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Este projeto teve como principal objetivo a melhoria do processo de 

previsão de vendas nas bombas de combustível na Prio Energy, com 

base em estudos de tráfego e captação. 

Como objetivos específicos: estudaram-se os fatores com capacidade 

de previsão nas vendas referidas, definiram-se novas categorias para as 

variáveis utilizadas na previsão e agruparam-se postos com base na sua 

similaridade. Após uma análise exploratória de dados inicial, que 

permitiu uma caraterização das variáveis utilizadas, foram usados 

modelos de Regressão Simples, Múltipla, Logística, Árvores de 

Regressão (com recurso à linguagem R) e Análise de Clusters. Os dados 

referem-se a cerca de 90 (dos seus 258) postos de combustível, no ano 

de 2019, tendo sido analisados, entre outros, os fatores que 

influenciam o volume de vendas, comparando-se as variáveis utilizadas 

então pela empresa (R2=63%) e o novo conjunto de variáveis proposto 

(R2=77%), que revela um ganho na explicação do modelo de regressão 

utilizado. Também se determinaram, para a variável dependente 

volume de vendas, melhores categorias que as atuais (com mais 

capacidade preditiva, valores de R2 mais elevados) para variáveis 

independentes como: densidade populacional, poder de compra, 

distância à via arterial e número de postos com desconto a menos de 

10Km. Foi ainda proposta uma nova classificação dos postos e 

caraterizado o perfil dos respetivos clusters, verificando-se uma 

classificação correta de aproximadamente 88% dos postos. Como 

trabalho futuro sugere-se a utilização desta metodologia numa rede de 

postos mais alargada da empresa, melhorando, a nível geral, a previsão 

de vendas. 
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The main objective of this project was to improve the sales forecasting 

process at Prio Energy’s fuel pumps, based on traffic and capture studies. As 

specific objectives: the factors with predictive capacity in the referred 

sales were studied, new categories were defined for the variables used  

in the forecast and fuel pumps were grouped based on their similarity. 

After an initial exploratory data analysis, which allowed a 

characterization of the variables used, Simple, Multiple, Logistics, 

Regression Trees (using the R language) and Cluster Analysis models 

were used. The data refer to about 90 (of its 258) gas stations, in the 

year 2019, having analyzed, among others, the factors influencing sales 

volume, comparing the variables used by the company at the time (R2 

=63%) and the new set of variables proposed (R2=77%), which reveals a 

gain in the explanation of the regression model used. It was also 

determined, for the dependent variable sales volume, better categories 

than the current ones (with more predictive capacity, higher R2 values) 

for independent variables such as: population density, purchasing  

power, distance to the arterial route and number of service stations with 

discount near than 10Km. A new classification of the gas stations was 

also proposed and the profile of the respective clusters was 

characterized, with a correct classification of approximately 88% of the 

gas stations. As future work, we suggest the use of this methodology in a 

wider network of the fuel pumps in the company, improving, in general, 

the sales forecast. 
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1. Introdução 
 

Este relatório de estágio foi elaborado na sequência da unidade curricular Projeto/Dissertação/ 

Estágio do segundo ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da 

Universidade de Aveiro (UA) e teve a supervisão do Professor Doutor Carlos Manuel dos Santos 

Ferreira. 

A realização do estágio teve lugar no Departamento de Engenharia da Prio Energy S.A, na 

função de analista estagiário. Decorreu entre o dia 12 de outubro de 2020 e o dia 28 de maio de 

2021, nas suas instalações em Aveiro, sendo que as atividades desenvolvidas tiveram a supervisão 

de Cláudia Bento, responsável do Departamento de Engenharia e Ana Macedo, analista do 

Departamento. 

Ao dar início a esta unidade curricular tive a opção de escolher um estágio curricular, uma 

dissertação ou um projeto. Optei por escolher um estágio, acima de tudo pelo facto, de poder ter 

contacto com o mundo empresarial e de ganhar mais experiência para desafios futuros, o que na 

minha opinião acaba por ser uma mais-valia. Aliado a esta fator, a oportunidade de poder colocar 

em prática alguns conhecimentos adquiridos durante o percurso académico também contribuiu 

para esta decisão. 

O relatório foi organizado em três partes. A primeira parte está subdividida em dois 

subcapítulos, em que no primeiro será abordado o setor energético e de combustíveis e da 

situação atual em Portugal. No segundo subcapítulo explicarei os objetivos concretos e a  

respetiva metodologia encontrada para realizar o projeto. 

Na segunda parte surge a revisão de literatura, onde são abordados conceitos importantes para 

o processo em estudo e referencia-se a importância de alguns métodos estatísticos utilizados para 

atingir os objetivos propostos. 

A terceira parte é dividida em vários subcapítulos. Começando no primeiro, realiza-se a 

descrição da empresa, depois uma caracterização do processo com que trabalhei durante o 

estágio e por último será explicado todo o projeto que foi escolhido para desenvolver, abordando 

todas as fases que foram executadas até chegar aos resultados finais. 

As referências bibliográficas estão elaboradas em conformidade com o estilo da APA 7th 

(American Psychological Association). 
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1.1. Motivação e Contextualização do Trabalho 
 

A energia é considerada um pré-requisito para o desenvolvimento económico. A prosperidade 

que o mesmo traz, estimula a procura por mais e melhores serviços de energia (Agency, 1995, p. 

329). Em Portugal, este setor é um importante pilar na economia nacional, e é um sistema com 

elevada complexidade que frequentemente muda, de modo a adaptar-se a novos desafios, tanto 

europeus como globais (Portugal Energia, 2021). 

Recentes estudos indicam que Portugal, tem seguido as tendências da maioria dos países a nível 

mundial, sendo o petróleo também a sua principal fonte de energia. O petróleo representou 

48,8% do total da energia em 2019, tendo havido um aumento de 2018 para 2019 (BP, 2020). 

 
Tabela 1– Consumo de energia primária em Portugal adaptado (BP, 2019) 

 
 Consumo em Mtep Peso por fonte de energia 

Ano 2018 2019 2018 2019 
Petróleo 11,5 12,6 44,4 48,8 

Gás Natural 5 5,44 19,3 21 
Carvão 2,7 1.43 10,4 5,5 

Energia Nuclear     

Hidroelétrica 2,8 1,94 10,8 7,5 
Renovável 3,9 4,46 15,1 17,2 

Total 25,9 25,9 100 100 
 

 
O petróleo é uma mistura complexa que é formada por vários compostos orgânicos, e que é 

submetida a métodos de separação para se obter importantes frações, como é o caso dos 

combustíveis (Manualdaquimica, 2021). A energia dos combustíveis que provém do petróleo 

obtém-se através da combustão e proporciona em média 40% da energia consumida no planeta 

(ERSE, 2021b). 

Os combustíveis que derivam do petróleo são combustíveis de navegação e aviação, gasóleos, 

gasolinas, entre outros e a sua principal aplicação encontra-se no setor rodoviário (ERSE, 2021b). 

Os (GPL) gases de petróleo liquefeito também derivam do petróleo, sendo que à temperatura e 

pressão ambiente estes produtos estão na forma gasosa, ao contrário do que acontece com 

combustíveis líquidos (gasóleos e gasolinas) (ERSE, 2021c). Geralmente, os combustíveis 

conhecidos são obtidos pela refinação de petróleo bruto, extraído de jazidas naturais, e são 

portanto, recursos não renováveis que proveem de matérias primas de reservas limitadas (ERSE, 

2021b). O petróleo é visto como um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito 

de estufa, uma vez que não é uma fonte renovável, e neste momento, é motivo de conflitos entre 
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países que dependem dele, nomeadamente os (EUA) Estados Unidos da América. Atualmente, já 

há vários países pelo mundo inteiro a investir bastante dinheiro e recursos em trabalhos 

utilizando fontes alternativas como energia solar, biodiesel, energia obtida  através  do 

hidrogénio, energia proveniente das marés, energia eólica, etanol, biomassa e energia geotérmica 

(Portal-Energia, 2021). 

Atualmente, as fontes de energia renováveis que incorporam os combustíveis rodoviários são os 

biocombustíveis, sendo o bioetanol e o biodiesel os mais procurados em Portugal. Estes 

dependem de políticas de obrigação de incorporação e também da redução da emissão de gases 

de efeito de estufa. Os biocombustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e contêm carbono 

que deriva de fontes renováveis e naturais como gordura animal, óleos alimentares e óleos 

animais ou então de fontes biológicas (ERSE, 2021a). 

Em Portugal, os locais destinados a comercializar combustíveis líquidos são as bombas de 

combustível em que são comercializados combustíveis rodoviários (nomeadamente, gasóleos e 

gasolinas, GPL auto e aditivados ou simples). Os (GPL) gases de petróleo liquefeito podem ser 

vendidos de diferentes formas, tais como: garrafas de diversas tipologias, em redes de 

distribuição canalizadas, a granel através de entregas em camiões-cisterna nas instalações de 

grandes consumidores ou nos postos de combustíveis rodoviários, em GPL auto (ERSE, 2021c). 

Armazenar combustíveis líquidos tem um papel importante numa organização, pois, de um 

lado, está encarregue de gerir as operações de abastecimento e logística no retalho próximo dos 

consumidores, mas por outro, consegue assegurar a existência de stocks permitindo responder a 

emergências, falhas na importação do petróleo e de produtos derivados ou a crises energéticas. 

As instalações que armazenam combustíveis recebem os produtos pelos terminais de graneis 

líquidos dos principais portos do país, que são em Aveiro, Leixões, Setúbal, Sines e Lisboa, ou 

então por um oleoduto da refinaria em Sines, para o caso das instalações em Aveiras de Cima que 

pertencem à (CLC) Companhia Logística de Combustíveis (ERSE, 2021c). 

As distribuições ou transportes, são feitas através do envio para as bombas de combustível, 

sendo as restantes destinadas às exportações, às indústrias e a outras atividades. Os transportes 

ocorrem entre as instalações de armazenamento, ou entre as instalações e várias bombas de 

combustível, podendo ser finalizada de várias formas: Transportar através de vias cisternas 

ferroviárias ou rodoviárias (em Portugal, a última é muito mais comum); Transportar em 

oleodutos, entre terminais portuários e instalações de armazenagem, ou apenas entre instalações 

de armazenagem, indústria petroquímica e refinarias; Transportar por via marítima, no caso de 

mobilização de grandes quantidades entre os terminais portuários (ERSE, 2021c). 
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Este trabalho decorreu numa empresa do ramo de combustíveis e GPL, que assegura a sua 

competitividade através de venda a retalho, armazenagem e distribuição dos combustíveis, 

operando num terminal de logística primária e armazenagem independente na cidade de Aveiro, 

onde se abastece através do mercado internacional. As áreas onde se tem destacado nos últimos 

anos é na mobilidade elétrica e nos biocombustíveis, encontrando-se a crescer e a ganhar 

apreciação por parte dos consumidores no decorrer dos anos. A expansão da rede de postos da 

PRIO é neste momento o principal foco da empresa (Prio, 2021) 

Nos últimos anos, as previsões no mundo dos mercados de combustíveis tornaram-se um tema 

bastante relevante e, muito devido às mudanças consideráveis nos mercados de energia 

(Grushevenko & Kapustin, 2017). Em Portugal, foi notório que nos últimos anos os consumidores 

têm olhado para a qualidade e performance dos combustíveis líquidos como fatores bastante 

importantes, sendo que o mais influenciador da escolha dos consumidores é o preço. Além destes 

dados, salienta-se que existe uma aderência aos combustíveis simples em grande escala (Valente, 

2017). Desta forma, o notável crescimento da PRIO, obrigou a que os atuais processos fossem 

analisados e criou-se medidas para melhorar o modo como se operava e ganhar vantagem 

competitiva. Segundo Besanko, Dranove, Shanley e Schaefer (2013) inovar resulta de 

investimentos avultados em investigação e desenvolvimento, dificultando a entrada de novos 

concorrentes, ou da utilização de economias de escala que ocorrem quando “a produção de um 

conjunto de produtos por uma única empresa é feita de forma mais eficiente do que a produção 

das mesmas quantidades, dos mesmos produtos por outras empresas.” 

É de enorme importância perceber quais os pontos menos eficientes, para reduzi-los ou mesmo 

eliminá-los, de modo a criar mais valor ao departamento e assim os resultados serem  

melhorados. É fundamental criar metodologias na área de análise do departamento de 

Engenharia, área em que este projeto está a ser desenvolvido. 

O trabalho de análise tem como base a otimização do processo de previsão de volumes 

vendidos nos postos de combustível da Prio, o mapeamento do seu processo e a difusão de mais 

conhecimento. A partir do capítulo 3 o processo de previsão de volumes será descrito em 

pormenor bem como as atividades que foram desenvolvidas. 
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1.2. Objetivos e Metodologia 
 

A realização de estágio foi desenvolvida no departamento de engenharia, e desse modo, o 

principal objetivo era tentar melhorar o respetivo processo do Departamento. Além disso, 

pretendeu-se analisar criticamente as suas atividades decorrentes e também a realização de uma 

possível reorganização, apresentando melhorias. Mais concretamente, procura-se com este 

projeto: 

 Participar de forma ativa nas atividades realizadas no departamento; 

 Demonstrar a situação atual do processo de previsão de volumes de vendas, e 

propor melhorias ao mesmo, com ajuda através da linguagem BPMN 2.0; 

 Fornecer sugestões para o acompanhamento futuro das atividades de previsão; 

 Organização e análise de dados de histórico e usar estes dados para analisar 

tendências e métricas; 

 Criação de uma base de dados para servir de input a um modelo matemático; 

 Contribuir para uma melhor Gestão de Conhecimento da área, através do  

desenvolvimento de melhorias de ferramentas indispensáveis ao projeto (Iniciativas); 

 

De modo a fazer cumprir os objetivos propostos, foi criada a seguinte metodologia, conforme 

ilustrada na figura 1. De seguida, irá ser explicado cada etapa do trabalho proposto. 
 

 

 
 

 
 

Figura 1 - Fases da Metodologia do Trabalho 
 

A metodologia adotada seguiu um processo de pesquisa que segue um conjunto de sucessivas 

etapas. Esta pesquisa é iniciada através da formulação do problema, de seguida o plano de 

trabalhos, depois procede-se à recolha dos dados, à análise e por último à apresentação e 

avaliação dos resultados. 

Apresentação e 
Avaliação dos 

Resultados 



6  

 
 

A fase da Formulação do problema é a fase que dá início ao trabalho e onde se verifica, as 

principais ações, do processo atual a melhorar. Esta fase é bastante importante porque converte 

as ideias iniciais de melhoria num problema a investigar. Ao formular um problema, este deve ser 

feito como uma pergunta, deve ser claro e preciso, empírico, suscetível de ter solução e delineado 

a uma dimensão exequível (Selltiz, 1967). 

De seguida é estabelecido o Plano de trabalhos, onde os problemas são estudados e se faz o 

planeamento de modo a dar resposta às questões formalizadas inicialmente. Esta fase é de 

investigação, pois quando se executa um Plano de Trabalhos surgem ideias e métodos para serem 

avaliados e implementados da melhor forma. Permitem priorizar sistematicamente e fazer mais 

em menos tempo, organizar ideias, avaliar um conjunto de opções e reduzir potenciais 

dificuldades, e permite gerir de forma organizada recursos e o orçamento. Além destes aspetos, 

permite fazer cumprir os projetos de curto e longo prazo (Drutas, 2018). 

Segue-se a Recolha de dados que tem como principal função recolher a máxima informação 

para dar suporte ao trabalho a realizar. São recolhidos dados de histórico do sistema e feita 

pesquisa em diferentes plataformas de modo a ter os dados necessários para conseguir resolver 

as questões formalizadas.  Estes  dados  serão  qualitativos  e  quantitativos.  Chedid  (2000) 

define como técnica de recolha de dados o conjunto de processos e  instrumentos elaborados 

para garantir o registo das informações e o controlo e análise dos dados, salientando, assim, a 

ambiguidade e inconsistência na distinção entre técnicas e instrumentos. 

Na Análise de dados procede-se à execução dos objetivos propostos, através da utilização de 

diferentes programas de modo a obter melhorias ao processo atual. Nesta fase, os dados são 

transformados em conhecimento e insights relevantes, e ocorre a procura por padrões e desvios 

para perceber melhor os relacionamentos, comportamentos ou conexões sobre o tema estudado 

(Chen et al., 2016). 

Por último é feita a Apresentação e Avaliação de Resultados, onde são demostradas as 

conclusões retiradas das análises e se avalia o impacto dos resultados alcançados. A avaliação é 

um processo que examina criticamente um trabalho, e envolve a recolha de informações sobre as 

atividades, características e resultados do trabalho. A avaliação pode ajudar a identificar áreas de 

melhoria, e em última análise, ajudar a realizar os objetivos com mais eficiência (Patton, 2002). 
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 Localização e Previsão 
 

A avaliação do local para um posto de vendas é um processo que implica fazer uma avaliação 

em relação a um certo conjunto de localizações de forma a escolher a melhor. Quando é feito a 

pesquisa para escolher um local normalmente são selecionados vários locais possíveis e por isso, 

ao fazer uma escolha entre um número elevado de possibilidades, é necessário fazer uma 

avaliação de cada local (Gosch, 1994). 

De acordo com Fox, Postrel e MacLaughin (2007), o posicionamento de um local de vendas é 

uma decisão importante para o marketing mix, que obriga a que seja investido muito capital com 

resultados que duram por bastante tempo. Isto porque uma má decisão quanto ao 

posicionamento afeta o desempenho do negócio por muito tempo, ao contrário do que acontece 

com uma má escolha de preços de ou de promoções, que não tem efeitos negativos tão 

duradouros. 

Para Karakaya (1988) a decisão quanto ao local de um posto de vendas deve ser consistente 

com as decisões estratégicas da empresa a longo prazo, ou seja, o local em que o posto será 

instalado deve proporcionar à empresa vantagem competitiva obtida em virtude dessa mesma 

localização, e também que o local deve ser estratégico de modo a que possa ganhar vantagem 

sobre a concorrência. Além disso refere que a acessibilidade e o custo do terreno como os fatores 

mais importantes. 

O processo de escolha para o local de uma loja de vendas sempre foi uma tarefa complicada, e 

nos dias de hoje, isso mais se destaca porque a concorrência aumentou, e com isto as margens 

mais baixas e existe maior exploração de vários segmentos de mercado. Assim sendo, procurar 

uma estratégia ideal quanto à localização pode ser um ponto muito importante e que se 

diferencia (Buitrago-vera, 2013). 

Segundo o estudo feito por Gagne, Nguimbus e Zaccouf (2004) escolher o local certo e uma 

política de preços adequadas são bastante importantes para as vendas de umas bombas de 

combustível, devendo-se considerar também fatores como um horário de trabalho flexível e os 

serviços auxiliares como cartão de fidelidade. 

Para que uma empresa tenha sucesso, selecionar um local da melhor forma é bastante 

importante, e no caso em específico de empresas de combustíveis, selecionar um local para umas 

bombas de combustível envolve vários fatores tanto qualitativos como quantitativos tais como: a 

quantidade de postos nas proximidades, as direções da circulação do tráfego, a constituição social 
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da região circundante e as condições para construção do posto. Para um posto de combustível, a 

seleção do local deve ser vista como um problema de decisão complexa, pois para além da 

dificuldade de determinar e evitar fatores que podem causar falência financeira no futuro, as leis 

e regulamentos locais e nacionais controlam e limitam rigidamente a localização dos postos de 

gasolina e especificações de construção. No estudo destes autores, os fatores associados ao 

tráfego (localizado numa via urbana, estrada nacional, limite de velocidade na via etc.) são os que 

têm uma influência maior nas decisões dos consumidores, de seguida estão os fatores ambientais 

como é o caso da concorrência próxima e “fatores que se relacionam com a vizinhança” e em terceiro 

lugar estão os fatores socioeconómicos e por último, as características do local (área do 

estabelecimento e visibilidade do local nas estradas mais próximas) (Semih & Seyhan, 2011). 

Outro dos fatores importantes para o sucesso de um local é a visibilidade, ou seja, a facilidade 

com que os potenciais clientes sabem da existência do estabelecimento. Uma empresa localizada 

numa área de muito tráfego, costuma ser mais bem-sucedida que uma empresa num local 

discreto e com pouco movimento. Por outro lado, existe uma tendência para que os locais com 

mais movimento tenham um preço de terreno muito mais elevado e os locais em zonas mais 

discretas sejam baratos. Além disto, o facto do estabelecimento estar situado perto de zonas 

atrativas como restaurantes ou espaços culturais pode influenciar as vendas (Sherman, 2019). 

Hayter (1997) propôs analisar a localização através de três abordagens distintas: (1) neoclássica; 

(2) institucional e (3) comportamental. 

(1) A abordagem neoclássica destina-se em grande parte à teoria de localização e centra a sua 

análise em estratégias de maximização do lucro e de minimização dos custos (ex. economias 

externas e custos de transporte e de mão de obra); 

(2) A abordagem institucional afirma que é importante não só considerar a empresa que 

procura um local adequado como também o meio institucional onde ela se encontra (clientes, 

fornecedores, sistemas regionais, o governo e as outras empresas); 

(3) E a abordagem comportamental destina-se às situações em que a informação não está 

totalmente disponível e existem incertezas. 

No entender de Manjo (2007) no que toca à abordagem comportamental, os fatores de 

localização não são uniformes, e podem divergir conforme as áreas geográficas em que os locais 

se encontram. Neste tipo de situações, as pessoas que tomam as decisões baseiam-se em fatores 

não-económicos, isto é, em fatores relacionados com as características da personalidade da 

própria pessoa que toma a decisão. As tomadas de decisão deste tipo são mais frequentes nas 
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pequenas e médias empresas, que decidem fundamentalmente a sua localização, pelo local de 

origem ou experiência do empresário no sector. 

No que toca a previsões de vendas, estas são bastante importantes numa empresa na medida 

em que possibilitam estimar as receitas que se consegue alcançar num determinado período, de 

forma a identificar a viabilidade do negócio face aos custos que este tem. Uma das grandes 

questões que se coloca, é de como calcular a previsão da forma mais realista possível. Para isso é 

necessário recorrer a 2 modelos, de modo a ter um resultado mais otimista e outro mais realista e 

além disso é necessário ter atenção aos fatores externos do mercado, como uma forte 

concorrência ou uma crise económica que possam surgir (Carvalho, 2013). 

De acordo com Nogueira (2017), conceber uma previsão eficaz, capaz de estimar com rigor o 

impacto de diversas variáveis nos resultados, oferece diversas vantagens sendo a principal,  o 

facto de permitir planear as ações de gestão com o conhecimento certeiro do seu efeito nos 

resultados. 

O objetivo principal da previsão é antecipar os acontecimentos futuros, para conseguir reduzir o 

risco quando for necessário tomar decisões importantes e é necessário haver uma grande 

disponibilidade de recursos para reduzir falhas que resultam da incerteza das tomadas de decisão 

e assim, melhorar o processo (Montgomery, D. C. Johnson, L.A. e Gardiner, 2008). 

De acordo com Fantazzini e Toktamysova (2015), prever com exatidão as vendas, ajuda as 

empresas a ter melhores resultados no mercado, a reduzir as suas perdas, e permite fazer o seu 

planeamento produtivo de forma mais eficiente melhorando as suas estratégias de marketing. 

Isto traduz-se muito no que acontece em mercados de combustíveis pois, tanto a incerteza como 

o risco são bastante elevados. 

Para as vendas serem corretamente estimadas dependem essencialmente de dois fatores: os 

dados serem corretos e retirar as conclusões certas dos respetivos dados. As vendas podem ser 

estimadas por vários métodos, entre os quais: Probabilidade por etapa de funil, probabilidade por 

avaliação de vendedor, scoring de variáveis BANT ou MEDDIC, scoring de canais, regressão linear 

ou redes neurais (Liminal, 2018). 

Segundo Wheelwright, Hyndman e Makridadis (1998) as etapas numa previsão devem consistir 

na seguinte sequência: Definição do Problema, Recolha de Dados, Análise Exploratória, Escolha e 

Ajuste dos Modelos e Utilização e Avaliação do Modelo de Previsão. 

Definição do Problema: estabelece-se o diálogo com o cliente, de modo a perceber como é que 

as previsões serão utilizadas e como a empresa se organizará. 
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Recolha de Informação: esta etapa diz respeito à pesquisa de informação numérica e de dados 

históricos. No entanto, os dados disponíveis nem sempre são suficientes para ajustar um bom 

modelo de previsão, porque dados com muito tempo não têm utilidade devido às alterações que 

foram sofrendo, e dados com um horizonte temporal bastante curto, tem um grande risco de 

incerteza. O período de tempo ideal para fazer uma previsão deverá ser entre entre 5 e 10 anos. 

Análise Exploratória: é iniciada a representação gráfica dos dados para obter padrões 

consistentes, tendências observáveis, sazonalidade explicita, presença de movimentos cíclicos, 

observações anómalas e relações entre as variáveis em análise. 

Escolha e Ajuste de Modelos: é a fase em que se pretende escolher o modelo que melhor se 

ajusta à previsão em questão. O modelo vai depender dos dados históricos disponíveis, da 

magnitude das relações que existem entre a variável de previsão e as explicativas, e de que modo 

as previsões serão utilizadas. É comparado o desempenho de alguns modelos para escolher o que 

mais se adequa. A especificação dos modelos é feita com o “ajuste” dos seus parâmetros aos dados 

considerados. 

Utilização e Avaliação dos Modelos de Previsões: depois de escolhido o modelo e estimados os 

seus parâmetros, é utilizado para se conseguir obter as previsões. Quando os dados da previsão 

estiveram disponíveis, consegue-se determinar o desempenho do modelo. 

Os métodos de previsão podem dividir-se em duas abordagens distintas: qualitativa e 

quantitativa. A abordagem qualitativa não é baseada em números, mas sim na opinião de 

profissionais com experiência na área. Os métodos estatísticos podem ser utilizados combinando- 

os com esta abordagem, em casos em que não existem dados suficientes para se poder elaborar 

uma previsão quantitativa, por exemplo, na entrada de uma nova marca no mercado, ou seja, em 

situações em que não existem dados antigos ou estatísticos. A abordagem qualitativa é também 

uma boa opção em situações em que existem alterações bastante significativas no 

comportamento das vendas, e nestas situações os especialistas devem saber a opinião dos 

executivos, basear-se na força das vendas e naquilo que esperam os consumidores. Por outro 

lado, a abordagem quantitativa é feita quando estão disponíveis dados históricos numéricos e em 

que se pode admitir que tendências irão refletir-se em situações futuras (Caiado, 2011). 

Os métodos quantitativos dividem-se em modelos causais e séries temporais. As séries 

temporais (são também conhecidas como técnicas de extrapolação que encaram o sistema como 

uma caixa preta, sem tomar em consideração os fatores que afetam o seu comportamento e 

desta forma, as previsões são baseadas em dados de erros passados e/ou variáveis. Os modelos 

causais entendem que a variável que será estimada possa ser explicada por uma ou várias 
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variáveis e estabelece uma relação casual entre elas. De qualquer modo, esta relação não é 

sempre precisa podendo existir variações na variável em estudo que não são explicadas pelas 

restantes variáveis, e existirão variações imprevisíveis (Makridakis, Spyros. Steven Wheelwright. 

Hyndman, 1998). 

Os erros na previsão têm como objetivo medir a eficácia do modelo de previsão, e estabelecem 

uma comparação que ocorre entre os resultados que se obtêm e a previsão. Os três indicadores 

de erro mais comuns, são o MSE (Erro Quadrático Médio), que é correspondente ao valor médio 

das diferenças ao quadrado entre o que foi observado, o MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio), 

corresponde ao valor percentual absoluto médio da diferença entre o observado e o previsto e o 

MAE (Erro Absoluto Médio) que equivale ao valor médio das diferenças ao quadrado entre os 

valores observados e os valores previstos (Choi et al., 2014). 

 
 

2.2. Métodos e Técnicas de Análise de Dados 
 

Uma análise refere-se à classificação, organização, armazenamento, processamento e estudo 

com base numa recolha de dados. A análise de dados desenvolve agrupamentos de dados, 

avaliações objetivas, previsões de tendências e avaliação de dados. É baseada nos atributos, 

características, natureza, regras e correlação de dados para expandir uma análise quantitativa e 

qualitativa, com o objetivo de descobrir novos conhecimentos, ou seja, baseia-se na relação 

causal ou relação entre coisas, fenómenos e dados (Chen et al., 2016). 

- A análise de dados quantitativos, é baseada em procedimentos e técnicas estatísticas para 

tratar e analisar bastantes variáveis e um grande número de observações, e é utilizada quando se 

estuda a procura de padrões e de relações entre variáveis: relações de associação, estudos de 

proporção, relações de causalidade entre as variáveis independentes e a variável dependente e 

também comparações de populações. É um tipo de análise que desenvolve uma metodologia 

assente em ferramentas quantitativas que pretende validar hipóteses que são definidas 

anteriormente e que decorrem de uma teoria de suporte (Análise Estatística, 2021). 

- A análise de dados qualitativos, sugere a aplicação de técnicas que permitem percecionar de 

forma mais profunda uma realidade mais restrita. É um tipo de análise em que é possível analisar 

categorias e unidades de informação através de técnicas de recolha de dados qualitativas (por 

exemplo, observação participante e entrevistas), e assim, consegue-se reunir vários indicadores, 

como, criação de unidades de sentido, triangulação de dados, matriz e estrutura de análise e 

criação de nós e categorias. É uma análise que procura através de uma enorme recolha de dados, 
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encontrar ligações entre categorias e conceitos para construir pressupostos que sejam válidos 

para que depois a sua generalização seja permitida (Análise Estatística, 2021). 

As duas análises anteriores não são incompatíveis e podem ser integradas no mesmo projeto, 

pois numa pesquisa quantitativa o investigador pode escolher um problema particular em que 

seja analisada a sua complexidade, através de métodos qualitativos e vice-versa e a investigação 

qualitativa é a que melhor se interliga ao reconhecimento de situações particulares (Minayo, 

1996) 

Ao selecionar o método mais adequado para o tratamento e análise de Dados é necessário o 

devido cuidado, e ter atenção à estratégia desenhada, bem como o paradigma assumido. Nos 

métodos quantitativos, a interpretação e verificação expressa-se através do estudo dos níveis de 

significância e na análise das diferenças encontradas para confirmar ou contrariar hipóteses, e na 

análise qualitativa os dados são interpretados e validados com base na atribuição de significado à 

informação que foi recolhida, e é feita através da criação de relações e de configurações  

expressas em proposições ou modelos (Ange, 2012). 

De acordo com Esbensen (2002), são várias as técnicas de análise e o método que é escolhido 

depende do tipo de respostas que se pretende obter. É bastante importante que o problema e os 

dados estejam bem formulados de modo a que o objetivo da análise seja bastante claro, assim 

facilita a escolha da técnica a utilizar. Uma análise multivariada pode ser utilizada para objetivos 

distintos e diferentes, sendo os três principais: 

- Descrição de dados (modelação exploratória da estrutura de dados), através do cálculo de 

médias simples e desvios-padrão, bem como correlações e modelos de regressão (por exemplo, 

entender que variáveis afetam mais o rendimento de algum produto, ou como correlacionar a 

temperatura com o rendimento); 

- Discriminação e Classificação, que têm como finalidade a divisão de uma matriz de dados em 

dois ou mais grupos de objetos; 

- Regressão que consiste no relacionamento de dois ou mais conjuntos de variáveis entre si e 

Previsão que significa determinar valores Y para novos objetos X, com base num modelo X-Y 

previamente estimado e contar apenas com os novos dados X; 

Para ajudar a analisar dados científicos, é recomendada a utilização de softwares. No caso em 

específico de pesquisas de mercado um dos programas mais aconselhados é o SPSS, que é um 

conjunto de programas de software combinados num único pacote. Através deste Software, os 

utilizadores podem facilmente perceber a procura de um produto no mercado e mudar a sua 

estratégia de acordo com isso. Basicamente, o SPSS numa primeira fase armazena e organiza os 
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dados fornecidos, e depois compila o conjunto de dados para gerar um resultado. O SPSS foi 

projetado para um grande conjunto de dados de formatos variáveis e é usado para ajudar a 

processar dados críticos em etapas simples. Trabalhar com dados é um processo complexo e 

demorado, mas com este software pode-se manipular e operar facilmente informações com a 

ajuda de algumas técnicas. Essas técnicas são usadas para analisar, transformar e produzir um 

padrão característico em diferentes variáveis de dados. Além disto, os resultados podem ser 

obtidos através de representação gráfica para que os utilizadores os percebam da melhor forma 

(Noels, 2018). 

Outra ferramenta usada para a análise estatística de dados é o software R (R Core Team, 

2021). Trata-se de um software gratuito, de código aberto, que utiliza a linguagem de 

programação R para a manipulação de dados, análise estatística e produção de gráficos. Um dos 

pontos fortes do R é a diversidade de pacotes (packages) que podem ser adicionados e que 

permitem a utilização de técnicas estatísticas específicas, a produção de gráficos, ferramentas de 

importação/exportação, ou ferramentas de produção e partilha automática de relatórios. Para 

além dos pacotes disponíveis, o R permite também a criação de funções ou rotinas que deem 

resposta às necessidades específicas do utilizador. A diversidade de pacotes disponíveis, a 

flexibilidade e o facto de ser um software gratuito fizeram com que a linguagem R seja 

atualmente das mais utilizadas para análise estatística de dados. 

2.2.1 Método de Regressão Linear 
 

A regressão linear é uma técnica de modelagem que consiste na análise de dados de modo a 

fazer previsões. Na regressão linear simples, um modelo bivariado é construído para prever uma 

variável de resposta (dependente) (𝑦) e de uma variável explicativa (independente) (𝑥𝑖). Na 

regressão linear múltipla, o modelo é estendido para incluir mais de uma variável explicativa (x1, 

x2, …, x𝑖) produzindo um modelo multivariado (Murphy, 2020). O objetivo deste método passa 

por identificar e calcular uma função que transmita, da melhor forma possível, as relações entre 

as variáveis permitindo prever qual será o valor da variável dependente, conforme o k-duplo de 

valores de variáveis independentes. Além disto, pretende identificar fatores com capacidade 

preditiva (Caiado, 2011). 

Uma regressão linear múltipla consiste numa amplificação da regressão linear simples ao se 

incluir várias variáveis explicativas. Tanto num caso como no outro, é usado o termo "linear" 

porque assume-se que a variável resposta está diretamente relacionada a uma combinação linear 

das variáveis explicativas. 
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A equação para regressão linear múltipla tem a mesma forma que para regressão linear simples, 

mas que com mais termos: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1j + 𝛽2𝑥2j + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝j + 𝑒j (j =1, …, n) (Murphy, 2020). 
 

Nesta equação, 𝛽𝑖 são designados coeficientes de regressão e ej representa os resíduos do 

modelo ou erros. 𝛽0 é a ordenada na origem (que significa, o valor de 𝑦i quando xij = 0; i = 1, …, p) 

e 𝛽i (i = 1, …, p) representa os declives parciais (que significa, uma medida da influência de 𝑥i em 

Y, ou seja, da variação de Y por unidade de variação de 𝑥i). O termo ej (os resíduos do modelo ou 

erros), reflete a variação natural em Y e os erros de medição (Marôco, 2007). 

Para este modelo ser válido, além da relação existente entre a variável dependente e as 

restantes variáveis independentes, convém os resíduos terem variâncias homogéneas e 

distribuição normal. O pressuposto da normalidade pode ser verificado através da observação dos 

histogramas e dos Normal PP Plot dos resíduos estandardizados: os histogramas devem 

apresentar uma forma próxima da curva normal e os pontos dos Normal PP Plots devem estar 

próximos da diagonal principal. A homogeneidade das variâncias dos resíduos é verificada através 

do diagrama de dispersão em que se pode observar os valores reais versus valores previstos: os 

resíduos devem-se distribuir aleatoriamente em torno do eixo horizontal zero, não mostrando 

tendência crescente ou decrescente. Valores dos resíduos acima de 2 (em valor absoluto) indicam 

a presença de outliers (Marôco, 2011). 

2.2.2 Análise de Clusters 
 

A análise de Clusters consiste numa técnica exploratória de análise multivariada, que tem como 

objetivo o agrupamento de variáveis ou sujeitos nos mesmo grupos homogéneos que são 

relativos a uma ou várias características em comum, ou seja, cada observação pertencente a um 

determinado cluster é semelhante a outras que pertencem a esse mesmo cluster e distinta das 

observações que pertencem a outros clusters (Marôco, 2010). 

Ao trabalhar com esta técnica pode-se utilizar métodos hierárquicos, utilizando o cálculo da 

matriz de distância/semelhança, ou também utilizar métodos não hierárquicos aplicando-os 

diretamente nos dados originais, começando com uma repartição dos elementos em grupos pré- 

definidos (Anacom, 2010). 

São várias as medidas de semelhança e dissemelhança e distâncias utilizadas entre clusters e 

objetos utilizadas através da análise de clusters, desde a distância euclidiana, distância de 

Minkovski, menor distância ou método de Ward (Marôco, 2010). Para este trabalho em específico 

optei por utilizar a função TwoStep Cluster Analysis do SPSS. Esta técnica é uma ferramenta 
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projetada para descobrir agrupamentos (ou clusters) que de outra forma, não seriam 

descobertos. O algoritmo utilizado nesta ferramenta tem vários recursos que o diferenciam de 

outras técnicas tradicionais de agrupamento que são: 

-Tratamento de variáveis quantitativas e qualitativas - ao se assumir que as variáveis são 

independentes, uma distribuição normal multinominal conjunta pode ser colocada em variáveis 

quantitativas e qualitativas; 

-Seleção automática do número de Clusters – ao comparar os valores de um critério de escolha 

do modelo em diferentes soluções de clusters, este procedimento pode determinar 

automaticamente o número ideal de Clusters; 

-Escalabilidade – ao construir uma árvore de recursos de Cluster (CF) que assume os registos, o 

algoritmo TwoStep permite analisar grandes quantidades de dados; 

A medida utilizada por esta função foi o Log-likelihood (verossimilhança), em que é colocada 

uma distribuição de probabilidade nas variáveis. As variáveis quantitativas são normalmente 

distribuídas, enquanto as qualitativas são consideradas multinominais. Além disso, as variáveis 

consideram-se todas independentes (IBM, 2021). 

2.2.3. Modelo de Regressão Logística 
 

Quando se está perante uma variável dependente do tipo nominal dicotómico, deve-se utilizar 

um modelo de regressão logística para modelar a ocorrência em termos probabilísticos, de uma 

de duas realizações de classes pertencentes à variável dependente. Neste caso, as variáveis 

independentes podem ser qualitativas ou quantitativas, e o modelo logístico permite avaliar a 

significância de cada das variáveis independentes no modelo. 

A função matemática usada na regressão logística para estimar a probabilidade de uma 

determinada realização j (j = 1, …, n) da variável dependente ser o “sucesso”, P[Yj = 1], é a função logística 

cuja forma genérica, para p variáveis independentes (X1, … , Xp) é (Marôco, 2011): 

𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1𝑗+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝𝑗 

𝑃[𝑌𝑗 = 1] =   

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1𝑗+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝𝑗 

Onde β0, β1, … βp representam os coeficientes do modelo de regressão logística. A anterior 

equação pode escrever-se da seguinte forma: 

𝑃[𝑌𝑗 = 1] = 
1 

 
 

1 + 
𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1𝑗+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝𝑗) 

Como acontece com a regressão linear múltipla, na regressão logística é também possível 

utilizar algoritmos de seleção de variáveis com poder preditor. Os métodos mais utilizados na 

seleção de variáveis são a seleção forward e backward, sendo que cada um destes pode ser 
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Conditional, baseado no rácio das verosimilhanças e baseado no teste de Wald. Para este 

trabalho, interessou utilizar o Forward Conditional, que se inicia com a variável mais significativa 

de todas no modelo e avança incrementado as outras variáveis, e caso sejam significativas ficam e 

caso não sejam, saem do modelo. Também se utilizou o Backward Conditional, que permite fazer 

exatamente o contrário, pois começa com todas as variáveis no modelo e vai retirando até ficar 

apenas aquelas que são significativas. 

Por norma, o p-value para adição de uma variável no modelo é de 0,05 (isto é, uma variável 

entra no modelo se o seu p-value no teste de adição for inferior ou igual a 0,05) e o p-value para 

remoção é de 0,10 (isto é, uma variável é removida do modelo se o seu p-value no teste de 

remoção for superior a 0,10). 

2.2.4 Árvores de Regressão 
 

Tal como os modelos de regressão logística ou linear descritos atrás, os modelos com árvores 

de regressão também têm a variável dependente (variável contínua) e uma ou várias variáveis 

preditores (contínuas ou categóricas). Diferenciam-se das árvores de decisão pelo facto da sua 

variável dependente ser contínua – nas das árvores de decisão a sua variável dependente 

considera-se categórica. 

Uma árvore de regressão é construída através de um processo conhecido como 

particionamento recursivo binário, que é um processo iterativo que divide os dados em partições 

ou ramificações. A divisão dos dados é obtida por partições binárias sucessivas com base nos 

diferentes preditores. O valor a estimar é baseado nos valores médios da respetiva variável 

dependente para o conjunto de observações que se enquadram nesse subgrupo. 

O modelo começa com o conjunto dos dados e procura cada valor distinto das variáveis de 

entrada, de modo a encontrar o preditor e o valor de divisão que particiona os respetivos dados 

em duas regiões, de modo que as somas gerais de erros quadrados sejam minimizadas. Tendo 

encontrado a melhor divisão, o processo é repetido em cada uma das regiões. O processo repete- 

se em cada sub-região até que algum critério de paragem seja alcançado. 

Neste trabalho, as árvores de regressão foram utilizadas para definir as partições de variáveis 

independentes que melhor discriminam a variável dependente volume de vendas. Para tal, foi 

usado o package rpart (Therneau & Atkinson, 2019), disponível no R. 
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3. Caso de Estudo 
3.1 A Prio 

 
A Prio foi fundada pelo grupo Martifer em 2006, e é uma empresa com capital 100% português, 

sendo detida pelo fundo de reestruturação Oxy Capital. É uma empresa que distribui e 

comercializa combustíveis líquidos, com um parque de tanques em Aveiro (logística primária e 

armazenagem) e uma fábrica de produção de biodiesel (Prio, 2019). 

A Prio é formada por três empresas principais: Prio Energy S.A., a Prio Supply, S.A. e a Prio Bio, 

S.A. A Prio Energy, S.A. tem como função expandir o seu grupo, quer através do aumento dos 

postos de combustível quer a nível de clientes, gerindo operações oil (os produtos com origem no 

petróleo) e non-oil (os produtos que não têm relação petrolifera) dos postos, pela mobilidade 

elétrica e pelas operações de negócio de gás. Quanto à Prio Supply, S.A. tem a responsabilidade 

de tratar de todo o processo de logística primária e secundária, desde contratos FCA, compras, 

gestão de mercadorias, transportadoras, planeamento e também de tudo o que envolve o 

trading. A Prio Bio, S.A., tem como principal função produzir biocombustível. 

A empresa tem a maior produção de biocombustíveis no país, e é na Europa a terceira maior de 

biodiesel com origem em matérias residuais. O escoamento dos biocombustíveis é assegurado 

pelas operações e abastecimentos de uma rede que detém mais de 250 postos por todo o país. A 

fábrica de biodiesel assegura o abastecimento no mercado nacional, através da recolha de 

matérias residuais e óleos alimentares por mais de 600 locais de recolha por todo o País, (Prio, 

2021b). 

Dispõe de 258 postos de combustível, 654 colaboradores, uma média de 2 milhões de clientes 

mensais e uma quota de mercado de 10% e receitas que estão na ordem dos 1,2 biliões de euros. 

Além de todos os postos que estão espalhados por todo o território de Portugal Continental, tem 

também um parque de tanques e uma fábrica de produção de biocombustível que se situa no 

Terminal de Granéis Líquidos em Aveiro, mais precisamente na Gafanha da Nazaré. Este Parque 

de Tanques consegue armazenar 76.292 m³ de vários tipos de combustível, como gasóleo, 

gasolina e biocombustíveis, abastecendo 30% do mercado no norte do país. Nestas instalações 

também existe o Parque de armazenamento de Gás que consegue armazenar quase 650 

toneladas de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), destinado ao enchimento de garrafas de 45kg e 

9kg com gás propano (Prio, 2019). 

Os produtos oil são distribuídos pela Rede Postos da PRIO, bombas de combustível próprias da 

PRIO, e para Vendas Diretas, revendedores e/ou clientes diretos. Tanto os gasóleos, como os 

aditivados e as gasolinas pertencem aos produtos oil. 
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Figura 2 - Distribuição dos Postos Prio, adaptado de (Prio, 2021) 
 

Na mobilidade elétrica, assegura a sua posição, pela sua experiência, pois foi criada há mais de 

10 anos, e quanto a pontos para carregamento tem um número superior a 150. Atualmente, 

também tem uma rede com mais de 2000 locais de venda para gás em garrafa. Já iniciou a sua 

atividade em Espanha, operando em duas estações. Em Portugal, a Prio foi a primeira empresa a 

oferecer cartões para a o setor da mobilidade elétrica, designado de ‘PRIO ELETRIC’. A 

implementação de carregadores elétricos nas bombas de combustível da Prio tem sido um grande 

investimento por parte deste Departamento (Prio, 2021b). 

Além deste, a PRIO também tem outro cartão de dois tipos: ‘PRIOTRUCK’ e ‘PRIOREDE+’ e 

variam de acordo com o volume de consumos por parte do cliente. Este cartão dá a possibilidade 

de haver descontos especiais, e os clientes podem através de uma aplicação ‘MyPrio’ visualizar os 

consumos dos seus veículos a qualquer momento. 

A sua base de produção e operação é 100% portuguesa e detém triplo certificado QSA 

(Qualidade, Ambiente e Segurança) no parque de tanques e na fábrica de produção de biodiesel. 

Possui os certificados IS0 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 (Prio, 2019). 

A missão da Prio tem como base, oferecer e produzir energia para mobilizar ideias, pessoas 

bens e veículos, sendo as energias inovadoras, seguras e acessíveis. O objetivo é criar energias de 

modo a crescer e a criar valor (Prio, 2021b). Segundo Morris (1996), a missão serve para definir o 

contexto da organização e como as decisões estratégicas serão tomadas, e, com um propósito 

duradouro que distingue a empresa de outras empresas semelhantes, assim demonstra-se que a 

Prio tem como principal propósito fornecer energia às pessoas de uma forma diferenciada. 
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No que toca à visão, a Prio imagina um mundo melhor, com energias positivas que 

proporcionem maior mobilidade sustentável intensificando a progressão da sociedade (Prio, 

2021b). De acordo com Budiman e Kuncorowati (2015), a visão do negócio é um dos mais fortes 

incentivos ao crescimento e ter a visão do que se deseja alcançar e onde se deseja obter a 

mensagem é muito interessante para os consumidores. Com isto, a Prio pretende fazer crescer o 

seu mercado e captar o público alvo através de energias mais sustentáveis. 

Segundo Paarlberg e Perry (2007), um forte sistema de valores dentro de uma organização 

existe quando os membros dessa organização partilham valores-chave relacionados ao 

comportamento aceitável dentro da organização e à direção estratégica da organização e, mais 

importante, serem compartilhados os valores defendidos pelos líderes organizacionais. 

Deste modo, os valores da Prio estão assentes nos seguintes tópicos: 

 
  Coragem: Encaramos os desafios com otimismo, trabalho e firmeza, permanecendo com 

uma atitude de equilíbrio e superação ao encontrar obstáculos. 

 
• Ambição: Determinamos metas que impulsionem e coloquem à prova as nossas 

competências e o desempenho do setor, continuando sempre com a mesma ética e humildade. 

 

• Competitividade: Trabalhamos nas diferentes áreas desde a produção, à transformação e 

à distribuição, até chegar ao consumidor, de modo a ter um custo que permita ter bons 

resultados face à concorrência. 

 

• Eficiência: Pretendemos melhorar a utilização dos recursos, de forma a aumentar o 

retorno. Proporcionamos alta eficiência em projetos de bastante exigência. 

 

• Inovação: Buscamos assiduamente excelentes desempenhos com produtos inovadores, 

produzidos em colaboração com colaboradores, clientes e fornecedores. 

 

• Simplicidade: Simplificamos operações, procedimentos e processos, trazendo aos clientes 

melhores soluções, sempre com o controlo da qualidade PRIO. 

 

• Acessibilidade: Trabalhamos para certificar que os consumidores têm acesso aos nossos 

produtos de mobilidade e energia de alta qualidade, a baixos preços. 
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• Sustentabilidade: Construímos para o futuro da mobilidade, trabalhando arduamente na 

inovação de soluções benéficas para o ambiente. Queremos que as próximas gerações habitem 

num mundo melhor. 

 
• Responsabilidade: Respondemos pela forma como agimos. Queremos contribuir para que 

a sociedade melhore, sempre com a preocupação com o desenvolvimento humano (Prio, 2021b). 

3.1.1 Áreas de Negócio da Prio 
 

A Prio atua no mercado em 7 áreas de negócio: Venda Diretas, Rede de Postos Prio, Gás, 

Lubrificantes, Mobilidade Elétrica, Prio Supply e Fábrica Biodiesel (Prio, 2019). 

A rede de postos Prio está dividida em 3 categorias, que são: COCO – (Company Owned, 

Company Operated) CODO – (Company Owned, Dealer Operated) e DODO – (Dealer owned, 

Dealer Operated). Os postos do tipo COCO são postos em que a posse e a exploração são 

inteiramente do domínio da Prio, e detém a responsabilidade de todos os bens comercializados, 

funcionários, infraestruturas e operações, são designados como Rede Própria. Os postos CODO 

são da posse da Prio, mas a sua exploração é feita por terceiros, sendo que, os bens 

comercializados e as operações fazem parte da Prio, mas as infraestruturas e funcionários 

pertencem ao outro grupo. Quanto aos postos DODO, os combustíveis e a imagem são da Prio, 

mas é outro grupo que detém a sua posse a faz a exploração. Estes postos, que são geridos por 

terceiros são conhecidos como “abandeirados”. Tanto os postos CODO como os DODO são 

designados de Prio Business. 

 

 

 
Figura 3 - Tipos de Postos Prio de 2007 a 2018, adaptado de (Prio, 2019) 
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A Prio disponibiliza também outro tipo de serviços e produtos tais como gás em garrafa, 

lubrificantes, ADBlue, locais de lavagem de automóveis, ‘PRIOPharma’ para venda de produtos 

medicinais e também as suas lojas ‘HIPER MINI MARKET’. A Prio tem também uma unidade 

própria destinada ao gás propano e ao enchimento das suas garrafas (Prio, 2019). 

A Prio tem acompanhado a atividade do setor energético e as suas alterações ao longo dos 

últimos anos, e por isso, começou a diferenciar os seus combustíveis, investindo na conceção de 

outros produtos, como foi o caso do ECO DIESEL, que se trata de um produto destinado a veículos 

que se regem por princípios de sustentabilidade e ambientais. Este produto diferencia-se do 

gasóleo rodoviário tradicional pela adição de cerca de 15% de biodiesel (Prio, 2021a). 

 
 

3.2 Estudo do processo atual 

3.2.1 Caracterização do Processo 
A principal atividade a ser desenvolvida ao longo do meu estágio curricular na PRIO Energy teve 

como foco principal a elaboração de estudos de tráfego e captação, com o objetivo de se obter 

previsões de vendas para uma possível abertura de um novo posto de abastecimento numa 

determinada posição. Estes estudos de tráfego são bastante importantes para se abrir um novo 

posto, pois servem de base aos Business Plan, que são quem, através de uma análise, tomam uma 

decisão quanto à sua possível abertura. Esta decisão tem por base os resultados que são 

alcançados, como eles podem contribuir para melhorar o negócio e o impacto que pode gerar em 

termos financeiros. Segundo Hofstrand (2009), o objetivo principal de todos os negócios é o lucro, 

pois sem lucratividade o negócio não sobrevive a longo prazo. A lucratividade revela a eficiência 

operacional da empresa, e de que modo, ela consegue cobrir os custos e, ao mesmo tempo, gerar 

uma boa percentagem de lucros com as vendas. Transmite-se como uma relação entre as vendas 

em percentual e o lucro (liquído), ou seja, compara-se aquilo que a empresa faturou com o que 

realmente lucrou. 

Este estudo de tráfego e captação inicia-se quando o Departamento de Expansão ou a Prio 

Business comunicam ao Departamento de Engenharia uma nova posição para avaliação, sendo 

que esta posição poderá ser um posto de combustível existente ou um novo terreno. 

Ao receber a respetiva informação, o Departamento de Engenharia organiza-se para fazer a 

respetiva avaliação do local. Em primeiro lugar, a equipa de trabalho tem de verificar se é 

necessário colocar 1 ou 2 máquinas conforme o terreno em estudo, para fazer a contabilização do 

tráfego médio diário. Estas máquinas são denominadas Viacount II que consistem num sistema de 

contagem de tráfego chamado Viagraph. 
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De seguida, a equipa parte para o local em estudo para fazer a colocação das máquinas e 

verificar qual o melhor sítio para a sua colocação, pois esta tarefa obedece a algumas regras. 

Entre estas regras, destaca-se o facto de não poderem ser colocadas em zonas curvas porque    

a máquina considera nestas situações veículos ligeiros como sendo veículos pesados, uma vez 

que o veículo está a percorrer uma distância maior e por isso a máquina deteta um 

comprimento maior para o veículo, por isso deve ser colocada em  zonas  retas  para  evitar 

erros desse tipo. 

Após colocação, a equipa tem de aguardar cerca de 1 semana enquanto a contagem é feita, pois 

assim dá para ter uma melhor representação do tráfego que existe no respetivo local. A máquina 

é retirada e são recolhidos os dados para fazer o estudo de tráfego. 

Este estudo consiste em analisar 6 fatores de localização que atualmente o compõem: 

Tráfego; Tipo de Localização; Poder de Compra concelhio; Densidade populacional;  

Proximidade a vias arteriais; Concorrência. No subcapítulo seguinte todos os fatores serão 

explicados em maior detalhe. 

Após a aferição de todos os dados consegue-se estimar um volume  de  vendas. Concluído 

este processo, é realizado um relatório para melhor esclarecimento do local, que 

posteriormente é enviado para a Prio Business ou Rede Própria (conforme o pedido)  que 

tomará uma decisão quanto à continuidade do projeto. 

3.2.1.1 Fatores de Localização 
 

Tipo de Localização 

Quanto ao tipo de localização, é atribuída uma classificação, sendo necessário analisar o terreno 

em questão, e classificá-lo como sendo urbano (URB), de transição (TRS) ou estrada nacional (EN). 

Por norma, estas classificações são atribuídas da seguinte forma: urbano para um local situado 

numa zona metropolitana e num centro de cidade, de transição numa entrada ou saída de uma 

cidade, zona industrial, área comercial e estrada nacional para locais em estradas nacionais e fora 

das localidades (normalmente em zonas com muito poucas construções e habitações) e em 

qualquer tipo de autoestrada. Estas classificações também se designam por clusters. 



23  

Tráfego 

Como referido anteriormente, o volume de tráfego é calculado através do sistema de contagem 

Viagraph. Este sistema possui os seguintes equipamentos: sensor de radar Doppler que integra 

dados na sua memória, uma porta série que transfere dados, uma bateria para utilizar como fonte 

de energia e um relógio. Este sensor consegue verificar os movimentos dos veículos tanto numa 

direção como em ambas, ou seja, opta por medir apenas a direção que se aproxima ao radar ou 

quando se afasta ou então nos dois sentidos. Além disto, o equipamento consegue aferir a 

velocidade a que os veículos se deslocam, o comprimento do automóvel e o tempo entre dois 

automóveis a passar no local onde o sistema está instalado(Oliveira, 2007). 

Após o equipamento ter feito a contabilização do tráfego, a equipa de trabalho tem a função de 

calcular o Tráfego Médio Diário (TMD), exportando os dados obtidos para uma folha Excel. Este 

cálculo assume os seguintes pressupostos e modelos de cálculo: 

 Considerar dias completos (24h) 

 Pelo menos a totalidade de 1 dia útil, sendo o normal ter cerca de 5/6 dias 

 Valor final a considerar será a média entre os dias úteis e o fim de semana 

(sábado e domingo), na proporção de 5/7 e 2/7 respetivamente; 

 Em estradas que não tenham separador e com 2 sentidos, contabiliza-se o 

tráfego em ambos sentidos; 

 Em estradas que tenham separador, contabiliza-se o tráfego que circula 

no sentido em está o posto; 

 Em entroncamentos, cruzamentos e rotundas, é o eixo de circulação com 

volume maior que é considerado; 

 Considerar a % de viaturas pesadas; 
 

Após a aferição de todos os dados, é necessário fazer uma extrapolação de 7 dias do valor de 

TMD calculado. Além destes pressupostos, é preciso ter em consideração outros aspetos. Um 

desses aspetos é o facto de existirem locais com bastante sazonalidade, pois em certas alturas do 

ano há locais em que o tráfego é maior que noutras, por exemplo em locais perto de praias o 

tráfego tem tendência a ser superior na época de verão em relação à época de inverno. Também, 

existem zonas em que claramente o tráfego é maior à semana que ao fim-de-semana, e durante a 

semana as horas de maior volume são de manhã cedo e ao final da tarde. Esta situação deve-se 

principalmente à questão de ser nestes horários que as pessoas se deslocam para os seus 

empregos. 
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Na situação em que é calculado o tráfego na zona com traço descontínuo, considera-se o 

tráfego nos dois sentidos uma vez que, os veículos podem, de ambos os sentidos, virar 

diretamente para o posto. No caso de existir traço contínuo considera-se apenas os veículos que 

circulem no sentido em que o posto de combustível está colocado, pois neste caso apenas podem 

virar diretamente os veículos que estão no mesmo sentido do posto, já os veículos que estão no 

sentido oposto, não têm essa possibilidade e só alguns condutores invertem a marcha caso exista 

um entroncamento, cruzamento ou rotunda nas proximidades do posto. 

Para calcular em autoestradas, é necessário em primeiro lugar, consultar o site do (IMT) 

Instituto da Mobilidade e Transportes e utilizar os relatórios presentes no (INIR) Instituto de 

Infraestruturas Rodoviárias. Após esta operação verifica-se o TMDM (Tráfego Médio Diário 

Mensal) que é feito através do cálculo da média anual dos dados recolhidos anteriormente. 

Obtido esse valor, utiliza-se o mesmo para calcular o volume de tráfego. 

Quando se avalia um local próximo e com características semelhantes a um posto já existente 

da Prio, por vezes é tido em consideração o volume vendido desse posto e pode ser utilizado para 

o cálculo da previsão do volume do local. 

 
 
 

 
Figura 4 - Exemplo de colocação da máquina Viacount perto de um local em análise 



 

Figura 5 - Exemplo de uma imagem retirada pelo Google Maps 

Poder de compra concelhio 

O Poder de Compra Concelhio é outro dos fatores considerados para este estudo, pois o 

Departamento considera que este é um fator com bastante importância para o estudo porque 

reflete a capacidade dos cidadãos da região em adquirir bens ou produtos. A empresa dispõe de 

dados num ficheiro excel com os dados do poder de compra de cada município, estes dados estão 

no website pordata.pt e têm a informação dos anos 2013, 2015 e 2017. A classificação deste fator 

é atribuída num dos três intervalos: poder de compra <75%; poder de compra >=75% e <=100%; 

poder de compra >100%. Estas percentagens dizem respeito à média nacional. 

 
Densidade populacional 

Densidade populacional representa a relação existente entre a população e a superfície de um 

território. Para calcular a densidade populacional de uma freguesia, são retirados do Wikipedia os 

seguintes valores referentes à freguesia em estudo: a sua densidade populacional, área total da 

mesma freguesia e número de habitantes. Este fator também é classificado entre três intervalos: 

densidade populacional < 400 hab/km2; densidade populacional >= 400 hab/km2 e <= 1700 

hab/km2; densidade populacional > 1700 hab/km2. 

 

Proximidade a vias arteriais 

Este fator de localização é calculado através do Google Maps. É calculado medindo a distância 

rodoviária desde a via mais próxima ao terreno em estudo, seja uma IC/IP ou Auto-Estrada. Os 

intervalos considerados para esta classificação situam-se: distância < 1,5km; distância >= 1,5km e 

<=4km e distância > 4km. Nos casos em que a distância é superior a 4km, atualmente considera-se 

que não tem muito relevância porque já está bastante afastado local. 

Em algumas situações em que a via está muito próxima ao terreno, pode ser considerado o TMD 

dessa via e fazer parte do cálculo da previsão do volume do posto em questão. 
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Concorrência 

No caso do fator da concorrência mais próxima analisa-se todos os postos que se encontram até 

um raio de 10km. Estes postos são analisados através do Google Earth num ficheiro que contém 

as insígnias com todos os postos a nível nacional. Nesta ferramenta constroem-se raios de 2, 5 e 

10km para visualizar com melhor atenção a proximidade dos postos. A figura seguinte mostra um 

exemplo: 

 

Figura 6 - Exemplo de postos de combustível mais próximos de um local em 
estudo, retirado de Google Earth 

 

Além desta visualização são calculadas as distâncias rodoviária e linear dos postos de 

combustível que se encontram até aos 10km, e contabiliza-se o número total de postos neste  

raio. Há um destaque para os postos ‘de desconto’ (postos de hipermercados como continente) e 

também para os postos Prio mais próximos. A classificação da concorrência é feita com base nos 

intervalos: nº postos de desconto num raio de 10km = 0; nº postos de desconto num raio de 10km 

>0 &<= 2; nº postos de desconto num raio de 10km > 2; 

O Departamento recebe semanalmente um ficheiro que é enviado por parte da Direção Geral 

de Energia e Geologia (DGEG) com os preços atualizados à semana fazendo uma análise aos 

postos e compara-se com o preço mais elevado e mais baixo tanto ao mês como à semana, sendo 

feito para gasóleo simples e gasóleo aditivado. É também feita uma análise ao posto Prio mais 

próximo do terreno, comparando com os postos com preço mais elevado e mais baixo dentro 

deste raio. 
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Figura 7 - Distância Linear e rodoviária entre um local em estudo e um 
posto próximo, retirado do Google Maps 

 
 

Cálculo do volume estimado 

Após a análise dos 6 fatores de localização, já é possível estimar o volume de combustível 

vendido. 

Antes deste cálculo, é importante salientar que é contabilizado o número de abastecimentos, 

conhecidos também por tickets, que equivale à média de vendas de combustível por ano a dividir 

pelo valor médio de abastecimento numa viatura ligeira. Uma vez que nos diversos postos 

existem diferenças significativas quanto ao abastecimento médio, a Prio com base no seu 

histórico escolheu determinados postos de combustível, e assim foi possível calcular a média de 

litros vendidos nos postos, para depois calcular a média geral desses mesmos postos, sendo que o 

valor considerado foi uma média de 17 litros em viaturas ligeiras (valor fornecido pela empresa).  

A seguinte equação permite visualizar o cálculo do nº de abastecimentos: 

 

 

 
Após o resultado anterior consegue-se estimar, para os postos já existentes, a sua taxa de 

captação, que é calculada pelo nº abastecimentos a dividir pelas viaturas quantificadas e é feito 

pela máquina Viacount na altura de contagem do tráfego. Para cada posto de abastecimento é 

possível utilizar a seguinte equação e calcular a sua taxa de captação média para um ano: 
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Para fazer o cálculo do volume recorre-se a uma folha de Excel, onde se coloca o valor do 

Tráfego Médio Diário e nos restantes fatores de localização coloca-se os valores 0 ou 1 conforme 

a situação analisada. Na tabela 2 observa-se um exemplo: 

 
Tabela 2 - Apresentação do Indicador utilizado na Prio 

 

 
Após a introdução dos valores na tabela 2 são estimados 4 valores finais para o volume: 

 

 
Figura 8 - Tabelas com o cálculo dos volumes para um determinado local 
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1- Média linear com fatores independentes da localização urbanística 

Neste caso, calcula-se a média da taxa de captação dos postos que estejam nos mesmos 

intervalos, no que toca a densidade populacional, número de postos de desconto num raio 

próximo, proximidade a vias arteriais e poder de compra. Por exemplo, no caso do fator “poder  

de compra”, será a média da taxa de captação de todos os postos com um poder de compra entre 

75 e 100. A seguinte equação mostra o cálculo do volume de vendas por 100 veículos: 

 

 
2- Análise gráfica 

Nesta situação faz-se uma comparação entre os valores de vendas em litros por 100 veículos de 

cada fator de localização (tipo de localização, poder de compra, densidade populacional, número 

de postos de desconto e proximidade a vias arteriais) com os valores das vendas em litros por 100 

veículos que está no ponto anterior, e são os técnicos da área que calculam e daí resultam as 

taxas de captação. Mais concretamente são as pessoas do Departamento de Expansão que, de 

acordo com o seu conhecimento e prática, atribuem valores a cada um dos fatores de localização 

em vez de serem calculados de forma automática. Através da equação referida anteriormente e 

com o valor das vendas, em litros por 100 veículos, consegue-se obter o valor da taxa de 

captação. 

 

3- Média dos valores do ponto 1 e 2. 

Neste ponto é calculada a média entre o ponto 1 e o ponto 2. 
 
 

4- Cálculo com fatores de localização dependentes da urbanidade 

No último caso é realizado o cálculo da média da taxa de captação dos postos que se localizam 

todos no mesmo tipo de localização com a mesma categoria do fator de localização (proximidade 

a vias arteriais, número de postos discount num raio próximo, densidade populacional e poder de 

compra). Por exemplo, faz o cálculo da média da taxa de captação para os postos situados em 

zonas de transição e com um poder compra superior a 100. 

Nos pontos 1, 2 e 4, a média da taxa de captação dos 5 fatores de localização (tipo de 

localização, proximidade às vias arteriais densidade populacional da freguesia, poder de compra 

concelhio e número de postos discount num raio próximo) é calculada, e como já se tem os dados 

do valor médio de litros e o TMD, é possível calcular os valores diário e anual dos volumes 

previstos. As seguintes equações mostram o cálculo dos volumes: 
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O 17 representa o número médio de litros que foi considerado por cada abastecimento por 

veículos ligeiros, 365 o número de dias num ano, o TMD o tráfego médio diário e TxC a taxa de 

captação. 

O ponto 3 representa a média dos valores que resultam dos pontos 1 e 2. Para além dos valores 

dos quatro pontos, a média para os valores finais nos pontos 3 e 4 também é obtida. 

Normalmente, a média dos pontos 3 e 4 é o que se considera como vendas previstas em metros 

cúbicos por ano. De realçar que estes volumes são previstos para quando as vendas atingirem a 

sua fase de maturidade. 

Para atingir esta fase de maturidade, as vendas terão de percorrer um conjunto de fases que 

segue a seguinte ordem: Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. Este conjunto designa- 

se por ciclo de vida de um produto (SUOMALA, 2004). A fase de Introdução, traduz-se na fase de 

lançamento no mercado e é um período mais lento de crescimento das vendas e de retorno 

financeiro ainda baixo, e inclusive como é necessário alto investimento para lançar o produto no 

mercado, é normal até haver prejuízo financeiro. De seguida vem a fase do Crescimento, e nesta 

fase o produto tem aceitação no mercado e os lucros crescem à medida que a população começa 

a aderir ao produto, em contrapartida, é normal começar a haver concorrência devido aos lucros 

gerados, por isso deve-se continuar a investir para assegurar a liderança do mercado. Atinge-se a 

fase de Maturidade, em que os lucros atingem maior estabilidade, e a sua taxa de crescimento de 

vendas começa a ser menor porque o produto já foi aceite pela maioria dos potenciais 

compradores, convém a empresa tomar medidas preventivas para manter o seu lucro. E por fim a 

fase de declínio, na qual nas vendas e os lucros começam a cair e o produto é ultrapassado ou 

outras inovações são criadas (Suomala, 2004). Com base no estudo do histórico de postos já 

existentes, a empresa ajustou um critério para calcular os 2 primeiros anos de vendas, sendo que 

no 1.º ano estejam abaixo entre 75% e 85% do volume, ou estejam entre os 250 m3 e os 500 m3. 

No 2.º ano, abaixo entre 90 % e 95 % desse volume, ou entre os 500 m3 e os 1000 m3 e por fim 

no 3.º ano atinga 100 % do volume. 

 

Figura 9 - Fases do ciclo de vida de um produto, adaptado de 
(Zelazowski, 2014) 



31  

3.3. Formulação do Problema 
 

A aquisição de experiência e de conhecimento por parte do Departamento de Engenharia nesta 

matéria levou-o a suscitar algumas questões. Após bastante estudo e análise começou-se a 

perceber quais os campos que mereciam mais atenção, e que poderiam ser melhorados de modo 

a conseguir obter previsões mais credíveis. 

De acordo com Sheikh (2008), as organizações devem continuamente reinventar e atualizar os 

seus conhecimentos. Isso exige que elas se envolvam repetidamente no lado da oferta e no lado 

da procura de atividades de conhecimento. Para isso, a organização deve encontrar maneiras 

eficazes de traduzir a sua experiência contínua em criação de conhecimento comum e, depois 

usar esse conhecimento para sua vantagem. 

Foram delineados quatro objetivos a atingir de modo a melhorar o processo de previsão de 

volumes: 

1º - Perceber se os 6 fatores utilizados atualmente na previsão influenciam significativamente a 

previsão; 

2º - Estudar novos fatores que não são utilizados no processo atual e perceber se têm alguma 

influência. Os fatores a ser analisados são: a velocidade máxima da via pertencente ao local, se 

está situado em rotunda, reta ou cruzamento, o nº de sentidos da via, nº de vias a circular no 

local, o tráfego médio diário (TMD) da via arterial mais próxima, nº faixas na via, se a via tem  

traço continuo ou descontinuo, e em caso de traço continuo quanto tem de percorrer para 

inverter a marcha. 

3º - Perceber se os intervalos utilizados para aplicar os pontos de corte de modo a estimar o 

volume também são os mais corretos e, caso não sejam, encontrar intervalos que façam mais 

sentido. 

4º - Perceber se a atribuição dos grupos aos locais, como sendo urbano, de transição ou estrada 

nacional é o que faz mais sentido. Neste momento, não há uma certeza de que as 3 atribuições a 

considerar são as mais indicadas ou se devem ser considerados mais ou menos grupos. Esta 

questão tem levantado algumas reticências entre os membros da equipa que, por vezes, têm 

dúvidas sobre qual o grupo a que deve pertencer o local que estão a analisar. O objetivo passa 

por, após realização do estudo e da identificação dos fatores de localização e dos intervalos a que 

correspondem os locais em questão, eles serem atribuídos automaticamente a um grupo 

conforme as características que apresenta. Ou seja, cada grupo passar a ter parâmetros 

estabelecidos. 
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Alguns destes dados já existem no histórico do sistema e nesse caso é apenas necessário 

organizar a informação, mas a maioria não existe e é necessário pesquisar e tratar os respetivos 

dados. 

No final do estudo, ao se identificar melhorias ao processo atual pretende-se que esta base de 

dados, depois de trabalhada, sirva de input a um novo modelo matemático. 

3.4. Planos de Trabalhos 
 

De modo a cumprir as questões descritas no tópico anterior, encontraram-se formas de fazer 

cumprir todos os objetivos propostos. 

Em primeiro lugar, pesquisou-se os programas informáticos mais apropriados à análise 

estatística dos dados e chegou-se à conclusão que os mais apropriados seriam o SPSS (IBM Corp. 

Released 2018) e R (R Core Team, 2021). 

Para caracterizar as variáveis em estudo foram utilizadas as medidas descritivas mínimo, 

máximo, média e desvio-padrão (variáveis quantitativas) e frequências absolutas e relativas 

(variáveis qualitativas). 

Para identificar os fatores que influenciam o volume total de vendas foi utilizado o Método de 

Regressão Linear (utilizaram-se modelos simples e múltiplos). Faz-se a verificação e validação dos 

pressupostos para a realização dos modelos (normalidade e homogeneidade dos resíduos)  

através da observação dos gráficos de distribuição dos resíduos e dos gráficos dos resíduos 

estandardizados vs. resíduos preditos pelo modelo. É ainda verificada a existência de resíduos 

outliers através da análise dos valores dos resíduos estandardizados – irá ser considerado como 

outlier valores superiores a 2, em valor absoluto (Marôco, 2011). 

Para a definição de pontos de corte para a categorização da densidade populacional, do poder 

de compra, da distância à via arterial e do número de postos discount a menos de 10 km serão 

utilizadas árvores de regressão. Estes modelos permitem a obtenção de subconjuntos de uma 

variável independente cada vez mais homogéneos em relação à variável resposta (volume de 

vendas), mediante sucessivas divisões binárias no conjunto de dados (Pianuccia & Pitomboa, 

2019). As árvores de regressão foram realizadas com o package rpart (Therneau & Atkinson, 

2019), disponível no R. 

Para a definição de grupos uniformes em relação às caraterísticas dos postos é realizada uma 

análise de clusters com a função TwoStep Cluster disponível no SPSS. Esta análise permite a 

definição de grupos com caraterísticas semelhantes relativamente a variáveis contínuas e 

categóricas. Foi utilizada a seleção automática do número de clusters (IBM SPSS Knowledge 

Center). 
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3.5. Recolha de Dados 
 

Como descrito nos tópicos anteriores, este caso de estudo tem como principal objetivo avaliar 

e identificar fatores que contribuem para prever os volumes de combustível dos postos de 

abastecimento da Prio. Para este efeito, primeiro analisaram-se os dados das vendas anuais de 

2019 dos postos da Rede Própria da Prio e depois utilizaram-se os métodos de análise de dados 

para mostrar as tendências. 

Os dados escolhidos para fazer a análise foram o histórico das vendas no ano de 2019 em 

volume de combustível por metros cúbicos. Foram escolhidos estes dados por serem dos mais 

recentes, e desconsiderou-se o ano de 2020 por ser um ano atípico em termos de vendas. 

Na tabela 3 estão demonstrados os postos que foram analisados: 
 

Tabela 3 - Postos Prio analisados no estudo 
 

Código Postos Rede Prio 

P002 PA Aguada Baixo E  P024 PA Estarreja  P056 PA Arroja 

P003 PA Aguada Baixo O P026 PA Damaia P057 PA Castanheira Ribatejo 

P005 PA Vale Cambra P027 PA Alenquer P058 PA Coimbra P. Verde 

P006 PA Paços Ferreira P029 PA Amares [CC 036] P059 PA Guimarães 

P007 PA Maia Pedrouços P030 PA Óbidos P061 PA Borba S 

P008 PA Tavira P031 PA Ourém P062 PA Borba N 

P009 PA Maia Via Diagonal P032 PA Trajouce P066 PA Famões 

P010 PA Póvoa Varzim P033 PA Grândola P068 PA Vialonga 

P011 PA Vagos P034 PA Canelas P069 PA Alvide 

P012 PA Taveiro P037 PA Entroncamento P070 PA Matosinhos-Norauto 

P013 PA Braga Fojo S P038 PA Faro P072 PA Castanheira Truck 

P016 PA Santo Tirso P042 PA Guia P074 PA Verdemilho (Aveiro) 

P017 PA Vila das Aves P043 PA Caxinas P080 PA Barreiro - Palhais 

P018 PA Fiães P044 PA Portalegre P801 PA Oeiras 

P019 PA Porto P045 PA Lisboa Av. Roma P802 PA Algés 

P020 PA VN Gaia N222 P050 PA Fernão Ferro P803 PA Trafaria 

P021 PA Alverca P051 PA Nazaré P804 PA Alcantarilha 

P022 PA Gafanha Nazaré P054 PA Viseu P805 PA Amora 

P023 PA Avanca P055 PA Altura P806 PA Montijo 
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Foram considerados um total de 89 postos da Rede Própria da Prio. Inicialmente foram 

recolhidos dados de todos os postos da Rede Própria, mas houve um número reduzido de casos 

em que os dados não eram suficientes ou existiam situações particulares nesses postos que 

dificultavam a sua análise e comparação com os restantes postos, e por esses motivos foram 

desconsiderados das respetivas análises. Os combustíveis vendidos na maioria deles são o 

Gasóleo Simples, Gasolina 95, Top Diesel e Top 95. Também estão presentes num número 

reduzido, Gasóleo Agrícola, GPL Auto, ADBLUE e ECO DIESEL. 

Ao analisar as vendas do ano de 2019, Top Diesel foi o combustível que mais vendeu com um 

valor de 61,2%, de seguida Gasóleo Simples com 18,1%, depois Top 95 Gasolina a registar 12,7% e 

Gasolina 95 com 5,7%. Quanto aos combustíveis presentes em pequena escala, segue-se GPL Auto 

com 1,3%, ADBLUE com 0,2%, e por último ECO DIESEL a representar apenas 0,04 % do total. Para 

cada posto recolheram-se os dados que correspondem a cada um dos fatores de localização 

atuais, bem como das novas variáveis a ser analisadas. Foi organizado um ficheiro em Excel para 

facilitar o estudo, inserindo-se em cada linha o nome e respetivo código de cada posto, e em cada 

coluna as variáveis e os respetivos valores para cada posto. Em anexo encontram-se 

exemplos das tabelas que podem ser visualizadas. 

P830 PA Benavente O 

P831 PA Tremoceira E 

P832 PA Tremoceira O 

P833 PA Mealhada E 

P834 PA Mealhada O 

P835 PA S.João Ver E 

P836 PA S.João Ver O 

P837 PA Vilar Formoso N 

P840 PA Covilhã O 

P841 PA Alfeizerão 

 

P819 PA Braga Real 

P820 PA Portela Padeiras 

P821 PA VN St. André 

P822 PA Torres Novas N 

P823 PA Torres Novas S 

P824 PA Marco Grilo 

P825 PA Lagoa N 

P826 PA Lagoa S 

P827 PA Albergaria-a-Velha E 

P828 PA Albergaria-a-Velha O 

P829 PA Benavente E 

 

P807 PA Vila Amelia N 

P808 PA Vila Amelia S 

P809 PA Vila Chã 

P811 PA Rio Maior O 

P812 PA Fão 

P813 PA Barqueiros 

P814 PA Barroselas 

P815 PA Porto Alto N 

P816 PA Porto Alto S 

P817 PA Braga Maximinos E 

P818 PA Braga Maximinos O 
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3.6. Resultados 

3.6.1. Análise descritiva 
 

Nesta secção são apresentados os resultados da análise descritiva de todas as variáveis 

analisadas neste trabalho. 

As variáveis atuais, densidade populacional da freguesia, poder de compra concelhio, distância 

à via arterial e postos de desconto num raio de 10km e o tráfego médio diário foram consideradas 

variáveis quantitativas e a localização variável qualitativa nominal. 

Nas novas variáveis em estudo, o tráfego médio diário da autoestrada mais próxima, o tipo de 

via, o nº de vias do lado do posto e do lado oposto, a distância para inversão de marcha e a 

velocidade máxima permitida foram consideradas variáveis quantitativas, por outro lado, o tipo 

de posto, a localização, o sentido da via e o traço da via foram consideradas variáveis qualitativas 

nominais. 

Nos testes estatísticos, considerou-se o valor de 5% como nível de significância, ou seja, as 

diferenças e associações foram consideradas estatisticamente significativas sempre que o valor de 

significância (p) foi menor que 0.05. 

Esta amostra inclui 89 postos de venda de combustíveis com um volume médio de vendas de 

3,313,992 litros, em 2019. A maioria dos postos está situada em concelhos com poder de compra 

abaixo da média nacional (74.1% têm poder de compra inferior a 100), em freguesias com 

densidade populacional até 1700 habitantes por km2 (73.0%). Dos 89 postos analisados, 34.8% 

estão situados em locais classificados como urbanos, 18.0% em estradas nacionais e 47.2% em 

locais de transição. A distância média dos postos à via arterial mais próxima é de 5.5 km: 7.9% dos 

postos estão a menos 1.5 km da via arterial mais próxima, 40.4% até 3.99 km e 51.7% a 4 km ou 

mais (sem via arterial). O tráfego médio diário (TMD) da via onde o posto está situado era de 8922 

veículos, em 2019. A maioria dos postos (76.4%) tem mais de 2 postos discount a menos de 10 km 

(Tabela 4). 

 

Figura 10 - Representação do Total de Vendas por nº do Posto 
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Tabela 4 - Análise descritiva das variáveis vendas, densidade, localização, distância à via 
arterial, tráfego médio diário e número de postos de desconto(N=89) 

 
Variáveis  min-max Média (DP)  Categorias n (%) 

Vendas 2019 (litros)  141,661.7 - 3,313,992.1    
  11,168,327.1 (1,999,554.3)    

Tráfego Médio Diário (nº veíc.)  2234.0 - 32,293.0 8922.4 (5287.0)    

Poder de compra do Concelho  70.9 - 219.6 97.0 (21.9)  < 75 6 (6.7%) 
(percentagem (1))     75 - 100 60 (67.4%) 
     > 100 23 (25.8%) 
Densidade populacional da  26.0 - 16934.8 1562.2 (2427.8)  <400 42 (47.2%) 
freguesia (hab./km2)     400 - 1700 23 (25.8%) 
     > 1700 24 (27.0%) 
Distância à via arterial (km)  0.0 - 53.1 5.5 (6.3)  < 1.5 7 (7.9%) 
     1.5 - 3.9 36 (40.4%) 
     Sem via arterial (≥ 4) 46 (51.7%) 

Localização (Engenharia)     Urbano 31 (34.8%) 
     Transição 42 (47.2%) 
     Estrada Nacional 16 (18.0%) 
Nº de postos em desconto num  0 - 15 4.9 (3.1)  0 2 (2.2%) 
raio de 10 km     1 - 2 19 (21.3%) 
     > 2 68 (76.4%) 
(1) percentagem comparativamente à média nacional (100). 

 
 
 
 

Figura 11 - Percentagens por categorias da distância à via arterial mais próxima e 
tipo de grupo 

 

 

Figura 12 - Percentagens por categorias do poder de compra concelhio e densidade populacional da 
freguesia 
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A maior parte dos postos são postos simples (73.0%), estão situados em retas (73.0%), em vias 

com sentido duplo (93.3%), tem uma via do lado do posto (69.7%), tem uma via do lado oposto ao 

posto (80.2%). Cerca de 3 em cada 4 (74.2%) estão em vias com velocidade máxima permitida de 

50 km/h. Em média, o tráfego médio diário da autoestrada mais próxima do posto era de 32,373 

veículos (Tabela 5). 

Tabela 5 - Análise descritiva das variáveis tipo de posto, localização, sentido da via, número de vias, traço na 
via, distância para inversão de marcha e velocidade máxima permitida (N =89) 

 
 

Variáveis Categorias n % 

Tipo de posto Simples 65 73.0% 
 Duplo 24 27.0% 

Localização Rotunda 8 9.0% 
 Cruzamento 16 18.0% 
 Reta 65 73.0% 

Sentido da via Único 6 6.7% 
 Duplo 83 93.3% 

Nº de vias ao lado do posto (1) 1 62 69.7% 
 2 24 27.0% 
 3 2 2.2% 
 4 1 1.1% 

Nº de vias opostas ao posto 0 6 7.4% 
(exclui postos em rotundas) 1 65 80.2% 
 2 9 11.1% 
 4 1 1.2% 
Traço na via Descontínuo 44 57.9% 
(em vias com duplo sentido) Contínuo (ou separador central) 32 42.1% 
Distância para inversão de marcha (m) Mínimo - máximo 130 - 6500 
(em vias com traço contínuo) Média (DP) 1205.8 (1469.3) 
Velocidade máxima permitida na via (km/h) 30 3 3.4% 
 50 66 74.2% 
 60 2 2.2% 
 70 15 16.9% 
 80 2 2.2% 
 90 1 1.1% 
TMD da autoestrada mais próxima do 
posto 

Mínimo - máximo 2389 - 155199 

(em 2019) Média (DP) 32,372.8 (30403.4) 
(1) no caso das rotundas foi considerado o número de vias da rotunda. 

 

Figura 13 - Percentagens por tipo de localização e por nº de vias do lado do posto 
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Variáveis independentes 

Coeficientes de regressão 

Estandardizados Não 
p R2 

3.6.2 Fatores que influenciam o volume de vendas (variáveis atuais) 
 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o 

volume de vendas (em milhares de litros). O poder de compra no concelho (β = 0.198, B = 15.044, p = 

0.034), a densidade populacional na freguesia (β = 0.697, B = 0.468, p < 0.001) e o tráfego médio 

diário (β = 0.193, B = 0.063, p = 0.012) são as únicas três variáveis com influência estatisticamente 

significativa no volume de vendas. Os coeficientes de regressão são positivos nas 

3 variáveis, indicando que quanto maior é o poder de compra no concelho, a densidade 

populacional na freguesia e o tráfego médio diário, maior é o volume de vendas. Em conjunto, as 

6 variáveis independentes incluídas no modelo explicam 63.3% (R2 = 0.633) da variabilidade das 

vendas. 

Tabela 6 - Resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o volume de vendas de 2019 (*1000 
litros) 

 
 
 

 
Localização (Engenharia) 

(β) estandardizados (B)  

Urbano vs. Transição(1) -0.166 -577.925 0.072 

Estrada Nacional vs. Transição(1) -0.056 -243.889 0.485 

Poder de compra do Concelho 
(percentagem(2)) 

0.198 15.044 0.034 

Densidade populacional da freguesia 
(hab./km2) 

0.697 0.468 
<0.001 

0.633
 

Distância à via arterial (km) -0.082 -20.807 0.293 

Tráfego Médio Diário (nº veíc.) 0.193 0.063 0.012 

Nº de postos em desconto num raio de 10 km -0.044 -24.847 0.603 
(1) classe de referência: transição; (2) percentagem comparativamente à média nacional (100). 
NOTA: O modelo apresentado foi obtido após exclusão dos casos com resíduos estandardizados 
considerados outliers (resíduos estandardizados > 2 em valor absoluto). Após a exclusão destes casos, os 
resíduos estandardizados do modelo final apresentam distribuição próxima da normal e variâncias 
homogéneas (Anexo I). 

 
 

 
3.6.3. Outros fatores que influenciam o volume de vendas 

 
Para avaliar a influência de outras variáveis no volume de vendas, foram realizados modelos de 

regressão linear simples – cada modelo com cada nova variável como única variável 

independente. Esta primeira análise é justificada pelo facto de algumas variáveis não terem dados 

para todos os postos (número de vias, tipo de traço na via, distância para inversão da marcha), o 

que impossibilita a realização de um modelo múltiplo. A Tabela 7 apresenta os resultados. 

Os resultados demonstram que as novas variáveis TMD da autoestrada mais próxima (β = 

0.567, B = 0.037, p < 0.001), tipo de posto (β = -0.205, B = -920.603, p = 0.053), localização na via 
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(Rotunda vs. reta: β = 0.337, B = 2342.989, p = 0.002) e número de vias do lado do posto (β = 0.322, B = 

1100.401, p = 0.002) têm influência estatisticamente significativa (ou próxima da significância 

estatística) no volume de vendas. Assim, estas variáveis serão consideradas num novo modelo de 

regressão linear múltiplo, juntando as variáveis analisadas na secção anterior – os resultados são 

apresentados na secção seguinte. 

Tabela 7 - Resultados dos modelos de regressão linear simples (novas variáveis) para o volume de vendas de 
2019 (*1000 litros) 

 
 
 

 (β) (B)  

TMD da autoestrada (nº veículos) 0.567 0.037 <0.001 0.321 

Tipo de posto 

Duplo vs. simples (1) 

 
-0.205 

 
-920.603 

 
0.053 

0.042 

Localização na via    0.111 

Rotunda vs. reta(2) 0.337 2342.989 0.002  

Cruzamento vs. reta(2) 0.044 228.862 0.668  

Sentido da via     

Duplo vs. único(3) -0.068 -540.737 0.525 0.005 

Nº de vias do lado do posto 0.322 1100.401 0.002 0.104 

Nº de vias do lado oposto 0.047 153.067 0.676 0.002 

Traço na via    0.008 

Contínuo vs. descontínuo(4) 0.089 305.205 0.445  

Distância para inversão de marcha (m) 0.197 0.195 0.288 0.039 

Velocidade máxima permitida (km/h) 0.067 12.927 0.535 0.004 
(1) classe de referência: posto simples; (2) classe de referência: reta; (3) classe de referência: único; (4) classe  
de referência: descontínuo. 

 
 
 

 
        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - Gráfico de Dispersão entre o TMD da autoestrada mais próxima e o respetivo volume vendido 
para cada posto 
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Coeficientes de regressão 
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Estandardizados Não 

p R2 

 
 

3.6.4. Fatores que influenciam o volume de vendas (atuais e novos) 
 

Os resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o volume de vendas (variável 

dependente) com as variáveis atuais e novas (variáveis independentes) apresentam-se na Tabela 

8. 

Tabela 8 - Resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o volume de vendas de 2019 - variáveis 
"atuais" e “novas" (*1000 litros) 

 
 
 

 
Localização (Engenharia) 

(β) estandardizados (B)  

Urbano vs. Transição (1) -0.258 -1002.927 0.001 

Estrada Nacional vs. Transição (1) -0.048 -227.485 0.473 

Poder de compra do Concelho (percentagem 
(2)) 

0.100 8.299 0.222 

Densidade populacional da freguesia 0.240 0.179 0.009 
(hab./km2)    

Distância à via arterial (km) -0.163 -46.488 0.016 

Tráfego Médio Diário (nº veíc.) 0.245 0.096 <0.001 0.772 

Nº de postos em desconto num raio de 10 km 0.019 11.469 0.784 

TMD da autoestrada (nº veículos) 0.433 0.026 <0.001 

Tipo de posto    

Duplo vs. simples (3) -0.036 -148.758 0.593 

Localização na via    

Rotunda vs. reta (4) 0.203 1256.260 0.007 

Cruzamento vs. reta (4) -0.097 -472.029 0.176 

Nº de vias do lado do posto 0.232 719.169 0.004 
(1) classe de referência: transição; (2) percentagem comparativamente à média nacional (100); (3) classe de 
referência: posto simples; (4) classe de referência: reta; 
NOTA: O modelo apresentado foi obtido após exclusão dos casos com resíduos estandardizados 
considerados outliers (resíduos estandardizados > 2 em valor absoluto). Após a exclusão destes casos, os 
resíduos estandardizados do modelo final apresentam distribuição próxima da normal e variâncias 
homogéneas (Anexo II). 
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Os resultados levam a concluir que as variáveis seguintes influenciam significativamente o 

volume de vendas (p < 0.05): 

 Localização (Engenharia) – os locais urbanos têm um volume de vendas mais baixo do que 

os de transição (β = -0.258, B = -1002.927, p = 0.001); 

 Densidade populacional da freguesia – o volume de vendas aumenta com o aumento da 

densidade populacional (β = 0.240, B = 0.179, p = 0.009); 

 Distância à via arterial – quanto menor é a distância à via arterial, maior é o volume de 

vendas (β = -0.163, B = -46.488, p = 0.016); 

 Tráfego médio diário na via – o volume de vendas aumenta com o aumento do tráfego 

médio diário (β = 0.245, B = 0.096, p < 0.001); 

 TMD da autoestrada mais próxima – o volume de vendas aumenta com o aumento do 

tráfego médio diário (β = 0.433, B = 0.026, p < 0.001); 

 Localização na via – os postos localizados em rotundas têm um volume de vendas mais alto 

do que os postos localizados em reta (β = 0.203, B = 1256.260, p = 0.007); 

 Número de vias do lado do posto – o volume de vendas aumenta quando aumenta o 

número de vias do lado do posto (β = 0.232, B = 719.169, p = 0.004). 

Em conjunto, as 10 variáveis independentes incluídas no modelo explicam 77.2% (R2 = 0.772) 

da variabilidade do volume de vendas. 

 
 

3.6.5. Recategorização dos intervalos 
 

Para definir novas categorias para as variáveis, densidade populacional, poder de compra, 

distância à via arterial e número de postos com desconto a menos de 10 km foram utilizadas 

árvores de regressão e modelos de regressão linear. As árvores de regressão, com o volume de 

vendas (em milhares de litros) como variável dependente, permitiram a definição de pontos de 

corte para as novas categorias. Com base nos resultados destas análises, foram definidas duas 

novas categorizações: uma com duas categorias (1 ponto de corte) e outra com 3 categorias (2  

pontos de corte). Posteriormente, a capacidade preditiva das novas categorizações e da 

categorização original foram avaliadas através do R2, que se obtém com modelos de regressão 

linear. Os resultados apresentam-se nas secções seguintes. 
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Densidade populacional da 
freguesia (hab./km2) 

N 
Vendas em 2019 (*1000 litros) 

Média (DP) R2 

3.6.5.1. Densidade populacional da freguesia 
 

A árvore de regressão com a densidade populacional da freguesia (hab./km2) como variável 

independente e o volume de vendas (em milhares de litros) como variável dependente é 

apresentada na Figura 16. 
 

. 

Figura 15 - Árvore de Regressão com a densidade populacional da freguesia (hab/km2) como variável 
independente e o volume de vendas (em milhares de litros) como variável dependente 

NOTA: no retângulo do topo é apresentada a média global do volume de vendas e o número total de postos (n = 89). Nos 
outros retângulos é apresentada a média do volume de vendas, o número e a percentagem de postos em cada subgrupo. 

 
 

Com base nos pontos de corte encontrados na árvore, foram definidas duas novas 

categorizações para a variável densidade populacional: <2571 | ≥2571 (R2 = 0.186) e <1104 | 

1104-2570 | ≥2571 (R2 = 0.205). Ambas as categorizações conseguem ter maior capacidade de 

previsão que a categorização original (R2 = 0.142) (Tabela 9). 

Tabela 9 - Categorizações da densidade populacional da freguesia (hab/km2) para prever o volume de 
vendas em 2019 (*1000 litros) 

 

Categorização original  

< 400 42 2924.7 (1382.9) 0.142 

444 - 1700 23 2746.8 (1899.0)  

> 1700 24 4538.8 (2505.0)  

Novas categorizações 

2 categorias 

   

< 2571 71 2881.8 (1530.6) 0.186 

≥ 2571 18 5018.8 (2681.8)  

3 categorias    

< 1104 52 2739.0 (1388.6) 0.205 

1104 - 2570 13 3518.9 (1992.2)  

≥ 2571 18 5018.8 (2681.8)  
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Poder de compra do Concelho 
N 

Vendas em 2019 (*1000 litros) 
R2 

3.6.5.2 Poder de Compra 

 
A árvore de regressão com o poder de compra (percentagem em relação à média nacional) 

como variável independente e o volume de vendas (em milhares de litros) como variável 

dependente é apresentada na Figura 17. 

Figura 16 - Árvore de Regressão com o poder de compra (percentagem em relação à média nacional) como 
variável independente e o volume de vendas (em milhares de litros) como variável dependente 

NOTA: no retângulo do topo é apresentada a média global do volume de vendas e o número total de postos (n = 89). Nos 
outros retângulos é apresentada a média do volume de vendas, o número e a percentagem de postos em cada subgrupo. 

 

Com base nos pontos de corte encontrados na árvore, foram definidas duas novas 

categorizações para a variável poder de compra: <98 | ≥98 (R2 = 0.187) e <87 | 88-125 | ≥126 (R2 

= 0.225). Ambas as categorizações têm maior capacidade preditiva do que a categorização original 

(R2 = 0.175) (Tabela 10). 

Tabela 10 - Categorizações do poder de compra (percentagem em relação à média nacional) para  a 
previsão do volume de vendas em 2019 (*1000 litros) 

 
 

(percentagem (1)) 

Categorização original 

 Média (DP)  

< 75 6 1806.6 (718.4) 0.175 

75 - 100 60 2957.9 (1579.9)  

> 100 23 4636.1 (2527.5)  

Novas categorizações 

2 categorias 

   

< 98 58 2684.8 (1229.0) 0.187 

≥ 98 31 4491.1 (2580.9)  

3 categorias    

< 87 30 2224.8 (1051.9) 0.225 

88 - 98 28 3177.7 (1230.2)  

≥ 98 31 4491.1 (2580.9)  
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Distância à via arterial 
N 

Vendas em 2019 (*1000 litros) 
R2 

3.6.5.3. Distância à via arterial 
 

A árvore de regressão com a distância à via arterial (km) como variável independente e o 

volume de vendas (em milhares de litros) como variável dependente é apresentada na Figura 18. 

 

 
Figura 17 - Árvore de Regressão com a distância à via arterial (km) como variável independente e o volume 

de vendas (em milhares de litros) como variável dependente. 

NOTA: no retângulo do topo é apresentada a média global do volume de vendas e o número total de postos (n = 89). Nos 
outros retângulos é apresentada a média do volume de vendas, o número e a percentagem de postos em cada subgrupo. 

 

Com base nos pontos de corte encontrados na árvore, foram definidas duas novas 

categorizações para a variável distância à via arterial: <4.2 | ≥4.2 (R2 = 0.065) e <2.1 | 2.1-4.1 | 

≥4.2 (R2 = 0.075). Comparativamente com a categorização original (R2 = 0.064), a solução com 

duas categorias tem capacidade preditiva semelhante e a solução com 3 categorias ligeiramente 

superior (Tabela 11). 

Tabela 11 - Categorizações da distância à via arterial (km) para a previsão do volume de vendas em 2019 
(*1000 litros) 

 
 

(km) 

Categorização original 

 Média (DP)  

< 1.5 7 3794.2 (3514.3) 0.064 

1.5 - 4 35 3841.1 (2247.4)  

> 4 46 2828.4 (1320.7)  

Novas categorizações 

2 categorias 

   

< 4.2 46 3804.0 (2396.7) 0.065 

≥ 4.2 43 2789.8 (1295.5)  

3 categorias    

< 2.1 19 4137.5 (2734.2) 0.075 

2.1 - 4.1 27 3569.4 (2151.3)  

≥ 4.2 43 2789.8 (1295.5)  
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Número de postos com desconto 
N 

Vendas em 2019 (*1000 litros) 
R2 

3.6.5.4. Número de postos de desconto a menos de 10km 
 

A árvore de regressão com o número de postos de desconto a menos de 10 km como variável 

independente e as vendas em volume (milhares de litros) como variável dependente está 

demonstrada na Figura 19. 

 

Figura 18 - Árvore de Regressão com o número de postos com desconto a menos de 10 km como variável 
independente e o volume de vendas (em milhares de litros) como variável dependente 

NOTA: no retângulo do topo é apresentada a média global do volume de vendas e o número total de postos (n = 89). Nos 
outros retângulos é apresentada a média do volume de vendas, o número e a percentagem de postos em cada subgrupo. 

 

Com base nos pontos de corte encontrados na árvore, foram definidas duas novas 

categorizações para a variável número de postos: <7 | ≥7 (R2 = 0.094) e <4 | 4-6 | ≥7 (R2 = 0.104). 

Ambas as categorizações têm maior capacidade preditiva do que a categorização original (R2 = 

0.005) (Tabela 12). 

Tabela 12 - Categorizações do número de postos com desconto a menos de 10 km para a previsão do 
volume de vendas em 2019 (*1000 litros) 

 
 

a menos de 10 km 

Categorização original 

 Média (DP)  

0 2 2789.1 (419.7) 0.005 

1-2 19 3107.6 (1530.8)  

> 2 68 3387.1 (2143.2)  

Novas categorizações 

2 categorias 

   

< 7 61 2901.6 (1580.5) 0.094 

≥ 7 28 4212.4 (2501.8)  

3 categorias    

< 4 36 2700.5 (1369.2) 0.104 

4 - 6 25 3191.3 (1833.8)  

≥ 7 28 4212.4 (2501.8)  



46  

Variáveis na 
Cluster 1 
(n = 29) 

Cluster 2 
(n = 60) 

análise de clusters 

3.6.6. Novas Classificações dos Postos 
 

Para encontrar uma nova classificação para os postos, alternativa à classificação “Urbano” / 

“Transição” / “Estrada nacional”, foi realizada uma análise de clusters que agrupou as variáveis TMD, 

poder de compra do Concelho, densidade populacional da freguesia, número de postos em 

desconto num raio de 10 km, tipo de posto, localização na via, sentido da via, número de vias ao 

lado do posto, velocidade máxima permitida na via e TMD da autoestrada que está mais perto do 

posto. A tabela 13 apresenta os resultados. 

Tabela 13 - Clusters e caracterização dos 2 clusters obtidos na análise de clusters 
 

 
análise de clusters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) percentagem comparativamente à média nacional (100); (2) valor de significância do Teste do Qui- 
quadrado; 
(3) valor de significância do Teste T de Student. 

 
 
 

Tabela 14 - Clusters e caracterização dos 2 clusters obtidos na análise de clusters 
 
 
 

 M (DP) ou n (%) M (DP) ou n (%) p 

Volume de vendas (milhares de litros) 4011.5 (2550.1) 2976.8 (1588.2) 0.052 (1) 

Localização (Engenharia)   < 0.001 (2) 

Urbano 19 (65.5%) 12 (20.0%)  

Transição 8 (27.6%) 34 (56.7%)  

Estrada Nacional 2 (6.9%) 14 (23.3%)  
(1) valor de significância do Teste T de Student. (2) valor de significância do Teste do Qui-quadrado; 

Cluster 1 Cluster 2  
Variáveis na (n = 29) (n = 60) 
 M (DP) ou n (%) M (DP) ou n (%) p 

Tráfego Médio Diário (nº veíc.) 9604.9 (4487.2) 8592.6 (5638.8) 0.400 (3) 

Poder de compra do Concelho (percentagem (1)) 109.9 (30.9) 90.8 (11.8) 0.003 (3) 

Densidade populacional da freguesia (hab./km2) 3133.3 (3507.9) 802.9 (1073.3) 0.001 (3) 

Distância à via arterial (km) 5.1 (9.5) 5.6 (4.0) 0.723 (3) 

Nº de postos em desconto num raio de 10 km 6.1 (3.6) 4.4 (2.6) 0.032 (3) 

Tipo de posto Simples 29 (100.0%) 36 (60.0%) < 0.001(2) 

Duplo 0 (0.0%) 24 (40.0%)  

Localização na via Rotunda 8 (27.6%) 0 (0.0%) < 0.001(2) 

Cruzamento 16 (55.2%) 0 (0.0%)  

Reta 5 (17.2%) 60 (100.0%)  

Sentido da via Único 6 (20.7%) 0 (0.0%) 0.001(2) 

Duplo 23 (79.3%) 60 (100.0%)  

Nº de vias ao lado do posto 1.8 (0.7) 1.1 (0.4) < 0.001 (3) 

Velocidade máxima permitida na via (km/h) 50.0 (7.6) 56.0 (10.9) 0.003 (3) 

TMD da autoestrada mais próxima do posto 47261.0 (41677.6) 25176.9 (19818.2) 0.010 (3) 
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A análise levou à identificação de 2 clusters (Tabela 13, Tabela 14 e Tabela 15): Cluster 1 

composto por 60 postos e Cluster 2 composto por 29 postos. A caraterização e comparação dos 2 

clusters leva à seguinte definição do perfil de cada cluster: 

 Cluster 1 – postos situados maioritariamente em locais urbanos (65.5%), em concelhos com 

mais poder de compra e maior densidade populacional; postos simples (100%), 

maioritariamente situados em cruzamentos ou rotundas (82.8%), em vias de sentido duplo 

(79.3%), com um maior número de vias do lado do posto (M = 1.8) e com velocidade máxima 

permitida mais baixa (m = 50.0); situados em locais com um número maior de postos de 

desconto num raio de 10 km (M = 6.1) e com maior TMD na autoestrada mais perto do posto 

(M = 47261.0). 

 Cluster 2 – postos situados maioritariamente em locais de transição ou estradas nacionais 

(80.0%), em concelhos com menos poder de compra e menor densidade populacional; 

maioritariamente postos simples (60%), mas com maior percentagem de postos duplos do que 

o Cluster 1 (40% vs. 0%); postos situados em retas (100%), em vias com sentido duplo (100%), 

com um menor número de vias do lado do posto (M = 1.1) e com velocidade máxima permitida 

mais alta (m = 56.0); situados em locais com um menor número de postos em desconto num 

raio de 10 km (M = 4.4) e com menor TMD na autoestrada mais próxima do posto (M = 

25176.9). 

Relativamente ao tráfego médio diário (p = 0.400) e à distância à via arterial (p = 0.723) não 

foram registadas diferenças que fossem estatisticamente significativas. 
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Tabela 15 - Caracterização dos clusters obtidos na análise de clusters 
 
 

Cluster 1 
(n = 29) 

Cluster 2 
(n = 60) 

Maioritariamente em 
locais urbanos (65.5%) 

Maioritariamente em locais de 
transição e estradas nacionais (80.0%) 

Maior poder de compra 
(M = 109.9) 

Menor poder de compra 
(M = 90.8) 

Maior densidade populacional 
(M = 3133.3) 

Menor densidade populacional 
(M = 802.9) 

Mais postos em desconto num raio de 10 km 
(M = 6.1) 

Menos postos em desconto num raio de 10 km 
(M = 4.4) 

Postos simples (100%) 
Postos simples (60%) e 
postos duplos (40%) 

Maioritariamente em rotundas e cruzamentos 
(82.8%) 

Postos situados em retas 
(100%) 

Em vias com sentido único (20.7) e 
duplo (79.3%) 

Postos em vias com sentido duplo 
(100%) 

Maior número de vias do lado do posto 
(M = 1.8) 

Menor número de vias do lado do posto 
(M = 1.1) 

Em vias com velocidade máxima permitida 
mais baixa (M = 50.0) 

Em vias com velocidade máxima permitida 
mais alta (M = 56.0) 

TMD da autoestrada mais próxima do posto 
mais alta (M = 47261.0) 

TMD da autoestrada mais próxima do posto 
mais baixa (M = 25176.9) 

Maior volume de vendas (milhares de litros) 
(4011.5) 

Menor volume de vendas (milhares de litros) 
(2976.8) 

 
 

3.6.7. Modelo para predição da pertença aos clusters 
 

Para a predição da pertença de um determinado posto aos clusters definidos na análise de 

clusters, foi utilizado um modelo de regressão logística com a variável binária “cluster” (0=Cluster 2, 

1=Cluster 1) como variável dependente. Este modelo permitirá estimar a probabilidade de um 

determinado posto pertencer ao cluster 1. Foi utilizado o método de seleção de variáveis 

backward conditional disponível no SPSS de forma a manter no modelo final apenas as variáveis 

com influência significativa (p < 0.05) na variável dependente. Foi também testado o método 

forward conditional, mas este levou a um modelo com menor percentagem de postos 

corretamente classificados. Como variáveis independentes, foram incluídas as variáveis usadas na 

análise de clusters (Tabela 13), com exceção das variáveis “sentido”, “tipo de posto” e “localização 

na via” devido à existência de células com zero no cruzamento com a variável cluster (ver Tabela 13), o 

que levava a erros na estimação dos coeficientes. Os resultados do modelo final são apresentados 

na Tabela 16. 

Das variáveis independentes incluídas no modelo, 3 influenciam significativamente a pertença 

de um posto aos clusters: Densidade populacional da freguesia (B = 0.00057, p = 0.004), Nº de 
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vias do lado do posto (B = 2.959, p < 0.001) e Velocidade máxima permitida na via (B = -0.085, p = 

0.021) (Tabela 16). O modelo com estas 3 variáveis levou à classificação correta de 87.6% dos 

postos (78 em 89): dos postos do Cluster 1, 82.8% foram corretamente classificados e dos postos 

do Cluster 2, 90.0% foram classificados corretamente (Tabela 17). 

 
A partir dos coeficientes da regressão logística, a probabilidade de um determinado posto 

pertencer ao cluster 1 pode ser calculada pela fórmula: 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 
= 

𝟏 
 

 

𝟏 + 𝒆−(−𝟏.𝟐𝟔𝟑 + 𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 × 𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝟕+ 𝐧º 𝐯𝐢𝐚𝐬 × 𝟐.𝟗𝟓𝟗 + 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜 𝐦𝐚𝐱 

×(−𝟎.𝟎𝟖𝟓)) 

 
 
 

Tabela 16 - Modelo de regressão logística para a estimação da probabilidade de um posto pertencer ao 
cluster 1 (variável dependente - cluster: 0 = cluster 2, 1 = cluster 1) 

 

Variáveis independentes 
Coeficiente de 
regressão (B) 

Erro padrão p 

Densidade populacional da freguesia (hab./km2) 0.00057 0.00020 0.004 

Nº de vias do lado do posto 2.959 0.666 <0.001 

Velocidade máxima permitida na via (km/h) -0.085 0.037 0.021 

Constante -1.263   

NOTAS: variável dependente – cluster: 0 = cluster 2, 1 = cluster 1; método backward conditional para selecção de variáveis; 
variáveis incluídas no modelo sem efeito significativo (p > 0.05): Tráfego Médio Diário, Poder de compra do Concelho, 
Distância à via arterial, Nº de postos em desconto num raio de 10 km, TMD da autoestrada mais próxima do posto. 

 
 
 

Tabela 17 - Tabela de classificação do modelo de regressão logística da tabela 13 
 

Cluster 
Cluster predito pelo modelo 

Cluster 1 Cluster 2 
 

Cluster 1 (n = 29) 24 (82.8%)  5 (17.2%) 

Cluster 2 (n = 60) 6 (10.0%)  54 (90.0%) 

Percentagem de clusters corretamente 
classificados 

 87.6% (78 em 89)  
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Coeficientes de regressão 

Variáveis independentes 
Estandardizados Não 
(β) estandardizados (B) 

p R2 

3.6.8. Fatores que influenciam o volume de vendas com a inclusão dos clusters 
 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o 

volume de vendas (variável dependente), com a inclusão dos clusters (definidos na secção 3.6.10) 

como variável independente. Este modelo é equivalente ao da Tabela 8, mas com a variável 

“Cluster” em vez da variável “Localização (Engenharia)”. 

O modelo com a variável Cluster (Tabela 18) tem um R2 de 0.745, inferior ao modelo realizado 

com a anterior variável “Localização (Engenharia)”, cujo R2 era de 0.772 (Tabela 8). Os resultados 

mostram que o Cluster não tem efeito significativo no volume de vendas (β = -0.226, B = -871.168, p = 

0.120). Quanto às restantes variáveis independentes, os efeitos são semelhantes aos encontrados 

no modelo anterior, com exceção da Distância à via arterial que tinha efeito significativo no 

modelo anterior (Tabela 8: β = -0.163, B = -46.488, p = 0.016) e neste modelo tem um efeito próximo 

da significância estatística (β = -0.130, B = -36.210, p = 0.059). 

 

Tabela 18 - Resultados do modelo de regressão linear múltiplo para o volume de vendas de 2019, com a 
inclusão dos clusters, em alternativa à variável "Localização (Engenharia)" (*1000 litros) 

 

Cluster 
 

Cluster 1 vs. Cluster 2(1) -0.226 -871.168 0.120 

Poder de compra do Concelho (percentagem 
(2)) 

0.133 10.681 0.132 

Densidade populacional da freguesia 
(hab./km2) 

0.240 0.175 0.012 

Distância à via arterial (km) -0.130 -36.210 0.059 

Tráfego Médio Diário (nº veíc.) 0.272 0.104 <0.001 

Nº de postos em desconto num raio de 10 km -0.021 -12.603 0.770 0.745 

TMD da autoestrada (nº veículos) 0.396 0.023 <0.001 

Tipo de posto    

Duplo vs. simples (3) -0.028 -112.894 0.687 

Localização na via    

Rotunda vs. reta (4) 0.306 1843.906 0.003 

Cruzamento vs. reta (4) -0.025 -122.742 0.822 

Nº de vias do lado do posto 0.188 569.559 0.025 
(1) classe de referência: Cluster 2; (2) percentagem comparativamente à média nacional (100); (3) classe de 
referência: posto simples; (4) classe de referência: reta; 
NOTA: O modelo apresentado foi obtido após exclusão dos casos com resíduos estandardizados 
considerados outliers (resíduos estandardizados > 2 em valor absoluto). Após a exclusão destes casos, os 
resíduos estandardizados do modelo final apresentam distribuição próxima da normal e variâncias 
homogéneas (Anexo III). 
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4. Conclusões Finais 
 

O projeto desenvolvido na empresa Prio Energy S.A. teve como principal objetivo a melhoria 

do processo de previsão de volumes de vendas de combustível. Após todo o trabalho realizado 

considero que correu bem, conseguido atingir o que foi proposto inicialmente. Por um lado, 

consegui fazer um estudo sobre o modelo utilizado atualmente e também obter melhores 

soluções para o mesmo. 

Durante os 8 meses de estágio acompanhei todo o processo que envolve este projeto, desde a 

deslocação aos locais em estudo para colocação das máquinas de contagem de tráfego e a 

elaboração completa dos relatórios dos vários locais que foram estudados ao longo do período de 

estágio, utilizando as diversas ferramentas como o Microsoft Excel, Google Maps e Google Earth, 

em que ganhei alguma prática na utilização e no domínio de algumas das suas funcionalidades. 

Toda esta fase ajudou-me a percecionar melhor o processo e a desenvolver as minhas 

competências técnicas. 

Em simultâneo, com as tarefas anteriores, fiz o estudo e pesquisa de quais as melhores 

alternativas para atingir os objetivos propostos. Saliento, que esta foi das partes mais difíceis do 

projeto uma vez que inicialmente tive de pesquisar várias ferramentas até perceber quais 

permitiriam alcançar o pretendido. Com esta tarefa, os meus conhecimentos em SPSS e na 

linguagem R aperfeiçoaram-se, em relação ao que já tinha adquirido anteriormente, durante o 

percurso académico. 

Outro das partes em que houve alguma limitação foi na análise e recolha de dados do histórico 

dos postos existentes na empresa, pois alguns dados já eram bastante antigos e os seus valores 

apresentados não eram totalmente fidedignos. 

No que toca aos resultados, no estudo de 89 postos da Rede Própria da Prio, das variáveis que 

são atualmente utilizadas para prever as vendas, demonstrou-se que estas têm uma influência de 

63% sobre elas, o que é um valor bastante aceitável e que o poder de compra concelhio, a 

densidade populacional da freguesia e o tráfego médio diário são as variáveis mais significativas. 

Na análise de novas variáveis que podiam ter influência nas vendas, chegou-se à conclusão que 

existiam variáveis externas que influenciam e no estudo das variáveis atuais juntamente com as 

novas variáveis mostrou-se que em conjunto, influenciam 77% as vendas, ou seja, um valor ainda 

superior ao anterior. Na recategorização dos intervalos utilizados nas variáveis para prever os 

volumes, foram encontrados intervalos com valores bastante mais significativos do que aqueles 
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que são utilizados atualmente. No último objetivo, fiz o agrupamento de postos de combustível 

pelas suas semelhanças no que diz respeito às suas características, e obtive 2 clusters. Além disso, 

encontrei uma fórmula probabilística para perceber qual o cluster que deverá pertencer um novo 

local em estudo. As variáveis que influenciam a probabilidade de pertencer a um determinado 

cluster são a densidade populacional da freguesia, o nº de vias do lado do posto e a velocidade 

máxima permitida na via. Após esta fase, utilizei o mesmo método que foi utilizado para perceber 

a influência das variáveis nas vendas, mas com a substituição da variável localização (urbano, 

transição e estrada nacional) pelos novos clusters 1 e cluster 2, e neste caso, o valor obtido foi de 

74,5% de influência. É um valor muito próximo ao anterior, não havendo um aumento, e que 

acontece devido ao facto de os clusters estarem agrupados pelas características dos postos e não 

pelas vendas de cada um. 

Como propostas futuras, penso que a empresa poderá beneficiar da utilização dos resultados 

alcançados neste projeto. O modelo matemático que atualmente é utilizado para prever volumes 

de vendas poderá ser alterado com base nestes resultados, pois tudo indica que essa alteração 

pode trazer previsões mais fidedignas. Outro ponto, que poderia ajudar, caso fosse possível, seria 

a análise dos postos abandeirados (CODOS e DODOS) de modo a ter uma maior abrangência de 

dados, e daí ainda se conseguir tirar conclusões ainda mais relevantes. 

Em suma, penso que no geral tanto o estágio como o projeto desenvolvido foram etapas 

importantes na minha vida profissional. Pude demonstrar as minhas capacidades e os 

conhecimentos que fui adquirindo ao longo do tempo. Sinto-me valorizado, pois consegui ajudar 

uma empresa a descobrir soluções vantajosas para o seu processo e a criar mecanismos de apoio 

para posteriormente serem implementados. Além destes factos, ajudou-me em termos pessoais 

porque ganhei competências de trabalho, pois senti que foi uma fase em que melhorei bastante 

em termos de organização, autonomia, sentido de responsabilidade e também autoestima pelo 

facto de conseguir colocar em prática aspetos importantes que poderão ser relevantes na minha 

vida profissional. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO I – Ficheiro Excel com os valores de alguns postos nas variáveis atuais 

 
ANEXO II –Ficheiro Excel com a identificação do intervalo das variáveis a que pertencem alguns postos 

ANEXO III – Ficheiro Excel com a identificação dos valores de alguns postos nas novas variáveis em estudo 
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Anexo IV – Distribuição dos resíduos do modelo de regressão da Tabela 6. 
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Anexo V – Distribuição dos resíduos do modelo de regressão da Tabela 8. 
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Anexo VI – Distribuição dos resíduos do modelo de regressão da Tabela 18. 
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Anexo VII – Identificação dos postos em cada cluster 
Cluster 1 
(n = 29) 

Cluster 2 
(n = 60) 

P006 P002 
P007 P003 
P010 P008 
P012 P009 
P016 P011 
P019 P013 
P020 P017 
P026 P018 
P032 P021 
P037 P022 
P044 P023 
P045 P024 
P051 P027 
P056 P029 
P057 P030 
P058 P031 
P059 P033 
P066 P034 
P069 P038 
P070 P042 
P080 P043 
P801 P050 
P802 P054 
P809 P055 
P812 P061 
P813 P062 
P819 P068 
P821 P072 

 P074 
 P803 
 P804 
 P805 
 P806 
 P807 
 P808 
 P811 
 P814 
 P815 
 P816 
 P817 
 P818 
 P820 
 P822 
 P823 
 P824 
 P825 
 P826 
 P827 
 P828 
 P829 
 P830 
 P831 
 P832 
 P833 
 P834 
 P835 
 P836 
 P837 
 P840 
 P841 
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Anexo VIII – Processo atual através da linguagem “BPMN” 
 


