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Perfil da empresa 

A Equação Lógica® é uma empresa Portuguesa de market research & insights, fundada em 2010 

apenas como empresa de trabalho de campo e em Março de 2011 relança-se no mercado como 

empresa Full Service. 

 

Somos especializados em soluções Ad-Hoc, criamos soluções à medida das necessidades dos 

nossos clientes e de cada projecto, dispondo de metodologias e análises inovadoras.  

A Equação Lógica® segue o Código Internacional ICC/ESOMAR para a investigação social e de mercado. 

Quem somos? 
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Como podemos ajudar? 

Ajudamos ao sucesso do seu negócio com informação relevante aumentando o seu 

ROI e a eficácia das suas acções de marketing 

A missão da Equação Lógica® é acrescentar 

valor para os nossos clientes, através do 

fornecimento de informação e insights que 

ajudem a reduzir a incerteza na tomada das 

suas decisões e pondo à disposição a nossa 

experiência e formação em pesquisa de 

mercado, consultoria e marketing. 
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A nossa filosofia de negócio 
Valores 

Valorização dos clientes, 

colaboradores, fornecedores 

e da sociedade. 

Compromisso, os 

nossos clientes são a 

nossa prioridade; 

Orientação para o mercado, 

promovendo a satisfação e 

fidelização dos nossos clientes; 

Qualidade, procura 

contínua pela excelência; 

Sinceridade, 

Transparência e Rigor; 

Paixão pelo que 

fazemos; 
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Porquê trabalhar connosco? 

Em quê que somos diferentes… 

CADA PROJECTO É ÚNICO 

Consideramos cada 

projecto único e por isso 

construímos soluções 

igualmente únicas para 

dar resposta a cada 

problemática dos nossos 

clientes. Ao longo de todo 

o processo do projecto de 

pesquisa é pensado, 

construído e analisado na 

óptica de marketing.  

FOCO NO CLIENTE 

Trabalhamos em 

parceria com os nossos 

clientes de modo a 

compreender as suas 

necessidades e 

objectivos, ajudando-o 

a tomar decisões de 

marketing mais 

eficientes. 

 

SERVIÇO À SUA MEDIDA 

Oferecemos um serviço 

completo, desde da 

recolha de dados até à 

entrega de relatórios 

focados em dar insights e 

resposta à problemática 

do cliente. 

FOCO NO  

CLIENTE 

SERVIÇO À  

SUA MEDIDA 

CADA  

PROJECTO É 

ÚNICO 
+ + 
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Conheça a nossa Equipa 

FERNANDA PEREIRA 
MANAGER DIRECTOR 

 
Iniciou o seu percurso 

profissional em 1990 na 

Millward Brown, onde 

desempenhou a função de 

Operations Manager e está 

na Equação Lógica desde 

2012 como Manager 

Director. 

 

VIVIANA PIEDADE 
ACCOUNT MANAGER & MKT DIRECTOR 

 
Licenciou-se em Marketing em 

2004. Iniciou o seu percurso 

profissional, em 2004, na 

Millward Brown e em 2012 

juntou-se à equipa da Equação 

Lógica.  

ANDREIA PEREIRA 
RESEARCH EXECUTIVE 

 
Licenciou-se em Marketing 

e Publicidade em 2010. 

Iniciou o seu percurso 

profissional em 2010 na 

Equação Lógica.  

Temos uma equipa experiente inteiramente focada no cliente e na excelência dos 

nossos serviços.  
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Legenda 
Significado da simbologia ao longo da apresentação 

 

Todos os valores apresentados estão em pontos percentuais. 

Significam diferenças estatisticamente significativas, com 95% 

de confiança, face às marcas concorrentes, na variável em 

questão. 

Significam diferenças estatisticamente significativas, com 95% 

de confiança, entre variáveis socio-demográficas, na variável 

em questão. 

Significam diferenças estatisticamente significativas, com 95% 

de confiança, face ao período anterior em análise, na variável 

em questão. 

(+Homens) 



Ficha Técnica 
Metodologia aplicada neste projecto Ad-hoc 

Indivíduos residentes no distrito de Lisboa, Setúbal e Santarém 

dos 18-70 anos, de todas as classes sociais e ambos os sexos. 

Realizadas 358 entrevistas.  

 O questionário semi-estruturado, aplicado por entrevistador, 

face-to-face. 

Estudo realizado porta-a-porta e em PAPI (Pen and Paper 

Interview). 

Supervisão 40% Inspecção telefónica 

O trabalho de campo decorreu de 5 a 26 de Julho de 2012.  



Ficha Técnica 
Quotas aplicadas (sexo, idade, região e classe social) 

51% 
49% 

18-34 35-54 55-70 anos 

36% 37% 27% 

A/B/C1 

41% 

C2/D 

59% 



Resultados 



Principais Conclusões 

• Na maioria dos lares da região de Lisboa e regiões adjacentes 

(Santarém e Setúbal), verifica-se que têm automóvel, a presença de 

motas nos lares é reduzida; 

• As três marcas automóveis mais presentes nos lares são Renault, Fiat 

e Opel; 

• O parque automóvel tem em média cerca de 2 a 6 anos, maioria a 

gasolina,  ainda de salientar que a maioria foram adquiridos usados e 

antes de 2010; 

• A maioria usa mais que uma marca de combustível, usando em média 

1.9 marcas de combustível.  No entanto, a maioria abastece 

habitualmente na Galp, seguindo-se a BP e a Repsol. Jumbo surge em 

4º lugar, sendo a MDD mais presente. 

• A Galp é a marca de combustível com maior capacidade de retenção 

de clientes, ou seja, maior percentagem de clientes fiéis e de 

clientes que apesar de serem repertório compram menos outras 

marcas; 



Principais Conclusões (cont.) 

• No trajecto casa-trabalho e trabalho-casa os transportes de eleição 

são o carro próprio, autocarro e metro; 

• Em média para realizar este trajecto gastam 54.47 euros por mês. 

• Cerca de metade considera o trajecto casa-trabalho muito agradável, 

no entanto, poderia ser melhorado para a maioria dos indivíduos; 

• Este trajecto é sobretudo menos agradável  para os indivíduos que se 

deslocam de metro e autocarro; 

• Para melhorar o trajecto sugerem que deveria haver menos trânsito, 

o trajecto deveria ser mais rápido e deveria haver mais e melhores 

transportes públicos. Mas alguns indivíduos sugeriram que ajudaria se 

tivesse Ar-Condicionado nos transportes públicos, menos tempo de 

espera, melhorar o serviço e melhores programas de rádio. 

 

 



16 16 

Presença de automóveis ou 

motas nos agregados familiares 
56% tem carro, enquanto 40% não tem carro nem mota 

T1. Quantos carros tem no agregado familiar? Por favor, não inlcua motas ou carros de trabalho/ serviço. 

T6. Quantas motas tem no agregado familiar?  

Base: Amostra total (358) 

3

56

2

40

Tem carro e mota Tem carro e não tem mota

Não tem carro e tem mota Não tem carro e não tem mota

+ 

- Em média existem 0.8 carros 

em cada agregado familiar 

- 42% dos agregados familiares 

não têm carro 
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Quem são as pessoas que têm 

carro? 
58% tem carro, enquanto 40% não tem carro nem mota. 

Verifica-se que o perfil dos indivíduos que têm carro é sobretudo mais da 

classe social A/B/C1. 

T1. Quantos carros tem no agregado familiar? Por favor, não inlcua motas ou carros de trabalho/ serviço. 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) não tem (149) 

Total Tem carro Não tem 

Base 358 209 149 

18-24 14 14 13 

25-34 22 23 22 

35-44 20 21 20 

45-54 17 19 15 

55-70 27 24 30 

Masculino 49 52 45 

Feminino 51 48 55 

A/B/C1 41 48 32 

C2/D 59 52 68 
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Ranking Top10 – das marcas mais 

presentes nos agregados familiares 
17% Tem no seu agregado familiar um automóvel Renault, sendo a marca que 

tende a ter maior presença nos agregados familiares 

T2. Qual ou quais as marcas dos carros que tem no seu agregado familiar? 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

Marcas %

Renault 17

Fiat 15

Opel 13

Citroen 11

Volkswagen 11

Peugeot 10

Ford 9

Seat 6

BMW 5

Nissan 4

http://www.opel.pt/
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Antiguidade do parque automóvel 

Apenas 1% tem automóvel matriculado este ano, sendo a maioria matriculado 

entre 2006 e 2010, ou seja, com 2 a 6 anos 

T3. E de que ano é a matricula do carro(s) do seu agregado familiar?  

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

Anterior a 

1990 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011 2012 

1% 
10% 

28% 
23% 

31% 

5% 
1% 
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Compra dos automóveis 

A maioria dos carros foram comprados usados (56%). E ainda apenas 6% dos 

carros foram adquiridos este ano. 

T4. E em que ano comprou o carro(s) do seu agregado familiar? 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

46

56

8

Comprou carro novo Comprou carro Usado Ns/Nr
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Tipo de combustível dos automóveis 

A maioria dos automóveis são a Gasolina (65%) 

T5. O(s) carro(s) no seu agregado familiar, qual é o combustível que usa?  

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

Gasolina Gasóleo 

65% 

43% 

Outro 

0% 
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Uso habitual das marcas de combustivel 
67% abastece habitualmente na Galp, seguindo-se a BP e a Repsol. Jumbo 

surge em 4º lugar, sendo a MDD mais presente. 

Em média usam habitualmente 1.9 marcas de combustível. 

T7. Quais as marcas de combustivel que costuma usar? RESPOSTA MÚLTIPLA POSSÍVEL. 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

Marcas de combustível %

Galp 67

BP 47

Repsol 34

Jumbo 14

Cepsa 9

E-Leclerc 5

Continente 5

Cipol 1

Pingo Doce 1
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Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

72%

17%

6%
5%

Exclusivo marca fabricnate

Marca fabricante ou marca própria

Exclusivo marca própria

Ns/nr

72% utiliza exclusivamente marcas de combustível de fabricante e 6% usa 

exclusivamente MDDs 

T7. Quais as marcas de combustivel que costuma usar? RESPOSTA MÚLTIPLA POSSÍVEL. 

Uso habitual das marcas de 

fabricante vs MDDs 
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Fidelidade às marca de combustível 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209), Usa habitualmente apenas uma marca de combustível (89) 

0

0

0

0

0

1

1

10

16

19

54

Continente

Pingo Doce

Shell

Prio

Cipol

E-Leclerc

Cepsa

Jumbo

Repsol

BP

Galp

43% dos indivíduos são fiéis apenas a uma marca de combustível, onde a Galp 

tem um share de 54%, seguindo-se a BP e a Repsol. 

T7. Quais as marcas de combustivel que costuma usar? RESPOSTA MÚLTIPLA POSSÍVEL. 

43%

57%

Cliente fiéis a uma marca Clientes de repertório
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Combinação do uso de marcas 

Quem usa a marca Galp tende a usar menos MDDs de combustível do que 

acontece com a marca BP e Repsol. 

T7. Quais as marcas de combustivel que costuma usar? RESPOSTA MÚLTIPLA POSSÍVEL. 

Base: Usa habitualmente a marca de combustível referida em cabeceira 

* ATENÇÃO BASE MUITO REDUZIDA, RESULTADOS APRESENTADOS A TÍTULO INDICATIVO 

Column1 Galp BP Repsol Jumbo Cepsa Continente E-Leclerc Cipol Pingo Doce
Base 145 101 72 29* 19* 11* 11* 3* 2*

Galp 100 72 68 52 95 55 9 67 100

BP 50 100 49 52 90 73 36 33 50

Repsol 34 35 100 31 47 46 36 33 100

Jumbo 10 15 13 100 - 9 - - -

Cepsa 12 17 13 - 100 18 - - -

Continente 4 8 7 3 11 100 27 33 50

E-Leclerc 1 4 6 - - 27 100 - -

Cipol 1 1 1 - - 9 - 100 -

Pingo Doce 1 1 3 - - 9 - - 100

Prio - - - - - - - - -

Shell - - - - - - - - -
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Marca que usa mais frequentemente 

A Galp é a marca utilizada com maior frequência (40%) 

T8. Qual é a marca de combustivel que usa mais frequentemente? RESPOSTA ÚNICA. 

Base: Tem pelo menos um carro no agregado familiar (209) 

Galp 

40% 

5% 

0% 

BP Repsol Jumbo Continente Cepsa E-Leclerc Cipol Pingo Doce Prio Shell Ns/nr 

19% 21% 

2% 

7% 

2% 2% 0% 0% 0% 

- 82% usa mais frequentemente 

Marcas de Fabricante e 11% usa 

mais frequentemente MDDs 
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A maioria desloca-se de carro próprio e autocarro no trajecto casa-trabalho 

T9. Como se desloca até ao trabalho? 

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 

1

0

0

2

2

3

3

5

11

14

20

34

38

Outra.

Bicicleta

Eléctrico

Barco

Mota

Camioneta

Metro de superfície

Carro da Empresa

Comboio

Todo o caminho a pé

Metro

Autocarro

Carro Próprio

- Em média usam 1.33 meios de 

transporte entre casa e o trabalho 

Como é feito o trajecto casa-

trabalho e trabalho-casa 
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Como é feito o trajecto casa-

trabalho e trabalho-casa 
40% desloca-se apenas de trasportes públicos e 39% desloca-se apenas em 

transporte próprio (carro ou mota). 

T9. Como se desloca até ao trabalho? 

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 

40%

39%

6%

14%
1%

Exclusivo Transportes públicos

Exclusivo Transporte Próprio

Transportes públicos + Transportes
proprios
Todo o caminho a pé

Outra
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Quanto gasta em média por mês no 

trajecto casa-trabalho 
Em média por mês gastam 54.47 euros para realizar o trajecto entre casa e 

trabalho. 

T9. Como se desloca até ao trabalho? 

T12. Quanto gasta por mês para deslocar-se ao trabalho-casa e casa-trabalho?  

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 

26

9

17

8

20

16

4

Não sabe

Mais de 100 euros

66 a 100 euros

51 a 65 euros

36 a 50 euros

26 a 35 euros

1 a 25 euros
- Em média gastam 54.47 

euros por mês 
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49%

39%

10%2%

É muito agradável

Não é agradável nem desagradável

É muito desagradável

NS/NR

49% considera o trajecto casa-trabalho muito agradável, no entanto, poderia 

ser melhorado para 63% dos indivíduos. 

Satisfação com o trajecto casa-trabalho 

T13. Como avalia a maioria das suas viagens diárias entre casa e trabalho?  

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 
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30% dos indivíduos que se desloca de autocarro considera o trajecto muito 

agradável, significativamente abaixo da média (49%) 

T9. Como se desloca até ao trabalho? 

T13. Como avalia a maioria das suas viagens diárias entre casa e trabalho?  

Base: Indivíduos que usam o meio de transporte referido para se deslocar até ao trabalho 

*NOTA: BASE MUITO REDUZIDA, RESULTADOS APRESENTADOS A TÍTULO INDICATIVO 

33

0

100

0

80

67

0

25

44

76

31

30

55

Outra

Bicicleta

Eléctrico

Barco

Mota

Camioneta

Metro de superfície

Carro da Empresa

Comboio

Todo o caminho a pé

Metro

Autocarro

Carro Próprio- Satisfação média de 49% 

(Tbox - É muito agradável) 

Satisfação com o trajecto casa-trabalho de 

acordo com o meio de transporte usado 

BASE: 

89 

79 

48 

33 

25* 

12* 

6* 

6* 

5* 

5* 

1* 

0* 

3* 
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37% considera que nada há a melhorar ou que não sabe o que poderia ser 

melhorado, mas os restantes 63% sugerem sobretudo haver menos trânsito, 

trajecto mais rapido e haver mais e melhores transportes públicos. 

Sugestões de melhoria para o trajecto 

casa-trabalho 

T13. Como avalia a maioria das suas viagens diárias entre casa e trabalho?  

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 
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Alguns dos indivíduos apresentaram soluções de melhoria concrectas como, 

ter Ar-Condicionado nos transportes públicos, menos tempo de espera, 

melhorar o serviço e melhores programas de rádio. 

Sugestões de melhoria para o trajecto 

casa-trabalho 

T13. Como avalia a maioria das suas viagens diárias entre casa e trabalho?  

Base: Indivíduos Activos, ou seja, que estão a trabalhar (235) 

 

Transportes com 

Ar Condicionado 

 

 

Menos tempo de 

espera 

 

 

Melhores programas 

de rádio 

 

 

Melhorar os serviços 

de transportes 

 



Insights 

• Grande importância dos transportes como meio de comunicação, na região de Lisboa, uma vez 

que 40% dos lares não têm automóvel nem mota para se deslocarem;  

• Grande dependência dos transportes públicos, por exemplo, para acesso às superficies 

Retalhistas; 

• As marcas podem tirar vantagem dos tempos de espera e de utilização dos transportes 

públicos para captar a atenção e comunicar. As marcas podem também melhorar a experiência 

dos utilizadores nos seus trajectos – reduzindo a percepção do tempo de espera e de chegada ao 

destino e aumentando a sensação de conforto. 
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ANDREIA PEREIRA 
RESEARCH EXECUTIVE 

E-mail: andreia.pereira@equacaologica.com   

mailto:viviana.piedade@equacaologica.com

