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RESUMO 

 

O preço, um dos principais pilares de sustentação da estratégia empresarial em busca de seus 

objetivos, apresenta-se nesse trabalho como resultado da aplicação de uma ferramenta que 

busca a otimização do lucro bruto pela metodologia da precificação dinâmica suportada pela 

inteligência artificial, machine learning (ML) e cálculos logaritmos. A adoção, numa rede de 

postos de combustíveis, por si apresenta interesse devido ao histórico recente de livre 

concorrência no segmento, mas também pelo desafio operacional num ambiente diverso ao 

digital, como também a aplicação na ocorrência de uma das maiores crises econômicas de nossa 

história recente. O objetivo central foi analisar seu desempenho comparado com o 

gerenciamento tradicional de preços, e com isso desenvolver inspirações para compreensão e 

evolução do processo. Criou-se dois grupos, sendo 7 postos inseridos no grupo teste e outros 8 

postos num grupo controle, com o cuidado de aproximá-los geograficamente para efeito 

comparativo (gerencial e estatístico). As percepções iniciais, fundidas com o exame dos 

resultados finais, proporcionou 3 propostas com níveis crescentes de importância e 

consequentes recomendações e conclusões, perante as seguinte situações: (1) A simplicidade 

operacional à alterações de preços no mundo digital não se aplica a tradicional troca de preços 

na esfera offline; (2) A estratégia de preços aplicada em postos de estrada difere da aplicada em 

postos de cidade; (3) Não podemos tomar as sugestões de preço apenas pelos aspectos 

quantitativos/históricos, a proposta de consideração de características qualitativas individuais 

presentes demonstram determinantes fundamentais à qualificação e posterior ponderação entre 

os concorrentes. Assim conclui-se que a análise traz à tona desafios gerenciais no que tange a 

aplicabilidade da ferramenta e método não só à revenda varejista de combustíveis, mas também 

àqueles negócios que buscam se destacar por uma abordagem profissional ao preço do seu 

produto e/ou serviço disponibilizado. A manipulação da precificação usando o ML não se 

mostrou superior ao modelo tradicional dentro do período analisado. Gerencialmente, isso leva 

a necessidade de uma análise perante a eficácia da mesma num ambiente offline, mas 

principalmente com relação a confiabilidade que a ferramenta se propõe a realizar. 

Teoricamente, a modelagem de ML do exemplo analisado poderia buscar parâmetros 

qualitativos; inseridos num aprendizado supervisionado que através de algoritmos de 

classificação alcançariam o melhor posicionamento de preços perante a concorrência. 

 

Palavras-chaves: Precificação dinâmica; Modelos de avaliação e classificação de postos de 

combustíveis; Revenda de combustíveis; Precificação em épocas de crise. 



 
 

ABSTRACT 

 

The price, one of the main pillars of support of the business strategy in search of its objectives, 

is presented in this work as a result of the application of a tool that seeks the optimization of 

the gross profit through the dynamic pricing methodology through artificial intelligence, 

machine learning (ML) and logarithm calculations. Adoption, in a network of gas stations, is 

of interest in itself due to the recent history of free competition in the segment, but also due to 

the operational challenge in an environment other than digital, as well as applied in one of the 

biggest economic crises in our recent history. The central objective was to analyze its 

performance compared to traditional price management, and thereby develop inspirations for 

understanding and evolving the process. Two groups were created, with 7 stations inserted in 

the test group and another 8 stations in a control group, taking care to approach them 

geographically for comparative purposes (managerial and statistical). The initial perceptions, 

merged with the examination of the final results, provided 3 proposals with increasing levels of 

importance and consequent recommendations and conclusions, in the following situations: (1) 

The operational simplicity to the price changes in the digital world does not apply to the 

traditional exchange pricing in the offline sphere; (2) The pricing strategy applied to road 

stations differs from that applied to city stations; (3) We cannot take the price suggestions only 

for the quantitative / historical aspects, the proposal to consider the individual qualitative 

characteristics present demonstrate fundamental determinants to the qualification and 

subsequent weighting among the competitors. Thus, it can be concluded that the analysis brings 

up managerial challenges regarding the applicability of the tool and method not only to retail 

fuel resale, but also to those businesses that seek to stand out for a professional approach to the 

price of their product and / or service available. The manipulation of pricing using ML was not 

superior to the traditional model within the analyzed period. Managerially, this leads to the need 

for an analysis before its effectiveness in an offline environment, but mainly with regard to the 

reliability that the tool proposes to perform. Theoretically, the ML modeling of the analyzed 

model could seek qualitative parameters; inserted in a supervised learning that through 

classification algorithms would achieve the best price positioning in face the competition. 

 

Keywords: Dynamic pricing; Models of evaluation and classification of gas stations; Gas 

stations; Pricing in times of crisis. 
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1. Introdução 

 

  A revenda varejista de combustíveis (revenda), última etapa da cadeia de 

combustíveis, só veio a conhecer a livre iniciativa no início da década de 90, pois até esse 

momento praticamente todo o composto de marketing, mas principalmente o preço, era 

determinado pelo governo; ou seja, a revenda de uma mesma região recebia o mesmo custo do 

combustível (independente da bandeira), como também a informação governamental do preço 

de venda que deveria ser fixado em cada produto (combustível). A migração não foi tranquila 

à revenda, pois além de situações pitorescas da época,1 a transição foi extremamente atribulada 

devido a possibilidade de criação de novas distribuidoras de combustíveis que, além de trazerem 

uma nova proposta em termos custos operacionais, também foram protagonistas de diversas 

ações que divergiam ao ordenamento legal, principalmente sonegação de impostos 

(SINDICOM, 2010).  

  Assim, a revenda teve que se reinventar. Com abordagens de preço com maior 

aderência ao financeiro, negligenciando os concorrentes e até mesmo os consumidores (cost-

plus), começaram a migrar a uma aproximação voltada ao mercado, principalmente aos 

concorrentes desse mercado. As inovações iniciais, perante preços, se limitaram de forma 

primária a conceder descontos aos grandes clientes, além de formas secundárias que estavam 

calcadas em algum tipo de publicidade (sorteio de prêmios, cartão de fidelidade, prazo de 

pagamento e outros).  

  Nos últimos anos, reforçados pela necessidade de uma melhor resposta a 

crescente concorrência, como também pela mutação dos canais de transação, muitas empresas 

tiveram que inovar, ou melhor, se adaptar em busca da manutenção de seus negócios, e nesse 

sentido algumas estratégias de precificação surgiram e/ou se intensificaram. Soares (2021), 

relaciona modelos como pay as you go, quando você paga pela utilização (General Eletric); 

subscription, quando se cobra um preço fixo para se ter acesso a um produto ou serviço 

(Netflix); freemium, quando a empresa fornece uma variável do produto de forma gratuita 

(Spotify); e dynamic pricing, que é quanto o preço é determinado por “n” variáveis como 

localização geográfica, concorrência, sazonalidade, horário etc. 

 
1 Em junho de 1990 um empresário da revenda, inspirado pelo discurso do presidente Collor de incentivo 
a baixa de preço, reduziu o preço da gasolina; no entanto, a primeira reação dos órgãos governamentais 
responsáveis foi de repressão com ameaça de punição do estabelecimento; o caso tomou dimensão 
nacional, ocasionando a intervenção do próprio presidente na questão, determinando que o Ministério 
da Infraestrutura examinasse o caso e removesse os impedimentos legais. A ação antecipou a quebra de 
um tabu de meio século. O preço deixava se ser fixo passando a possuir um teto. 
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  A precificação dinâmica, historicamente associada ao transporte aéreo de 

passageiros e ao segmento de hospedagens, obteve dimensões inimagináveis com o advento 

tecnológico, mas principalmente com a redução de custos de sua aplicabilidade; antes, 

exclusividade de grandes empresas, passou a ser parte da estratégia de pequenas e médias que 

buscam inovação com o mínimo de sustentação científica e profissional, cujo objetivo, 

conforme Bauer e Reiss (2019), é permitir que uma empresa que vende bens ou serviços ajuste 

os preços  em resposta às demandas do mercado. Santos, Mayer e Marques (2019, p. 241) 

apresentam o método como sendo mais eficiente em situações de adequações temporais de 

ajuste da oferta e da demanda, como também perante a sensibilidade do preço de reserva de 

cada consumidor. No entanto vale o alerta de Kittur (2015, p.24), que apresenta o preço 

dinâmico como diferente de preço correspondente (price matching), pois o primeiro é resultado 

de numerosas variáveis que partem desde o clássico “oferta e demanda”, mas também por 

aspectos sociais do consumidor, clima e hora do dia. Ferramentas com base em algoritmos, 

machine learning e inteligência artificial, ganharam relevância e aplicabilidade em diversos 

setores, principalmente no grande mundo digital, apresentando cenários preditivos ao ponto de 

antecipar a demanda e nela inserir um preço otimizado em busca da melhor rentabilidade. O 

grande desafio consiste na formatação e intensivo treinamento que a mesma (ferramenta) terá, 

pois uma base fraca e/ou um treinamento falho provocará rupturas no nível de acuracidade. “O 

aprendizado de máquina é a ciência (e arte) de programar computadores para que eles possam 

aprender com os dados” (GERON, 2019, p.30). 

A empresa tradicional, apesar das barreiras operacionais, começa a ver na 

estratégia da precificação dinâmica uma aliada aos seus objetivos. Assim, genericamente, o 

questionamento gerencial/acadêmico será: (1) A precificação dinâmica se opera com eficiência 

fora do mundo digital? Especificamente na revenda de varejista de combustíveis; (2) A empresa 

contratada, através de seus logaritmos, apresentará uma rentabilidade melhor nas revendas 

testes quando comparadas as de controle? 

A revenda vem testando a metodologia em diversos países (ASSAD et al, 2020; 

CALVANO et al, 2020; CABRAL et al, 2018), no entanto sem um relato do próprio segmento 

da comprovação prática de sua eficiência. No Brasil, há episódios no sentido da sua aplicação, 

de uma precificação diferenciadas por faixa de horário, mas de baixo rigor técnico-científico e 

oriunda muito mais do feeling do revendedor do que através de uma estrutura que justifique o 

método. 

  O objetivo desse trabalho é acompanhar e avaliar a implementação e 

operacionalização da metodologia de precificação dinâmica numa rede varejista de 
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combustíveis, mensurando o impacto científico e gerencial da ferramenta na rentabilidade do 

negócio. 

  Considerando o momento não planejado de realização dos testes e intrínseco ao 

estudo (a contratação ocorreu no mês de fevereiro/2020), há de se observar a conjuntura 

econômica de crise profunda, consequência das ações de prevenção e combate à pandemia do 

COVID-19. Segundo a EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2020, p.45), medidas de 

isolamento e distanciamento social foram adotadas para atenuar o impacto da pandemia à 

humanidade, causando reflexos diretos sobre o consumo, não isentando enormes impactos na 

demanda de combustíveis e biocombustíveis; como também o singular choque de oferta de 

petróleo no mercado internacional, que acabou causando uma situação controversa de queda de 

preços em época de crise. 

  Com os dados em tela, referentes ao desempenho do período analisado, realizou-

se uma comparação dos resultados obtidos pelos postos (teste e controle), partindo para 

avaliações mais detalhadas; primeiro pela distinção de postos com perfil otto daqueles de perfil 

diesel2, pois em linha com a Adaptive (2019), devido as características distintas de seu público 

consumidor, fez-se necessário uma atenção àqueles que abastecem para o cotidiano (produto 

final/despesa) com aqueles que abastecem para viabilizar uma atividade econômica 

(insumo/custo); e por fim, estruturado numa análise de concordância entre especialistas iremos 

pormenorizar dois postos em específico (um teste e outro controle) em suas características 

retalísticas.  

 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Preço/Precificação 

 

  Segundo Phillips (2011, p. 25-26), as abordagens puristas de formação de preço, 

as baseadas em custos (cost-plus), baseadas no mercado (market-based) e baseadas em valor 

(value pricing), dificilmente são aplicadas em sua plenitude, as empresas oscilarão às 

abordagens conforme estratégia desenvolvida em busca do objetivo pretendido, e essas 

 
2 Sem entrar em definições históricas e técnicas que não é o objetivo do trabalho, podemos associar o 
perfil otto aos postos com predominância de venda de combustíveis como gasolina e etanol (geralmente 
cidade) e o perfil diesel naqueles onde predomina a comercialização de diesel (geralmente estrada). 
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combinações com suas fortalezas, indiferenças e apreços é que determinarão a gestão de preços 

da empresa (Tabela 1). 

Tabela 1 - Abordagens alternativas de preço 
  

Abordagem Fortaleza Indiferente Apreço 

Custo Custo Concorrente, consumidores Financeiro 
Mercado Concorrente Custo, consumidores Vendas 

Valor Consumidores Custo, concorrente Marketing 

    
Fonte: Phillips, 2011, p. 22 [tradução nossa]  

 

Diante desse novo cenário (inserção da revenda num inédito livre mercado) a 

competência de se buscar a correta precificação e consequente melhoria da lucratividade 

deveria ser praticada e desenvolvida. Segundo Hinterhuber e Liozu (2014, p. 413-414), muitas 

companhias veem o preço como antagonista numa relação de “ganha-perde” com o consumidor, 

disso resultando que apenas 5% das companhias aplicam inovação em suas estratégias, táticas 

e organização de preços. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 414), executivos alegam 

dificuldades em determinar preços, e cometem erros estratégicos em determinar preços com a 

simplicidade de custo acrescido de margem; desconsiderando mudanças no mercado; 

desprezando o mix de marketing; e não adequando os preços conforme o segmento, produto e 

ocasiões de compra. Por outro lado, como alega Carneiro et al. (2018), há que se pensar na 

estratégia como uma ação de prazo contínuo, não apenas no curto e médio prazo, pois deve-se 

considerar reações de consumidores e concorrentes no longo prazo. 

Nesse mesmo ambiente, 

“tendências importantes estão convergindo, mudando o varejo para sempre 

[...], os avanços da inteligência artificial e do aprendizado de máquina 

tornaram possível coletar, aprender e usar a enorme quantidade de dados 

comportamentais gerados pelos consumidores digitais e acessíveis de novas 

maneiras” (SHARTSIS, 2016, p. 14) [tradução e destaque nosso]. 

 

Segundo Bolton e Shankar (2018, p. 105), os varejistas têm respondido a essas 

muitas mudanças com novas estratégias de preços e táticas. No entanto, a demanda, a 

concorrência e os custos continuam a corroer as margens de varejo em muitas categorias. 

Hunt e Saunders (2013, p. 11) classificam em 5 níveis o processo de maturidade 

em precificação (Figura 1), sendo o primeiro nível o mais básico de todos onde o processo tende 

ser reativo e indisciplinado; o segundo nível, regras são aplicadas e obedecidas; no terceiro, os 
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preços se baseiam na percepção do cliente, no entanto há uma lacuna nos dados; no quarto nível, 

há um aumento no grau de precisão em torno dos preços, uma otimização, pois uma melhoria 

nos dados e informações do cliente está sendo alcançada, softwares de precificação e modelos 

estatísticos fazem parte dessa equação; e por fim, o quinto nível, de raro alcance, a excelência 

em precificação, caracterizado por quatro critérios: (1) intenso compromisso com o valor e 

paixão por preços; (2) sistemas de negócios integrados; (3) retornos financeiros significativos 

de iniciativas de precificação; e abordagens inovadoras para enfrentar os desafios de preços. 

 

Figura 1 - Processo de maturidade em precificação 

  

    Nível 5 

   Nível 4 Excelência 

  Nível 3 Otimização  

 Nível 2 Valor Percebido   

Nível 1 Controlado    
Reativo     

          
 

Fonte: Adaptado de Hunt; Saunders, 2013 [tradução nossa] 

 

2.1.1. Elasticidade-preço da demanda 

 

  Não há o que se avaliar sobre o preço de um produto, sem interpretar sua 

elasticidade; seu conceito é chave. Em sua obra seminal, Fergunson (1989, p. 109), define a 

elasticidade-preço da demanda como “a resposta relativa da quantidade demandada às variações 

no preço de uma mercadoria”, ou seja, num fundo simples, mede a capacidade de resposta da 

quantidade demandada de um bem a uma mudança em seu preço, conforme fórmula abaixo, 

onde EPP é a elasticidade-preço da demanda; ΔQ é a variação da quantidade; Qd a quantidade 

inicial; ΔP é a variação de preço e P, o preço inicial, sendo que: 

 

 

EPP > 1: elástica (elevada capacidade de resposta às mudanças no preço)  
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EPP = 1: unitária (uma resposta proporcional de demanda às mudanças de preço) 

EPP < 1: inelástica (baixa capacidade de resposta às mudanças de preços) 

 

Segundo Rivera (2017, p. 130), a existência e possibilidade de substituição, o 

grau de essencialidade, o impacto do bem na renda familiar e o passar do tempo, são fatores 

que influenciam a elasticidade-preço da demanda. Ficando comprovando em estudos 

(BURNQUIST & BACCHI, 2002; ALVES & BUENO, 2003; NAPPO, 2007), o padrão 

inelástico do combustível perante sua combinação de preços e demanda.  

Santos (2013), analisou 13 estudos sobre demanda de combustíveis no Brasil, 

examinando suas elasticidades (gasolina, etanol e GNV), e concluiu que os veículos flex, apesar 

de ter influenciado a elasticidade-preço estimadas da demanda de combustível no país, são 

substitutos imperfeitos, mantendo-se inelásticas. 

   

2.1.2. Precificação no mercado de combustíveis 

 

Durante a década de 90 o mercado brasileiro de combustíveis encontrou o 

caminho à disponibilidade da livre ação empresarial, com base na nova Constituição Federal e 

decisões de um presidente que pregava o liberalismo, o segmento foi fortemente impactado; um 

dia após a posse, extinguiu o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e criou o Departamento 

Nacional de Combustíveis (DNC), instituindo em seu plano de governo o Programa Federal de 

Desregulamentação, decreto  que preconizava que a vida das empresas “será regida, 

basicamente, pelas regras do livre mercado, limitada a interferência da administração pública 

federal ao que dispõe a Constituição”3. Tivemos na sequência, conforme o SINDICOM (2010), 

a autorização à revenda para utilizar valores tabelados como preços máximos, ao invés da 

fixação de preços (1990); quebra do tabelamento nacional (1991); eliminação de exigência a 

constituição de novas distribuidoras (1993); desobrigação de vinculação entre distribuidora e 

revenda (1993); fim do monopólio estatal na exploração e produção de petróleo (1995); 

liberdade de preços à distribuição e revenda na gasolina e álcool (1996); culminando na 

denominada Lei do Petróleo (Lei 9.478/97) passando a regular as atividades da cadeia de 

produção e comercialização de petróleo, através da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Conforme Santos (2013, p. 213), a liberdade de preços e a queda das barreiras aos novos 

 
3 Art. 2°, III do Decreto n° 99.179/90, revogado pelo Decreto n° 7/2017. 
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entrantes foi o sinal ao mercado que a livre concorrência estava se apresentando. Segundo 

Silveira,  

“dentro desse contexto, o Estado como operador e proprietário de ativos no 

setor produtivo cedeu lugar ao Estado regulador, responsável por assegurar a 

liberdade dos agentes privados em busca de eficiência, progresso e qualidade 

de serviço, além de proteger os consumidores contra abusos de poder de 

mercado” (SILVEIRA, 2002, p. 10). 

 

Outro aspecto importante, efeito desse novo marco regulatório no segmento, foi 

o surgimento de inúmeras pequenas e médias distribuidoras de combustíveis, contrastando com 

o passado de apenas seis grandes distribuidoras. 

As amarras do Estado que determinavam diversos aspectos da revenda varejista 

de combustíveis se flexibilizaram, possibilitando o livre mercado num serviço de utilidade 

pública. Dentre os aspectos, o preço dos principais produtos comercializados (gasolina, etanol, 

diesel e GNV), fator mais importante da lucratividade de uma empresa (Marn e Rosiello, 1992), 

e que desde a desregulamentação do mercado segue critérios de aderência aos seus principais 

stakeholders; como concorrentes, distribuidores de combustível, consumidores e shareholders 

(Barbero e Santos, 2017, p. 7), passa a buscar seu protagonismo.  Assim, a revenda ancorada 

numa formação de preços máximos com base em custos, passou também a contar em sua 

precificação com pressões do mercado e de seu consumidor. 

Utilizada em diversos setores, até antes inimagináveis como venda de ingressos 

de concertos (BAUER; REISS, 2019), e venda de tickets de eventos esportivos (DUTTA, 

2019), a precificação dinâmica busca o seu espaço na revenda varejista de combustíveis, onde 

a esmagadora literatura, que correlaciona o preço ao segmento, versa, conforme salienta 

Canêdo-Pinheiro (2012, p. 470) sobre a dissonância dos agentes econômicos no repasse ao 

consumidor final de choques nos preços dos insumos, inseridos no que muitos autores chamam 

de rockets and feathers4; além do fenômeno do conluio tácito (BORENSTEIN; SHEPARD, 

1993; BALMACEDA; SORUCO, 2008; HAUCAP; MÜLLER, 2013; ROSSI; 

CHINTAGUNTA, 2016; BENOIT; LUCOTTE e RINGUEDÉ, 2019), e por uma óbvia questão 

temporal pouco se atendo a metodologia de precificação dinâmica através de inteligência 

artificial, machine learning e algoritmos. E como veremos com a literatura incipiente, um será 

complementado pelo outro, mas agora com sofisticação tecnológica, pois identifica-se que, com 

 
4 Conceito no qual os preços dos combustíveis atuam como foguetes em momentos de aumento e como 
penas em momentos de queda. 
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a chegada das máquinas inteligentes precificando o varejo de combustíveis e sua provável 

democratização, os órgãos administrativos de defesa do consumidor deverão ficar mais atentos. 

Assad et al. (2020, p. 1), em seu estudo realizado no mercado alemão, onde a ferramenta é 

amplamente disponível desde 2017, constatou que quando o mercado apresenta um duopólio e 

apenas um dos postos utiliza a ferramenta, nada se altera com relação as margens, mas quando 

ambos os postos aplicam a precificação através da inteligência artificial, observou-se um 

aumento de 28% das margens. Segundo Calvano et al. (2020, p. 1040), a partir do momento em 

que os algoritmos de inteligência artificial agem ausentes da intervenção, supervisão ou até 

mesmo do conhecimento humano, e com base nisso desenvolvem práticas/regras de preços 

colusivos, inicia-se o que se denomina conluio algoritmo. 

Com os dados da Agência Nacional de Petróleo (2020), num mercado estruturado 

com 15 refinarias de petróleo, 270 usinas de etanol, 157 distribuidores de combustíveis líquidos 

e 40.990 postos revendedores de combustíveis líquidos (Figura 2), sendo 17.862 bandeiras 

branca; podemos identificar distintos aspectos organizacionais que refletem na estrutura de 

custos e, consequentemente no estabelecimento de preços da cadeia de combustíveis, assim, do 

ponto de vista da oferta de combustíveis fósseis temos vários graus de concentração: Um 

monopólio no refino, um oligopólio na distribuição e uma concorrência perfeita na revenda, 

sendo essa última, apresentando uma estrutura mercadológica com diversos ofertantes, onde 

independente da saída ou entrada de um competidor nada se altera perante o volume 

disponibilizado.  

 

Figura 2 - Concentração da Cadeia de Combustíveis Fósseis no Brasil 
      

Refino Distribuição Revenda Varejista 
 

  
 

 

 

15 refinarias                     
100% Petrobras 

157 distribuidores      
70% BR - IP - SH 

40.990 revendedores 
 

 

Fonte: Autor. Adaptado de ANP (2020) 

 

Com relação aos combustíveis verdes, mais especificamente o etanol, temos 

dezenas de empresas na produção, conforme Mesquita el al, (2019, p. 337), concentrando-se 

no Estado de São Paulo e Região Nordeste, inicialmente originado de grupos empresariais 
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familiares, passando nos anos 2000 em seu início, por uma internacionalização; e em seu final, 

por mudanças em seus controles, destacando a entrada de empresas petroleiras como Shell, 

Petrobrás e British Petroleum (BP). 

A revenda varejista de combustíveis, foco desse trabalho, muito acostumada a 

regulação de preços, teve que assumir o controle da precificação e em seus primeiros momentos 

de liberdade, apresentou estratégias baseadas no feeling de seus proprietários, caminhando em 

áreas de adivinhação, tentativa e erro, força de negociação e o medo de perder o cliente. 

Principalmente numa precificação baseada na concorrência. 

 

2.1.3. Precificação dinâmica 

 

Devido ao desenvolvimento tecnológico e sua redução de custo, os sistemas de 

processamento de dados, sua classificação e posterior inferências gerenciais se tornaram 

factíveis não somente a grandes corporações, mas também àquelas dispostas a buscar no suporte 

tecnológico a sua estratégia de preços. Segundo Bolton e Sankar (2018, p. 123), três fatores 

contribuíram para esse fenômeno: (1) o aumento da disponibilidade de dados de demanda, (2) 

a facilidade de alterar os preços devido às novas tecnologias e a disponibilidade de análises, e 

(3) ferramentas de negócios para suportar mudanças rápidas de preços. 

Distante de ser um modismo ou um método/ferramenta exclusiva de grandes 

corporações, a precificação dinâmica, conforme afirma Den Boer (2015, p. 2), consiste no 

estudo onde se busca a flexível definição do preço dos produtos e serviços a um patamar de 

venda ideal, e que pode ser aplicada,  segundo Hinterhuber e Liozu (2014, p. 418), mais 

facilmente em setores caracterizados pelos  recursos de: (1) demanda flutuante, (2) existência 

de diferentes segmentos de clientes, (3) capacidade fixa e perecível, (4) altos custos fixos, (5) 

baixos custos variáveis e (6) demanda previsível; é historicamente encontrada em companhias 

aéreas através da metodologia do yield management, que se define através da combinação de 

sistemas de informação e estratégias de preços em busca da maximização do lucro, ou seja, 

“vender a capacidade certa ao cliente certo a preços certos” (GUPTA; GANESH, 2017, p. 16); 

em hotéis (ABRATE; FRAQUELLI e VIGLIA, 2012), através do revenue management que 

consiste na utilização de modelagem e otimização direcionados ao aumento da receita e lucro, 

também pela decisão para quem vender, em que momento vender e finalmente, por qual preço 

(BRUNATO; BATTITI, 2020, p. 71); e que por consequente rápida ascensão do comércio 

eletrônico houve uma queda das barreiras ao desenvolvimento de aplicativos acessíveis de 

precificação algorítmica (conhecidos como algoritmos de preços dinâmicos), sendo esses, 



21 
 

absorvida rapidamente pelos grandes vendedores on-line, posteriormente pelos menores, 

alcançando vultosas escalas de processamento e operacionalidade, e também pelas empresas 

prestadoras de serviços via aplicativos de celulares (app), casos mais notórios aquelas que 

inovaram em compartilhamento de serviços (hospedagem e transporte) que para concretizarem 

negócios utilizam a mesma metodologia que apresenta uma variabilidade de preço conforme a 

maior demanda do serviço. Entretanto há grandes desafios à implementação da estratégia da 

precificação dinâmica no varejo off-line, pois no entendimento de Bolton e Shankar (2018, p. 

124) a constante mudança de preços pode proporcionar confusão ao consumidor, 

desencadeando uma percepção de injustiça, como também, a questão operacional da contumaz 

alteração dos preços nos produtos.  

 

2.1.4. Inteligência Artificial/Machine Learning/Algoritmos na precificação. 

 

  Partindo da definição simplista de Alecrim (2019) podemos visualizar que os 

algoritmos e suas infinitas variabilidades são necessários ao treinamento e aprendizado da 

máquina, que constitui um dos recursos ao desenvolvimento da inteligência artificial. 

Ribeiro (2020), destaca que a escolha do melhor algoritmo a ser aplicado 

depende dos dados que se tem em mãos, sendo estruturados aqueles essencialmente numéricos 

(quantitativos), atendidos pela opção de métodos estatísticos supervisionados; e não 

estruturados, aqueles que não possuem uma formatação padrão, que podem ser imagens ou 

textos aleatórios (qualitativos), nesse último caso, atendidos por técnicas em sua maioria de 

correlação por aproximação e probabilísticas.  

Segundo Chawla; Hartline e Kleinberg (2007, p. 243) a precificação algorítmica é 

o problema computacional que os vendedores enfrentam ao tentar definir preços para seus itens 

para maximizar seu lucro na presença de uma demanda conhecida. Calvano et al. (2019, p. 

158), classifica a precificação algorítmica em duas gerações, sendo a primeira, de aprendizagem 

passiva, de natureza adaptativa, executando duas atividades: estimativa e otimização; e a 

segunda geração, de aprendizagem ativa, baseada em desenvolvimentos mais recentes em 

ciência da computação, envolvendo Inteligência Artificial e Machine Learning, nesse caso, o 

software aprende como resolver a tarefa com a experiência. 

Gu; Kelly e Xiu (2020, p. 2223), inseridos no contexto de precificação de ativos 

financeiros definiram o aprendizado de máquina com um termo para descrever (a) um conjunto 

diversificado de modelos de alta dimensão para previsão estatística, combinada com (b) os 

chamados métodos de regularização para seleção de modelos e mitigação do super ajuste, e (c) 
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algoritmos eficientes para pesquisar entre um grande número de possíveis especificações de 

modelo. Resumindo nas palavras de Iftekhar (2020): 

“o aprendizado de máquina é um sistema que se baseia principalmente de 

padrões a partir dos dados que é alimentado. (...), esses padrões são 

desenvolvidos por meio de vários tipos de modelos que são principalmente 

categorizados como modelos supervisionados, não supervisionados e 

semisupervisionados5 para reconhecer os padrões” [tradução e destaque 

nosso]. 

 

  Geron (2019, p. 8) acrescenta mais um modelo, quando se trata da participação 

humana nos treinamentos, o aprendizado por reforço que busca uma política de ação com base 

em recompensas e penalidades, além de incluir outras categorias ao aprendizado da máquina, 

que são (1) referentes ao timing do aprendizado (online ou em lote), e (2) referentes a busca de 

informações, sendo originados de modelos conhecidos ou de padrões de referência (baseado 

em instância ou em modelo). 

  “Se a ideia do aprendizado da máquina é imitar o cérebro humano, as máquinas 

vão precisar aprender coisas, padrões e conceitos sem supervisão” (ALIGER, 2019). 

 

2.1.5. Precificação em épocas de crise 

 

Quando Baldwin (2009) escreveu sobre a crise de 2008 ele contextualizou na época 

três grandes crises após a 2ª Grande Guerra Mundial, onde grandes abalos no comércio mundial 

trouxeram fortes recessões: (1) Choque do petróleo – 1974/75; (2) Crise da dívida externa – 

1982/83; (3) Colapso das indústrias “ponto com” - 2001; com palavras fortes ele descreveu a 

crise, posteriormente conhecida como Crise do Subprime, como repentina, severa e 

sincronizada, rivalizando apenas com a Grande Depressão de 1929. 

Agora, anos de 2020-2021, estamos mundialmente inseridos numa outra grande 

crise que ainda não teve o seu desfecho, dessa vez com o elemento peculiar da mesma estar 

alavancada numa crise sanitária sem precedentes no ambiente globalizado6. Paulino (2020, p. 

162), afirma que a crise atual já vinha em formação antes da pandemia, sendo essa apenas um 

 
5 Podemos dividir o aprendizado de máquina em supervisionado, que busca responder um target, ou 
seja, há uma variável explícita a ser respondida; não supervisionado, em que se busca identificar grupos 
ou padrões a partir dos dados, sem um objetivo específico a ser alcançado. 
6 Apesar dos trilhões ($) inseridos na economia mundial e expectativa de uma vacinação global, a 
situação não atingiu seu conforto político seja devido a uma segunda onda do vírus, seja pelos reflexos 
que estão por vir como desemprego e saúde mental. 
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estopim à crise econômica. “A brutal queda nas bolsas de valores em todo o mundo, a fuga para 

ativos de menor risco e repentina escassez global de dólares são movimentos típicos do estouro 

de bolhas especulativas, tal como ocorreu em 2008”. (PAULINO, 2020, p. 163), soma-se a isso 

uma batalha política no cerne da OPEP7 envolvendo grandes supridores de petróleo no mundo 

(Arábia Saudita e Rússia). Conforme reforça Delgado (2020, p. 24) os árabes em resposta 

punitiva a decisão dos russos em não cortar a produção, promoveram uma queda brutal dos 

preços do petróleo (Gráfico 1) para ofertá-lo aos principais mercados importadores 

(especialmente àqueles tradicionais de suprimento russo), para assim forçar a adesão russa a 

restrição. Com essa ação (super oferta) combinada com a restrição de circulação (baixa 

demanda), testemunhamos uma queda de 66% no preço do petróleo num curto período de 3 

meses (março, abril e maio/2020), situação atípica em momentos de crise que, segundo Köksal 

e Özgül (2007, p. 327), o que se verifica nesses momentos de crise é um aumento de preços aos 

clientes, devido justamente o aumento do preço dos insumos, causando reflexos nos custos às 

empresas. 

 

       Gráfico 1 – Evolução do preço do petróleo: Valor médio do barril brent em US$ 

 

 

Fonte: Ycharts, 2021 

 

 
7 OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo 



24 
 

Apesar do aumento da cotação da moeda americana os preços nas bombas tiveram 

baixas generalizadas, pois o peso da queda nos preços do petróleo internacional foi 

determinante à precificação interna. Em questão de dois meses (abril à maio), o preço médio da 

gasolina reduziu em 17,95% e do diesel, os impressionantes 35%; além dos derivados de 

petróleo, o etanol acompanhou a baixa, com redução de 23,34% (apêndice C), isso para manter 

a paridade de compra perante a gasolina8, ou seja, numa situação sem precedentes 

(ACCENTURE, 2020, p. 4), estava-se diante de uma contração da demanda com aumento 

simultâneo da oferta; formou-se a tempestade perfeita para aquela que será considerada uma 

das maiores crises econômicas que se tem conhecimento, ao ponto do Fundo Monetário 

Internacional afirmar que a atual crise econômica parece ser a pior desde a Grande Depressão 

(GOPINATH, 2020). 

Com relação ao consumidor, que diante de medidas de isolamento e 

distanciamento social, e mesmo perante as quedas brutas no preço dos combustíveis, reagiu 

como se esperava. Segundo Mandal (2020), os consumidores se conscientizam sobre o preço 

durante a crise econômica. 

“Muitos consumidores se viram incapazes de sustentar seus estilos de vida na 

crise econômica de 2008-2009. Em situações tão difíceis, esses consumidores 

foram forçados a reduzir seus desejos, compraram mais por necessidade e 

negociaram mais, frequentemente evitavam o consumo conspícuo” 

(MANDAL, 2020, p.52). 

 

Diante de um crescimento de 2,89% no volume das vendas de combustíveis em 

2019, o mercado brasileiro iniciou o ano de 2020 com perspectivas de patamares semelhantes, 

tanto que a preocupação em meados de fevereiro era com os gargalhos da deficiente 

infraestrutura brasileira. Segundo dados da ANP (2020), em comparativos YoY (year over year), 

janeiro e fevereiro/2020 apresentaram crescimentos de 1,28% e 2,94% respectivamente, 

seguindo a guinada nos meses subsequentes, sendo março/2020 com queda de 5,75% e 

abril/2020 com 22,16% de declínio (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 
8 Apesar de apresentar falhas conceituais o mercado consumidor tem como regra a proporção de 70% 
entre preço e desempenho quando se opta entre a gasolina e o etanol. 
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Gráfico 2 – Vendas de combustíveis: Brasil (YoY) 

 

 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (2021) 

 

Ferguson (2014) afirma que em momentos de turbulência econômica há uma 

pressão sobre a lucratividade das empresas, principalmente devido ao aumento dos custos e 

consequente repasse aos preços. Durante o momento de crise, Köksal e Özgül (2007, p. 339), 

coloca em dúvida as reduções de preço que normalmente as empresas realizam incentivadas 

pela queda da demanda de seus produtos/serviços, pois o aumento do lucro caminha de forma 

desproporcional ao aumento do seu volume de vendas. Mudanças de preço, em qualquer 

direção, não afetam o desempenho da empresa e, portanto, devem ser examinadas em conjunto 

com os outros fatores do composto de marketing.  

  Durante uma crise a maioria das empresas receia investir, o ambiente de 

negócios se apresenta turbulento, sendo a precificação também é afetada por esse momento de 

incerteza. Em termos gerais àquelas que buscam o desenvolvimento de estratégias apropriadas 

terão vantagens sobre as que não estão dispostas a correr o risco. 

 

2.2. Modelos de avaliação e classificação de postos de combustíveis 

 

  A seleção do local do ponto empresarial é um dos aspectos mais importantes do 

sucesso do negócio, pois para sua definição vários aspectos tanto quantitativos quanto 

qualitativos serão postos à prova, no caso de postos de combustíveis a mensuração desses 

aspectos são fundamentais ao inicial cálculo de seu potencial de vendas e posteriormente a 
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classificação desse ponto em comparação à concorrência. Semih e Seyhan (2011) apresentaram 

quatro fatores determinantes a escolha do local do posto de combustível: (1) fatores baseados 

na condição de tráfego nas proximidades; (2) fatores ambientais (relacionados à vizinhança e 

concorrentes); (3) fatores socioeconômicos; (4) fatores baseados em atributos físicos da terra. 

No entanto, apesar da sua importância, o ponto é apenas uma variável que determinará a 

classificação do posto, somados a ele, Manneh; Kozhevnikov e Chazova (2020) acrescentam 

mais variáveis como: (1) a qualidade do serviço oferecido; (2) a imagem do posto; (3) os 

programas de marketing oferecidos; (4) a variedade de produtos; (5) os serviços adicionais; (6) 

o preço e (7) a gestão do negócio. 

  Com a desregulamentação do mercado de combustíveis, o preço assumiu o 

protagonismo nas mesas de negociação entre a revenda e a distribuidora, sendo que outras 

variáveis foram colocadas de lado principalmente devido ao resultado imediato que a 

precificação proporciona. Siraj (2020, p.4), afirma que: 

 

“Muitos varejistas no passado confiaram no desenvolvimento implacável de 

apenas um único fator gerador de volume. Normalmente, esse único fator era 

o preço. Mas os dados e a experiência provaram que focar apenas aqui é uma 

estratégia incorreta. Concentrando-se na visibilidade total do site ajuda a 

traçar um caminho para a lucratividade total do site”. [tradução nossa] 

 

  Assim empresas especializadas em avaliação do potencial de vendas do posto de 

combustível, através de mensurações do ponto e do local (muitas delas grandes distribuidoras 

de combustíveis), são unânimes em classificar os pontos em pelo menos seis variáveis: 

1) Visibilidade: medido em metros é o quão visível é o posto de combustível, 

principalmente sua manifestação visual (testeiras, logo, bombas etc.), ou seja, quanto 

mais distante for a identificação do ponto, melhor. Fundamental em postos de estrada 

pois a velocidade do veículo é um complicador, são favorecidos aqueles postos com 

curva à favor e baixa “poluição” visual antecedente ao ponto.  

2) Acessibilidade: percepção lógica de quanto é fácil entrar e sair do posto de combustível. 

Corredor de ônibus, faixada reduzida, inclinações são exemplos que prejudicam o 

acesso e por consequência sua avaliação. Em postos de estrada faz-se necessário áreas 

de desaceleração na entrada e aceleração na saída. Devido a restrições de 

concessionários de estrada não é raro constar que o acesso ao posto fica a centenas de 

metros da entrada principal, ou seja, quando o consumidor avista o posto já não 
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consegue mais acessá-lo; nesse caso é imprescindível uma estratégia de comunicação 

prévia. 

3) Fluxo de tráfego: determinada pela taxa de captação é definido com base no tipo do 

logradouro (ruas, avenidas, estradas; esquinas; mão única ou dupla; com ou sem canteiro 

central, sentido bairro-centro ou vice-versa etc), horário (manhã, tarde, noite; saída ao 

trabalho ou seu retorno) e principalmente pela quantidade de veículos que nele transita. 

Pontos localizados próximos a polos geradores de tráfego (shopping centers, 

hipermercados) tendem a ter geração de fluxo adicional. Postos localizados em vias de 

ligação trabalho/casa tendem a ter taxas de captação superiores a postos equivalentes no 

sentido casa/trabalho, pelo hábito de que em geral os consumidores abastecem na volta 

do trabalho, especialmente quando da existência de lojas de conveniência. Quanto mais 

dispersa e menos agressiva for a rede da competição na área de influência, assim como 

mais extenso o horário de funcionamento, mais alta será a taxa de captação. 

4) Renda: partindo da baixa à alta renda, mensurada em base monetária per capita da região 

onde se localiza o posto de combustível. Quanto maior a renda mais produtos e serviços 

premium podem se agregar ao negócio, melhor o ticket médio. 

5) Imagem: considera-se aqui a modernidade, atualidade, limpeza, aparência dos 

elementos de manifestação visual, tanto do posto quanto de sua estrutura comercial; a 

marca. As grandes distribuidoras, estão constantemente realizando atualizações em seus 

elementos corporativos, é um item quase obrigatório quando das renovações 

contratuais. 

6) Conveniências: é a oferta de produtos e serviços além dos combustíveis. Lojas de 

conveniência, farmácia, lavanderia, caixas eletrônicos, sanitários, troca de óleo, 

lavagem entre outros. É tudo aquilo que proporciona atratividade ao ponto. Quando o 

ponto comercial se torna um centro de produtos e serviços ao consumidor o combustível 

geralmente perde o protagonismo na participação da rentabilidade do ponto, pois as 

receitas oriundas da comercialização desses itens e/ou da locação dos espaços assumem 

essa função. 

 

Analisando os itens (1) e (2) como a força do ponto e os itens (3) e (4) como a 

força da localização do ponto, pode-se criar uma matriz de avaliação do posto que visa um 

ranqueamento de seus atributos (Figura 3). Especialmente classificando-os perante a sua 

concorrência. 
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Figura 3 – Matriz de classificação do posto perante seu ponto e localização 

 

 

Fonte: Autor 

 

Quando a empresa possui estratégias voltadas aos atrativos voltados ao 

consumidor como localização, marca, facilidades (atender necessidades dos clientes), operação 

(funcionários bem treinados), mercado (buscando entender o seu concorrente), preço (incutindo 

a percepção de competitividade) e merchandising (oferecer os produtos e serviços certos, na 

hora certa, pelo preço certo e com a atitude certa), a mesma se capacita as melhores decisões 

em preço (KALIBRATE, 2020). 

 

 

3. Metodologia 

 

  A rede de postos (15 localidades, bandeiras BR e Shell) contratou em meados de 

fevereiro de 2020 uma start-up brasileira que se propõe a desenvolver sistemas de otimização 

de preços utilizando inteligência artificial. A oferta original foi de 90 dias de experiência, sendo 

os primeiros 30 dias para calibragem dos algoritmos da ferramenta (nesse período, conforme 

apregoava a empresa contratada, o sistema será capaz de criar uma estrutura algorítmica que 
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capturará a elasticidade dos preços ao testar centenas de modelos dinâmicos de previsão de 

demanda), e o restante dos 60 dias à aplicação, ou seja, colocar em produção a proposta. 

  Foram escolhidos 7 postos para teste, ficando 8 para controle, sendo que o 

parâmetro escolhido para avaliação foi o lucro bruto (Figura 4) – volume comercializado 

multiplicado pela margem unitária de cada produto). Foi fornecido à contratada uma estrutura 

básica volumétrica e financeira de comercialização diária de todos os combustíveis nos últimos 

12 meses (março/2019 à fevereiro/2020), estrutura que consiste em preço de compra, preço de 

venda e volume comercializado de cada produto (gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina 

premium, etanol comum, etanol aditivado, diesel comum e diesel S10). 

  Inerente à proposta de se avaliar a implementação da estratégia de precificação 

dinâmica perante a revenda varejista de combustíveis, a economia mundial sofre um abalo em 

escala de rara mensuração, a pandemia provocou reações e efeitos negativos em praticamente 

todos os segmentos; o isolamento social derrubou a demanda de forma generalizada, 

modificando a análise de dados comparativos (choque de demanda), além disso, também 

tivemos uma disputa geopolítica perante a dominância estratégica do petróleo, provocando uma 

sobra do produto no mercado mundial (choque de oferta). Com o cronograma compreendendo 

o período de análise (tabela 2), a pesquisa terá uma abordagem quantitativa e qualitativa, sendo 

a primeira através de análise de dados primários oriundos de experimentações de campo, com 

a metodologia do teste A/B, que confere uma avaliação através da comparação entre dois 

modelos (GILOTTE et al, 2018), em busca daquele que apresenta o melhor desempenho na 

métrica escolhida (GALLO, 2017); verificou-se qual a forma de precificação foi mais eficaz. 

Paradoxalmente, devido os choques de demanda e oferta, as empresas que obtiverem os 

melhores resultados serão aquelas que apresentarem as menores quedas do lucro bruto. Será 

demonstrado como os postos do grupo teste, que operaram com base nas sugestões de preço da 

ferramenta, se comportam perante volume e lucro bruto em comparação aos postos do grupo 

controle diante das mesmas variáveis.  
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Figura 4 – Teste A/B: Rede 

 

 

Fonte: Autor 

 

Com os dados reduzidos às proporcionalidades de cada revenda de combustível 

aplicou-se o Teste-t de Welch, devido a desigualdade no número de amostras (DERRICK; 

TOHER e WHITE, 2016), mas principalmente incentivado pela recomendação da ferramenta 

estatística stastcloud.app9.  Sendo o mesmo definido pela seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

Xj é a média da amostra; 

Sj é o desvio-padrão da amostra, e 

Nj é o tamanho da amostra 

j ɛ {1,2} 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://statscloud.app/beta/ 
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Tabela 2 – Cronograma de análise 

 

Fonte: Autor 

 

Com esses dados em tela, iremos nos aprofundar no caso específico entre os 

perfis definidos (otto e diesel), como também a análise especial de dois postos (um teste e outro 

controle) que apresentam a maior similaridade competitiva entre si (mesmo fluxo de veículos, 

mesma renda, mesma área geográfica, mesma administração) e trazer à tona um questionamento 

da necessidade de uma análise qualitativa ao ponto comercial como pré-condição de 

aplicabilidade da ferramenta de precificação. Nesse último caso, perguntas serão formuladas à 

especialistas da área (revenda e distribuição), como o posto teste é em comparação aos seus 

concorrentes, com duas opões de respostas: pior ou melhor. Sendo que um entre os 

concorrentes, pertencente a mesma rede de postos e relacionado no grupo, será destacado ao 

aprofundamento do estudo (Posto-controle2). As respostas serão confrontadas às fornecidas por 

1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q
Assinatura do contrato
Cadastro dos postos-teste e concorrentes (localização, bandeira, rede,
produtos)
Envio de dados para calibragem dos algoritmos da ferramenta (data,
empresa, produto, estoque, CMV, volume, faturamento, forma de
pagamento)*
Adequações pontuais (preço à prazo, preço à vista, preço fidelidade)
Treinamento da ferramenta (Machine Learning)
Coleta e envio de preços de combustíveis dos concorrentes (cada gerente
de posto era responsável pela coleta diária de aproximadamente 4
concorrentes)**
Acirramento das tensões comerciais (Rússia e Arábia Saudita) - choque 
de oferta

Prefeitura de São Paulo declara situação de emergência com medidas
para evitar disseminação do coronavírus - choque de demanda
Envio de sugestões de preço***
Questionamentos com relação ao operacional de trocas de preço de baixo
impacto****
Adequações de concorrentes
Questionamentos pontuais com relação as sugestões de preço dos
combustíveis do Posto-teste4
Modificação da estratégia de precificação do Posto-teste4*****

Notas: 

* O envio se torna diário e continuado devido a realimentação da ferramenta

** Toda coleta era realizada pela manhã e disponibilizada (Anexo A) até às 9h do mesmo dia

*** Acesso através do site  ou mensagem eletrônica (Figura 6)

**** Devido ao operacional de troca de preços (faixas, banners, bombas, painel etc) 

***** A ferramenta foi configurada a não permitir que o Posto-teste4 tivesse uma precificação superior ao Posto-controle 2

Cronograma de implantação, treinamento e produção da precificação dinâmica com auxílio de Inteligência Artificial

Ações
Prazo (Quinzenas/2020)

Fevereiro Março Abril Maio
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um especialista-expert em classificação de pontos de revenda de combustíveis, e a partir dessa 

combinação teremos um coeficiente de concordância entres os especialistas e o especialista-

expert.  A ferramenta destacada foi o teste de concordância Kappa desenvolvida por Cohen 

(1960) e sua classificação/mensuração conforme Landis e Koch (1977). Esse coeficiente se 

baseia no número de respostas concordantes, mais precisamente, no número de casos cujo 

resultado é o mesmo entre os especialistas10. O coeficiente Kappa é calculado por: 

 
P(O): proporção observada de concordâncias (soma das respostas concordantes dividida pelo total); 

P(E): proporção esperada de concordâncias (soma dos valores esperados das respostas concordantes 

dividida pelo total). 

 

Partimos à existência de significância entre os comparativos, indicando assim 

uma concordância entre os especialistas perante as variáveis, no entanto essa concordância 

poderá indicar diversos graus de aderência, sendo a classificação de Landis e Kohn (1977, p. 

165) a mais presente entre os estudos (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Graus de aderência entre os entrevistados (Valores Kappa) 

 

Valores de Kappa 
Interpretação quanto 

a concordância 

< 0 AUSENTE 

0 - 0,19 POBRE 

0,20 - 0,39 LEVE 

0,40 - 0,59 MODERADA 

0,60 - 0,79 FORTE 

0,80 - 1,00 QUASE PERFEITA 
 

Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977) 

 

  Perante esses dois postos, realizou-se um teste comparativo aplicando um 

modelo de série temporal, especificamente o modelo sazonal simples11 recomendado pela 

ferramenta SPSS, através do seu aplicativo Expert Modeler. Vale ressaltar que a utilização de 

séries temporais para se buscar padrões nos dados passados para se prever o futuro é contestada 

 
10 IBM SPSS Statistics 26 foi a ferramenta estatística para realização dos cálculos. 
11 Este modelo é adequado para séries sem tendência e com efeito sazonal constante ao longo do tempo. 
Seus parâmetros de suavização são nível e estação. 
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em épocas de crise profunda, no entanto a proposta foi criar um padrão comparativo entre as 

duas metodologias de precificação (dinâmica e tradicional) e verificar o comportamento de 

ambas quando confrontadas com o modelo preditivo (sazonal simples).  

Por fim, de acordo com os resultados apresentados, far-se-á uma abordagem 

crítica e sugestiva ao incremento da ferramenta no que tange a uma classificação qualitativa de 

cada posto perante sua concorrência. 

Não obstante ao operacional citado no cronograma de implantação, durante todo 

o período do estudo houve intensa comunicação entre a fornecedora da ferramenta e a Rede de 

postos, principalmente devido a pontos de fraca concordância entre as partes. Salienta-se que 

nesses momentos o aprendizado foi mútuo, tanto os inputs quanto os outputs do processo eram 

debatidos e aprimorados. A questão da aplicabilidade da ferramenta num ambiente offline foi a 

que mereceu maior destaque, pois o operacional demandado à troca dos preços não justificaria 

alterações de baixo impacto financeiro, confrontando até mesmo perante a justificativa que 

essas ações fossem para melhorar a calibragem dos algoritmos. Outros surgiram como a coleta 

diária de preços da concorrência, principalmente na estrada, onde as distâncias e despesas de 

deslocamento (tempo, combustível e pedágio) são altas; aspectos definidores de quais preços 

coletar (preço à vista, preço à prazo, preço fidelização); horários limites de inputs dos preços 

da concorrência e retorno – outputs – das sugestões.  

 

 

4. Resultados 

 

  Foram 2 meses de teste comparativo: abril e maio de 2020 (coincidentemente o 

epicentro dos efeitos econômicos de curto prazo da pandemia no Brasil, especialmente na 

cidade de São Paulo)12, onde todas as sugestões de preços foram quase13 que totalmente 

implementadas. Considerando o momento de recessão econômica, reflexo da pandemia 

sanitária, quando comparados com qualquer histórico recente, todos os postos tiveram uma 

performance pior tanto em volume quanto em lucro bruto, no entanto fez-se necessário um 

 
12 Decreto de calamidade pública (quarentena no estado e cidade) em 21/03/2020 que impunha diversas 
ações, principalmente restrições ao comércio em geral, ficando de fora serviços essenciais, entre eles 
postos de combustíveis. 
13 O termo “quase” se deve a casos pontuais de discordância com os efeitos de algumas das sugestões, 
onde o questionamento junto a equipe de precificação foi necessário às adequações pertinentes, como 
também com relação a mudança de estratégia de precificação do Posto-teste4 na segunda quinzena de 
abril/2021, e ajuste aos patamares extremos de precificação. 
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parâmetro comparativo de desempenho, e de forma a se uniformizar acolheu-se a média dos 

últimos 6 meses antes da aplicabilidade da ferramenta, ou seja, de outubro de 2019 à março de 

2020. 

De um modo geral (analisando a Rede como um todo) o período foi 

extremamente prejudicial tanto no volume que desempenhou uma queda de 56,71% como no 

lucro bruto que, sentindo o reflexo da perda expressiva de volume, obteve uma redução de 

48,59% (Tabela 4), no entanto quando analisamos os números separados pelo grupo teste e 

grupo controle observa-se tanto pela variável volume quanto pela métrica do lucro bruto, que 

ambos ficaram bem próximos em seus comparativos, sendo o grupo teste com quedas de 

volume e lucro bruto de 57,49% e 48,77% respectivamente; e o grupo controle com quedas de 

55,69% e 48,34% no volume e lucro bruto; quase um empate técnico, principalmente quando 

analisamos o lucro bruto, nossa principal métrica, onde o grupo controle teve uma performance 

melhor com uma diferença de 0,43 pontos percentuais. Pelo lado estatístico aplicou-se o teste-

t de Welch, onde o grupo controle apresentou escores mais elevados tanto à variável volume 

quanto para o lucro bruto; perante as variáveis mostrou-se que a diferença entre os grupos não 

foram estatisticamente significativas (Tabela 5 e 6). E para reforçar a semelhança entre os 

grupos também se apresentou o gráfico box-plot para melhor visualização da dispersão, simetria 

e posição. Volume (gráfico 3) e lucro bruto (gráfico 4). 

 

Tabela 4 - Comparativo de desempenho de volume e lucro bruto grupo teste x grupo controle 

Média de abril e maio de 2020 comparado a média de outubro de 2019 à março de 2020 

POSTO 
VOLUME LBRUTO 

POSTO 
VOLUME LBRUTO 

Abr-Mai 
Out-Mar 

Abr-Mai 
Out-Mar 

Abr-Mai 
Out-Mar 

Abr-Mai 
Out-Mar 

PostoTeste1 -82% -75% PostoControle1 -63% -55% 
PostoTeste2 -68% -55% PostoControle2 -60% -39% 
PostoTeste3 -68% -65% PostoControle3 -78% -67% 
PostoTeste4 -66% -55% PostoControle4 -74% -62% 
PostoTeste5 -45% -29% PostoControle5 -79% -70% 
PostoTeste6 -57% -46% PostoControle6 -42% -23% 
PostoTeste7 -44% -32% PostoControle7 -43% -46% 

      PostoControle8 -73% -68% 
Total – Teste -57,49% -48,77% Total – Controle -55,69% -48,34% 

   TOTAL -56,71% -48,59% 
 

 

Fonte: Autor 



35 
 

Tabela 5 – Teste-t de Welch (Rede) - % Variação - Volume 

Grupo Estatística descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

% Variação - 
Volume 

Grupo 
Teste 7 61.43 13.69 

-0.349 0.733 
Controle 8 64 14.85 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 

 

 

Gráfico 3 - Box-plot - % Variação – Volume (Rede) 

 

 

Fonte: Autor (statscloud.com) 

 

 

Tabela 6 – Teste de Welch (Rede) - % Variação – Lucro Bruto 

 

Grupo Estatística Descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

% Variação - 
LB 

Grupo 
Teste 7 51 16.70 

-0.319 0.755 
Controle 8 53.75 16.63 

 

Fonte: Autor (stastcloud.com) 
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Gráfico 4 - Box-plot - % Variação Lucro Bruto (Rede) 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 

 

Importante ressaltar que tanto no grupo teste quanto no grupo controle havia 

postos com características distintas, no entanto, a mais destacada, e que não faria sentido a 

comparação é com relação ao perfil do cliente. Assim dividimos a avaliação em postos de 

cidade (perfil otto) e postos de estrada (perfil diesel)14; E dessa divisão observa-se um melhor 

desempenho analítico gerencial da ferramenta nos postos predominantemente otto, ou seja, 

naqueles onde sobressai a comercialização de gasolina e etanol; onde o gap de resultados é mais 

expressivo em benefício dos postos teste, ficando um percentual a favor de 6,24 pontos 

percentuais em volume (queda de 67,18% nos postos controle, queda de 60,94% nos postos 

teste) e de 2,52 pontos percentuais no lucro bruto (queda de 57,03% nos postos controle, queda 

de 54,51% nos postos teste) (tabela 7). Nesses postos, o grupo controle apresentou escores mais 

elevados tanto para o percentual de variação do volume quanto ao percentual de variação do 

lucro bruto, como também, pelo teste-t de Welch, assumindo variâncias heterogêneas, mostrou-

se que as diferenças não eram estatisticamente significativas (Tabela 8 e 9), como também a 

considerável dispersão dos valores obtidos, pelo box-plot: volume (gráfico 5) e lucro bruto 

(gráfico 6).  Por outro lado, quando analisamos as mesmas variáveis, mas agora em postos perfil 

diesel, verificamos resultados diametralmente opostos, onde os postos controle desempenharam 

quedas de 42,33% no volume e 37,40% no lucro bruto, contra respectivas quedas de 54,22% e 

43,34% no volume e lucro bruto do grupo teste (tabela 10). Nesse caso, o grupo teste apresentou 

 
14 Os postos aqui classificados em perfil otto e perfil diesel, são adaptações aos termos utilizados ao ciclo de 
motores cuja ignição é por compressão (veículos pesados: ciclo diesel), e motores cuja ignição é por centelha 
(veículos leves: ciclo otto). (OLIVEIRA, 2009) 
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os escores mais elevados tanto para variação de volume quanto para a variação do lucro bruto. 

Pelo teste-t de Welch, assumindo as variâncias heterogêneas, mostrou que as diferenças não 

eram estatisticamente significativas (tabela 11 e 12). Como também para melhor visualização 

da dispersão, simetria e posição, utilizou o box-plot específico aos postos de perfil diesel. 

Volume (gráfico 7) e lucro bruto (gráfico 8). 

 

Tabela 7 - Comparativo de desempenho de volume e lucro bruto grupo teste x grupo controle (otto) 

Média de abril e maio de 2020 comparado a média de outubro de 2019 à março de 2020 

 

POSTO 

VOLUME LBRUTO 

Abr-Mai 
Out-Mar 

Abr-Mai 
Out-Mar 

 
Posto-Teste1 -82% -75%  

Posto-Teste2 -68% -55%  

Posto-Teste3 -68% -65%  

Posto-Teste4 -66% -55%  

Posto-Teste5 -45% -29%  

Total - Teste -60,94% -54,51%  

Posto-Controle1 -63% -55%  

Posto-Controle2 -60% -39%  

Posto-Controle3 -78% -67%  

Posto-Controle4 -74% -62%  

Posto-Controle5 -79% -70%  

Posto-Controle8 -73% -68%  

Total - Controle -67,18% -57,03%  

TOTAL -63,78% -55,66%  

Fonte: Autor 

 

 

Tabela 8 – Teste de Welch (postos otto) - % Variação – Volume 

Grupo Estatística descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
Padrão 

t p 

% Variação - 
Volume 

Grupo otto 
Teste 5 65.80 13.27 

-0.795 0.456 
Controle 6 71.17 7.88 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 
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Gráfico 5 - Box-plot - % Variação (postos otto) – Volume 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 

 

Tabela 9 - Teste-t de Welch (postos otto) - % Variação – Lucro Bruto 

Grupo Estatística descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

% Variação - 
LB 

Grupo otto 
Teste 5 55.80 17.12 

-0.484 0.643 
Controle 6 60.17 11.69 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 

 

Gráfico 6 - Box-plot - % Variação (postos otto) – Lucro Bruto 

 

Fonte: Autor (stascloud.com) 
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Tabela 10 - Comparativo de desempenho de volume e lucro bruto grupo teste x grupo controle (diesel) 

Média de abril e maio de 2020 comparado a média de outubro de 2019 à março de 2020 

 

POSTO 

VOLUME LBRUTO 

Abr-Mai 
Out-Mar 

Abr-Mai 
Out-Mar 

 
Posto-Teste6 -57% -46%  

Posto-Teste7 -44% -32%  

Total – Teste -54,22% -43,34%  

Posto-Controle6 -42% -23%  

Posto-Controle7 -43% -46%  

Total – Controle -42,33% -37,40%  

TOTAL -49,40% -41,04%  

Fonte: Autor 

 

Tabela 11 - Teste-t de Welch (postos diesel) - % Variação – Volume 

Grupo Estatística descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

% Variação - 
Volume 

Grupo 
diesel 

Teste 2 50.50 9.19 
1.227 0.433 

Controle 2 42.50 0.71 
 

Fonte: Autor (ferramenta: statscloud.app) 

 

Gráfico 7 - Box-plot - % Variação (postos diesel) – Volume 

 

Fonte: Autor (ferramenta: statscloud.app) 
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Tabela 12 - Teste-t de Welch (postos diesel) - % Variação – Lucro Bruto 

Grupo Estatística descritiva Teste estatístico 

Variável 
independente 

Preditor Grupo n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

% Variação - 
LB 

Grupo 
diesel 

Teste 2 39 9.90 
0.334 0.776 

Controle 2 34.50 16.26 
 

Fonte: Autor (ferramenta: statscloud.app) 

 

Gráfico 8 - Box-plot - % Variação (postos diesel) – Lucro Bruto

 

Fonte: Autor (ferramenta: statscloud.app)  

 

  Assim, apesar da constatação matemática que a ferramenta está melhor calibrada 

para ser aplicada em postos de cidade (perfil otto), apresentando o grupo teste um desempenho 

superior em 6,24 pontos percentuais no volume e 2,52 pontos percentuais no lucro bruto, 

perante o grupo controle; necessita de maiores adequações quando aplicada em postos de 

estrada (perfil diesel), onde o grupo teste teve um desempenho inferior em 11,89 e 5,94 pontos 

percentuais no volume e no lucro bruto, respectivamente, comparados ao grupo controle; não 

podemos afirmar estatisticamente que a mesma desempenha com maior ou pior eficiência em 

quaisquer dos ambientes. Em todas as análises o coeficiente de significância (p) ficou muito 

aquém de valores aceitáveis: 0,05 ou até mesmo 0,10.  
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4.1. Posto-teste4 x Posto-controle2 

 

4.1.1. Impacto do choque de demanda 

 

  Dentre os 15 postos analisados, é fato que o Posto-teste4 e o Posto-controle2 são 

os que possuem as melhores condições de comparação, pois devido a localização geográfica de 

ambos (figura 5) podemos sustentar que existe uma grande possibilidade do fluxo da via 

principal se manter e os dois postos ficam expostos a uma grande parcela do mesmo tráfego, 

como também de afirmar que ambos estão passivos aos consumidores de mesma renda, ou seja, 

posso estabelece-los como possuindo a mesma força de localização. 

 

Figura 5 – Mapa de localização Posto-teste4 (B) e Posto-controle2 (A) 

 

 

Fonte: GoogleMaps adaptado pelo autor 

 

  O Posto-teste4, bandeira Petrobrás, localizado numa avenida que concentra um 

dos maiores fluxos de veículos da cidade (integrante do corredor Norte-Sul da cidade de São 

Paulo), sentido centro, a exemplo dos demais postos da Rede, apresentou grandes quedas 

percentuais tanto em seu volume quanto em seu lucro bruto. Quando comparamos o seu volume 

nos mesmos períodos entre 2018 e 2020 (gráfico 9) verificamos que o mesmo vinha num ritmo 

de desempenho excepcional, com uma média de crescimento de 73% nos meses pré pandemia 

(out-mar/YoY), chegando a dobrar o volume nos meses de novembro (121%) e fevereiro (101%) 

e que, devido o choque de demanda, apresentou nos meses de abril e maio uma redução 
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comparativa de 42%, isso com base nas quedas vertiginosas de abril (-55%) e maio (-30%); ou 

seja, de um crescimento de 73% para uma queda de 42%.  

 

Gráfico 9 - Volume Posto-teste4 (YoY) 

 

Fonte: Autor 

 

Como era de se esperar, os reflexos dessas variações impactaram diretamente o 

lucro bruto da empresa, e a exemplo da métrica volume, houve vultosas variações (gráfico 10). 

A lucratividade estava em patamares otimistas e em crescimento, com uma média (out-

mar/YoY) de 42% culminando em fevereiro com 74% de crescimento comparado com o mesmo 

período do ano anterior, no entanto apresentou uma queda de 37% nos dois meses iniciais da 

pandemia. 

 

Gráfico 10 - Lucro Bruto Posto-teste4 (YoY) 

 

Fonte: Autor 
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  Já o Posto-controle2, bandeira Shell, localizado na mesma avenida, mesmo fluxo 

(bairro-centro), mesmos concorrentes, mesma renda, há apenas uma quadra de distância do 

Posto-teste4 (como visto na figura 5, p. 41), apresentou números mais dispersos na comparação 

de volumes no mesmo período, verificou-se uma média de crescimento de 10% (out-mar/YoY), 

com um pico no mês de dezembro de 2019  de 28% e depois quedas no ritmo de crescimento, 

com janeiro (10%), fevereiro (-1%) e março (-10%), culminando durante o início da pandemia 

numa queda média de 55% (gráfico 11).  

 

Gráfico 11 - Volume Posto-controle2 (YoY) 

 

Fonte: autor  

 

Já o lucro bruto (gráfico 12) apresentou números bem oscilantes de desempenho 

comparativo, com uma média pré pandemia de crescimento de 14% (out-mar/YoY) e nos dois 

meses de pandemia, com uma queda média de 34%. 

 

Gráfico 12 - Lucro Bruto Posto-controle2 (YoY) 

 

Fonte: Autor 
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  Quando comparamos a variação de volume (gráfico 13) e lucro bruto (gráfico 

14) dos postos, verificamos que o choque da demanda alcançou de forma mais impactante o 

Posto-teste4 que apresentou uma clara ascensão percentual nos meses pré pandemia e que teve 

uma queda brusca no mês de abril. 

 

Gráfico 13 - % de Variação de volume – YoY (2018-2019/2019-2020) 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 14 - % de variação do lucro bruto – YoY (2018-2019/2019-2020) 

 

Fonte: Autor 

 

  A literatura é coesa na afirmação que as diversas séries temporais não são 

confiáveis em momentos de profunda crise econômica, pois como o fundamento da ferramenta 

consiste na previsão do futuro com a observação de dados do passado é fato que grandes 
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oscilações macroeconômicas influenciarão negativamente a acuracidade dos dados. Conforme 

Masi (2010?), a crise distorce a aplicabilidade de métodos, por se tratar de um cenário especial 

e diferenciado. 

  Para efeito comparativo realizou-se uma busca de previsibilidade nos meses de 

abril e maio/2020. No primeiro mês os resultados foram aquém da realidade, com uma base de 

dados de volume e lucro bruto nos períodos de janeiro de 2012 até março de 2020 (99 amostras 

de cada variável), buscou-se a previsibilidade através da ferramenta SPSS15, que sugeriu o 

modelo simples sazonal para cálculo. No caso do Posto-controle2, em abril de 2020, o volume 

real foi de 50,03% inferior ao previsto (gráfico 15); em maio de 2020, já considerando a grande 

queda do mês anterior, o modelo foi extremamente eficiente, no caso, o real ficando 0,27% 

superior ao previsto (gráfico 16). Com relação ao Posto-teste4, o valor real ficou 68,52% 

inferior ao previsto (gráfico 17); e em maio de 2020, a ferramenta previu 39,67% a mais que o 

volume real (gráfico 18). Com relação ao lucro bruto, o Posto-controle 2, desempenhou em 

abril de 2020 36,63% abaixo da previsão (gráfico 19) e 20,71% abaixo em maio de 2020 

(gráfico 20). Já diante do Posto-teste4, os números foram de queda de 65,05% em abril/2020 

(gráfico 21) em comparação a previsão e queda de 5,48% em maio/2020 (Gráfico 22). 

Variações essas resumidas na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Resumo das diferenças entre a previsão (modelo sazonal simples) e o realizado 

(Posto-controle2 e Posto-teste4) 

 

 Previsão x Real (modelo sazonal simples) 

 Posto-controle2 Posto-teste4 

 Volume Lucro Bruto Volume Lucro Bruto 

Abril/2020 -50,03% -36,63% -68,52% -65,05% 
Maio/2020 0,27% -20,71% 39,67% -5,48% 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 
15 SPSS/Analyse/Forecast/Create Traditional Models/Expert Modeler: A ferramenta busca o melhor modelo a 
se aplicar.  
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Gráfico 15 - Modelo sazonal e previsão para abril/2020 – Posto-Controle2 (Volume) 

 
 

 

Fonte: Autor  
 

 
Gráfico 16 - Modelo sazonal e previsão para maio/2020 – Posto-Controle2 (Volume) 

 
 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 17 - Modelo sazonal e previsão para abril/2020 – Posto-Teste4 (Volume) 

 

 

Fonte: Autor 
 

Gráfico 18 - Modelo sazonal e previsão para maio/2020 – Posto-Teste4 (Volume) 

 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 19 - Modelo sazonal e Previsão para abril/2020 – Posto-Controle2 (Lucro Bruto) 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 20 - Modelo sazonal e previsão para maio/2020 – Posto-Controle2 (Lucro Bruto) 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 21 - Modelo sazonal e Previsão para abril/2020 – Posto-Teste4 (Lucro Bruto) 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 22 - Modelo sazonal e previsão para maio/2020 – Posto-teste4 (Lucro Bruto) 

 

 

Fonte: Autor 

 

4.1.2. O impacto da precificação dinâmica 

 

  A empresa contratada recebeu um histórico de vendas, custo unitário das 

mercadorias vendidas e preço de venda diários de todos os produtos comercializados pelos 

postos pelo período de 12 meses (março/2019 à fevereiro/2020), passado o período de 

calibração da ferramenta (março/2020), seus algoritmos estavam prontos a serem colocados em 
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produção, cujo objetivo principal era melhorar o lucro bruto da empresa, resumindo na 

combinação ótima de volume e margem unitária. 

  De forma a propiciar autonomia à ferramenta, a empresa contratante 

convencionou seguir rigorosamente as sugestões de alterações de preço que eram propostas 

pela empresa contratada; após o preenchimento da planilha de preços da concorrência (anexo 

A) mais o envio de mais duas planilhas que informavam o volume comercializado de cada 

produto, seu preço de venda, e custo de aquisição dos produtos; a contratante recebia de segunda 

à sábado uma mensagem eletrônica (via Whatsapp) uma relação de preço atual, preço sugerido 

e preço dos concorrentes de todos os produtos (Figura 6). Como isso, fazia-se ou não, apenas 

uma alteração no dia. 

 

Figura 6 - Mensagem eletrônica com sugestões de preço e precificação da concorrência 

 

 

Fonte: Autor 

Nota: BR = BR Distribuidora, IP = Ipiranga, SH = Shell; Concorrente 4 = Posto-controle2 

 

  Como anteriormente informado, inicialmente a Rede optou em seguir 

rigorosamente as sugestões e assim, tão logo recebida as sugestões, imediatamente era 

repassada à frente de vendas as alterações a implementar. 
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  Os primeiros problemas que surgiram foram àqueles oriundos de um comércio 

tradicional, ou seja, a necessidade de alteração física dos preços, seja nas bombas de 

combustíveis, placares de preço, e o de maior complexidade, as faixas de preços que ficam 

instaladas nas coberturas dos postos, pois esse operacional necessitava da presença da equipe 

de manutenção associada a equipamentos (andaimes ou escadas especiais) para alteração de 

preços. Não era raro sugestões de aumento de R$ 0,01 ou R$ 0,02 no produto num dia, e no dia 

seguinte, retorno ao preço anterior, como também, devido essas constantes mudanças, houve 

momentos do preço ser autorizado no início da manhã e ainda não alterado após duas ou mais 

horas devido a ausência da equipe de manutenção naquele ponto. Apesar do questionamento da 

Rede, a resposta era que as ações buscavam uma maximização da rentabilidade daquele produto 

naquele dia. A Rede optou por manter o operacional e seguir as sugestões. 

  Outra situação que exigiu mudanças foi com relação à adequação de 

concorrentes (inclusão, exclusão, substituição). Em alguns casos observou-se que o 

concorrente, apesar de geograficamente justificado na relação, adotava estratégias iguais a outro 

concorrente, seja por ser do mesmo proprietário, seja por ser um seguidor inconteste; em outras 

situações adequou-se aqueles do mesmo tráfego, eliminando aqueles de fluxo contrário; e por 

fim o maior problema de todos: a necessidade de rever a estratégia de precificação sugerido 

pela ferramenta. O caso mais evidente foi o do Posto-teste4. 

  Vimos anteriormente na comparação gráfica YoY (gráfico 10, p. 42) que o Posto-

teste4, vinha de uma média de crescimento no lucro bruto de 42% (out-mar) caindo para o 

primeiro mês de pandemia para -47% (gap de 87% negativo) enquanto o Posto-controle2, 

apresentava uma média de crescimento do lucro bruto de 14%, caindo para -32% (gap de 46% 

negativo) no primeiro mês de pandemia (gráfico 12, p. 43), ou seja, no mesmo fluxo de veículos, 

com a mesma renda, com os mesmos concorrentes, com uma distância de uma quadra entre os 

postos, alguma variável ou conjunto de variáveis estava prejudicando um a favor de outro. 

Buscou-se analisar os problemas com os próprios problemas, e como veremos a seguir, diversas 

variáveis qualitativas; ausentes na ferramenta, e que se não consideradas apresentam distorções 

quando comparamos um posto de combustível com outro. 

  De forma a diferenciar um posto (Posto-teste4) de seus principais concorrentes, 

mas principalmente daquele que proporciona maior impacto em seu volume e 

consequentemente do seu lucro bruto (Posto-controle2), buscou-se entre as métricas 

qualitativas de visibilidade, acessibilidade, fluxo de tráfego, imagem e conveniência, utilizar 

um teste de concordância com o objetivo de se alcançar um coeficiente que pudesse afirmar um 

alinhamento entre os entrevistados, diferenciando as qualidades entre os postos e que, com essa 
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divergência confirmar que um posto é diferente de outro e que apenas a utilização de métricas 

quantitativas poderia não refletir a precificação ideal do ponto. Optou-se pelo teste de 

concordância Kappa (K) com a finalidade de medir o grau de concordância entre proporções 

derivadas de amostras dependentes. O Kappa mais comum e presente na maioria dos artigos 

avalia a concordância entre dois examinadores (ou dois métodos). No caso em tela, elegeu-se 

um especialista-expert na área de distribuição de combustíveis com escopo funcional de 

avaliação de pontos comerciais a potenciais postos de combustíveis e mais 4 especialistas, 

sendo dois na área de distribuição, e outros dois na área de revenda de combustíveis. Todos 

conhecem o posto e seus concorrentes, e com base nas variáveis acima descritas (visibilidade, 

acessibilidade, fluxo de tráfego, imagem e conveniência), pediu-se para classificar seus 

concorrentes perante o Posto-teste4. Sendo o resultado resumido na tabela 14: 

 

Tabela 14 - Coeficiente de concordância Kappa entre o especialista-expert e outros especialistas 

 

Coeficiente de Concordância Kappa 

Especialista 
Expert 

Especialistas K Interpretação 

1 0,733 Concordância Substantiva 

2 0,467 Concordância Moderada 

3 0,733 Concordância Substantiva 

4 0,667 Concordância Substantiva 
 

Fonte: Autor  

 

  Demonstrando uma concordância substancial quanto as análises comparativas 

dos concorrentes perante o Posto-teste4, entre o especialista-expert e a maioria dos 

especialistas, e mais ainda, quando comparados os dois postos (Posto-teste4 e Posto-controle2) 

uma concordância perfeita, no sentido que o primeiro é inferior ao segundo em todas as 5 

métricas analisadas, ver apêndice B.16 

 

 

 

 

 
16 Há de se ressaltar que houve por parte de alguns dos especialistas o questionamento com relação a 
avaliação do item “fluxo de tráfego” quando da comparação entre o Posto-teste4 e o Posto-controle2 
pois em uma análise superficial constata-se que a variável é igual; nem pior, nem melhor. A indicação 
à resposta foi a busca de qual posto teria a melhor condição de captação desse fluxo. 
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4.1.3. Análise de problemas com os problemas 

 

  Das análises acima apresentadas, quando da comparação do Posto-teste4 com o 

Posto-controle2, buscou-se através de um estudo de baixa complexidade – simplesmente ver e 

agir – utilizar-se de uma metodologia estruturada para solução desses problemas visando a 

correção de desvios e listagem de novas ações, e aderindo a isso, a escolha foi o PDCA, que é 

usado principalmente como um esquema de processo de melhoria da qualidade,  apresentando-

se como um ciclo iterativo de quatro etapas – plan/do/check/act. (Pietrzak e Paliszkiewicz, 

2016, p. 152). 

  Conforme a figura 7, após a identificação do problema que consistia em alcançar 

incremento de rentabilidade (lucro bruto) pela introdução de um ferramental de precificação 

dinâmica suportada por inteligência artificial, optou-se pela observação intensa de duas 

revendas que apresentavam consideráveis similaridades que propiciam descartá-las para efeito 

comparativo entre os postos, a exemplo, renda e localização (trade area), fluxo de veículos e 

administração. Pela análise do problema e estratégia da ferramenta apresentada, a ameaça 

explícita contra a rentabilidade dos postos eram seus concorrentes, cujas políticas de preços 

poderiam impactar negativamente perante essa métrica, portanto o plano de ação consistia na 

reunião de dados históricos com coletas diárias dos preços dos principais competidores. Após 

o aprendizado da máquina e treinamento das equipes envolvidas, iniciou-se a execução, ou seja, 

a ferramenta entrou em produção: com os dados históricos, mais os dados de venda e margem 

do dia anterior, mais os preços dos concorrentes, recebíamos por volta das 9h da manhã uma 

sugestão de preço para o dia, que após uma análise criteriosa, era repassada aos gerentes para 

alteração. 
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Figura 7 - Ciclo PDCA – Aumento da rentabilidade – Posto-teste4 

 

 

Fonte: Autor 

 

  Verificações eram feitas constantemente seja com relação a efetividade da 

ferramenta quanto as sugestões e seus reflexos perante o operacional de troca dos preços, no 

entanto o melhor exame era aquele obtido através do teste A/B, onde comparávamos o Posto-

teste4 com o Posto-controle2; e o fato é que algo estava impactando negativamente o volume e 

lucro bruto do Posto-teste2. A ação corretiva foi aplicada após 2 semanas do início do teste, a 

suspeita era que a ferramenta não estava levando em conta aspectos retalísticos, ou seja, 

qualitativos diferenciadores do posto perante seus concorrentes (entre eles o Posto-controle4). 

Resumindo, em termos de rentabilidade, a percepção era que um posto pior não poderia ter uma 

precificação superior a um posto melhor. E dessa data em diante, essa premissa foi incorporada 

na configuração da ferramenta perante o Posto-teste4 em relação ao Posto-controle2. Pelos 

dados apresentados, já no primeiro mês após a correção, o Posto-teste4 apresentou uma reversão 

na tendência de queda do lucro bruto e superou comparativamente (YoY) o Posto-controle2 

(Gráfico 14, p. 44), posteriormente, através de um teste de concordância (Kappa), confirmou-

se que o Posto-teste4 é pior que o Posto-controle2, sugerindo que sua precificação na bomba 

não poderia ter patamares superiores aos do seu principal competidor.   
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4.2. Recomendações 

 

4.2.1. Operacional 

 

  Como descrito e contrário ao senso comum da evolução tecnológica onde os 

incentivos consistem em migrar da economia tradicional à digital, o outro lado da moeda 

também nos traz desafios em adaptar o mundo digital ao real; um site de compras internacional, 

tipo eBay, em fração de segundos adequa a precificação de um produto, geralmente com as 

informações do mesmo dia, tornando-o visível para milhões de usuários de sua plataforma. Há 

casos de diversas alterações de preço de um mesmo produto num só dia, o sistema 

parametrizado em inteligência artificial se incumbirá desse operacional. No universo da 

revenda varejista de combustíveis já existe em mercados mais maduros (Estados Unidos, 

Alemanha, Austrália, Japão etc.) uma conexão integrada entre o sistema de entrada (input) de 

preços e suas diversas saídas (outputs), como bombas abastecedoras, painéis/placares de 

divulgação dos preços de combustíveis ao consumidor final, possibilitando assim alterações 

instantâneas e/ou programadas da precificação e não apenas uma vez ao dia. Aqui no Brasil há 

estudos à implementação, principalmente na região sul do país, onde se concentra a maioria das 

empresas de tecnologia, mas no momento não há qualquer tipo de sistema integrado em 

operação, ou seja, o output de preços ao consumidor apresenta uma barreira operacional que 

consiste na troca de preços de forma manual nas bombas de combustíveis, além também da 

troca em outros artefatos divulgadores dos preços, ou seja, em painéis, faixas, galhardetes etc., 

sendo em alguns casos necessário o apoio da equipe de manutenção e equipamentos para essa 

alteração. 

  No início das sugestões fornecidas havia alterações de alta ou baixa de R$ 0,01, 

R$ 0,02; e não raro no dia seguinte, o retorno ao patamar anterior; a justificativa se concentrava 

no constante ajuste/calibração da ferramenta, no primeiro mês de teste da ferramenta a revenda 

seguiu as sugestões, e já iniciou uma abordagem de melhoria da prática no sentido das altas e 

baixas serem pautadas em múltiplos de R$ 0,05 geralmente compreendidos nos extremos das 

casas decimais 4 e 9, por exemplo, R$ X,X49 e R$ X,X9917. Em termos de volume e 

consequentemente lucro bruto não podemos afirmar melhoria ou piora, mas com certeza 

 
17 O preço do combustível ao consumidor final é o único produto com permissão legal para se apresentar 
com 3 casas decimais, há justificativas como a compra do produto por m³ e venda por litro; outra razão 
seria devido a complexidade em calcular o preço final (custo de produção, distribuição, revenda e 
impostos).  
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reduziu em muito o operacional de uma equipe já restrita devido a pandemia, com também a 

agilidade das mudanças requeridas. 

 

4.2.2. Perfil do posto 

 

  Ficou claro que a ferramenta apresentou níveis de desempenho desiguais quando 

avaliados postos com perfil predominante otto (postos de cidade com foco nos produtos 

gasolina e etanol) daqueles com perfil predominante diesel (postos de estrada com foco nos 

produtos diesel). Como vimos anteriormente os postos otto no grupo teste tiveram melhor 

resposta matemática a queda de volume e lucro bruto do que aqueles do grupo controle, assim 

ficando o grupo teste com desempenhos superiores em 6,24 pontos percentuais em volume e 

2,52 pontos percentuais em lucro bruto (tabela 15); por outro lado, quando avaliamos os postos 

diesel, identificou-se que os postos teste tiveram performance inferior os postos controle 

ficando esses últimos com desempenhos superiores em 11,89 pontos percentuais no volume e 

5,94 pontos percentuais no lucro bruto (tabela 16). Assim, ficou demonstrado que a ferramenta 

precisa de aperfeiçoamentos para utilização em postos de perfil diesel, que possuem 

características próprias em sua precificação, entre elas estão as negociações de descontos 

devido aos maiores volumes consumidos, como também a particularidade de muitos dos 

consumidores serem pessoas jurídicas, que além das negociações, se apresentam através de 

meios de pagamentos contratados pelas empresas. 

 

Tabela 15 - Comparativo de volume e lucro bruto - postos de cidade (perfil otto) 

 

Perfil Otto 

POSTO VOLUME  LUCRO BRUTO 

Teste 60,94% 54,51% 

Controle 67,18% 57,03% 

Δ 6,24 2,52 
 

Fonte: Autor 
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Tabela 16 - Comparativo de volume e lucro bruto – postos de estrada (perfil diesel) 

 

Perfil Diesel 

POSTO VOLUME  LUCRO BRUTO 

Teste 54,22% 43,34% 

Controle 42,33% 37,40% 

Δ 11,89 5,94 
 

Fonte: Autor 

 

4.2.3. Classificação do posto perante a concorrência 

 

  É inegável a contribuição positiva dos modelos matemáticos e da velocidade de 

cálculo e acesso que a evolução tecnológica proporciona ao desenvolvimento do ferramental de 

precificação em diversos setores da economia, e o estudo de acompanhamento de desempenho 

da aplicabilidade dos conceitos de inteligência artificial, machine learning e algoritmos na 

precificação dinâmica de combustíveis aqui apresentado é uma prova desse acréscimo científico 

ao setor. No entanto quando observamos duas empresas influenciadas pelos aspectos subjetivos 

de cada ponto comercial, podemos indicar que a objetividade do ferramental analítico se 

apresenta carente justamente da manifestação diferenciadora desses aspectos, ou seja, 

considerando para ambas empresas os mesmos concorrentes não posso ter a mesma estratégia 

de precificação para ambos os postos, tenho que compará-los qualitativamente para definir a 

ação à maximização da lucratividade. 

  Quando da decisão de se aplicar a precificação dinâmica na Rede, planejou-se 

dentro das possibilidades geográficas a escolha de postos ao teste os quais se pudesse comparar 

com outros fora do teste, assim criando um grupo teste e outro controle; de todos a melhor 

comparação seria Posto-teste4 e Posto-controle2, pois entre todos, são aqueles que concentram 

as mais semelhantes características (para não dizer iguais), perante o fluxo de tráfego e a trade 

area, sobrando outras variáveis de classificação para comparar. Institivamente no início o alerta 

das quedas expressivas de volume e lucro bruto nos incitou a planejar uma melhora na prática 

corrente. Algo estava errado e a ação caminhou no sentido de um refinamento de todos os 

concorrentes, mas principalmente, de uma avaliação intrínseca do caso teste perante seus 

concorrentes, nomeando o principal entre eles: um posto da própria Rede (Posto-controle2). A 

decisão compartilhada com os desenvolvedores da ferramenta foi que, devido as características 

retalísticas entre ambos os postos o Posto-teste4 nunca deveria apresentar precificação superior 
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ao do Posto-controle2, chegando ao ponto intuitivo de afirmar o preço do Posto-teste4 deveria 

ser sempre inferior ao Posto-controle2 (gráficos 23 e 24), pois como vimos através de respostas 

cruzadas entre o especialista-expert e outros especialistas chegamos a uma concordância 

perfeita no teste Kappa, onde dentro das características usualmente utilizadas para classificação 

de um posto de combustível o Posto-teste4 foi considerado pior que o Posto-controle2. 

  As ações foram tomadas já no início da segunda semana de aplicação da 

metodologia (abril/20), de forma mais tênue num primeiro momento, mas com alta intensidade 

conforme o passar do tempo, e não tardou para os resultados aparecerem tanto no volume, 

quanto na principal métrica estabelecida, o lucro bruto (gráfico 25). A ferramenta foi 

configurada a não sugerir ao Posto-teste4 patamares de preços superiores ao concorrente Posto-

controle2, como também utilizamos uma funcionalidade de travar a busca de volume no caso 

teste, ao invés de deixá-lo de escolha automática ou pela trava de margem18. 

 

Gráfico 23 - Etanol comum: Precificação aplicada (abril-maio/2020) 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 
18 A ferramenta possibilita uma pré configuração “forçada” da estratégia da empresa, que ao invés de 
deixá-la livre à precificação, adequando-a a busca de volume ou margem. 
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Gráfico 24 - Gasolina comum: Precificação aplicada (abril-mail/2020) 

 

Fonte: Autor 

             

Gráfico 25 - Variação (%) do lucro bruto – YoY (2018-2019/2019-2020) 

 

 

Fonte: Autor 

 

  Assim, a discussão é que não podemos nos limitar apenas a análises 

quantitativas, o qualitativo entre os postos sugere que foi fundamental a mudança de rumo à 

precificação e recuperação de volume e lucro bruto. 
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4.2.4. Aferição e redefinição de parâmetros à precificação dinâmica baseada em inteligência 

artificial e machine learning 

 

  Apesar da ausência de significância comprovada pelos testes-t de Welch, seja 

em toda a Rede, ou separada por perfil (otto e diesel), verificamos pelas médias comparativas 

dos períodos analisados que a ferramenta se apresentou mais eficiente quando inseridos em sua 

análise de  postos de perfil otto (tabela 7, p. 37), ou seja, aqueles cujos consumidores que, em 

grande parte, procuram o combustível para suas atividades do dia a dia, seja para se dirigir ou 

retornar do trabalho, seja para levar e trazer os filhos da escola, realizar comprar etc. O 

combustível para esse segmento se apresenta como despesa e sua consciência concorrencial 

voltada ao preço é atenuada pela conveniência que o posto apresenta, principalmente a 

geográfica. Segundo Pereira (2019), em mercados B2C a compra tende ser mais emocional, 

rápida e imediata. 

  Por outro lado, a ferramenta não se apresentou eficiente aos postos de perfil 

diesel (tabela 10, p. 39), pois nesses casos o principal consumidor (o segmento caminhoneiro) 

tem o combustível como o principal e mais oneroso insumo da prestação do seu serviço. Um 

perfil de consumidor típico B2B, onde prevalece a racionalidade, principalmente quando se 

associa ao preço do combustível. As distâncias são relativizadas, e as conveniências atenuadas 

(CONFEDEREÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2019, p. 108). O preço prepondera pela 

decisão de compra desse consumidor. 

  Há uma grande dificuldade no aprendizado de máquina. Pelas palavras de 

Andrion (2019), o ideal é que as instruções levem a uma resposta correta, no entanto não se 

pode inferir que a inteligência artificial (através do aprendizado de máquina), oriunda de ações 

de programadores, venha a resgatar essa exatidão, pois ela não se define como a matemática 

onde não há meio termo aos resultados. A ferramenta nesse ambiente deverá buscar alternativas 

lógicas de mensuração no sentido de segmentar os mercados em busca dos principais pontos de 

divergência entre ambos. Exemplo: público e perfil do consumidor, fator de decisão, ticket 

médio (Pipedrive, 2021?), sem se esquecer de outros atributos apreciados e necessários ao 

público caminhoneiro; conveniências como banheiros, estacionamentos, alimentação, 

segurança etc. 

  Com relação aos atributos do ponto comercial, agora especificamente analisando 

um posto de combustível predominantemente vendedor de gasolina e etanol, verificou-se no 

conjunto dos postos (5 testes e 6 controle) que a ferramenta de precificação dinâmica levou  

vantagem, no entanto chamou a atenção o confronto de desempenho (destacado nesse estudo) 
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entre o Posto-teste4 e o Posto-controle2, principalmente devido a duas características que, 

quando simultâneas, é de rara obtenção: primeiro por ambos os postos estarem muito próximos 

(figura 5, p. 41) e segundo, pertencerem a mesma Rede; possibilitando assim atenuar um dos 

principais fatores determinantes do potencial de vendas de um posto, o fluxo de veículos, como 

também ter acesso a ambos os dados de venda e lucratividade. 

  Conforme o Rockcontent (2020), o conceito de algoritmo, resumindo em uma 

forma bem simplista, concentra-se na busca de um objetivo (output) através de uma sequência 

de instruções, operações e raciocínios com base nos dados fornecidos (input). Assim conforme 

os resultados apresentados antes e depois do teste A/B, com clara alteração de tendência no 

volume vendido e lucro bruto do Posto-teste4, fica a dúvida perante a ausência de instruções de 

elementos qualitativos à ferramenta, ou seja, dados estruturados ou não estruturados. 

Intuitivamente num primeiro momento, e cientificamente através dos índices de concordância 

de Kappa, os aspectos e classificações de visibilidade, acessibilidade, fluxo de tráfego, imagem 

e conveniência, foram determinantes à definição de um novo patamar de precificação no Posto-

teste4. 

 

 

5. Conclusão 

 

  Após a desregulamentação de mercado de combustíveis no Brasil ocorrido na 

década de 90, todos os membros da cadeia de abastecimento tiveram que se adequar a uma nova 

economia de prevalência à livre concorrência, o mercado em constante ajuste teve que focar 

prioritariamente no consumidor, principalmente a revenda varejista de combustíveis que se 

apresenta como o último elo aderente ao consumidor final. Dentre as variáveis que as empresas 

utilizam para alcançar esse consumidor, o preço, é o que apresentou os maiores desafios, pois 

após a sua fixação e posterior limitação, ele passou a ser livre às empresas em busca da melhor 

estratégia para se alcançar seus objetivos. 

  A precificação dinâmica com base em inteligência artificial (IA), machine 

learning (ML) e algoritmos nunca foi tão disponível a sua utilização nos mais diferentes 

segmentos, sendo oferecido há poucos anos na revenda de combustíveis; e o tema é polêmico, 

sendo alvo de estudos por instituições de proteção a concorrência em países onde a prática 

metodológica está mais avançada. Aqui no Brasil, destaca-se uma startup detentora dessa 

metodologia tecnológica e o estudo apresentado baseou-se na aplicabilidade da ferramenta 

numa rede de postos predominantemente localizados na cidade de São Paulo. 
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  Identificou-se desafios operacionais com relação a implementação da 

metodologia, mas principalmente com relação a condução no dia a dia de suas sugestões de 

preço. A equipe contratante (Rede) deve estar alinhada e comprometida com a estratégia, pois 

enquanto todo o sistema não estiver automatizado, esforços extras serão necessários a constante 

alteração de preço (isso considerando apenas uma alteração por dia).  

  Especificamente à ferramenta apresentada, matematicamente comprovou-se sua 

maior aderência a postos de predominância otto (gasolina e etanol), localizados em cidades, 

com ganho de 2,52% no lucro bruto a favor dos postos testes em comparação aos postos 

controle; por outro lado um baixo desempenho quando analisados os postos diesel, localizados 

em estradas; nesse caso os postos controle apresentaram uma diferença de 5,94% a seu favor. 

Pressupõe-se que perfis (otto e diesel) de consumidores devem ser mensurados para efeito de 

variáveis de demanda de combustíveis. 

  Outro ponto observado na aplicação da ferramenta foi com relação a ausência de 

entrada de dados qualitativos no momento de treinamento e aprendizado, tanto das empresas 

postas em teste, como também das empresas concorrentes. Quantificar informações qualitativas 

e inclui-las aos dados temporais auxiliará a uma melhor assertividade das previsões. Os 

números podem apresentar diversas tendências, pois com base no passado busca-se acertar o 

futuro, no entanto, muitos aspectos se não forem inseridos e posteriormente captados pelos 

sistemas tecnológicos a exemplos vistos nesse trabalho como, visibilidade, acessibilidade, trade 

area, fluxo de veículos, nível de atendimento, conveniências, ficarão a margem das análises e 

provocarão impactos negativos às sugestões de preço, ou seja, características retalísticas 

sugerem um ranqueamento dos postos para efeito de precificação; presume-se que uma empresa 

que obtenha uma classificação geral pior com base nesses exemplos deveria possuir padrões de 

precificação (sugestões de preço) diferentes de uma melhor, e vice-versa. Validade de método 

difere de validade de ferramenta. Ficando assim reforçado a imprescindível etapa de 

classificação dos algoritmos supervisionados, cujo objetivo é a rotular os itens ou amostras de 

acordo com as características observadas pelo supervisor, e é nesse momento que são extraídas 

a identidade de cada posto de combustível, que quando comparada com as características de 

seus concorrentes proporcionarão uma melhor avaliação perante a qual patamar de preço deve-

se seguir.  

O estudo apresentou diversas limitações que se contornadas tornam-se 

oportunidades de estudos futuros. A primeira delas é com relação ao curto período de teste. 

Apesar do uso da ferramenta e metodologia ter se prolongado, e mesmo ampliado, até o final 

de 2020, utilizou-se nesse trabalho apenas dois meses (abril e maio/2020) pois fora desse 
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período a aplicação não foi em sua plenitude, o que poderia distorcer o principal objetivo do 

estudo. Esse período restrito impossibilita testes estatísticos mais robustos em busca de 

significâncias que poderiam atestar ou não a superioridade da ferramenta. A segunda limitação 

é com referência ao momento da aplicação e estudo, ápice da pandemia, geradora de uma crise 

global sem precedentes, cuja solução da época foi o distanciamento social com base na restrição 

de circulação; situação de rara mensuração em tão curto espaço de tempo. Pressupõe-se que a 

ferramenta encontrará um melhor ambiente de análise em momentos de estabilidade 

econômica. Além desses pontos levantados há outros que a rigor derivariam da análise entre 

eles, como a comparação de desempenho entre bandeiras e a identificação do impacto de cada 

concorrente, como também quantificar e atribuir pesos a classificação dos dados qualitativos. 

Reforça-se a imprescindível etapa de classificação dos algoritmos 

supervisionados, cujo objetivo é a rotular os itens ou amostras de acordo com as características 

observadas pelo supervisor. É de se esperar uma evolução muito rápida e disponível com 

relação a utilização de algoritmos em máquinas que aprendam com os erros e acertos e 

consequentemente comecem a refinar a otimização dos resultados, as opções estão cada vez 

mais se sofisticando como o “deep learning” através de redes neurais, e valorizados serão os 

programadores que entenderam que fazer a pergunta correta é imprescindível à eficiente 

exploração dos dados.   
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APÊNDICE A - Código Kappa-Cohen (SPSS) 

 

CROSSTABS 

  /TABLES= Especialista1 Especialista2 Especialista3 Especialista4 BY Expert 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=KAPPA 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

N of Valid Cases, , 30, , ,  
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APÊNDICE B - Planilha de consolidação de resposta (Expert x Especialistas) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrica Qualitativa Expert Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Especialista 4
VISIBILIDADE [Concorrente 1] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
VISIBILIDADE [Concorrente 2] Pior Pior Pior Pior Pior
VISIBILIDADE [Concorrente 3] Pior Pior Pior Pior Pior
VISIBILIDADE [CONTROLE] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
VISIBILIDADE [Concorrente 4] Pior Pior Pior Pior Pior
VISIBILIDADE [Concorrente 5] Pior Melhor Pior Pior Melhor
ACESSIBILIDADE [Concorrente 1] Melhor Melhor Pior Melhor Melhor
ACESSIBILIDADE [Concorrente 2] Pior Pior Pior Pior Pior
ACESSIBILIDADE [Concorrente 3] Pior Pior Melhor Pior Pior
ACESSIBILIDADE [CONTROLE] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
ACESSIBILIDADE [Concorrente 4] Pior Melhor Melhor Pior Pior
ACESSIBILIDADE [Concorrente 5] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
FLUXO DE TRÁFEGO [Concorrente 1] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
FLUXO DE TRÁFEGO [Concorrente 2] Pior Pior Pior Pior Pior
FLUXO DE TRÁFEGO [Concorrente 3] Pior Pior Pior Pior Pior
FLUXO DE TRÁFEGO [CONTROLE] Melhor Melhor Pior Melhor Melhor
FLUXO DE TRÁFEGO [Concorrente 4] Pior Pior Pior Pior Pior
FLUXO DE TRÁFEGO [Concorrente 5] Pior Pior Pior Pior Pior
IMAGEM [Concorrente 1] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
IMAGEM [Concorrente 2] Pior Pior Pior Melhor Pior
IMAGEM [Concorrente 3] Melhor Pior Melhor Pior Pior
IMAGEM [CONTROLE] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
IMAGEM [Concorrente 4] Pior Pior Melhor Pior Pior
IMAGEM [Concorrente 5] Pior Pior Pior Melhor Pior
CONVENIÊNCIAS [Concorrente 1] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
CONVENIÊNCIAS [Concorrente 2] Melhor Melhor Pior Melhor Pior
CONVENIÊNCIAS [Concorrente 3] Pior Melhor Pior Melhor Pior
CONVENIÊNCIAS [CONTROLE] Melhor Melhor Melhor Melhor Melhor
CONVENIÊNCIAS [Concorrente 4] Melhor Melhor Pior Melhor Pior
CONVENIÊNCIAS [Concorrente 5] Melhor Melhor Pior Melhor Pior
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APÊNDICE C - Preço Médio dos combustíveis (Rede) 
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ANEXO A - Planilha de precificação da concorrência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


