44 43% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 1,71 31%

Apenas os pagamentos 

antecipados (com e sem 

desconto) possuem p<0,05

TIPO DE PRODUTO 1,48 26% < 0,05

LOTE DE ENTREGA n/a n/a > 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

Notas: 21 observações. R^2 = 0,98. 95% de confiança. O valor p define o nível de significância do 

modelo. Para as variáveis serem significantes o valor p deve ser menor que 0,05. 
 

Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 10 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato G. 
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Gráfico 10: A importância relativa dos atributos no estrato G 
Fonte: O autor (2016). 
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A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato G, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 23. 

 

Tabela 23: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato G 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 5,68

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,22

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,22

Abastecimento em uma barcaça n/a

Abastecimento dividido em duas barcaças n/a

Pagamento antecipado com desconto 0,20

Pagamento antecipado (sem desconto) 0,76

21 dias da entrega -0,95

30 dias da entrega n/a

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -0,74

IFO 500 cSt or 700 cSt 0,74

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 
 

Resultado do estrato H – 52 trading companies estrangeiras. 

A preferência dos respondentes no estrato H corresponde, em ordem 

decrescente, ao tempo de entrega com 42% de importância relativa, seguida pelo 

prazo de pagamento com 29%, pelo tipo de produto com 18% e por último pelo lote 

de entrega com 11%.  

O resultado da regressão para o estrato H encontra-se na figura 7 - apêndice 

B. O valor p, obtido na regressão, foi de 0,42 para o nível ISO 8217:2010, 0,40 para 

ISO 8217:2012, 0,06 e 0,09 para os níveis relacionados ao atributo preço, todos 
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acima de 0,05. Isto indica um baixo nível de significância dessas variáveis, no 

modelo de regressão. Deste modo, por não existirem efeitos estatisticamente 

significantes das variáveis qualidade e preço na preferência dos respondentes 

(variável dependente), estes atributos foram excluídos do cálculo da importância 

relativa.  

A tabela 24 apresenta a importância relativa para cada um dos atributos neste 

estrato. 

 

Tabela 24: Importância relativa dos atributos para os respondentes no estrato H 

ATRIBUTO

AMPLITUDE 

DO 

COEFICIENTE

IMPORTÂNCIA 

RELATIVA
Valor p

TEMPO DE ENTREGA 3,52 42% < 0,05

PRAZO DE PAGAMENTO 2,39 29% < 0,05

TIPO DE PRODUTO 1,50 18% < 0,05

LOTE DE ENTREGA 0,92 11% < 0,05

PREÇO n/a n/a > 0,05

QUALIDADE n/a n/a > 0,05

Notas: 52 respondentes. R^2 = 0,98. 95% de confiança. O valor p define o nível 

de significância do modelo. Para as variáveis serem significantes, o valor p deve 

ser menor que 0,05.  
Fonte: O autor (2016). 

 

O gráfico 11 apresenta a importância relativa dos atributos no estrato H. 
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Gráfico 11: A importância relativa dos atributos no estrato H 
Fonte: O autor (2016). 
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A partir da determinação dos coeficientes de utilidade parcial, foi possível 

estabelecer os níveis de maior preferência para os respondentes, ou seja, aqueles 

capazes de maximizar a oferta de valor ao cliente. Desta forma, para o estrato H, os 

níveis de maior preferência são aqueles que possuem o menor coeficiente de 

utilidade parcial e estão grifados em verde na tabela 25. 

 

Tabela 25: Níveis de maior preferência para os respondentes no estrato H 

ATRIBUTO NÍVEL

COEFICIENTE 

DE UTILIDADE 

PARCIAL

Interseção 4,85

Entrega com atraso (atrasando a partida 

da embarcação)
1,76

Entrega em tempo (conforme solicitado) -1,76

Abastecimento em uma barcaça -0,46

Abastecimento dividido em duas barcaças 0,46

Pagamento antecipado com desconto 0,53

Pagamento antecipado (sem desconto) 1,04

21 dias da entrega -0,24

30 dias da entrega -1,35

ISO 8217:2005 n/a

ISO 8217:2010 n/a

ISO 8217:2012 n/a

Inferior n/a

Idêntico n/a

Superior n/a

IFO 380 cSt -0,75

IFO 500 cSt or 700 cSt 0,75

Nota: Os níveis grifados em verde foram considerados pelos clientes os de maior 

preferência em relação a cada um dos seus respectivos atributos.  

TEMPO DE ENTREGA

LOTE DE ENTREGA

PRAZO DE 

PAGAMENTO

QUALIDADE

PREÇO 

TIPO DE PRODUTO

 
Fonte: O autor (2016). 

 

As tabelas 26, 27 e 28 apresentam um resumo com as importâncias relativas 

de cada um dos grupos e seus respectivos estratos. 
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Tabela 26: Importâncias relativas referentes aos grupos 1 e 2 

Ordem de 

importância
A % B % C %

1º Tempo de entrega 41% Tempo de entrega 31% Tempo de entrega 41%

2º Prazo de pagamento 25% Tipo de produto 26% Prazo de pagamento 28%

3º Tipo de produto 23% Prazo de pagamento 12% Tipo de produto 20%

4º Lote de entrega 11% Qualidade 11% Lote de entrega 11%

5º Qualidade n/a Preço 11% Preço n/a

6º Preço n/a Lote de entrega 10% Qualidade n/a

Grupo 1 Grupo 2

ESTRATOS

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Tabela 27: Importâncias relativas referentes ao grupo 3 

Ordem de 

importância
D % E % F %

1º Tempo de entrega 36% Tempo de entrega 43% n/a n/a

2º Tipo de produto 29% Prazo de pagamento 27% n/a n/a

3º Prazo de pagamento 26% Tipo de produto 19% n/a n/a

4º Lote de entrega 9% Lote de entrega 11% n/a n/a

5º Preço n/a Preço n/a n/a n/a

6º Qualidade n/a Qualidade n/a n/a n/a

Grupo 3

ESTRATOS

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Tabela 28: Importâncias relativas referentes aos grupos 4 e 5 

Grupo 5

Ordem de 

importância
G % H % I % -

1º Tempo de entrega 43% Tempo de entrega 42% n/a n/a n/a

2º Prazo de pagamento 31% Prazo de pagamento 29% n/a n/a n/a

3º Tipo de produto 26% Tipo de produto 18% n/a n/a n/a

4º Lote de entrega n/a Lote de entrega 11% n/a n/a n/a

5º Preço n/a Preço n/a n/a n/a n/a

6º Qualidade n/a Qualidade n/a n/a n/a n/a

ESTRATOS

Grupo 4

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 

5.3 TESTE DAS HIPÓTESES 

 

 

A partir dos resultados da conjoint analysis será possível testar as hipóteses. 

Em vista disso, os resultados da análise dos estratos serão aplicados ao contexto 
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das hipóteses como mecanismo de validação das mesmas para o atingimento dos 

objetivos desta pesquisa. Sob essa perspectiva tem-se: 

 

1ª hipótese (H1): O tempo de entrega é relevante para o cliente 

estrangeiro. 

 Os resultados do estrato C, que representa todos os clientes estrangeiros da 

amostra, indicam uma importância relativa de 41% ao atributo tempo de entrega em 

relação aos demais, superior à taxa de 31% dos clientes nacionais (estrato B) para 

este mesmo atributo. Nota-se que, entre os clientes do grupo 4 (clientes 

estrangeiros) há uma diferença de 1% da importância relativa deste atributo entre os 

armadores e operadores de navios estrangeiros (estrato G) e as trading companies 

estrangeiras (estrato H). Com base nestes resultados, é possível considerar esta 

hipótese verdadeira. 

 

2ª hipótese (H2): O atraso na partida do navio causado pela operação de 

bunker deve ser evitado. 

Todos os estratos, sem exceção, consideraram o atributo tempo de entrega o 

mais importante entre os demais, assim como a entrega em tempo (conforme 

solicitado), como o nível mais preferido. Desse modo, é possível considerar esta 

hipótese verdadeira. 

 

3ª hipótese (H3): O cliente estrangeiro prefere que o abastecimento seja 

realizado em uma barcaça.  

Avaliando-se o estrato C, que concentra todos os clientes estrangeiros, há 

uma preferência maior pelo abastecimento em apenas uma barcaça. Em um corte 

realizado por tipo de empresa no grupo 4 (clientes estrangeiros), pode-se observar 

para os armadores e operadores de embarcações (estrato G) que este atributo não 

possui significância no modelo, entretanto, para as trading companies (estrato H) há 

uma preferência pelo abastecimento em uma barcaça. Nesse aspecto, 

considerando-se o resultado de toda a amostra de clientes estrangeiros consultados 

(estrato C), uma vez que a hipótese não está restrita ao tipo de empresa, ela pode 

ser considerada verdadeira. 
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4ª hipótese (H4): O prazo de pagamento é preferível em relação ao 

pagamento antecipado para os clientes nacionais e estrangeiros. 

Para todos os clientes estrangeiros da amostra (estrato C), o prazo de 

pagamento de 30 dias da entrega é o preferido e entre os demais atributos este é o 

segundo mais importante, com 28% de importância em relação aos demais. Para os 

clientes nacionais da amostra (estrato B), o prazo de pagamento de 21 dias da 

entrega é o preferido. Deste modo, os clientes estrangeiros são mais sensíveis ao 

prazo de pagamento do que os nacionais. Em vista deste cenário, é possível 

considerar a hipótese verdadeira.   

 

5ª hipótese (H5): Os clientes nacionais e estrangeiros preferem o 

pagamento antecipado com desconto, em relação ao pagamento antecipado 

sem desconto. 

Para os clientes nacionais (estrato B) é preferível o pagamento antecipado 

com desconto, uma vez que o pagamento antecipado (sem desconto) não é 

significante no modelo. Para os clientes estrangeiros (estrato C) também é preferível 

o pagamento antecipado com desconto em relação àquele sem desconto. Desse 

modo, a hipótese pode ser considerada verdadeira. 

 

6ª hipótese (H6): Os clientes nacionais e estrangeiros preferem o prazo 

de pagamento de 30 dias em relação ao prazo de 21 dias, praticado pela 

Petrobras. 

 Os clientes nacionais, observados no estrato B, preferem o prazo de 

pagamento de 21 dias em relação às demais condições. Quanto aos clientes 

estrangeiros (estrato C), o prazo de pagamento de 30 dias é preferível, 

relativamente às demais condições. Assim, apenas para os clientes estrangeiros 

esta hipótese é verdadeira. Consequentemente, considerando-se ambos os clientes, 

esta hipótese deve ser rejeitada. 

 

7ª hipótese (H7): Os armadores e operadores são mais sensíveis ao 

prazo de pagamento do que as trading companies. 

O resultado do estrato D, que corresponde aos armadores e operadores de 

embarcações, indica 26% de importância para o atributo prazo de pagamento, 

enquanto o estrato E relativo às trading companies indica 27% de importância. 
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Apesar de possuírem uma diferença de apenas 1% no peso que cada um dá a este 

atributo, há uma sensibilidade maior das trading companies ao prazo de pagamento 

em relação aos armadores e operadores. Além disso, observando-se a preferência 

entre os níveis desse atributo, o prazo de pagamento de 21 dias é preferível para os 

armadores e operadores em relação às trading companies. Em contrapartida, as 

trading companies preferem o prazo de pagamento mais dilatado, de 30 dias. Com 

este cenário a hipótese é falsa, pois as trading companies são mais sensíveis ao 

prazo de pagamento. 

 

8ª hipótese (H8): Os clientes nacionais e estrangeiros atribuem maior 

importância à especificação ISO 8217 mais recente. 

Apenas no estrato B, que corresponde aos clientes nacionais da amostra, foi 

detectada uma preferência maior pela ISO 8217:2005 em relação às demais 

especificações pesquisadas. Nos demais estratos, este atributo não foi considerado 

significante no modelo, a ponto de influenciar na preferência dos pesquisados. Em 

vista disso, conclui-se que a hipótese é falsa, pois os resultados demonstram 

baixíssima relevância dos clientes nacionais e estrangeiros às especificações ISO.  

 

9ª hipótese (H9): Para os clientes estrangeiros, o preço é o atributo que 

mais influencia a decisão de compra do cliente e o mais importante em relação 

aos demais. 

De todos os subgrupos analisados apenas no estrato B, que corresponde aos 

clientes nacionais, o preço foi considerado relevante, pois encontra-se na 5ª posição 

em ordem decrescente, com 11% de importância relativa. No estrato C, 

correspondente aos clientes estrangeiros, o atributo preço não é estatisticamente 

significante quando analisado conjuntamente com os demais. Assim, pode-se 

considerar a hipótese falsa, pois não há relevância do atributo preço na decisão de 

compra dos clientes estrangeiros.  

 

10ª hipótese (H10): O preço é um fator mais importante para as 

empresas de container do que para os demais segmentos. 

Não foi possível efetuar a análise do grupo 5, referente ao segmento de 

containers, em virtude do pequeno tamanho da amostra. Dessa forma, não é 

possível efetuar a validação desta hipótese. 
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11ª hipótese (H11): Há uma preferência pelo IFO 500 cSt ou pelo IFO 700 

cSt pelo cliente estrangeiro em relação ao IFO 380 cSt. 

Analisando-se o resultado do estrato C, referente aos clientes estrangeiros, 

observa-se que o atributo tipo de produto possui uma importância relativa de 20% 

em relação aos demais e é, em ordem decrescente de importância, o 3º atributo 

mais relevante na preferência dos pesquisados. Ou seja, este é um aspecto 

relevante, entretanto, ainda assim há uma preferência maior pelo IFO 380 cSt. em 

relação ao IFO 500 cSt. ou o IFO 700 cSt.. Desse modo, a hipótese deve ser 

considerada falsa. 

 

É possível resumir, na tabela 29, os resultados dos testes das hipóteses 

obtidos para cada um dos atributos. 

 

Tabela 29 - Resultados dos testes das hipóteses 

Atributo Hipótese Validade
H1: O tempo de entrega é relevante para o cliente 

estrangeiro.
Verdadeira

H2: O atraso na partida do navio causado pela 

operação de bunker  deve ser evitado.
Verdadeira

Lote de entrega
H3: O cliente estrangeiro prefere que o abastecimento 

seja realizado em uma barcaça. 
Verdadeira

H4: O prazo de pagamento é preferível em relação ao 

pagamento antecipado para os clientes nacionais e 

estrangeiros.

Verdadeira

H5: Os clientes nacionais e estrangeiros preferem o 

pagamento antecipado com desconto em relação ao 

pagamento antecipado sem desconto.

Verdadeira

H6: Os clientes nacionais e estrangeiros preferem o 

prazo de pagamento de 30 dias em relação ao prazo 

de 21 dias praticado pela Petrobras.

Falsa

H7: Os armadores e operadores são mais sensíveis 

ao prazo de pagamento do que as trading companies .
Falsa

Qualidade

H8: Os clientes nacionais e estrangeiros atribuem 

maior importância à especificação ISO 8217 mais 

recente.
Falsa

H9: Para os clientes estrangeiros o preço é o atributo 

que mais influencia a decisão de compra do cliente e o 

mais importante em relação aos demais.

Falsa

H10: O preço é um fator mais importante para as 

empresas de container  do que para os demais 

segmentos.

n/a

Tipo de produto

H11: Há uma preferência pelo IFO 500 cSt ou pelo IFO 

700 cSt pelo cliente estrangeiro em relação ao IFO 380 

cSt.
Falsa

Tempo de entrega

Prazo de pagamento

Preço

 
Fonte: O autor (2016). 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

6.1 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

 

Em relação à perspectiva para a aplicação dos resultados desta pesquisa, o 

desafio para o gestor é ainda maior, porque ela permitiu constatar maior preferência 

dos clientes por aspectos intangíveis do bunker, como o tempo de entrega, em 

detrimento do preço, cuja capacidade de influência na decisão de compra revelou-se 

inócua, quando analisada em conjunto com as demais características. Essa 

descoberta revelou ser imprescindível ofertar um nível de serviço que proporcione 

alta percepção de confiabilidade das operações de entrega, independentemente do 

nível de preço praticado.  Assim, esta pesquisa pôde demonstrar que, direcionar as 

estratégias de captação de clientes estrangeiros unicamente sob o viés do preço 

não é a mais apropriada. Portanto, é preciso sobrepor a lógica da estratégia 

baseada, exclusivamente, na racionalidade econômica do preço por meio da 

construção de uma estratégia de marketing também capaz de posicionar a Petrobras 

como uma fornecedora confiável de bunker.  

Outra constatação foi a importância do prazo de pagamento. Assim, apesar 

da possibilidade da prática de preços mais baixos pela Petrobras em relação aos 

seus principais competidores, muitos clientes poderão não optar pelo abastecimento 

das suas embarcações no Brasil em virtude da indisponibilidade de crédito. Desse 

modo, diferentemente da maioria das commodities comercializadas pela Petrobras, 

em face da relevância atribuída ao prazo de pagamento pelos clientes, esta 

pesquisa demonstrou a necessidade premente da implementação de políticas de 

crédito diferenciadas para a área de bunker, se a empresa quiser potencializar a 

vinda de clientes estrangeiros com o propósito de abastecerem suas embarcações 

no Brasil. 

A análise do atributo lote de entrega demonstrou, assim como o tempo de 

entrega, uma forte preocupação com a qualidade das operações, em virtude da 

preferência dos clientes pelo recebimento do pedido em um único lote. Esse 

posicionamento requer da Petrobras uma capacidade maior de monitoramento da 

programação dos abastecimentos, de forma a manter os níveis de serviço de 
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entrega exigidos pelos clientes em cada um dos pontos de abastecimento. Para 

isso, é preciso constantemente avaliar 3 elementos: o tamanho e a capacidade da 

frota de barcaças, os custos de entrega envolvidos e a rentabilidade das operações. 

A avaliação do tipo de produto foi capaz de revelar que, a maior preferência é 

pelo IFO 380 cSt em relação ao IFO 500 cSt ou ao IFO 700 cSt, apesar desses 

últimos, por serem mais viscosos, possuírem preços inferiores em relação ao IFO 

380 cSt. Isso pode indicar que, a diferença de preços entre esses produtos não seja 

suficientemente grande para atrair novos clientes. Em vista disso, é possível os 

clientes considerarem os 3 produtos como substitutos entre si. Assim, os 

investimentos inerentes à produção e à logística para a disponibilização desses 

produtos poderiam não gerar o aumento das vendas esperado. De modo similar, a 

pesquisa demonstrou que os investimentos em especificações ISO 8217 mais 

recentes tendem a não estimular a captação de novos clientes, em face da pouca 

importância relativa deste atributo.  

 A Petrobras é uma empresa integrada de energia. Sob esta ótica, diversos 

processos da companhia impactam diretamente o desempenho da comercialização 

de bunker. Os resultados desses processos, somados às experiências reais de 

compra, são transformados em valor percebido pelos clientes. A partir da simulação 

de experiências reais de consumo, esta pesquisa foi capaz de produzir novas 

lógicas sobre a influência dos atributos na decisão de compra dos clientes de bunker 

no Brasil. Algumas dessas lógicas, por serem pouco triviais e até mesmo 

controversas, passam a representar desafios ainda maiores para a gerência de 

comercialização de bunker na concepção de uma estratégia de marketing eficaz, 

que possa integrar as diversas áreas da companhia em prol da oferta de um produto 

que atenda, com efetividade, as expectativas dos clientes.  

 

 

6.2 IMPLICAÇÕES PARA A TEORIA 

 

 

A conjoint analysis permitiu identificar como ocorrem os tradeoffs entre os 

atributos no processo de decisão de compra de bunker. Desse modo, esta técnica 

foi a escolhida porque é a que mais se assemelha ao processo real de compra, onde 

três elementos se inter-relacionam: a interatividade com o produto, que ocorre no 
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momento da avaliação do produto desejado; a relatividade, que utiliza a análise 

comparativa entre os produtos e a preferência, que está diretamente correlacionada 

à experiência do comprador e às características do produto como apelo decisório à 

compra (HOLBROOK, 1999). 

Caso a pesquisa abordasse a análise da preferência dos clientes por cada um 

dos atributos isoladamente, esta abordagem poderia induzir o gestor a construir uma 

visão distorcida e limitada dos seus efeitos, tendo em vista que as decisões de 

compra no mundo real são tomadas considerando-se o conjunto das características 

do produto e não cada uma delas isoladamente. É possível, portanto, que baseando-

se em premissas incompletas, os gestores tomem decisões de marketing 

equivocadas, propiciando muitas vezes o efeito inverso àquele que se pretendia 

alcançar, podendo gerar efeitos negativos à rentabilidade dos negócios. 

 Os resultados, deste trabalho, mostraram ser possível ampliar o escopo da 

compreensão dos elementos que geram valor para os clientes. A técnica, utilizada 

nesta pesquisa, possibilitou a mensuração da utilidade dos atributos envolvidos nos 

relacionamentos entre comprador e fornecedor. Com isso, foi possível identificar 

como as principais características do bunker comercializado pela Petrobras podem 

vir a influenciar as decisões de compra dos clientes.  

 Considerando que esta pesquisa dá os primeiros passos da academia em 

relação aos estudos sobre o consumo de bunker no Brasil, e que, certamente, outros 

estudos ainda surgirão com a responsabilidade de ampliar o entendimento dos 

aspectos que influenciam o consumo de bunker, é possível que a teoria e os 

conhecimentos aqui originados possam servir de estímulo para sensibilizar as áreas 

da Petrobras, direta e indiretamente envolvidas com a atividade de bunker, a serem 

agentes de mudança na construção de estratégias integradas, capazes de capturar 

novos clientes de forma rentável para a companhia.  

 

 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Apesar do questionário ter possibilitado a identificação dos representantes 

das brokerage companies e dos segmentos principais de atuação dos armadores e 

operadores de embarcações, não foi possível a determinação das preferências e 
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utilidades desses estratos, em razão do critério de utilização de uma amostra mínima 

de 13 respondentes para a aplicação da conjoint analysis.  

A análise das trading companies, separadamente das brokerage companies, 

foi crucial, visto que essas últimas não assumem a propriedade do produto e atuam 

apenas como intermediários. Assim, a aplicação da técnica, sem distingui-las, 

poderia contaminar os resultados, uma vez que é possível que o valor percebido por 

cada estrato venha a ser influenciado, em razão da perspectiva de cada negócio em 

relação ao seu fornecedor.    

A conjoint analysis é baseada em um modelo estático e, desse modo, a 

preferência por atributos e níveis deve ser relativizada no tempo. Assim, conforme 

novos produtos, atributos e níveis surgem, é provável que as atuais preferências e 

utilidades venham a ser modificadas com o tempo.  

É possível que atributos importantes para os clientes tenham sido 

desconsiderados nesta pesquisa e não incluídos no modelo. Entretanto, a inclusão 

excessiva de atributos poderia gerar problemas relacionados à credibilidade das 

respostas e à validade dos resultados, uma vez que é recomendável, para minimizar 

a fadiga dos respondentes, a apresentação de no máximo 25 perfis, e, 

preferencialmente, 16 ou menos perfis (LILIEN; RANGASWAMY; BRUYN, 2007). 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Parte 1 – E-mail de apresentação enviado aos clientes: 

Dear Sir/Madam, 

This survey is a part of research that is required to complete the Executive Master’s Degree in 
Business Administration from the Getulio Vargas Foundation at the Brazilian School of Public and 
Business Administration (FGV-EBAPE). 
 
The aim of this research is to evaluate the factors that influenced the purchase decision made by 
Petrobras customers in Brazilian ports about bunker fuel (i.e., marine fuel). 
 
Your participation is voluntary. All responses are confidential, and they will be solely used for this 
research. 
  
There are no significant risks of any kind related to your participation in this task.  
 
Your opinion and participation are vital to the success of this academic research. 
 
The completion of this questionnaire will take approximately 15 minutes. 
 
This questionnaire is not accessible by mobile phones. 
 

To begin the survey, double click the link below, or copy and paste it into your favorite internet 

browser. 

 

http://sfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsf 
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Parte 2 – Questionário: 

 
Dear Sir / Madam, 
  
This survey is part of research that is required to complete the Executive Master’s Degree in Business 
Administration from the Getulio Vargas Foundation at the Brazilian School of Public and Business 
Administration (FGV-EBAPE). 
 
The aim of this research is to evaluate the factors that influenced the purchase decision made by 
Petrobras customers in Brazilian ports about bunker fuel. 
 
Your participation is voluntary. All responses are confidential, and they will be solely used for this 
research. 
  
There are no significant risks of any kind related to your participation in this task.  
 
Your opinion and participation are vital to the success of this academic research. 
 
This questionnaire is not accessible by mobile phones.  
 
The completion of this questionnaire will take approximately 15 minutes.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

> 
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a) Mark the option that indicates the kind of company for which you currently work: 

o Shipowner Company 

o Vessel Operator Company 

o Trading Company 

o Brokerage Company 

 

 

 

 

 

 

b) Select the option that represents your core shipping business: 

o Container / Ro-Ro (Roll-on / Roll-off) 

o Bulk Carrier 

o General Cargo 

o Cruise / Passenger 

o Tankers (oil, chemical, LNG, or LPG) 

o Offshore (supporting oil production and exploration) 

 

 

 

c) Select the option that represents the main type of voyage of your bunker purchases in 

Brazilian ports. 

o Cabotage (coastal trade) 

o International Trade (export / import) 

 

 

 

 

 

 

>

> 

<

< 

>

> 

<

< 
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d) As you answer this last question, please remember that you can click the button in the lower 

left-hand corner if you want to review a previous question. You can also leave the questionnaire at any 

time and return later to the same point where you stopped.  

 

Based on the table of attributes below, you will see sixteen (16) bunker purchase options (i.e., 

profiles). Each option is described on a separate row. In order to express your preference for each of 

the purchase options, please rank each of the options by dragging and dropping each option from 

the highest preference (1) to the lowest preference (16). To achieve the goal of this research, it is 

vital that you consider all sixteen of the bunker purchase options during your ranking. 

 

Table of attributes 

Delivery 
time 

Supply batch 
Payment 

terms 
Quality 

Price in Santos 
Port (Brazil) in 

comparison with 
your other 

alternative port 

Product 

Levels of each attribute 

Late delivery  
(delaying 
vessel's 

departure) 

Supply in 
one barge 

Cash in 
advance with 

discount 
ISO 8217:2005 Lower IFO 380 cSt 

Delivery on 
time 

(as requested) 

Supply split 
into two 
barges 

Cash in 
advance (no 

discount) 
ISO 8217:2010 Equal 

IFO 500 cSt or 
IFO 700 cSt 

- - 
21 days of 

delivery 
ISO 8217:2012 Higher  

- - 
30 days of 

delivery 
- - - 
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Bunker purchase options to be ranked: 

 

Delivery on time (as 

requested)

Supply split into 

two barges

21 days of 

delivery
ISO 8217:2010 Lower

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
1

Delivery on time (as 

requested)

Supply split into 

two barges

Cash in advance 

with discount
ISO 8217:2012 Lower

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
2

Delivery on time (as 

requested)

Supply in one 

barge

21 days of 

delivery
ISO 8217:2005 Higher

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
3

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply in one 

barge

Cash in advance 

with discount
ISO 8217:2005 Lower IFO 380 cSt 4

Delivery on time (as 

requested)

Supply split into 

two barges

Cash in advance 

(no discount)
ISO 8217:2005 Lower IFO 380 cSt 5

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply in one 

barge

Cash in advance 

(no discount)
ISO 8217:2010 Lower

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
6

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply in one 

barge

30 days of 

delivery
ISO 8217:2012 Lower

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
7

Delivery on time (as 

requested)

Supply split into 

two barges

30 days of 

delivery
ISO 8217:2005 Lower IFO 380 cSt 8

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply in one 

barge

21 days of 

delivery
ISO 8217:2005 Lower IFO 380 cSt 9

Delivery on time (as 

requested)

Supply in one 

barge

Cash in advance 

(no discount)
ISO 8217:2012 Higher IFO 380 cSt 10

Delivery on time (as 

requested)

Supply in one 

barge

30 days of 

delivery
ISO 8217:2010 Equal IFO 380 cSt 11

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply split into 

two barges

Cash in advance 

(no discount)
ISO 8217:2005 Equal

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
12

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply split into 

two barges

30 days of 

delivery
ISO 8217:2005 Higher

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
13

Delivery on time (as 

requested)

Supply in one 

barge

Cash in advance 

with discount
ISO 8217:2005 Equal

IFO 500 cSt 

or 700 cSt 
14

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply split into 

two barges

21 days of 

delivery
ISO 8217:2012 Equal IFO 380 cSt 15

Late delivery (delaying 

vessel’s departure)

Supply split into 

two barges

Cash in advance 

with discount
ISO 8217:2010 Higher IFO 380 cSt 16

 

 

 

 

 

 

 

 

>

> 

<

< 
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Please only move forward if you are certain that you have finished responding to the 

questionnaire. If you still want to revise any of the previous questions, please click on the left button to 

return, or if you want to finish this survey, please click on the right button.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

> 

<

< 
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APÊNDICE B - RESULTADOS DAS REGRESSÕES 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,998308588

R-Quadrado 0,996620038

R-quadrado ajustado 0,989860113

Erro padrão 0,215664455

Observações 93

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 68,57169904 6,857169904 147,4306445 1,54322E-05

Resíduo 5 0,232555787 0,046511157

Total 15 68,80425483

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 4,932795699 0,17881952 27,5853313 1,1717E-06 4,473125489 5,392465909 4,473125489 5,392465909

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 3,225806452 0,107832228 29,91504969 7,82834E-07 2,948614886 3,502998018 2,948614886 3,502998018

Supply split into two barges 0,870967742 0,107832228 8,077063418 0,000471229 0,593776176 1,148159308 0,593776176 1,148159308

Cash in advance with discount 1,034946237 0,152497799 6,786630652 0,00105673 0,642938165 1,426954308 0,642938165 1,426954308

Cash in advance (no discount) 1,327956989 0,152497799 8,708040369 0,000330534 0,935948917 1,719965061 0,935948917 1,719965061

30 days of delivery -0,674731183 0,152497799 -4,424530633 0,006862943 -1,066739255 -0,282723111 -1,066739255 -0,282723111

ISO 8217:2010 -0,184139785 0,132066968 -1,394291002 0,222016389 -0,523628734 0,155349164 -0,523628734 0,155349164

ISO 8217:2012 0,297043011 0,132066968 2,249184754 0,074352903 -0,042445938 0,63653196 -0,042445938 0,63653196

Lower 0,185483871 0,132066968 1,404468308 0,219149531 -0,154005078 0,52497282 -0,154005078 0,52497282

Higher 0,306451613 0,152497799 2,009547777 0,100704423 -0,085556459 0,698459685 -0,085556459 0,698459685

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,798387097 0,107832228 16,6776402 1,41594E-05 1,521195531 2,075578663 1,521195531 2,075578663

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,603494624 -0,09811828 3,125 3,967741935

2 9,119623656 -0,087365591 9,375 5,35483871

3 7,037634409 -0,005376344 15,625 6,784946237

4 9,379032258 -0,260752688 21,875 7,032258065

5 7,317204301 0,14516129 28,125 7,462365591

6 11,28629032 0,047043011 34,375 7,505376344

7 9,764784946 0,13844086 40,625 7,956989247

8 5,314516129 0,040322581 46,875 8,419354839

9 8,344086022 0,075268817 53,125 9,032258065

10 6,864247312 -0,079301075 59,375 9,11827957

11 4,073924731 -0,106182796 65,625 9,35483871

12 12,15591398 -0,112903226 71,875 9,903225806

13 10,45967742 -0,072580645 78,125 10,34408602  

Figura 1: Resultado da regressão para o estrato A 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,990312487

R-Quadrado 0,980718822

R-quadrado ajustado 0,942156467

Erro padrão 0,672802142

Observações 13

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 115,1213018 11,51213018 25,43202614 0,001145865

Resíduo 5 2,263313609 0,452662722

Total 15 117,3846154

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 4,384615385 0,557858066 7,859732888 0,000535481 2,950595574 5,818635195 2,950595574 5,818635195

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 3,673076923 0,336401071 10,91874325 0,000111991 2,808330441 4,537823405 2,808330441 4,537823405

Supply split into two barges 1,134615385 0,336401071 3,372805508 0,019828975 0,269868902 1,999361867 0,269868902 1,999361867

Cash in advance with discount 1,442307692 0,475742957 3,031695313 0,029025074 0,219371489 2,665243895 0,219371489 2,665243895

Cash in advance (no discount) 1,115384615 0,475742957 2,344511042 0,066008897 -0,107551588 2,338320819 -0,107551588 2,338320819

30 days of delivery 0,057692308 0,475742957 0,121267813 0,90820169 -1,165243895 1,280628511 -1,165243895 1,280628511

ISO 8217:2010 -0,134615385 0,412005486 -0,32673202 0,757104605 -1,193709204 0,924478435 -1,193709204 0,924478435

ISO 8217:2012 1,288461538 0,412005486 3,127292188 0,026036892 0,229367719 2,347555358 0,229367719 2,347555358

Lower -1,269230769 0,412005486 -3,080616185 0,027450406 -2,328324588 -0,21013695 -2,328324588 -0,21013695

Higher -0,692307692 0,475742957 -1,45521375 0,205371634 -1,915243895 0,530628511 -1,915243895 0,530628511

IFO 500 cSt or 700 cSt 3,153846154 0,336401071 9,375255988 0,000232731 2,289099672 4,018592636 2,289099672 4,018592636

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,269230769 0,269230769 3,125 3,923076923

2 10,13461538 -0,596153846 9,375 4,846153846

3 6,846153846 0,307692308 15,625 5,153846154

4 8,230769231 0,461538462 21,875 6

5 5,365384615 -0,211538462 28,125 6,153846154

6 10,92307692 0 34,375 7,153846154

7 11,28846154 0,326923077 40,625 7,538461538

8 4,307692308 0,538461538 46,875 8,692307692

9 6,788461538 -0,788461538 53,125 9

10 6,096153846 0,057692308 59,375 9,538461538

11 4,307692308 -0,384615385 65,625 9,923076923

12 13,46153846 0,153846154 71,875 10,69230769

13 11,71153846 -0,480769231 78,125 10,92307692

14 8,980769231 0,019230769 84,375 11,23076923

15 10,48076923 0,211538462 90,625 11,61538462

16 9,807692308 0,115384615 96,875 13,61538462  

Figura 2: Resultado da regressão para o estrato B 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,997008137

R-Quadrado 0,994025225

R-quadrado ajustado 0,982075675

Erro padrão 0,278689736

Observações 80

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 64,60822266 6,460822266 83,18515818 6,36391E-05

Resíduo 5 0,388339844 0,077667969

Total 15 64,9965625

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 5,021875 0,231077322 21,73244422 3,82789E-06 4,427871835 5,615878165 4,427871835 5,615878165

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 3,153125 0,139344868 22,62821049 3,13334E-06 2,794927614 3,511322386 2,794927614 3,511322386

Supply split into two barges 0,828125 0,139344868 5,94298888 0,001926643 0,469927614 1,186322386 0,469927614 1,186322386

Cash in advance with discount 0,96875 0,197063402 4,915930561 0,004413036 0,462182399 1,475317601 0,462182399 1,475317601

Cash in advance (no discount) 1,3625 0,197063402 6,914018467 0,000970346 0,855932399 1,869067601 0,855932399 1,869067601

30 days of delivery -0,79375 0,197063402 -4,027891492 0,010042101 -1,300317601 -0,287182399 -1,300317601 -0,287182399

ISO 8217:2010 -0,1921875 0,170661912 -1,126130005 0,31123923 -0,630887912 0,246512912 -0,630887912 0,246512912

ISO 8217:2012 0,1359375 0,170661912 0,796530979 0,461851807 -0,302762912 0,574637912 -0,302762912 0,574637912

Lower 0,421875 0,170661912 2,471992693 0,056392163 -0,016825412 0,860575412 -0,016825412 0,860575412

Higher 0,46875 0,197063402 2,378676078 0,063268639 -0,037817601 0,975317601 -0,037817601 0,975317601

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,578125 0,139344868 11,32531843 9,38515E-05 1,219927614 1,936322386 1,219927614 1,936322386

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,6578125 -0,1578125 3,125 3,975

2 8,9546875 -0,0046875 9,375 5,4375

3 7,06875 -0,05625 15,625 6,8875

4 9,565625 -0,378125 21,875 7,0125

5 7,634375 0,203125 28,125 7,5

6 11,3453125 0,0546875 34,375 7,7875

7 9,5171875 0,1078125 40,625 7,8375

8 5,478125 -0,040625 46,875 8,8125

9 8,596875 0,215625 53,125 8,95

10 6,9890625 -0,1015625 59,375 9,1375

11 4,0359375 -0,0609375 65,625 9,1875

12 11,94375 -0,15625 71,875 9,625

13 10,25625 -0,00625 78,125 10,25

14 7,56875 0,21875 84,375 10,4125

15 9,1390625 -0,0015625 90,625 11,4

16 10,2484375 0,1640625 96,875 11,7875  

 

Figura 3: Resultado da regressão para o estrato C 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,988381829

R-Quadrado 0,97689864

R-quadrado ajustado 0,930695919

Erro padrão 0,507611506

Observações 29

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 54,48097503 5,448097503 21,14374712 0,001780739

Resíduo 5 1,288347206 0,257669441

Total 29 55,76932224

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 5,293103448 0,420889226 12,57600128 5,64431E-05 4,211173248 6,375033648 4,211173248 6,375033648

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 2,49137931 0,253805753 9,816086831 0,00018685 1,838950852 3,143807769 1,838950852 3,143807769

Supply split into two barges 0,655172414 0,253805753 2,581393077 0,04934871 0,002743955 1,307600872 0,002743955 1,307600872

Cash in advance with discount 1,560344828 0,358935538 4,347144993 0,007379024 0,637671653 2,483018002 0,637671653 2,483018002

Cash in advance (no discount) 1,810344828 0,358935538 5,043648887 0,003954589 0,887671653 2,733018002 0,887671653 2,733018002

30 days of delivery 0,146551724 0,358935538 0,408295386 0,699954137 -0,77612145 1,069224899 -0,77612145 1,069224899

ISO 8217:2010 -0,219827586 0,310847294 -0,707188353 0,511037553 -1,018885995 0,579230822 -1,018885995 0,579230822

ISO 8217:2012 0,237068966 0,310847294 0,762654106 0,480082573 -0,561989443 1,036127374 -0,561989443 1,036127374

Lower -0,38362069 0,310847294 -1,234113008 0,271999508 -1,182679098 0,415437719 -1,182679098 0,415437719

Higher -0,301724138 0,358935538 -0,840608148 0,438904937 -1,224397313 0,620949037 -1,224397313 0,620949037

IFO 500 cSt or 700 cSt 2,034482759 0,253805753 8,015904817 0,000488337 1,3820543 2,686911217 1,3820543 2,686911217

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,379310345 0,206896552 3,125 5,034482759

2 9,396551724 -0,465517241 9,375 5,724137931

3 7,025862069 0,181034483 15,625 6,965517241

4 8,961206897 0,073275862 21,875 7,068965517

5 7,375 0,245689655 28,125 7,206896552

6 11,02586207 -0,336206897 34,375 7,586206897

7 9,818965517 0,594827586 40,625 7,620689655

8 5,711206897 0,012931034 46,875 8,620689655

9 7,400862069 -0,331896552 53,125 8,931034483

10 7,038793103 -0,073275862 59,375 8,965517241

11 5,219827586 -0,185344828 65,625 9,034482759

12 12,28448276 0,163793103 71,875 9,793103448

13 10,31896552 -0,422413793 78,125 9,896551724

14 8,887931034 0,077586207 84,375 10,4137931

15 8,676724138 -0,056034483 90,625 10,68965517

16 9,478448276 0,314655172 96,875 12,44827586  

 

Figura 4: Resultado da regressão para o estrato D 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,996720509

R-Quadrado 0,993451774

R-quadrado ajustado 0,980355321

Erro padrão 0,323751527

Observações 56

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 79,50908801 7,950908801 75,85655613 7,98942E-05

Resíduo 5 0,524075255 0,104815051

Total 15 80,03316327

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 4,857142857 0,268440585 18,09392146 9,47396E-06 4,167094366 5,547191348 4,167094366 5,547191348

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 3,642857143 0,161875763 22,50403067 3,22001E-06 3,226742246 4,05897204 3,226742246 4,05897204

Supply split into two barges 0,888392857 0,161875763 5,488115323 0,002740979 0,47227796 1,304507754 0,47227796 1,304507754

Cash in advance with discount 0,767857143 0,2289269 3,354158655 0,020236625 0,179381812 1,356332473 0,179381812 1,356332473

Cash in advance (no discount) 1,183035714 0,2289269 5,16774444 0,00356159 0,594560384 1,771511045 0,594560384 1,771511045

30 days of delivery -1,075892857 0,2289269 -4,699722302 0,005338436 -1,664368188 -0,487417527 -1,664368188 -0,487417527

ISO 8217:2010 -0,247767857 0,198256511 -1,249733771 0,266705633 -0,757402443 0,261866729 -0,757402443 0,261866729

ISO 8217:2012 0,274553571 0,198256511 1,384840125 0,224710281 -0,235081014 0,784188157 -0,235081014 0,784188157

Lower 0,439732143 0,198256511 2,217995973 0,077322843 -0,069902443 0,949366729 -0,069902443 0,949366729

Higher 0,53125 0,2289269 2,320609767 0,068001899 -0,057225331 1,119725331 -0,057225331 1,119725331

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,598214286 0,161875763 9,873091887 0,00018174 1,182099389 2,014329183 1,182099389 2,014329183

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,535714286 -0,303571429 3,125 3,517857143

2 8,825892857 0,174107143 9,375 5,178571429

3 6,986607143 -0,022321429 15,625 6,732142857

4 9,707589286 -0,404017857 21,875 6,964285714

5 7,368303571 0,060267857 28,125 7,232142857

6 11,47321429 0,241071429 34,375 7,375

7 9,736607143 -0,111607143 40,625 7,428571429

8 5,109375 0,069196429 46,875 9

9 8,939732143 0,274553571 53,125 9,214285714

10 6,845982143 -0,113839286 59,375 9,303571429

11 3,533482143 -0,015625 65,625 9,625

12 12,16964286 -0,1875 71,875 9,714285714

13 10,44196429 0,058035714 78,125 10,5

14 7,223214286 0,151785714 84,375 10,51785714

15 9,662946429 0,051339286 90,625 11,71428571

16 10,43973214 0,078125 96,875 11,98214286  

 

Figura 5: Resultado da regressão para o estrato E 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,99045529

R-Quadrado 0,981001682

R-quadrado ajustado 0,943005045

Erro padrão 0,404901937

Observações 21

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 42,3276644 4,23276644 25,81811895 0,001105203

Resíduo 5 0,819727891 0,163945578

Total 15 43,14739229

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 5,678571429 0,33572695 16,91425555 1,32102E-05 4,815557829 6,541585028 4,815557829 6,541585028

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 2,44047619 0,202450968 12,05465309 6,93475E-05 1,920059409 2,960892972 1,920059409 2,960892972

Supply split into two barges 0,380952381 0,202450968 1,881701946 0,11861714 -0,139464401 0,901369163 -0,139464401 0,901369163

Cash in advance with discount 1,154761905 0,286308905 4,03327275 0,009988847 0,418781434 1,890742375 0,418781434 1,890742375

Cash in advance (no discount) 1,714285714 0,286308905 5,987538927 0,001863391 0,978305244 2,450266185 0,978305244 2,450266185

30 days of delivery -0,011904762 0,286308905 -0,041580131 0,968442719 -0,747885233 0,724075709 -0,747885233 0,724075709

ISO 8217:2010 -0,303571429 0,247950785 -1,224321304 0,275366138 -0,940949213 0,333806356 -0,940949213 0,333806356

ISO 8217:2012 -0,148809524 0,247950785 -0,600157502 0,574563227 -0,786187308 0,488568261 -0,786187308 0,488568261

Lower 0,089285714 0,247950785 0,360094501 0,733487359 -0,54809207 0,726663499 -0,54809207 0,726663499

Higher 0,107142857 0,286308905 0,374221183 0,723584996 -0,628837614 0,843123328 -0,628837614 0,843123328

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,476190476 0,202450968 7,29159504 0,000759323 0,955773695 1,996607258 0,955773695 1,996607258

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,321428571 0,297619048 3,125 5,285714286

2 8,630952381 -0,345238095 9,375 5,80952381

3 7,261904762 -0,166666667 15,625 7,095238095

4 9,363095238 0,017857143 21,875 7,380952381

5 7,863095238 0,375 28,125 7,619047619

6 11,0952381 -0,333333333 34,375 8,142857143

7 9,523809524 0,380952381 40,625 8,238095238

8 6,136904762 -0,327380952 46,875 8,285714286

9 8,208333333 -0,06547619 53,125 8,285714286

10 7,351190476 0,029761905 59,375 8,523809524

11 5,363095238 -0,077380952 65,625 9,380952381

12 11,69047619 -0,071428571 71,875 9,571428571

13 10,07142857 0,023809524 78,125 9,904761905

14 8,30952381 0,214285714 84,375 10,0952381

15 8,351190476 -0,06547619 90,625 10,76190476

16 9,458333333 0,113095238 96,875 11,61904762  

 

Figura 6: Resultado da regressão para o estrato G 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,994745327

R-Quadrado 0,989518266

R-quadrado ajustado 0,968554799

Erro padrão 0,402917889

Observações 52

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 10 76,62911428 7,662911428 47,20203315 0,000256086

Resíduo 5 0,811714127 0,162342825

Total 15 77,4408284

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 4,846153846 0,334081865 14,50588719 2,81008E-05 3,987369072 5,70493862 3,987369072 5,70493862

Late Delivery (delaying vessel’s departure) 3,524038462 0,201458945 17,49258872 1,1193E-05 3,006171758 4,041905165 3,006171758 4,041905165

Supply split into two barges 0,918269231 0,201458945 4,558096105 0,00606745 0,400402527 1,436135934 0,400402527 1,436135934

Cash in advance with discount 0,769230769 0,284905972 2,699946107 0,042786819 0,036856653 1,501604885 0,036856653 1,501604885

Cash in advance (no discount) 1,288461538 0,284905972 4,522409729 0,006268998 0,556087423 2,020835654 0,556087423 2,020835654

30 days of delivery -1,115384615 0,284905972 -3,914921855 0,011239212 -1,847758731 -0,3830105 -1,847758731 -0,3830105

ISO 8217:2010 -0,213942308 0,246735809 -0,867090628 0,425539507 -0,848196897 0,420312282 -0,848196897 0,420312282

ISO 8217:2012 0,223557692 0,246735809 0,906060993 0,406446613 -0,410696897 0,857812282 -0,410696897 0,857812282

Lower 0,596153846 0,246735809 2,416162648 0,06040275 -0,038100743 1,230408435 -0,038100743 1,230408435

Higher 0,576923077 0,284905972 2,02495958 0,098743721 -0,155451039 1,309297193 -0,155451039 1,309297193

IFO 500 cSt or 700 cSt 1,504807692 0,201458945 7,469550162 0,000678971 0,986940989 2,022674396 0,986940989 2,022674396

RESULTADOS DE RESÍDUOS RESULTADOS DE PROBABILIDADE

Observação Previsto(a) Preferência Resíduos Percentil Preferência

1 7,651442308 -0,382211538 3,125 3,519230769

2 8,858173077 0,237980769 9,375 5,326923077

3 6,927884615 -0,004807692 15,625 6,788461538

4 9,735576923 -0,543269231 21,875 6,923076923

5 7,649038462 0,0625 28,125 7,269230769

6 11,54567308 0,223557692 34,375 7,269230769

7 9,579326923 -0,079326923 40,625 7,711538462

8 5,245192308 0,081730769 46,875 9,096153846

9 8,966346154 0,399038462 53,125 9,192307692

10 6,935096154 -0,146634615 59,375 9,365384615

11 3,516826923 0,002403846 65,625 9,5

12 12,08173077 -0,139423077 71,875 9,5

13 10,25480769 -0,004807692 78,125 10,25

14 7,120192308 0,149038462 84,375 10,57692308

15 9,512019231 -0,012019231 90,625 11,76923077

16 10,42067308 0,15625 96,875 11,94230769  

 

Figura 7: Resultado da regressão para o estrato H 
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