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1. RESUMO 

Grande parte dos postos de combustível não monitoram o nível de satisfação do 

cliente, em razão disso, apresentam um atendimento abaixo das expectativas. Não 

obstante, um combustível de má qualidade afeta a mecânica e a eficiência do veículo. 

Com isso, foi desenvolvido um modelo de decisão multicritério, que busque a melhor 

opção aliando decisões como preço do combustível, satisfação do cliente e qualidade 

do combustível. 

2. INTRODUÇÃO 

Conforme Kotler (1998), a competitividade tem feito com que a percepção do cliente 

tenha mudado diariamente, na qual inovações, avanços e melhorias acontecem 

surgindo novas ideias e conceitos. É importante criar relações duradouras e saudáveis 

com os clientes para que estes sejam leais a seus produtos e serviços. Portanto, 

fidelizar clientes é uma forma de manter os consumidores e fazer com que os mesmos 

promovam a empresa para outros clientes em potencial. 

Segundo Lima e Pozo (2017), o mercado de postos de combustíveis é altamente 

disputado e com margens de lucro cada vez menores. Por este motivo as empresas 

buscam, além dos menores preços, cada vez mais reter os seus clientes, e a primeira 

estratégia utilizada para isso é mensurar a qualidade no atendimento através de 

estudos e levantamentos e a partir dessas análises gerarem alternativas para 

aumentar a satisfação do cliente. 

De acordo com Marum (2017), o dano que o combustível adulterado pode trazer ao 

veículo é muito alto, pois além de render menos, o produto de má qualidade pode 

afetar várias partes do carro, começando pela bomba de combustível, passando pelo 

medidor de nível, filtro de combustível, sensor de oxigênio, bicos injetores, velas, 

catalizador e chegando a todo o sistema de escapamento.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho em questão é desenvolver um modelo matemático de decisão 

multicritério que otimize o abastecimento de veículos, englobando algumas variáveis 

como a distância percorrida até o local, o preço do produto oferecido, o tempo de 

deslocamento, a qualidade do combustível e do atendimento. 

 



4. METODOLOGIA 

O trabalho visa entender a relação preço do combustível, localização dos postos, 

qualidade do combustível, qualidade do atendimento pela métrica NPS, de forma a 

embasar os cenários que serão modelados e simulados. Levando em conta esse 

objetivo e os conceitos apresentados, a pesquisa é classificada como descritiva. 

De acordo com Fontelles et al. (1998) a pesquisa quantitativa trabalha com dados 

numéricos e utiliza diversas técnicas e recursos para analisá-los e traduzi-los. Já a 

abordagem qualitativa não considera os fatores numéricos em seu estudo, sendo mais 

apropriada para o entendimento de fenômenos específicos. A partir disso, o referido 

trabalho utilizou uma abordagem quantitativa de coleta e análise de dados. 

Acerca do local, este trabalho é considerado uma pesquisa de campo, pois segundo 

Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa de campo é usada para se obter informações e 

conhecimentos de um problema do qual necessita de resposta, em linhas gerais, esse 

método se constitui da observação de cenários e coleta de dados referentes a eles, 

para depois aplica-los dentro do contexto do trabalho proposto. 

De acordo com Berto et al. (1999) a modelagem consiste na utilização de técnicas 

matemáticas para demonstrar como se comporta um determinado sistema, já a 

simulação pode ser traduzida no uso de técnicas computacionais para simular 

cenários e entender o funcionamento desses sistemas. 

O método do presente trabalho é considerado como modelagem e simulação, do tipo 

axiomática normativa, já que prevê o desenvolvimento de um modelo que encontre 

qual o posto que apresentará a melhor escolha ao cliente partindo de qualquer local. 

Essa modelagem baseia-se na qualidade de atendimento do posto, a distância entre 

a localização atual e o posto, bem como a qualidade e o preço do combustível. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para elucidação da decisão multicritério, utilizamos o método Elimination and Chcie 

Expressing Reality (ELECTRE), que segundo Mendonça et. al. (2011), tem o intuito 

auxiliar a escolha de uma alternativa dentre as disponíveis, considerando os critérios 

que influenciam a sua escolha. 



Dentro do ELECTRE, existem os denominados pseudocritérios que consideram a 

possibilidade de que há uma incerteza na avaliação de um avaliador ao dizer que uma 

alternativa é pelo menos tão boa quanto outra. (Helder et al., 2007) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Um dos principais objetivos do modelo é permitir que os critérios analisados pudessem 

ser ponderados de acordo com a necessidade do usuário, ou seja, caso o usuário 

prefira a qualidade ao preço, por exemplo, o modelo poderá mostrar para ele um 

resultado que atenda essa expectativa. Os resultados preliminares mostram que a 

metodologia escolhida consegue atender a essa necessidade e que o modelo tem se 

comportado conforme o esperado. Depois da validação do modelo com poucos dados 

de exemplo, os esforços estão concentrados em expandir o modelo e garantir que o 

mesmo mantenha a sua confiabilidade e sua versatilidade. 
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