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Estudo da viabilidade de um sistema de pagamento automático para postos de combustíveis 
 

1. RESUMO 
O significativo aumento da frota de veículos nas principais capitais do Brasil vem causando certo 
desconforto aos motoristas brasileiros, uma vez que a infraestrutura rodoviária e a quantidade de 
postos revendedores de combustíveis não cresceram na mesma velocidade e acabaram se tornando 
incapazes de atender a esta nova demanda. 
Por este motivo, hoje em dia, é comum na cidade de São Paulo, principalmente em horários de pico 
ou nas voltas e vésperas de feriados, ter de esperar para abastecer os veículos nos postos ou até 
mesmo ter de aguardar para efetuar o pagamento, devido à formação de filas. Essas esperas geram 
certo desconforto por parte dos clientes, o que pode diminuir a percepção de qualidade do serviço 
prestado. Isso pode contribuir para a desistência de um grande número de pessoas que se 
incomodam com as filas, diminuindo, consequentemente, a receita dos postos de combustíveis que 
convivem com esta situação. 
Com o objetivo de propor uma solução para resolver este problema, será estudada a viabilidade de 
um sistema de pagamento automático, a fim de evitar filas, oferecer mais conforto e agilidade ao 
atendimento, aumentando a satisfação do cliente e a produtividade dos postos de combustíveis. 
 

2. INTRODUÇÃO 
Esse projeto trata-se do desenvolvimento de um sistema de pagamento automático para postos de 
combustíveis. Para tanto, inicia-se com uma pesquisa exploratória com o intuito de avaliar o interesse 
e relevância desse tema para o consumidor final, que será o usuário, como também para os 
proprietários dos postos de combustíveis que serão beneficiados com redução de filas, aumento do 
faturamento, redução do número de clientes desistentes por tempo de espera, fidelização do cliente 
pelo serviço diferenciado oferecido, além de estudar outras situações que gerem retorno ao 
estabelecimento. Posteriormente, procede-se ao estudo da viabilidade técnica e econômica de tal 
desenvolvimento. Sob o aspecto de tecnologia será estudado o melhor sistema a ser utilizado, quanto 
ao seu funcionamento e praticidade. No estudo econômico, serão avaliados os custos da 
estruturação de uma empresa para administrar as contas dos clientes e fazer a distribuição e 
manutenção do sistema desenvolvido, assim como as fontes de receita e parceiros para fornecimento 
dos recursos necessários. 
 

3. OBJETIVOS 
Objetivos primários 
Analisar a viabilidade técnica e econômica do desenvolvimento de um sistema de pagamento 
automático para postos de combustíveis. 
 
Objetivos secundários 
Estruturar uma empresa responsável pelo gerenciamento das contas dos clientes e distribuição e 
manutenção do sistema. 
 

4. METODOLOGIA 
Para a obtenção dos dados presentes neste projeto, houve a necessidade da utilização de técnicas e 
ferramentas da pesquisa científica, como pesquisa exploratória, simulação e análise bibliográfica. 
Foram também consideradas as limitações do método e as variáveis da questão da pesquisa. Por 
fim, serão indicadas as fontes de dados primários e secundários assim como a forma detalhada de 
coleta dos mesmos. 
 
TIPO DE PESQUISA 
O trabalho será conduzido através do Estudo de Caso, com caráter investigativo exploratório, pelo 
qual serão utilizados dados quantitativos e qualitativos, a fim de analisar a viabilidade técnica e 
econômica de um sistema de pagamento automático para postos de combustíveis. O estudo de caso 
é um estudo de caráter empírico que investiga um fenômeno atual no contexto da vida real, 
geralmente considerando que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto onde se insere são 
claramente definidas. 
Outros tipos de pesquisa também serão necessários para o projeto, com a finalidade de dar o suporte 
necessário para o Estudo de Caso. É o caso a Pesquisa Exploratória, que tem como objetivo 
aumentar o conhecimento sobre o tema que será estudado, ou seja, permitem esclarecer conceitos e 
estabelecer prioridades através de pesquisas em materiais já elaborados, como livros, artigos 
científicos, revistas científicas, entre outros. Será utilizada também a Modelagem e Simulação para a 
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análise do fluxo atual dos estabelecimentos, bem como os cenários proposto de melhoria Além disso, 
será realizado um levantamento tipo Survey, que é o uso de instrumento de coleta de dados único, 
aplicado a amostra de grande tamanho, com o uso de técnicas de amostragem e análise e inferência 
estatística, o qual servirá de apoio para o caso em estudo, representado por um questionário 
direcionado ao mercado. 
 
FONTE DE DADOS 
As fontes de dados mostrarão o modo como os dados foram coletados, incluindo as técnicas e 
ferramentas utilizadas. Elas podem ser classificadas como fontes de dados primários ou secundários. 
 
Fontes de dados primários 
As fontes de dados primários são aquelas levantadas pelo próprio pesquisador através de coletas de 
espécimes, observações e estudos diretos, ou seja, coletadas em campo. Durante a condução do 
projeto, foram realizadas entrevistas com gerentes de postos de combustíveis BR, conversas com 
profissionais de possíveis empresas concorrentes, como a CONECTCAR, medições de tempo 
referente às operações dos postos e uma pesquisa exploratória, para análise do comportamento e 
preferências dos clientes de postos de combustíveis.  
Fontes de dados secundários 
As fontes de dados secundários foram aquelas já levantadas por pesquisadores, instituições, órgãos 
governamentais entre outros. Para esse caso, foram utilizadas fontes como DETRAN e ANP, afim 
explorar a situação atual e a evolução ao longo dos últimos anos, tanto da frota de veículos nacionais 
como da quantidade de postos revendedores e venda de combustíveis. Também foram extraídos 
dados provenientes de artigos científicos e livros. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
Os procedimentos para coleta dos dados quantitativos iniciaram-se com as medições de tempo das 
operações realizadas na rede BR de posto de combustíveis, localizado na Avenida dos Bandeirantes 
em São Paulo. Essas medições incluem os tempos entre chegadas dos clientes no sistema, o tempo 
de abastecimento e o tempo de pagamento dos clientes e foram executadas em vésperas de feriados 
da cidade, onde normalmente é possível presenciar uma situação na qual há um fluxo mais intenso 
de veículos.   
A partir desses dados, juntamente com o número de frentistas e bombas disponíveis, levando em 
conta a capacidade do estabelecimento, foi possível executar a simulação e análise das atuais 
condições de operação.  
Em paralelo às atividades mencionadas, foi realizado um levantamento tipo survey através de um 
questionário online direcionado aos clientes de postos de combustíveis, a fim de coletar informações 
importantes sobre o comportamento dos potenciais usuários do sistema de pagamento automático. 
Para a coleta dos dados qualitativos, foi utilizada a pesquisa exploratória, a qual através de livros e 
artigos acadêmicos relacionados à tecnologia Radio Frequency Indentification (RFID, Plano de 
Negócios e a postos revendedores de combustíveis, foi possível extrair importantes e relevantes 
dados para esse projeto. 
 
 
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS  
Considerando a coleta de dados realizada, será necessário identificar a distribuição estatística de 
cada uma das operações do posto de combustíveis e executar a simulação dinâmica discreta, através 
do software SIMUL8. Assim, será possível uma análise mais detalhada tanto quanto à quantidade de 
clientes em filas e principalmente quanto ao faturamento perdido pelo estabelecimento. 
Aplicando uma abordagem estatística no questionário respondido, espera-se chegar a algumas 
conclusões referentes ao comportamento do mercado, que interferiram diretamente na base de 
desenvolvimento do sistema de pagamento automático em estudo e no perfil da empresa a ser 
estruturada. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica de se lançar um sistema 
de pagamento automático para postos de combustíveis. Para isso, propõe-se o sistema automático 
de pagamento, vantajoso para clientes e estabelecimentos. 
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Do ponto de vista prático, com a implantação do sistema, espera-se diminuir a fila enfrentada pelo 
motorista na hora de abastecer seu veículo, tornando o processo ágil e pratico, aumentando assim a 
satisfação do cliente. 
Em contrapartida, os postos parceiros também saem ganhando com o aumento de produtividade e 
diminuição no tempo de atendimento com a liberação mais rápida das bombas. Consequentemente, o 
sistema pode alavancar a receita do estabelecimento. 
Além de viável tecnicamente, espera-se que este projeto seja também um negócio atrativo 
financeiramente. A partir da elaboração do plano de negócio da empresa responsável pelo 
gerenciamento das contas dos clientes e distribuição e manutenção do sistema e análise dos 
indicadores de rentabilidade acredita-se que seja comprovada a viabilidade econômica do negócio. 
 

7. FONTES CONSULTADAS 
ANP. ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2012. 31 Out. 2012. Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/?pg=62463&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1371312913840#O
utras>. Acesso em 15 Jun. 2013. 

BIAGIO, Luiz Armando; BATOCCHIO, Antonio. Plano de negócios: estratégia para micro e pequenas 
empresas. Barueri: Manole, 2005. 365 p. ISBN 8520416810. 

CHEEMA, Col. D. S. Operations Research. Laxmi Publications. Nova Delhi, Índia. 2005. 923p. ISBN 
8170087554, 9788170087557  

DETRAN. Frota de Veículos em SP. Disponível em: <http://www.detran.sp.gov.br/>. Acesso em 16 
Jun. 2013 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de 
Janeiro, RJ: Campus, 2001. 299 p. ISBN 85-352-0771-6. 

EXPOPOSTOS. Dados do Setor. Disponível em: 
<http://www.expopostos.com.br/conteudo.php?id=6>. Acesso em 16 Jun. 2013 

FECOMBUSTIVEIS. 2012 RELATÓRIO ANUAL DA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. Disponível em: 
<http://relatorio2012.fecombustiveis.org.br/>. Acesso em: 15 Jun. 2013. 

GLOVER, Bill. BHATT, Himansu. RFID essentials, O`Reilly, 2006. 

HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à Pesquisa Operacional. Trad. de Helena L. 
Lemos. Rio de Janeiro: Campus, 1988. 805 p. ISBN 8570011431. 

HOOLEY, Grahan; SAUNDERS, John A; PIERCY, Nigel F: Estratégia de Marketing e Posicionamento 
Competitivo, 2.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001. 

HUNT, V. Daniel.PUGLIA, Albert. PUGLIA, Mike. RFID – A Guide to Radio Frequency Identification, 
John Wiley & Sons Inc., 2007.   

MCCARTHY, E. Jerome; PERREAULT, William D. Basic Marketing, 14. ed. Nova Iorque: Mcgraw-hill 
College, 2002. 

NASR, Maria Aparecida; SANTOS, Zilda Maria Contesini dos. A influência da marca nos postos de 
abastecimento de combustíveis. Cadernos UniFOA, Volta Redonda, ano 2, nº.5, dez, 2007. 
Disponível em: <http://www.unifoa.edu.br/pesquisa/caderno/edicao/05/34.pdf> 

PORTER, Michael E.. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. Nova 
Iorque: Free Press, 1980. 

RFID JOURNAL. Disponível em: < http://www.rfidjournal.com/ >. Acesso em: 31 mai. 2013. 

ROSA, Cláudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócio. Organização de Flávio Lúcio Britto. 
Belo Horizonte, MG: SEBRAE/MG, 2004. 98 p. (Rede SEBRAE de Atendimento). 


