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RESUMO 

 

Esse estudo visa construir um modelo para identificar a forma ideal de transporte de 

carga no Brasil, para pequenas e médias empresas que contratam este tipo de serviço. O 

trabalho utilizou as técnicas DEA, preferência declarada e logito ordinal para avaliar as 

pequenas e médias empresas que contratam transporte de carga no Brasil, verificando os 

aspectos importantes para a tomada de decisão na contratação deste serviço. Inicialmente, 

aplicou-se a ferramenta DEA para classificar as eficiências em alta, média e baixa, utilizando-

se o resultado de tal classificação como a variável dependente do modelo logito ordinal. As 

variáveis independentes deste modelo foram as utilidades oriundas da preferência declarada e 

do modelo de MaxDiff, que avaliou características não pertencentes ao modelo de preferência 

declarada. A análise dos dados indicou que a migração do modo rodoviário para o ferroviário 

seria melhor para as empresas, já que o primeiro acaba sendo utilizado pela falta de opção 

pelo segundo. Outro importante resultado do estudo foi a indicação de que as empresas com 

produtos de maior valor agregado são mais eficientes. Por fim, o modelo indicou que o modo 

de operação a ser buscado pelas empresas de transporte de carga deve incluir segurança e 

rapidez na entrega, propiciando facilidade de acesso ao consumidor. 

 

 

Palavra-Chave: Transporte de Carga; Análise Envoltória de Dados; Logito Ordinal; 

Preferencia Declarada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to identify efficient businesses in daily freight transport and to 

evaluate the main aspects to picking and hiring a cargo transportation service. To make this 

evaluation, some techniques will be used, such as Data Envelopment Analysis, ordinal logit 

and revealed preference. By using the DEA technique, the efficiency will be ranked between 

high, medium and low, and this ranking will be the dependent variable of the ordinal logit 

model, and the independent variables of this model are derived from the utilities from the 

revealed preference model and the maxdiff model that evaluated some features that were not 

declared on the preference model. Data analysis indicated that the migration from road to rail 

would be better for companies since the first ends up being used by a lack of options for the 

second. Another important result was the indication that firms with higher value-added 

products are more efficient. Finally, the model indicated that the mode of operation being 

sought by cargo shipping companies should include safety and speed in delivery, providing 

easy access to the consumer. 

 

 

 

 

 

Keywords: Freight Transport; Data Envelopment Analysis; Ordinal Logit; Revealed 

Preference. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O crescimento econômico do país está vinculado ao crescimento de diversas áreas, 

como comércio e indústria, que respondem por grande parte do PIB brasileiro. Para que tal 

crescimento ocorra, o transporte de carga tem um papel significativo (TEIXEIRA, 2007). 

No Brasil, este setor ganha ainda mais importância, pelo tamanho territorial do país e 

pela necessidade de se fazer a distribuição de mercadorias e transporte da produção industrial 

das diversas regiões do país para os centros de consumidores.  

A infraestrutura de transporte de um país é a principal força motriz na hora de se 

pensar no desenvolvimento econômico, pois, com o aumento da produção industrial, faz-se 

necessária a melhoria das estratégias de distribuição. Segundo a CNT (2013), atualmente no 

Brasil, o principal meio de transporte de carga é o rodoviário, que detém 60% de toda a carga 

transportada no país. 

Ogden (1992) diz que os bens necessários à sobrevivência da sociedade e sua 

economia devem ser transportados diariamente e, muitas vezes, a longas distâncias. Porém, o 

uso de rodovias, na maioria das vezes, faz com que o tempo utilizado seja maior e o transporte 

de carga menor. 

Segundo Schroeder e Castro (1996), a opção pela modalidade rodoviária como 

principal modo de transporte de carga é um fenômeno mundial, que começou na década de 

1950, por conta da expansão da indústria automobilística associada aos baixos preços dos 

combustíveis derivados do petróleo. 

Schroeder e Castro (1996) dizem, ainda, que a ênfase no transporte rodoviário no 

Brasil se consolidou na mesma época, e está associada tanto à implantação da indústria 

automobilística no país, quanto à mudança da Capital do Rio de Janeiro para Brasília, pois 

concomitantemente a isto, houve o processo de construção de rodovias. 
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A grande questão é que o Brasil tem mantido o modo rodoviário não apenas como o 

principal, mas quase como a única opção no transporte de cargas, o que não ocorreu em 

outros países do mundo. Junto a esta prática de exclusividade, o país também viveu um 

momento bastante complicado na manutenção das ferrovias e no uso deste modo de 

transporte, a partir da década de 70. Nesta ocasião, a R.F.F.S.A. (Rede Ferroviária Federal 

S/A), que era o órgão responsável pelo controle e estímulo das ferrovias, não fazia uma 

administração centralizada; deixando a cargo das regiões algumas decisões que impactavam 

na uniformização do meio de transporte e da infraestrutura necessária para facilitar o uso do 

modo ferroviário.  

Outros estudos na área de transporte (TEIXEIRA, 2007; SCHROEDER e CASTRO, 

1996; WANKE e FLEURY, 2006), mostram que um estímulo a outros modos poderia gerar 

ganhos à economia nacional, indicando, inclusive, a necessidade de mudança da matriz de 

transporte no Brasil. 

Teixeira (2007) indica um aumento no potencial da demanda de carga fracionada entre 

o norte e o sudeste e diz que o custo de transporte impacta de forma significativa o valor final 

do produto, e que, por isso, seria importante encontrar uma forma de transportar as 

mercadorias a um menor custo. O objetivo do estudo de Teixeira (2007) foi avaliar opções de 

transporte intermodal que fossem econômica e operacionalmente mais atraentes que o uso das 

rodovias. No estudo, foram utilizadas técnicas de construção de cenários, modelos de custos 

de transportes para as diversas modalidades de transporte e sistemas de informação 

geográfica. 

Schroeder e Castro (1996) avaliaram a matriz de transporte de cargas brasileira. Para 

isso, os autores procuraram reunir e analisar informações e dados dispersos, além de examinar 

a situação da malha e os impactos nos diversos custos de transportes. O estudo também 

destacou a necessidade de aumentar o uso de outros modos de transporte, além do rodoviário, 

e fez algumas críticas sobre a forma como o Brasil transporta sua carga por longas distâncias. 

Apesar dos resultados mostrados neste estudo, pode-se perceber que não houve mudança no 

perfil da matriz de transporte até hoje, pois o modo rodoviário continua com mais de 60% de 

toda a carga transportada no Brasil. 

Wanke e Fleury (2006) utilizaram a PAS (Pesquisa Anual de Serviços) do IBGE em 

seu estudo, indicando que uma desagregação do setor de transportes em quatro modos 

(Rodoviário, Ferroviário, Aéreo e Outros) poderia melhorar o ajuste de custos e um 
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ajustamento do preço de mercado dos produtos; ou seja, seria interessante aumentar o 

estímulo aos diversos setores de produção para o uso de outros modos de transporte. 

Outro ponto que atrapalha bastante o uso das ferrovias são as concessionárias que, por 

diferentes motivos, deixam trechos desativados: seja para aproveitar trilhos e outros tipos de 

materiais ou porque o trecho não gera lucro para a empresa. Diante destas dificuldades, os 

empresários acabam não tendo interesse em mudar a forma de transporte de sua carga. 

O presente estudo visa aplicar modelos de escolha discreta para avaliar a existência de 

interesse de pequenas e médias empresas no uso do modo de transporte de carga ferroviário, 

tal interesse poderia servir de argumento para indicar a importância da realização de 

investimentos neste segmento.  Estes modelos são amplamente utilizados em outros projetos, 

como Caldas (1995), e captam, de forma consistente, as preferências em relação às diversas 

alternativas que as empresas passariam a ter, se a ferrovia estivesse disponível para o 

transporte de carga. 

Além disso, o estudo investiga a eficiência de cada empresa em termos de transporte 

de carga, usando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA), que permitiu entender os 

aspectos que mais contribuem para que a empresa seja considerada eficiente. 

  

1.1OBJETIVO  
 

 Esse estudo visa construir um modelo para identificar a forma ideal de transporte de 

carga no Brasil, para pequenas e médias empresas que contratam este tipo de serviço. O 

trabalho objetiva, ainda, identificar os motivos que influenciam a escolha das empresas pelo 

modo de transporte e avaliar a possibilidade da migração do transporte de carga do sistema 

rodoviário para o ferroviário.  

 Para que o intuito do estudo fosse alcançado, foi necessário identificar atributos 

relevantes para o transporte de carga. 

 Os objetivos específicos do estudo são: 

• Identificar os atributos mais relevantes para os tomadores de decisão das empresas de 

pequeno e médio porte na escolha do transporte de carga; 

• Modelar as preferências dos contratantes com relação ao tipo de transporte a ser 

utilizado; 
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• Calcular a eficiência das empresas e identificar os atributos mais relevantes para essa 

eficiência. 

 

 

  

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 

O capítulo inicial apresenta o tema, os objetivos e a estruturação do estudo. O segundo 

capítulo salienta aspectos referentes ao transporte de carga: ferroviário e rodoviário, que 

servem para contextualizar do tema abordado. O terceiro capítulo apresenta o referencial 

teórico, incluindo tópicos como modelos de escolha discreta; Multinomial Logit Model - MNL 

e, as técnicas de preferência, além de trazer uma breve discussão sobre a técnica DEA e o 

modelo de regressão logística ordinal. 

 O capítulo quatro aborda o processo de modelagem, envolvendo definição da amostra, 

variáveis e níveis utilizados; enquanto o seguinte apresenta a análise dos dados, assim como 

os principais resultados encontrados no estudo. Finalmente, o sexto capítulo traz as principais 

conclusões, bem como as limitações e indicação de estudos futuros a serem realizados. 
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2.TRANSPORTE DE CARGAS E O USO DAS FERROVIAS 
NO BRASIL 
 

 

 O transporte de cargas no Brasil ainda é muito direcionado para o uso de rodovias, 

porém, além de transportar menos carga, este modo de transporte acaba se tornando bastante 

dispendioso para os governos em todas as esferas, pois envolve um custo elevado de 

manutenção para as rodovias. 

 Além dos custos diretos, existem os custos indiretos que são os que mais penalizam 

usuários do transporte de cargas, bem como a sociedade como um todo. Alguns desses custos 

são (CNT, 2013): 

- Poluição do ar; 

- Poluição sonora; 

- Acidentes; 

- Roubos de Cargas; 

- Congestionamento (Valor do Tempo). 

 A rodovia acaba sendo mais utilizada pelas dificuldades das empresas em utilizar as 

ferrovias, por razões que serão explicadas no decorrer do texto. 

2.1  Sistema de transporte e a distribuição da carg a no Brasil  
 

O sistema de transporte é essencial para a movimentação da economia de um país. 

Quando este sistema não funciona de forma adequada, os produtos não chegam aos 

consumidores finais, nem a indústria consegue receber a matéria prima para dar 

prosseguimento à produção.  O uso do sistema de transporte deve ser pensado para melhorar a 

organização do território e aumentar a fluidez dos produtos no mesmo. 
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 Em um sistema de transporte, todos os modos são importantes: rodoviário, ferroviário, 

aquaviário, dutoviário e o aéreo.  Porém, o modo ferroviário facilita e articula a solidariedade 

geográfica dentro do país (Contel, 2001). O autor continua destacando que no Brasil, a partir 

das políticas públicas adotadas desde a década de 20, quando o governo de Washington Luis 

estimulou a criação de rodovias e o uso das mesmas para transporte de cargas, a matriz de 

transporte brasileira ficou extremamente dependente das rodovias. Vale ressaltar que todos os 

governos subsequentes mantiveram a mesma política voltada para o uso de rodovias. 

 Como o transporte rodoviário corresponde a mais de 60% de toda a carga transportada 

no Brasil nos últimos anos (CNT, 2013), a melhoria da matriz de transporte é fundamental, 

pois isso afeta diretamente o preço do produto final. Na Tabela 2.1, pode-se ver quanto cada 

modo de transporte representa no transporte de cargas até 2012. 

Tabela 2.1 – Percentual de cada modo de transporte de carga. 

Modo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 2011 2012 
Rodovia 61.10 60.50 61.80 63.00 61.60 60.40 61.10 60.49 60.36 60.23 60.16 60.13 

Ferrovia 20.70 20.90 19.50 20.00 20.80 20.90 20.70 20.86 21.37 21.26 21.54 21.54 

Hidrovia 14.70 14.10 13.80 13.00 13.50 13.90 13.60 13.86 13.99 14.39 14.28 14.34 

Outros 3.50 4.50 4.90 4.00 4.10 4.80 4.60 4.79 4.27 4.12 4.02 3.99 

Fonte: CNT (2013) 

 A distribuição da matriz de carga brasileira encarece o custo do produto final, porque 

o modo rodoviário é menos eficiente e possui um maior custo para transporte em longas 

distâncias, tanto porque incorpora o valor do diesel, quanto pela quantidade que pode ser 

carregada em um caminhão - muito menor do que a de um vagão de ferrovia.  Esse acréscimo 

no custo final do produto é conhecido como “custo Brasil” e, segundo Rehder (2010), o custo 

de se produzir um determinado produto no Brasil é, em média, 36% superior ao de se produzir 

em países como Alemanha e Estados Unidos. Essa decisão pelo transporte rodoviário traz 

outros problemas para o país, dentre os quais, vale destacar: 

• Aumento do custo final do produto pelo uso excessivo de um modo de transporte 

menos eficiente, no território nacional; 

• Diminuição da competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional 

(exportações); 

• Aumento do número de acidentes rodoviários, com prejuízos materiais e em vidas 

humanas; 

• Desgaste prematuro dos pavimentos rodoviários, com maiores custos de manutenção; 
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• Aumento da poluição, por conta da emissão de gases, por parte dos caminhões que 

emitem muito mais gás carbônico do que as locomotivas utilizadas para puxar os 

vagões; 

• Altos custos para a manutenção das vias. 

 

Uma característica interessante utilizada pelas empresas americanas no transporte de 

carga é a escolha do modo de transporte em função da distância a ser percorrida (Bureau of 

Transportation Statistics, 2012), ou seja, cada modo de transporte é utilizado para uma função 

específica dentro da matriz. A Tabela 2.2, mostra a distância média de transporte por modo 

nos Estados Unidos. 

Tabela 2.2 – Distância Média de Transporte nos EUA para cada modo de transporte 

Modo  
 
 

Distância  
Média 
(km)  

Aéreo 2005 
Ferrovia 982 
Hidrovia Fluvial 723 
Hidrovia Lacustre 576 
Rodovia 350 

Fonte: Bureau of Transportation Statistics 

O transporte aéreo e as ferrovias são utilizados para grandes trechos, enquanto as 

rodovias são mais utilizadas para entregas porta-a-porta. 

Como ilustra a Tabela 2.3, a matriz de transporte americana é mais equilibrada entre 

os modos do que a brasileira. Ela tem como principal modo o ferroviário, que detém 43% de 

toda a carga transportada do país. Já as rodovias transportam 26% das cargas americanas, os 

modos dutoviário e aquaviário transportam 15% cada; estando o restante a cargo do transporte 

aéreo. 

Tabela 2.3 - Distribuição da carga transportada (EUA) 

Modo  
 
 

% Carga 
Transportada 

Ferrovia 43% 
Rodovia 27% 
Hidrovia Fluvial 15% 
Hidrovia Lacustre 15% 
Aéreo 1% 

Fonte: Bureau of Transportation Statistics 
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Coppead (2001) apresenta um estudo no qual foram comparados os percentuais 

transportados nos modos ferroviário e rodoviário para diversos países, ilustrados na Figura 

2.1, onde a área do círculo representa o percentual do modo aquaviário. 

 

Figura 2.1- Distribuição da matriz de transporte do Brasil e de Outros países 

 

Fonte: Coppead (2001) 

 

A Tabela 2.4 traz a informação da extensão territorial dos países. Uma primeira 

constatação é que todos os países de grande extensão territorial, com exceção do Brasil, 

localizam-se à direita e na parte inferior do gráfico 1. Isto significa que estes países usam 

muito o modo ferroviário e, analogamente, pouco o modo rodoviário.  

Tabela 2.4 –Extensão Territorial 

 
 

Extensão 
Territorial 

(Km2) 
Rússia 17.075.400 
Canadá 9.976.139 
China 9.596.961 
EUA 9.363.520 
Brasil 8.514.876 
França     551.500 
Alemanha     357.050 
Hungria     93.030 
Dinamarca       43.077 
Bélgica     30.519 

Fonte: Brasil Escola 
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O estudo mostra ainda que os países de pequena extensão territorial, Tabela 2.4, estão 

localizados à esquerda e na parte superior da Figura 2.1. Isto demonstra uma opção prioritária 

pelo modo rodoviário, em detrimento de outras modalidades. 

O Brasil na Figura 2.1 encontra-se ao lado de países de baixa extensão territorial, o 

que indica uma priorização do modo rodoviário. Além disso, todos os países posicionados 

próximos ao Brasil são europeus, ou seja, países com pequena extensão e que utilizam 

prioritariamente as rodovias para transporte de carga e ferrovias para transporte de 

passageiros. 

Rezende et al. (2009) acreditam que a sobrecarga de transporte nas rodovias brasileiras 

faz com que a eficiência e a capacidade logística fique comprometida. Por sua vez, Nazário 

(2007) afirma que no Brasil existe um uso incorreto das rodovias, com o uso intenso de 

transporte rodoviário para distâncias superiores a quinhentos quilômetros. 

 

2.2 Rodovias 
     

Segundo Paradela (2008), as estradas brasileiras tiveram sua construção iniciada 

apenas no século XIX e as rodovias surgiram na década de 1920, inicialmente no Nordeste, 

em programas de combate às secas. Em 1928 foi inaugurada a primeira rodovia pavimentada, 

a Rio-Petrópolis, hoje rodovia Washington Luís. 

O autor também cita que, a partir das décadas de 1940 e 1950, a construção de 

rodovias ganhou poderoso impulso devido a três fatores principais: a criação do Fundo 

Rodoviário Nacional, em 1946, que estabeleceu um imposto sobre combustíveis líquidos, 

usado para financiar a construção de estradas pelos estados e a União; a fundação da 

Petrobrás, em 1954, que passou a produzir asfalto em grande quantidade; e a implantação da 

indústria automobilística nacional, em 1957. 

A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília levou à criação de um novo e 

ambicioso plano rodoviário para ligar a nova capital a todas as regiões do país. Entre as 

rodovias construídas a partir desse plano destacam-se a Brasília-Acre e a Belém-Brasília, que 

se estende por dois mil e setenta quilômetros, um terço dos quais através da selva amazônica. 

Em 1973 passou a vigorar o Plano Nacional de Viação, que modificou e definiu o 

sistema rodoviário federal. O sistema federal é composto da seguinte forma: 
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 (1) Oito rodovias radiais, com ponto inicial em Brasília e numeração iniciada por 

zero; 

 (2) Catorze rodovias longitudinais, no sentido norte-sul, com numeração iniciada em 

um;  

(3) Vinte e uma rodovias transversais, no sentido Leste-Oeste, com numeração 

iniciada em dois;  

(4) Vinte e nove rodovias diagonais, cuja numeração começa em três; e  

(5) Setenta e oito rodovias de ligação entre cidades, com numeração iniciada em 

quatro. 

Entre as rodovias mais modernas do Brasil estão a Presidente Castelo Branco, que liga 

São Paulo à região Centro-Oeste; a Torres-Osório, no Rio Grande do Sul; a Rio-Santos, que, 

como parte da BR-101, percorre o litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo; e a 

rodovia dos Imigrantes, de São Paulo a Santos. 

Paradela (1998) mostra que as dificuldades econômicas do país a partir do final da 

década de 1970 causaram uma progressiva degradação da rede rodoviária. A construção de 

novas estradas foi praticamente paralisada ou se manteve apenas setorialmente, em ritmo 

muito lento, e a manutenção deixou de obedecer a requisitos elementares. Tal situação 

acarretou perda de vidas em acidentes e atropelamentos, sem contar os graves prejuízos 

causados a setores essenciais da economia, em função da elevação dos custos de transporte. 

Segundo dados recentes publicados no INFOESCOLA, nas estradas e rodovias 

brasileiras circulam cerca 17,9 milhões de automóveis, sendo 3,087 milhões de veículos 

comerciais leves; 1,17 milhão de caminhões; e 260.000 ônibus. No Brasil, a rodovia é o 

principal meio utilizado para o transporte de carga. 

Segundo o DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes), o Brasil 

possui cerca de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, porém, somente 10% são 

pavimentadas, o equivalente a 172.897 quilômetros, dos quais 57.211 quilômetros são de 

estradas federais; 94.753 de estaduais; e 20.914 de municipais.  A maioria das estradas 

pavimentadas possui mais de dez anos sem reformas. 

Em diferentes regiões do Brasil, as condições de conservação, pavimentação e 

sinalização das rodovias é irregular ou deficiente. Alguns trechos apresentaram melhoras, 

cerca de 5,5 mil quilômetros, os concessionados. Entre os anos 2011 e 2012, o Ministério dos 

Transportes e o DNIT foram alvo de suspeitas de corrupção, gerando demissões e deixando 

motoristas e pedestres submetidos a estradas em péssimas condições. 
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As condições das rodovias comprometem a expansão econômica do Brasil, tornando o 

transporte de mercadorias para o mercado interno e externo mais caro e mais inseguro, 

diminuindo a capacidade concorrencial do país e a qualidade de seus serviços logísticos. 

As irregularidades e as péssimas condições detectadas nas estradas deixam o Brasil 

aquém de outras nações emergentes na economia global. 

Segundo o estudo realizado pela CNT - Confederação Nacional do Transporte (2013) 

mais de 60% das rodovias brasileiras apresentam problemas de sinalização, pavimentação e 

geometria da via. O percentual de estradas com problemas subiu de 62,7% da avaliação de 

2012 para 63,8% em 2013. O estudo aponta, ainda, que seria necessário um investimento de 

R$ 355,2 bilhões para melhorar a infraestrutura das rodovias do País. 

A entidade avaliou 96.714 quilômetros de rodovias em todo o Brasil. A CNT (2013) 

afirma que 67,3% das estradas apresentam problemas de sinalização. Em relação à avaliação 

de pavimentação, que analisa a capacidade de suportar as intempéries, resistência ao desgaste 

e capacidade de drenagem, 46,9% das rodovias que passaram pelos testes foi reprovada. O 

estudo mostra ainda que 77,9% das vias não têm condições ideais de geometria, o que 

compromete a segurança dos motoristas. Já as rodovias concedidas à iniciativa privada são as 

mais bem avaliadas pelo levantamento. No critério de estado geral, que inclui desde a 

pavimentação até a parte dos custos operacionais, 84,4% foram avaliadas como ótimas ou 

boas, enquanto 15,6% ficaram na faixa de regular, ruim ou péssima. Por outro lado, 73,3% 

das rodovias que estão sobre gestão pública não estão em situação satisfatória. 

A pesquisa destaca também que rodovias em más condições geram um aumento médio 

de 25% no custo operacional dos transportadores. Na região Norte, o acréscimo é de 39,5%, 

seguido pelas regiões Centro-Oeste (26,8%), Nordeste (25,5%), Sudeste (21,5%) e Sul (19%). 

Estudo do Instituto Ilos (2010) indica que, além da ausência de pavimentação, a falta 

de manutenção tem sido outro preocupante problema. O estudo indica que seriam necessários 

64,7 bilhões de reais para projetos de recuperação e de 747 bilhões para a pavimentação de 

estradas já existentes.  

Outro estudo do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, IPEA (2010), mostra que 

os investimentos ainda estão abaixo das necessidades do País. O estudo levou em 

consideração as obras identificadas como necessárias em diversos levantamentos feitos pelo 

governo nos últimos anos, como o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), o Plano 

Plurianual, o Plano CNT de Logística e o Programa de Aceleração do Crescimento; e indica 

que o Brasil precisa de R$ 183,5 bilhões em investimentos para resolver os problemas no 
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setor rodoviário e torná-lo mais eficiente, resultando em um impacto positivo para a 

economia.  

2.3 Características do modelo administrativo das fe rrovias 
brasileiras 
 

 Em Marques (1996) foram apresentadas as características do modelo administrativo 

das ferrovias brasileiras. O autor relatou como foram utilizados os investimentos em ferrovias 

no período 1874 a 1913.  Cada região recebia bastante investimento e o utilizava da forma que 

lhe fosse conveniente, pois não havia um protocolo nacional a ser seguido. Com isso, 

ocorreram alguns problemas no sistema ferroviário nacional: 

• Grande diversidade de bitolas que dificultaram a integração operacional entre as 

diversas ferrovias;  

• Traçados de estradas de ferro excessivamente sinuosos e extensos; e, 

• Estradas de ferro distribuídas pelo País, de forma dispersa e isolada. 

Ao identificar estes problemas, o governo brasileiro buscou unificar todas as ferrovias 

em um único órgão com o intuito de: 

• Fiscalizar e organizar todo o investimento na área; 

• Evitar a brusca interrupção do tráfego ferroviário; 

• Prevenir o desemprego das pessoas que trabalhavam no setor; 

• Propiciar a melhoria operacional, objetivando a reorganização administrativa e a 

recuperação de linhas e do material rodante. 

Esta iniciativa não teve muito resultado e o governo resolveu dividir as linhas em 

quatro sistemas diferentes que seriam administrados pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal 

S.A.), que foram: 

• Sistema Regional Nordeste, com sede em Recife;  

• Sistema Regional Centro, com sede no Rio de Janeiro;  

• Sistema Regional Centro-Sul, com sede em São Paulo;  

• Sistema Regional Sul, com sede em Porto Alegre. 

Marques (1996) destaca que estas mudanças começaram a melhorar o sistema 

ferroviário, pois a RFFSA iniciou um processo de desativação de ramais antieconômicos, 



25 

 

 

ajudou na melhoria do sistema financeiro da companhia, que tinha um déficit muito grande 

devido às gestões anteriores. 

Com a gestão da RFFSA, houve melhorias no serviço, pois os ramais eram 

inspecionados e houve a compra de novos maquinários, no período de 1970 a 1984 foram 

adquiridos 30.000 vagões e 1.800 locomotivas.  

Segundo Castro (2002), no inicio de 1992 iniciou-se o terceiro processo de 

desestatização da malha ferroviária brasileira, ocasião em que o BNDES atuou como gestor e 

elaborou regras e condições gerais para a concessão das malhas. 

O processo de desestatização da RFFSA foi realizado com base na Lei nº 8.987/95, 

(Lei das Concessões). Esta lei estabeleceu os direitos e obrigações para as partes envolvidas 

no processo de concessão, por um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30, definindo 

ainda, o princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro e os direitos dos 

usuários. A Tabela 2.5 apresenta a cronologia dos leilões. 

 

Tabela 2.5 – Cronologia dos trechos privatizados pela Lei das Concessões 

Malhas 
Regionais 

Data do 
Leilão Concessionárias Início de 

Operação 
Extensão 

(km) 

Oeste  05.03.1996 Ferrovia Novoeste S.A.  01.07.1996 1.621 

Centro-Leste  14.06.1996 Ferrovia Centro-Atlântica S.A.  01.09.1996 708 

Sudeste  20.06.1996 MRS Logística S.A.  01.12.1996 1.674 

Tereza 
Cristina  26.11.1996 

Ferrovia Tereza Cristina S.A.  
01.02.1997 164 

Nordeste  18.07.1997 Cia Ferroviária do Nordeste  01.01.1998 4.238 

Sul  
13.12.1996 

Ferrovia Sul-Atlântico S.A. – 
atualmente – ALL-América 
Latina Logística S.A.  

01.03.1997 6.586 

Paulista  10.11.1998 Ferrovia Bandeirantes S.A.  01.01.1999 4.236 

Fonte: Manual didático de ferrovias 

Hoje, a fiscalização e o controle das atividades das concessionárias ficam a cargo da 

ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre). Ela controla todas as empresas que 

receberam concessão das malhas da antiga RFFSA, além de controlar a operação da Vale S.A. 

e outras concessões de menor importância. Isso, de alguma forma, melhorou o controle sobre 

as responsabilidades e obrigações de cada concessionária. 
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2.4 Investimentos no sistema de transporte nacional  
  

Este tópico trata de todo o investimento que o governo e as concessionárias pretendem 

fazer para melhorar o transporte de cargas no país. Antes é necessário diferenciar-se o que é 

considerado investimento e o que é manutenção dos sistemas já existentes. Esta diferença 

precisa ser destacada porque, muitas vezes, o balanço das concessionárias apresenta 

investimentos em infraestrutura, quando, na verdade, o mesmo se refere à manutenção do 

trecho cedido. A manutenção é feita quando não há uma melhoria no equipamento utilizado, 

ou seja, existe a troca do material que está com defeito, como trilhos, locomotivas, vagões e 

outros, pelo mesmo equipamento. Já investimento ocorre quando a concessionária ou 

responsável pelo trecho efetua a troca do equipamento por outro, que pode ser considerado 

uma melhoria para o sistema, tanto em termos de eficiência operacional, quanto de segurança. 

Um exemplo de melhoria poderia ser a troca das bitolas utilizadas na ferrovia. 

Segundo a Revista Ferroviária (2010), todos os projetos ferroviários futuros e em 

andamento somam mais de R$ 100 bilhões de reais, sendo que este montante se divide em 

investimento na área de passageiros e cargas. Do total que será investido, 30% serão 

destinados ao setor de carga e o restante ao de passageiros. Vale ressaltar que, dos 10 projetos 

de cargas que foram apresentados ao órgão responsável, todos são total ou parcialmente da 

iniciativa privada, o que mostra uma menor participação do governo. Além dos investimentos 

privados citados pela Revista Ferroviária (2010), haverá um investimento do governo através 

do Programa de Aceleração do Crescimento dos Transportes (PAC dos transportes). Esta 

divisão de investimentos poderia ser mais igualitária, porém, existe uma maior preocupação 

com o transporte de passageiros em função dos grandes eventos que ocorrerão no país - a 

Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo apresenta algumas técnicas usadas desde a elaboração do estudo, até as 

análises finais do projeto.  

Inicialmente, serão apresentadas técnicas de amostragem que servirão de base para a 

definição das empresas a serem pesquisadas. Em seguida, serão colocadas as técnicas de 

preferência, já que elas são utilizadas para a identificação das preferências pessoais nos 

modelos de escolha discreta. 

Por fim, será apresentada a ferramenta DEA (Data Envelopment Analysis), usada para 

realizar o cálculo da eficiência atual das empresas, cuja eficiência calculada será utilizada 

como variável dependente para o modelo LOGIT. 

 

3.1 TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 
 

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o uso de técnicas de amostragem é o primeiro 

passo para que uma pesquisa seja bem sucedida, pois uma amostra mal dimensionada 

compromete o resultado do estudo. Portanto, as amostras precisam ser bem calculadas para 

que o efeito do erro amostral seja controlado e não interfira no resultado do estudo. 

Na maioria das vezes, o objetivo de uma pesquisa se resume a uma única pergunta, 

mas as dificuldades da mesma transparecem ao se tentar encontrar as respostas para ela. 

Além das simplificações das respostas, alguns outros pontos são importantes na 

definição dos elementos de uma pesquisa: 

• Criação de bons indicadores que consigam representar os conceitos de interesse; 

• Uso de variáveis e atributos que definam de forma parcimoniosa o interesse da 

pesquisa; 

• Definição de forma clara e concisa das características da amostra estimada. 
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Alguns conceitos de grande importância em amostragem são: 

• Unidade elementar – objeto ou entidade portadora das informações que se pretende 

coletar; 

• Unidades amostrais – será formada por uma ou mais unidades elementares; 

• População – Conjunto dos membros a serem estudados; 

• População alvo – Membros específicos que serão selecionados; 

• População amostrada – Conjunto dos elementos selecionados dentro da população 

alvo. 

Existe uma gama abrangente de opções para efetuar a coleta de dados e, por isso, faz-

se necessário a verificação da melhor maneira de fazê-lo.  A Figura 3.1 apresenta um 

organograma com critérios de classificação de uma pesquisa. 

 

Figura 3.1 – Organograma do pesquisador 
 

 

Fonte: Bolfarine e Bussab (2005) 

No organograma pode-se ter uma visão mais abrangente de alguns pontos importantes 

em uma pesquisa, tais como: participação do pesquisador nos resultados, objetivo da análise, 

complexidade dos dados e a amplitude da coleta.  

Diante de tudo que foi explanado até o momento, chega-se no ponto do planejamento 

da amostra, pois, uma amostra de tamanho exacerbado pode fazer com que os custos da 

pesquisa tornem-se inviáveis; por outro lado, uma amostra muito pequena pode gerar grandes 

erros amostrais, fazendo com que as conclusões não atinjam os objetivos delineados no início 

do projeto. 

experimentação levantamento

descritivo analítico

simples multivariados

censo amostra

Amplitude de coleta

Complexidade dos dados

Objetivo da análise

Participação do pesquisador
nos resultados
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Segundo Kish (1965) e Lansing & Morgan (1971), esse planejamento é de 

fundamental importância no delineamento da pesquisa, pois, se pode chegar a amostras 

economicamente inviáveis.  

A Figura 3.2 ilustra alguns critérios para a definição da amostra: 

 

Figura 3.2 – Tipos de Amostras 

 

Fonte: Lansing & Morgan (1971) 

Onde: 

Probabilístico – amostragem aleatória estratificada proporcional; 

Quase aleatória – amostragem por cotas; 

Criterioso – uso de algum critério pré-definido; 

Intencional – escolha direta da unidade a ser investigada. 

A definição dos estimadores da pesquisa é de grande relevância, uma vez que, 

estimadores bem elaborados resultam em respostas mais eficientes e mais acuradas. 

Outro ponto que deve ser monitorado são os erros amostrais, uma vez que a estimação 

dos parâmetros populacionais através de uma amostra possui um erro associado, e o objetivo 

ao selecionar uma amostra é o de que esse erro seja controlado. 

Como exemplo de planejamento amostral, Bolfarine e Bussab (2005) citam: 

• Amostra Aleatória Simples (AAS) – Seleciona-se seqüencialmente cada unidade 

amostral, com igual probabilidade, de tal forma que cada amostra tenha a mesma 

chance de ser escolhida.  Essa seleção pode ser feita com ou sem reposição; 
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• Amostragem Estratificada (AE) – A população é dividida em estratos (sexo, renda, 

bairro, etc) e a AAS é utilizada na seleção da amostra em cada estrato; 

• Amostragem por Conglomerados (AC) – A população é dividida em sub-populações 

(conglomerados) distintos.  A AAS é utilizada para selecionar alguns conglomerados e 

todos os indivíduos do conglomerado selecionado serão entrevistados.  É menos 

eficiente que a AAS e que a AE; por outro lado, é bem mais econômica; 

• Amostragem em dois Estágios (A2E) – Nesse caso, a população é dividida em sub-

populações como na AE ou AC. Seleciona-se sub-populações utilizando AAS e, em 

um segundo estágio, seleciona-se uma amostra em cada sub-população pré-

selecionada; 

• Amostragem Sistemática (AS) – Quando se tem uma listagem dos indivíduos da 

população, pode-se sortear um elemento entre os 10 primeiros e, a partir daí, 

selecionar elementos a partir da adição de uma constante. 

 

3.2 PREFERÊNCIA 
 

A preferência é algo bastante peculiar, visto que a opinião dos indivíduos de um grupo 

não necessariamente consegue reproduzir a da população ou, até mesmo, de parte dela. 

 A diversidade de alternativas torna mais complexa a vida do consumidor, pois o 

mesmo fica em dúvida para saber qual produto escolher; ou pode até saber, de forma geral, 

qual será o produto, mas não sabe quais características específicas ele deve ter, como, por 

exemplo, na escolha de: carros, TV a cabo, apartamentos, etc. 

 De acordo com as considerações acima realizadas observa-se a dificuldade de se 

chegar a uma forma de valorar a preferência do consumidor, expressas através das funções de 

utilidade. 

 

3.2.1 Teoria do Consumidor 
 

 No mundo real, o consumidor faz a sua escolha quando seleciona um produto em 

detrimento de outro; mas em um estudo onde é preciso identificar quesitos e escolhas sem que 
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se possam considerar todas as opções possíveis, faz-se necessário uma restrição nas opções 

para os entrevistados. 

 Samuelson (1965) apud Barnett II (2003) expressam que a função utilidade é o valor 

que o consumidor dá a um determinado produto.  Para determinar, de forma eficiente essa 

utilidade, torna-se imperativo observar fatores psicológicos, financeiros, entre outros. 

 Para descobrir o valor da utilidade, podem-se usar duas escalas: 

• Cardinal: na qual o entrevistado fornece uma nota ou fará uma avaliação das opções 

disponíveis; 

• Ordinal: na qual o consumidor ordena todas as opções apresentadas. 

A forma mais usada é a escala ordinal, pois facilita a comparação das informações 

obtidas.  A dificuldade de uso da escala cardinal reside no fato de os entrevistados terem 

escalas diferenciadas, o que pode prejudicar a modelagem da função utilidade, visto que 

podem existir entrevistados extremamente benevolentes e outros com pré-conceito com 

determinados produtos e atributos; o que pode causar uma interferência na modelagem. 

 A função de utilidade pressupõe alguns axiomas baseados na preferência do 

consumidor, que devem ser respeitados (SAMUELSON, 1965 apud BARNETT II, 2003). 

Esses axiomas podem ser ilustrados a partir da escolha entre três alternativas A, B e C: 

• Axioma 1: as preferências são completas, ou seja, oferecidas duas opções de 

escolha A e B o consumidor deve estabelecer uma ordem de preferência. A é 

preferida em relação a B( )BA≥ , B é preferida em relação a A ( )AB ≥  ou o 

consumidor é indiferente a A e B ( A=B); se isso não acontecer a preferência é dita 

indefinida; 

• Axioma 2: as preferências são reflexivas, ou seja, se (A = B)=> (B =A) ou, se (B = 

A)=> (A = B); 

• Axioma 3: as preferências são transitivas, se( )BA≥ e ( )CB ≥ então( )CA≥ ; os 

axiomas 2 e 3 implicam ser o consumidor racional e consistente; 

• Axioma 4 :as preferências são contínuas, se ( )BA≥  e C, existe um raio de B (B é 

dominante em relação a A) então ( )CA≥ ; obedecidos os quatro primeiros 

axiomas, podemos definir uma  função utilidade; 
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• Axioma 5: não saciedade, dados dois conjuntos A e B, compostos pelos bens X e 

Y; sejam: 

o X a =>a quantidade de X em A.
 

o X b =>a quantidade de X em B.
 

o Ya =>a quantidade de Y em A.
 

o Yb =>a quantidade de Y em B.
 

Se ( )XX bA
≥

 e  
( )YY bA

≥
 (assumindo-se que a utilidade cresce em ambos 

os argumentos) então 
( )BA≥

. Isso implica que o consumidor sempre toma 

como valor positivo o maior consumo para uma mesma renda; 

• Axioma 6: suavização (minoração) da taxa marginal de substituição. Dados três 

conjuntos de escolha, A, B e C compostos pelos bens X e Y, vê-se que a 

disposição do consumidor trocar as quantidades originalmente escolhidas de X por 

quantidades de Y, e vice-versa, decresce ao longo da curva de indiferença. 

 

3.2.2 Técnicas de Preferência: Preferência Revelada  e Preferência 
Declarada 
 

 Existem duas formas de coletar os dados de preferência do consumidor: preferência 

declarada e preferência revelada. 

 Na preferência revelada a escolha é feita através de opções que fazem parte do 

cotidiano do consumidor. Através da preferência declarada, opção usada neste estudo, é 

possível se explicar o comportamento do consumidor a partir de suas escolhas, que são feitas 

diante de um conjunto de alternativas, sendo que nem todas podem existir no seu dia-a-dia. 
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3.2.3 Preferência Declarada 
 

 A técnica de preferência declarada é de grande valia, quando se deseja observar as 

reações do consumidor no que se refere a produtos e opções que não existem em seu 

cotidiano. Para que isso seja feito de forma eficaz, deve-se criar uma série de cenários e o 

entrevistado fará sua escolha em cada um deles. 

 Como exemplo, pode-se citar a inserção de uma nova embalagem de refrigerante no 

mercado; para isso, precisa-se saber se ela será bem aceita. Diante desse tipo de situação, 

criam-se cenários, com variações de preço, embalagens ou até mesmo marca. 

 De acordo com cada cenário, o consumidor fará a sua escolha ou, até mesmo, não 

escolher nenhuma das opções, caso nenhuma seja de seu agrado. 

 Para efetuar tal escolha o consumidor levará em consideração alguns aspectos de 

grande relevância: 

• Racional: quando o entrevistado fatalmente irá considerar aspectos financeiros para 

tomar a sua decisão; 

• Subjetivo: quando o consumidor levará em consideração aspectos de difícil 

mensuração, como suas preferências pessoais e aspectos psicológicos. 

Para que as avaliações sejam bem feitas e consigam representar fidedignamente a 

opinião do entrevistado, a coleta de dados pode ser feita de quatro formas: 

• Ordenação (ranking): nessa primeira forma, o entrevistado ordena todos os atributos 

ou produtos que são apresentados a ele. Esse tipo de coleta pode ser colocada em 

cheque, por dificultar de alguma forma a ordenação, vez que o entrevistado precisa 

ordenar todas as alternativas e, dependendo do número de alternativas, ele terá 

dificuldade para completar a tarefa. 

• Avaliação (rating): Nesse tipo de alternativa, o entrevistado utiliza uma escala pré-

definida ou uma escala própria, extremamente subjetiva; Esse tipo de alternativa faz 

com que o produto ou alternativa escolhida seja a que teve a melhor avaliação; porém 

a escala é bastante subjetiva em muitos casos. 

• Escolha (choice): é uma das estratégias mais utilizadas, pois gera menos 

inconsistências do que as formas anteriores, já que você apresenta produtos em pares e 

o entrevistado seleciona o que melhor lhe convém; porém, diante de um grande 

número de atributos, essa forma pode gerar questionários longos e cansativos. 
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• Melhor e Pior (Max Diff): é uma técnica nova, que segue de alguma forma os 

conceitos da escolha, já que o entrevistado seleciona o produto que ele considera 

melhor e o que considera pior num cenário com um determinado número de opções. 

Essa é uma forma nova, que está sendo estudada há pouco tempo, mas que consegue 

trazer uma escala cardinal de preferência. 

Segundo Caldas (1995) o método de escolha binária (choice) possui uma eficiência 

maior que as ordenações e a avaliação através dos ratings. Essa técnica de coleta de dados 

tem a vantagem de conseguir captar muito bem a opinião do consumidor, principalmente 

quando são feitas mudanças sutis em alguns quesitos como: preço, embalagem, tamanho do 

produto, etc. 

Atualmente, existem novos estudos, como Louvier (1991), Train (2000) e McCullough 

(2009) que utilizam o Max Diff como sendo uma forma de criar medidas cardinais de 

preferência, pois, diante de um cenário, o entrevistado seleciona o que mais lhe agrada e o que 

menos lhe agrada. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS  
 

 A definição das alternativas é algo de grande importância, pois, após a escolha dos 

atributos e níveis desses atributos, tem-se a formação dos instrumentos de coleta, cartões, para 

que eles sejam apresentados aos entrevistados. 

 Para a elaboração dos cartões é necessário que o analista tenha bastante conhecimento 

do assunto, a fim de que as alternativas sejam claras, plausíveis e realistas, visto que a 

apresentação de opções tem que expressar a experiência e as escolhas dos entrevistados ao 

fim do estudo. 

 Um exemplo de falta de critério seria pedir a um entrevistado, que não é usuário de um 

determinando produto, para responder sobre aquele produto. Essa pessoa não saberia 

discernir, de forma correta, sobre qual atributo ele deveria escolher como referência para o 

produto. 

 A ortogonalidade dos atributos é uma propriedade importante na hora da definição 

desses cartões. Pearman et al. (1991) afirmam que esta é uma propriedade que permite que 

todos os efeitos, principais ou de interação, possam ser estimados isoladamente, sem multi-

colinearidade. 
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Louviere et al.(2000) citam que a ortogonalidade que deve ser buscada é a que 

minimiza a correlação entre as variáveis.  Para tal, os planos fatoriais devem ser utilizados. 

Esses planos fatoriais têm por objetivo atingir os seguintes efeitos: 

• Efeitos principais, ou seja, efeitos individuais de cada atributo, também chamados de 

efeitos de primeira ordem; 

• Efeitos de interação entre os atributos, classificados em 2ª ordem, interação entre 2 

atributos e, por fim, uma 3ª ordem onde se tem uma interação entre 3 ou mais 

atributos. 

Nos casos onde todas as combinações disponíveis são consideradas, tem-se um Projeto 

Fatorial Completo – PFC e a equação (3.1) permite identificar o número de combinações 

possíveis nesse plano: 

∏= naNC i

i
    (3.1) 

Onde: 

NC: é o número de combinações possíveis; 

n: i-ésimo atributo; 

a: número de níveis do i-ésimo atributo. 

A utilização de todas as combinações, na maioria das vezes é muito difícil, pois, como 

visto na equação (3.1), tem-se um produtório e, com isso, há um aumento muito grande no 

número de combinações em função do número de atributos e caso tais atributos tenham 

muitos níveis, tem-se também um aumento no número de combinações. 

Pearman et al. (1991) apresentaram cinco possíveis medidas para tratar um grande 

número de alternativas: 

• Projetos Fatoriais Fracionários; 

• Remoção do conjunto de alternativas dominantes e dominadas do conjunto total; 

• Separação das alternativas do PFC em blocos de alternativas; 

• Fixação de um atributo comum em experimentos separados; 

• Definição dos atributos em termos de diferença entre alternativas. 

Esses tratamentos das alternativas podem ser utilizados de forma individual ou 

conjunta. Por isso, será apresentada uma breve explicação sobre cada um deles. 
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3.3.1 Projetos Fatoriais Fracionários 
 

 Essa primeira técnica é uma das mais utilizadas quando se utiliza Preferência 

Declarada, pois se considera apenas o efeito essencial para uma análise de mercado. Hahn e 

Shapiro (1996) apresentaram algumas formas para que se monte o PFF (Projetos Fatoriais 

Fracionários) dependendo do número de níveis e atributos e dos efeitos desejados. 

 Nos projetos apresentados por Hahn e Shapiro (1996), o objetivo era contemplar 

somente efeitos principais e um pouco desses em conjunto com os de segunda ordem, e, neles, 

a ortogonalidade do modo de apresentação foi quase total. 

 Já Kocur et al. (1992) definem três planos de execução (V, IV e III), descritos abaixo. 

O Plano de resolução V assume interações de terceira ordem como menos importante e 

se atem apenas aos efeitos principais com todos os efeitos de segunda ordem. 

Outros dois projetos que podem ser considerados da mesma origem são os que 

utilizam a estimação dos efeitos principais e as interações de segunda ordem entre os atributos 

selecionados e todos os outros atributos, considerando os demais efeitos como sem 

importância; e, os que consideram apenas efeitos principais tendo uma relação apenas com 

alguns efeitos de segunda ordem. 

 O Plano de resolução IV permite a estimação dos efeitos principais independente dos 

efeitos da segunda ordem e os demais efeitos. 

 Por fim o Plano de resolução III só considera os efeitos principais e desconsidera os 

demais. 

 Com relação a esses projetos que só consideram os efeitos principais, Louviere et al. 

(2000) acreditam ser uma situação um tanto quanto complicada, pois, perde-se muita 

informação se considerados apenas os efeitos principais em estudos nos quais se tem um 

grande número de atributos e um grande número de níveis. 

 Porém, em Dawes e Corrigan (1974 apud Louviere et al. 2000) existe uma 

demonstração de que efeitos além da segunda ordem podem realmente ser desconsiderados, 

posto que os efeitos principais explicam, aproximadamente, de 70% a 90% da variância; já os 

efeitos de segunda ordem contribuem com um adicional de 5% a 15% dessa explicação.  

Logo, os demais efeitos têm uma participação ínfima. Porém, em alguns estudos devem ser 

considerados, cabendo ao analista o discernimento para saber fazer a escolha dos efeitos que 

serão considerados. 
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 Os PFFs conseguem, na maioria das vezes, uma redução do número de opções; porém, 

em alguns casos, o número de situações viáveis acaba sendo extrapolado. Isso depende, 

também, do tipo de experimento que será utilizado, já que se pode fazer uma comparação par 

a par ou colocar mais situações para que o entrevistado faça sua escolha. 

 

3.3.2 Remoção de Alternativas Dominantes e Dominada s 
 

 Louviere et al. (2000)  citam que é uma abordagem que tem uma grande limitação com 

relação à redução das alternativas, pois, ela só retira as opções que são dominadas. 

 Para que uma alternativa seja considerada dominada, ela precisa que todos os valores 

de seus atributos sejam inferiores a alternativa dominante; com isso, os respondentes em sua 

totalidade irão escolher a alternativa dominante, logo, não há razão para a inserção da 

alternativa dominada dentre as opções de escolha. 

 Porém, essa classificação de alternativa dominada e dominante nem sempre tem 

clareza, vez que, em casos qualitativos, o entrevistado pode considerar um atributo 

dependendo da ordem de preferência em relação aos níveis, quando ele irá transformar a 

alternativa que até então parecia não-dominada em dominada. Um exemplo seria uma 

classificação de tamanho da embalagem, preço e tipo de embalagem, se o entrevistado só 

compra se tiver um determinado tamanho e não existe variação entre o preço, apenas no tipo 

da embalagem, ele selecionará a alternativa que possui o tamanho predileto, o qual dominará 

a outra. 

 

3.3.3 Formação de blocos de alternativas 
 

 Louviere et al. (2000)  também cita que essa terceira forma de reduzir as alternativas 

sugere que, a partir do Plano Fatorial Completo, as alternativas sejam agrupadas e cada um 

dos entrevistados deverá responder a um bloco de alternativas. 

 Essa teoria se baseia na hipótese de que as preferências dos usuários da amostra são 

suficientemente homogêneas, de modo que os efeitos possam ser combinados na etapa de 

estimação dos modelos.  
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3.3.4 Fixação de um Atributo comum em Experimentos Separados 
 

 Por fim Louviere et al. (2000) fixam de um atributo comum em experimentos 

separados é utilizada quando o experimento contém um número considerável de atributos, 

tornando, às vezes, inviável a elaboração de um projeto experimental contemplando todos 

eles. Assim, uma alternativa seria dividir os atributos em subconjuntos, cada um contendo 

pelo menos um atributo comum. 

 Por exemplo, é possível dividir um conjunto formado por seis atributos em dois 

subconjuntos de três atributos, o que gera dois projetos experimentais separados e 

independentes e, isso pode ser feito para um número maior de atributos ou de grupos. 

 

3.3.5 Definição dos atributos em termos de diferenç a entre 
alternativas 
 

 Nesse caso, os atributos são definidos como diferenças entre alternativas. Em um caso 

no qual se tem três alternativas relacionadas a transporte, o analista não precisaria definir 

valores absolutos para cada um dos modos, e sim valores relativos tendo como base o valor de 

um dos modos e os outros serão calculados em função do modo referência. 

 Essa abordagem é, geralmente, aplicada quando se deseja elaborar um projeto 

experimental fixando-se uma alternativa do conjunto de escolha, com seus valores reais. Em 

um caso onde se tem alternativas com três atributos e dois níveis para cada uma das 

alternativas, têm-se vinte e sete alternativas no Projeto Fatorial Completo, ao fixar uma única 

alternativa, reduz-se para nove alternativas. 

 

3.4 MODELAGEM DE ESCOLHA DISCRETA 
 

 Diversos modelos de escolha discreta, obtidos a partir da conceituação da teoria da 

utilidade aleatória, dependem das especificações das funções densidade de probabilidade de 

fatores aleatórios (Train, 2003). Essas especificações dependem da distribuição de 

probabilidade e das hipóteses desenvolvidas no estudo em questão. 
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 Na literatura existe uma série de modelos desenvolvidos e testados em vários 

ambientes de escolha (TRAIN, 2003; BROWNTONE et al, 2000; LOUVIERE et al., 2000; 

BEN-AKIWA e LERMAN, 1985; McFADDEN, 1978; WILLIAMS, 1977). Os erros 

aleatórios são o maior problema a ser controlado e, para tal, é bastante utilizada a distribuição 

normal como referência para os erros, o modelo que utiliza essa definição é o Probit – Finney 

(1947). No entanto, a utilização do modelo Probit tem como principal dificuldade os 

problema decorrentes de programação. Com essa limitação, faz-se necessária a consideração 

de outros modelos, que, dentro de maiores limitações que o modelo probit, conseguem retratar 

o comportamento de escolha sem perdas de informações que comprometam suas utilizações. 

 Atualmente o modelo mais difundido em análise de escolha discreta é o modelo 

standard logit, de McFadden, também chamado de Multinomial Logit-MNL. A principal 

hipótese do modelo MNL é que os erros aleatórios são independentes e identicamente 

distribuídos – hipótese IID. Ou seja, considerando os termos aleatórios da Figura 3.3, segundo 

a hipótese IID, as três parcelas de erro possuiriam a mesma distribuição de probabilidade, e os 

efeitos de um distúrbio não dependeriam dos efeitos do outro, não havendo, portanto, 

qualquer correlação. 

Figura 3.3 – Representação Gráfica das Utilidades das Alternativas 

 

Fonte: Train (2003) 

 Tendo em vista que a hipótese IID é bastante rígida, outros modelos têm sido 

propostos, no sentido de tentar relaxá-la, para que os resultados dos modelos se tornem mais 

reais. Dessa forma, surgiram os modelos da família logit. TRAIN (2003) apresenta uma 

discussão detalhada sobre a concepção geral dos modelos da família logit. Dentre vários 
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modelos que são obtidos a partir dessa concepção, destaca-se o modelo nested logit. Segundo 

Wen e Koppelman (2001), esse modelo é um pouco mais flexível na parte de estimação das 

substituições e da elasticidade cruzada, quando são considerados pares de alternativas. 

3.4.1 Standard Logit 
 

Ao longo dos anos, principalmente da década de 70 do século XX, pesquisadores têm 

buscado formas mais apropriadas para a distribuição dos termos aleatórios, além de hipóteses 

que simplifiquem e aperfeiçoem a modelagem da complexa decisão de escolha. Dessa forma, 

o modelo standard logit, ou logit padrão, surge como uma alternativa bastante apreciável, 

proporcionando resultados satisfatórios com manipulação computacional amigável, 

consistindo no modelo mais simples utilizado em estudos de escolha discreta. 

O modelo standard logit pressupõe a hipótese de que os erros aleatórios são 

independentes e identicamente distribuídos (IID’s).  Como aborda Train (2003), isso quer 

dizer que do erro de uma alternativa i não provém nenhuma informação ao analista sobre os 

erros de uma alternativa j. 

Portanto, o termo εin da expressão 3.2 é IID para abordagem do modelo logit padrão. A 

distribuição utilizada no modelo MNL é chamada Gumbel, ou valor extremo tipo I. As 

funções de densidade de probabilidade e cumulativa são dadas pelas expressões 3.3 e 3.4 

(TRAIN, 2003): 
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   (3.2) 

em que 

V in
: Componente sistemática da utilidade de uma alternativa Cn

i ∈ , para um individuo n; 

∈in
: Componente aleatória da utilidade de uma alternativa Cn

i ∈ , para um individuo n; 

V jn
: Componente sistemática da utilidade de uma alternativa Cn

j ∈ , para um individuo n; 

∈jn
: Componente aleatória da utilidade de uma alternativa Cn

j ∈ , para um individuo n; 
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em que 
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)(∈in
f : Função densidade de probabilidade de ∈in

; 

)(∈in
F : Função de distribuição cumulativa de ∈in

; 

∈in
: Parcela aleatória de uma alternativa i para um individuo n. 

 

 Train (2003) apresenta uma das formas de demonstração para obtenção da 

representação matemática do modelo MNL, partindo das expressões 3.3. Considerando 

inicialmente a expressão 3.5, tem-se que: 

),,,Pr(),,Pr()( ijjijji CVVCVVP njnininjnnjnjnininn
≠∈∀−+≥=≠∈∀+≥+= ∈∈∈∈

                      (3.5) 

 Como o termo εin é independente, a distribuição cumulativa que define a probabilidade 

de escolha de uma alternativa i é o produtório das distribuições marginais de cada termo εin: 

∏
≠

−=
−+∈−
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n eP ei

vnjvnini )(

)(              (3.6) 

 Como o termo εin não é dado, então Pn(i) é calculado pela integral da expressão 3.7, 

ponderada pelas respectivas funções densidade de probabilidades, como mostrada a seguir: 
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 A partir de uma manipulação algébrica da equação (3.7), considerando também que os 

termos aleatórios são idênticos, a probabilidade de escolha se resume à seguinte expressão: 

∑
∈
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             (3.8) 

em que: 

)(iPn
: Probabilidade de escolha de uma alternativa i por um indivíduo n; 

A(n): Conjunto de alternativas j disponíveis para o indivíduo n; 

vin
: Utilidade sistemática de uma alternativa i para um indivíduo n; 

vjn
: Utilidade sistemática de uma alternativa j para um indivíduo n. 

 

 As propriedades da Distribuição Gumbel, da qual surge o modelo MNL, são de grande 

importância para o entendimento das hipóteses demonstrativas dos modelos da família logit, 
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já apresentadas e ainda a apresentar neste capitulo. Por isso, a seguir estão apresentadas cada 

uma delas, encontradas em Ben-Akiwa e Lerman (1985): 

a) [ ] 0,exp)(
)( >−=∈ −∈− µηµ

eF e [ ]eef
)()(

exp)(
ηµηµµ −∈−−∈− −=∈ , onde η é chamado de 

parâmetro locacional e µ  é um parâmetro escalar positivo; 

b) A moda de ∈ é η ; 

c) A média de ∈ é 
µ
γη + , onde γ é a constante de Euler (≈ 0,577); 

d) A variância de∈ é 
µ

π
2

2

6
; 

e) Se ∈segue Gumbel com parâmetros ( )µη,  e V, 0>α  são constantes escalares, então 

V+αε  segue Gumbel com parâmetros 
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α
µαη ,V ; 

f) Se ε 1
 e ε 2

são independentes e seguem Gumbel com parâmetros ( )µη ,
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 e  ( )µη ,
2

, 

respectivamente, então εεε 21
* −=  é logisticamente distribuída, ou seja, 
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g) Se ε 1
 e ε 2
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, 

respectivamente, então max(ε 1
,ε 2

) é Gumbel distribuído com parâmetros 
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h) Considerando como corolário a proposição f, se ( )jεεε ,...,, 21  são Independentes 
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max(ε 1
,ε 2

,...,ε j
) segue Gumbel com parâmetros 

















∑ µµη

µ
,ln

1
e . 

 

  



43 

 

 

3.4.2 Características do Modelo Multinomial Logit 
 

 Louviere et al. (2000) apontam para as seguintes limitações do modelo Standard 

Logit: 

• Não há separação entre a forma dos componentes de ponderação que definem o papel 

dos atributos em cada expressão de utilidade (devido a problemas com escalas); 

• Parâmetros escalares são constantes entre as alternativas; 

• As componentes aleatórias não são correlacionadas. 

 

Train (2003) caracteriza o modelo MNL para representação do comportamento de 

escolha através de alguns aspectos, tais como: variações de gosto, padrões de substituição, 

escolhas repetidas ao longo do tempo, fatores de escala e métodos de estimação. 

 

3.4.2.1 Variações de gosto 
  

As reações de cada tomador de decisão estão intrinsecamente ligadas a sua situação 

socioeconômica, uma vez que alocará pesos diferentes a cada atributo em função da renda. 

Além disso, indivíduos com mesmo perfil ainda podem refletir diferentes preferências, o que 

se faz admitir que a escolha de uma alternativa é uma variável aleatória. 

 Para que as variações de preferência sejam captadas de forma satisfatória, o modelo 

logit padrão pode ser utilizado respeitando certas particularidades. Train (2003) diz que as 

preferências variam sistematicamente com variáveis observadas, as quais podem ser 

incorporadas nos modelos logit, enquanto preferências que variam com relação a variáveis 

não observadas ou puramente aleatórias não podem ser manipuladas e limitam a aplicação do 

modelo. Isto não garante que os termos aleatórios sejam identicamente distribuídos, o que 

viola a hipótese IID. 

 A incorporação de variações de preferência como atributos não observados pode ser 

feita apropriadamente com a utilização de modelos como probit, nested logit ou mixed logit 

(LOUVIERE et al, 2000). 
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3.4.2.2 Padrões de substituição 
  

 À medida que os atributos de uma alternativa aumentam o valor de sua utilidade, a 

probabilidade de escolha da opção aumenta. Os padrões de substituição, ou elasticidades de 

demanda têm, portanto, importantes implicações. O modelo logit implica em certo padrão de 

substituição entre alternativas, cuja hipótese principal está na independência de alternativas 

irrelevantes, chamada de hipótese IIA (Independence from Irrelevant Alternative). 

Segundo Ben-Akiva e Lerman (1985) a propriedade IIA atesta que a razão entre as 

probabilidades de escolha de duas alternativas é inteiramente inalterada por outras quaisquer. 

A propriedade exige que as fontes de erros que contribuem para a formação dos termos 

aleatórios sejam mutuamente independentes. 

 A implicação da propriedade IIA incide diretamente no conceito de elasticidade de 

demanda MNL. Nesse caso, a elasticidade de demanda cruzada de uma alternativa i com 

relação ao atributo da alternativa j é constante, pois independe de qualquer atributo da 

alternativa i. A fórmula de cálculo da elasticidade de demanda para o modelo MNL é 

apresentada a seguir (Louviere et al, 2000): 

[ ] βδ
kjnkjn xPEP

x
in

ink

−=               (3.9) 

em que 

EP
x

in

ink

: Elasticidade da probabilidade de escolha de uma alternativa i por um individua n em 

relação a xink
, da alternativa j; 

xink
: Atributo k de uma alternativa i para um individuo n; 

δ : 1 , se i=j (elasticidade direta); 0, se i≠ j (elasticidade cruzada). 

 

 Embora o modelo MNL proporcione resultados satisfatórios, a propriedade IIA, que 

consiste em uma hipótese simplificadora, pode resultar em sérias distorções nos valores de 

previsão proporcionadas pelo modelo em relação à realidade. Outros modelos, como o probit 

e o nested logit, não exigem que as alternativas sejam independentes de outras, sendo, 

portanto, indicados para análises de escolha que exigem concepções de modelagem mais 

complexas. No entanto, a propriedade IIA pode ser utilizada em certas situações. Para isso, 

como cita Train (2003), é necessária a realização de testes desta propriedade. Um desses 

testes foi proposto por Small e Hsiao (1982). 
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3.4.2.3 Fator de Escala 
  

 Em modelos de escolha discreta, a consideração dos fatores de escala torna a equação 

(3.10) da forma da seguinte expressão: 

∑
∈

=
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nAj

n

e
eP v

vin
i

jn
µ

µ
              (3.10) 

em que: 

µ :Fator de escala. 

 

 Os fatores de escala das alternativas estão relacionados com a variância dos termos 

aleatórios, através da seguinte expressão: 

µ
πσ 2

2
2

6
=                (3.11) 

em que: 

σ 2 : Variância dos termos aleatórios. 

 Se o vetor de parâmetros θ é desconhecido, o produtório da expressão é chamado de 

função de verossimilhança das amostras dos experimentos XXX T
,...,,

21
, representada por 

∏
=














=













 T

t

t

ts

xPxxx x
L

T11
,...,,

*
θ

θ
 (3.12). 

 A função de verossimilhança pode ser avaliada para diferentes θ . No entanto, a 

estimação dos parâmetros θ  deve seguir a premissa de maximização da utilidade, definida na 

Teoria Microeconômica do Consumidor. Ou seja, a estimação deve partir da maximização das 

probabilidades de escolha em cada experimento X. Segundo Louviere et al. (2000), tal 

consideração leva à seguinte regra para estimação por máxima verossimilhança: o estimador 

de máxima verossimilhança de θ  é o valor θ  que maximiza a função ( )θ*L . 

 Maximizar a expressão 3.12 leva a muito esforço, sendo mais conveniente maximizar 

a função [log ( )θ*L ]=L(θ). Sendo assim, 



46 

 

 

( ) 












= ∑

= θ
θ xP t

T

t
x

MaxMaxL
t1

             (3.13) 

Neste caso, tem-se que: 
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, k=1,2,3,..,r              (3.14) 

 A estimação dos parâmetros θ  pode ser feita através de um processo iterativo de 

gradiente de busca, chamado de método de Newton-Raphson, demonstrado por Louviere et al 

(2000) e Ruggiero e Lopes (1996). 

 Feita a calibração pelo método de ajuste por máxima verossimilhança, é possível 

estimar alguns termos estatísticos essenciais à análise de performance do modelo estimado. 

Os parâmetros de performance originados da estimação dos modelos são utilizados não 

somente para a avaliação dos modelos MNL, como também para os outros modelos da família 

logit. Os principais são: 

• L(0): valor da função logarítmica de verossimilhança quando todos os parâmetros são 

zero; 

• L(c): é o valor da função logarítmica de verossimilhança quando somente a constante 

especifica da alternativa é incluída. Corresponde ao caso no qual a probabilidade de 

escolha é função apenas da fração de amostra que escolheu a determinada alternativa; 

• L(β): valor máximo da função logarítmica de verossimilhança; 

• -2( L(0)-L(β)): estatística utilizada para testar a hipótese nula de que todos os 

parâmetros, excetos as ASC, são zero; é assintoticamente distribuída com K graus de 

liberdade, em que k é o número de coeficientes apresentados nas funções de utilidade 

do conjunto de escolha; 

• -2(L(c)-L(β)): estatística utilizada para testar a hipótese nula de que todos os 

parâmetros são zero; é assintoticamente distribuída com χ 2
com k-j+1 graus de 

liberdade, em que j é o número de alternativas do conjunto de escolhas; 

• ρ 2

zero
: informal“goodnessoffit”. Mede a fração do valor de verossimilhança explicado 

pelo modelo, definido como 







−

)0(
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1

L

L β
. Os valores de ρ 2

zero
 dependerão do tipo de 
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modelo a ser construído. Essa medida é mais adequada na comparação de duas 

especificações desenvolvidas com o mesmo conjunto de dados; 

• ρ2

const
: reflete o grau de convergência na estimação dos parâmetros do modelo com os 

atributos dos coeficientes, em relação ao modelo estimado somente com as ASC’s. É 

dado por 







−

)(

)(
1

cL

L β
; 

• ρ 2
: valor similar ao ρ 2

, porém corrigido para os números de parâmetros estimados.

ρ 2
= 







 −−
)0(

)(
1

L

KL β
, onde k, já definido, é o número de graus de liberdade. 

Baseando-se nessas estatísticas, é possível a realização de um teste estatístico para 

avaliar a hipótese nula de que as alternativas seguem a hipótese IIA. O teste mais comum é 

aquele proposto por Small e Hsiao (1982), descrito em Ben-Akiva e Lerman (1985). O teste, 

semelhante ao da razão de máxima verossimilhança, consiste em estimar uma função de 

verossimilhança com a retirada de uma das alternativas. O teste proposto contem K graus de 

liberdade, em que K é o número de coeficientes identificados no modelo com a alternativa 

retirada. É dado pela seguinte estatística: 

[ ]{ })()(2
1

1

1

ββ
c

LL

N
N

−−
−

             (3.15) 

em que: 

)(β
c

L : Verossimilhança da amostra reduzida com a retirada de uma alternativa; 

N1 e N: Tamanhos das amostras reduzidas e plenas, respectivamente; 

 

3.5 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 
 

A Análise de Envoltória de Dados é um método não-paramétrico, surgido 

formalmente com o trabalho de Charnes et al. (1978), com o objetivo de medir a eficiência de 

unidades tomadoras de decisão, as DMUs, na presença de múltiplos fatores de produção 

(inputs) e múltiplos produtos (outputs). 

As DMUs caracterizam-se por desempenhar tarefas semelhantes, ou seja, utilizam os 

mesmos insumos e desempenham as mesmas tarefas para produzir um mesmo produto, 
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diferindo nas quantidades de recursos (inputs) utilizados e de produtos (outputs) gerados; a 

comparação entre as DMUs gera o conceito de eficiência. 

A técnica de construção de fronteiras de produção e indicadores de eficiência 

produtiva relativa teve origem no trabalho de Farrel (1957) e foi generalizada por Charnes et 

al. (1978), no sentido de trabalhar com múltiplos insumos e múltiplos produtos. 

A adequação das informações conforme a necessidade dos modelos permite avaliar as 

eficiências de unidades produtivas em diversas áreas de interesse. Com isso, o tratamento 

dado a inputs e outputs deve ser homogêneo e utilizado na hora de se fazer as escolhas (Lins e 

Angulo-Meza, 2000). 

Alguns termos como, produtividade, eficiência e unidade tomadora de decisão (DMU) 

são muito utilizados em DEA e, por isso, faz-se necessária uma explicação mais detalhada. 

A produtividade de uma unidade tomadora de decisão é o quociente entre o valor dos 

produtos gerados e dos recursos empregados (Coelli et al. 1998).  Na forma mais 

simplificada, quando existe um único recurso e um único produto, a produtividade é a razão 

entre o output e o input. 

No entanto, em sua grande maioria, o número de variáveis de entrada e de variáveis de 

saída é superior a 1. Desta forma, faz-se necessário uma adaptação do modelo a uma forma 

mais genérica, calculando-se a produtividade de cada DMU dividindo uma combinação linear 

dos produtos por uma combinação linear dos recursos. 

Eficiência é a relação entre o que poderia ser produzido e o que efetivamente foi 

produzido. Diante disso, Farrell (1957) sugeriu alguns tratamentos que se revelaram 

apropriados ao cálculo da eficiência. 

Com base em Farrell (1957), surgiu uma forma de tentar mensurar a eficiência 

produtiva através da Análise Envoltória de dados (DEA). Essa técnica foi desenvolvida por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978), escolhendo como unidade balizadora aquela que tiver o 

melhor desempenho. 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) não faz nenhuma suposição funcional para 

determinar a eficiência da DMU.  A DMU eficiente é a que obtém o melhor desempenho na 

relação entre seus inputs e outputs.  A maneira como isso é feito pode ser considerada uma 

medida de excelência, pois, ao utilizar a melhor DMU como referência, faz com que todas as 

outras unidades sejam comparadas a ela. 
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Essa abordagem é diferente de outras técnicas, na qual uma unidade que tem um 

desempenho muito superior às outras pode, eventualmente ser eliminada da amostra, por ser 

considerada outlier e, dessa forma, distorcer a aplicação do modelo. 

Para o desenvolvimento de um modelo com mais de uma entrada e mais de uma saída, 

Farrell (1957) apresenta o conceito de eficiência na formulação seguinte: 

∑

∑
=

i
iki

j
jkj

Xv

Yu

  EF             (3.16) 

onde: 

jkY
 
representa a saída j da unidade k; 

ikX é a entrada i da unidade k; 

ju e iv  representam os pesos de cada saída j e de cada entrada i respectivamente. Esses 

pesos precisam de alguma forma ser determinados. 

Há dois modelos DEA clássicos: CCR (de Charnes, Cooper e Rhodes) e BCC (de 

Banker, Charnes e Cooper). Os modelos DEA-CCR devido a Charnes, Cooper e Rhodes 

(Charnes et al., 1978) apresentam retornos constantes de escala, enquanto os modelos DEA-

BCC de Banker, Charnes e Cooper (Banker et al., 1984) apresentam retornos de escala 

variáveis. O modelo CCR é também conhecido por CRS (Constant Returns to Scale) e o BCC 

por VRS (Variable Returns to Scale). 

Para este estudo utilizou-se o modelo CCR orientado a output, pois desejava-se 

favorecer empresas que possuíssem um maior faturamento; dado que as mesmas 

movimentam mais recursos. 

O modelo CCR orientado a inputs é uma generalização do trabalho de Farrell (1957) 

para múltiplos insumos e múltiplos produtos, no qual se determina a eficiência através da 

divisão entre a soma ponderada dos produtos (output virtual) pela soma ponderada dos 

insumos (input virtual), construindo uma superfície linear por partes, não paramétrica, sobre 

os dados (Lins e Angulo Meza, 2000). A partir de uma transformação linear, desenvolvida por 

Charnes e Cooper (1962), de forma a linearizar o problema, obtém-se o modelo (3.17), 

chamado Modelo dos Multiplicadores orientado a inputs, por determinar os coeficientes 

(“pesos”) dos produtos e dos insumos. Resolvendo-se esse problema de programação linear 

para cada uma das DMUs, pode-se identificar aquelas cujos planos de produção, dados os 

pesos determinados para suas quantidades de entradas e saídas, não pode ser superado pelo 

plano de produção de nenhuma outra DMU. 
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Foi feita uma padronização das variáveis dos modelos apresentados. Assim, a função 

objetivo do problema considerado primal foi chamada de b e a função objetivo do dual, de w 
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onde vi e ur são as variáveis de decisão utilizadas e representam os multiplicadores (ou pesos) 

dos inputs i, i = 1, ..., m, e outputs r, r = 1, ..., s, respectivamente;  xij e yrj são os inputs i e 

outputs r da DMU j,  j = 1,..., n; xio e yro são os inputs i e outputs r da DMU O (observada). 

Em (3.17), uma DMU é dita eficiente quando b = 1, o que significa dizer que a 

restrição relativa a essa DMU está ativa e, portanto, tem folga igual a zero. Em (3.18) o 

primeiro conjunto de restrições garante que essa redução em cada um dos inputs não 

ultrapasse a fronteira definida pelas DMUs eficientes. O segundo grupo de restrições garante 

que uma redução nos inputs não altere o nível atual dos outputs da DMU. 

Com base no Modelo dos Multiplicadores (primal) é possível desenvolver o seu dual, 

conhecido como Modelo do Envelope (3.18), onde h0 é o indicador de eficiência da DMU em 

análise e λj é a j-ésima coordenada da DMU O em uma base formada pelas DMUs de 

referência. Neste modelo buscam-se os valores de λj que minimizem h0, sendo λj  a 

contribuição da DMU j na formação do alvo da DMU O (as DMUs com λj  não nulo são os 

benchmarks da DMU O). Pelo teorema da dualidade forte, os modelos (3.17) e (3.18) 

apresentam o mesmo valor ótimo para a função objetivo, quando esse existir (Bregalda; 

Bornstein, 1981). 

No Modelo do Envelope (3.18), quando h0 assume o valor 1, a DMU em análise é dita 

eficiente e passa a se localizar na fronteira de eficiência, sendo denominada fortemente 

eficiente (ou Pareto eficiente), quando forma o vértice dessa fronteira, ou fracamente 

eficiente, quando pertence à fronteira, mas é um ponto colinear ao vértice da fronteira. 

Pode-se desenvolver, também, um modelo para maximização das saídas, mantendo-se 

inalteradas as entradas (orientação a output). No Modelo dos Multiplicadores com orientação 

(3.18) 
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a output (3.19), 0h  sempre assume valores superiores à unidade. Por isso, a eficiência passa a 

ser definida como sendo o inverso de 0h , isto é, 
0
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h
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As variáveis de decisão dos modelos (3.19) e (3.20) são as mesmas apresentadas no 

modelo (3.17). De forma similar ao modelo com orientação a inputs, pode-se deduzir o 

Modelo do Envelope com orientação a outputs (3.20), que será o dual de (3.19). 

O modelo CCR tem como propriedade principal a proporcionalidade entre inputs e 

outputs na fronteira, ou seja, o aumento (decréscimo) na quantidade dos inputs provocará 

acréscimo (redução) proporcional no valor dos outputs. 

Os modelos CCR orientados a input e a output fornecem o mesmo valor de eficiência, 

identificam o mesmo conjunto de DMUs eficientes e ineficientes, (Coelli et al., 1998), 

estimando, assim, a mesma fronteira eficiente. 
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4. MODELAGEM 
 

O Brasil vive um momento de grandes investimentos em infra-estrutura do país, em 

função de uma série de eventos que nele irão acontecer, como as Olimpíadas de 2016 e a 

Copa do Mundo de 2014; o que acentua o interesse, tanto do Governo, quanto de grandes 

empresas em investir em infraestrutura de transportes. 

Porém, como atualmente o sistema de transporte de cargas no Brasil está concentrado 

no modo rodoviário, o Brasil necessita de um maior investimento no setor ferroviário, pois, 

com uma oferta maior de ferrovias, as empresas teriam mais opções para transportar suas 

cargas e assim diminuiriam os custos de transporte. 

Segundo pesquisa da CNT (2013), esta grande concentração no modo de transporte 

rodoviário afeta a economia brasileira, uma vez que, atualmente, o custo para se manter 

estradas e rodovias é bastante alto se comparado a outras formas de transporte como hidrovias 

e ferrovias, que acabam por transportar uma pequena parcela de toda a produção nacional.  

Além dos altos custos de manutenção, a pesquisa indica que existem outros problemas 

estruturais que o sistema de transporte rodoviário enfrenta: 

• Excessivo número de empresas no setor, o que provoca acirramento da competição e 

perda no poder de barganha junto aos clientes; 

• “Comoditização” do produto transporte; 

• Má conservação das estradas; 

• Roubo de cargas; 

• Idade da frota dos caminhões; 

• Pesada carga tributária; 

• Pouca carga de retorno; 

• Altos tempos de espera para carga e descarga. 
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O IBGE divulgou na Pesquisa Industrial Anual (PIA, 2001), a existência de 47.579 

empresas de transportes, número 37% superior ao apurado na pesquisa realizada em 1999, que 

contabilizava a existência de 34.586 empresas. Esta mesma pesquisa apurou que em 1992 

eram 12.568 empresas; portanto, houve um aumento de 279 % no número de empresas em 

menos de 10 anos! Estima-se que sejam cerca de 72.500 empresas atualmente, sendo 12.000 

delas com mais de 5 funcionários. Estes dados estão na pesquisa IBGE/PAS e podem ser 

encontrados no site da Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logística. 

O mercado chegou a um ponto onde não existe mais espaço para crescer, estimando-se 

que 85% das cargas existentes estejam terceirizadas e a entrada de novas empresas não é 

coibida, o que pode fazer com que novas empresas entrem no setor e banalizem o preço do 

serviço. 

Os serviços de transporte passam por um processo de “comoditização”, ou seja, 

praticamente não existem diferenças entre as opções existentes e as decisões da grande 

maioria dos clientes baseiam-se única e exclusivamente no custo. 

A degradação da malha rodoviária acarreta aumento de custos operacionais de até 

40%, gastos adicionais com combustíveis de até 60% e tempos de viagem maiores em até 

100%.  A pesquisa CNT (2004), realizada em aproximadamente 75.000 km de rodovias em 

todo o Brasil, apontou que 74,7% da extensão avaliada apresentava algum tipo de 

imperfeição. Nos EUA, numa malha de 6.406.296 km, este mesmo índice não chega a 5%. 

No Brasil, de uma malha rodoviária de 1.744.433 quilômetros, apenas 9,4% encontra-

se pavimentada e também já investiu cerca de 2,0% do PIB em infraestrutura de transportes, 

gastou apenas 0,1% em 2004. 

Em 2003, segundo a CNT (Confederação Nacional dos Transportes), foram 11 mil 

roubos a caminhões, significando prejuízos em torno de R$ 700 milhões. Em 2009, o prejuízo 

com o roubo de cargas alcançou cifras ao redor de R$ 1 bilhão.  O item gerenciamento de 

risco passou de 5% para 15% da receita bruta das empresas de transportes, envolvendo algo 

em torno de R$ 1,5 bilhão/ano. Apesar de todo aparato criado para prevenir o roubo de cargas, 

as quadrilhas inovam a cada dia, impondo novos desafios às autoridades e às empresas de 

transporte. 

A pesquisa CNT (2013) mostra que 76% da frota de caminhões no Brasil têm mais de 

10 anos, enquanto que especialistas americanos recomendam a utilização máxima de 8 anos. 

No entanto, a idade média da nossa frota é de 18,8 anos e nas pesquisas realizadas foram 

constatados veículos com mais de 40 anos de uso.  Assim, são mais de 800.000 caminhões 



54 

 

 

com mais de 20 anos de uso, o que representa quase a metade da frota brasileira de 

caminhões, estimada em 1.850.000 veículos. Em contrapartida, a média americana não 

ultrapassa os 7 anos. 

Segundo a pesquisa do Instituto Ilos (2011), a questão tributária é outro ponto 

relevante, pois os impostos consomem cerca de 30% do faturamento das empresas de 

transporte, fato extremamente injusto, se consideramos que instituições financeiras têm uma 

carga equivalente a 17%. Além dos 61 tributos existentes no Brasil, as empresas ainda gastam 

algo equivalente a 1% de seu faturamento para garantir o cumprimento das 93 obrigações 

fiscais acessórias, materializadas em livros, declarações, guias, formulários, etc. 

A pesquisa cita ainda que com 57,1% do PIB brasileiro concentrado nos Estados da 

Região Sudeste e outros 17,8% nos Estados da Região Sul, torna-se praticamente impossível 

equilibrar o fluxo de carga nas viagens de ida e volta, comprimindo ainda mais a já pequena 

margem da empresa de transporte de cargas.  A rentabilidade sobre a receita das grandes 

empresas de transporte de carga varia de 2% a 4%, conforme apresentado no ranking das 

maiores empresas do setor publicado pela Revista Transporte Moderno (2004). 

Tais questões justificam a necessidade de se estudar a mudança no transporte de carga, 

principalmente porque o custo para manutenção de rodovias é bastante alto e a quantidade de 

carga transportada não pode ser comparada à de uma ferrovia. 

 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 
  

A seleção da amostra é de suma importância em qualquer estudo; e neste estudo os 

indivíduos de interesse são pessoas que trabalham com o transporte de carga no Brasil e que 

poderiam avaliar a importância de cada variável na migração do transporte de carga.  

A população deste estudo foi definida através de bases de dados fornecidas pelo 

SEBRAE (RJ, SP, DF e SC), além de Firjan, Fiesc e Fiesp, atingindo em torno de 2700 

empresas. Em seguida foi disparado um convite via e-mail para o setor comercial, que 

continha o link com o questionário para ser respondido. 

Para que o estudo fosse elaborado e a coleta de dados fosse completa, foi necessário 

calcular o número mínimo de perguntas que deveriam ser respondidas para que os modelos de 

escolha discreta tivessem uma formulação estatisticamente consistente. 
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Cada entrevistado foi exposto a um conjunto de exercícios de escolha, onde ele 

deveria optar por uma alternativa.  O exercício de escolha simulava uma situação real de 

contratação por um serviço de transporte. 

 Segundo McFadden (1978), é necessário algo em torno de 1000 questões de escolha 

para o modelo convergir.  Foram aplicadas vinte tarefas de escolha para cada entrevistado no 

presente projeto, como a amostra teve sessenta e oito respondentes, alcançou-se um total de 

1.360 (hum mil trezentos e oitenta) escolhas, o que supera o requisito mínimo exposto por 

McFadden. 

 O exercício de escolha encontra-se detalhado no capítulo elaboração do questionário. 

 

4.2 FORMA E COMPLEXIDADE DO EXPERIMENTO 
 

Nos experimentos de preferência declarada devem ser avaliadas as perdas e ganhos 

que cada tipo de escolha pode proporcionar. 

Faz-se necessário definir os atributos que serão utilizados no experimento. Após a 

definição dos atributos que farão parte do experimento, faz-se necessário definir quais níveis, 

ou opções, são pertinentes para cada atributo. 

Quanto maior o número de atributos e níveis, mais informações advirão das respostas 

dadas pelo entrevistado. Em contrapartida, uma grande quantidade de atributos e níveis gera 

uma fadiga e diminui a capacidade do respondente de diferenciar e fazer as escolhas. Os 

atributos e níveis do presente estudo serão definidos nas próximas seções. 

 

4.3 SELEÇÃO DOS ATRIBUTOS DO MODELO 
 

Diante das inúmeras opções de atributos, foram escolhidos, a partir da indicação de 

especialistas, os que eram aplicáveis a ambos os tipos de transporte; para tal escolha foram 

levados em consideração todos os tipos de vantagens e desvantagens dos modos ferroviário e 

rodoviário. 

Os atributos selecionados foram: 

• Tipo de transporte de carga; 

• Valor total da tarifa para a distância relacionada com o peso base definido; 
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• Tempo total utilizado para fazer o transporte da mercadoria; 

• Distância total a ser percorrida. 

 

4.4 DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS 
 

Após a seleção dos atributos, foram definidos os níveis para cada um deles. 

O atributo “modo de transporte” é justamente o foco da pesquisa e impactará 

diretamente nos níveis dos demais atributos, pois cada tipo de transporte tem regras, 

regulamentação própria e características bem peculiares. 

Para o atributo “Valor da Tarifa” foram utilizadas duas fontes diferentes de 

informação. Para o transporte rodoviário, Lima (2012) realizou uma pesquisa e criou uma 

função para o custo do frete em determinados setores; para o valor do frete de ferrovia, foram 

consultadas duas concessionárias privadas, a fim de obter os valores de frete. 

Para o tempo total são levados em consideração diversos aspectos, pois além do tempo 

de transporte em si, existe todo o tempo de carregamento dos caminhões e dos vagões na 

ferrovia; por isso, foi necessário adicionar o tempo de terminal ao tempo total. Vale ressaltar 

que só foi considerada uma única variável de tempo, em função da dificuldade da coleta de 

dados, pois o aumento do número de variáveis e níveis acarretaria em um aumento da 

amostra, conforme exposto na seção 3.3, onde foi apresentada a fórmula matemática para o 

número de combinações possíveis para o plano amostral. 

Já no atributo distância foram utilizados cinco níveis, pois o Brasil é um país 

continental e as distâncias entre cidades podem variar muito; portanto, a distância também é 

relevante para o estudo.  

Diante do exposto, os atributos e seus respectivos níveis foram: 

• Tipo de transporte: 

o Rodoviário; 

o Ferroviário; 

• Valor da tarifa em tonelada transportada por quilometro útil (TKU): 

o 10 % abaixo do valor de mercado; 
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o Valor de mercado; 

o 10% acima do valor de mercado; 

• Tempo total utilizado para fazer o transporte da mercadoria - os níveis são afetados 

pelo tipo de transporte e pela distância; por isso, exige uma explicação mais detalhada, 

que será feita após a definição dos níveis dos atributos; 

• Distância total a ser percorrida: 

o Até 100 quilômetros; 

o De 101 a 200 quilômetros; 

o De 201 a 400 quilômetros; 

o De 401 a 800 quilômetros; 

o Mais de 800 quilômetros; 

Para a definição dos preços de cada transporte é necessário definir alguns parâmetros, 

como, por exemplo, a quantidade de carga a ser considerada para ambos os modos de 

transporte (ferroviário ou rodoviário). A tonelagem padrão para o cálculo dos preços foi de 

trinta e cinco toneladas, muito embora a capacidade de um vagão de ferrovia seja três vezes 

maior; esse valor foi utilizado porque permite manter a comparabilidade entre os modos de 

transportes. 

Pires e Piccinini (1998) informam que, tendo em vista os problemas do método de 

tarifação pela taxa interna de retorno, foi criado, na Inglaterra, o método de tarifação por preço 

teto (price cap), que tem como vantagem proporcionar maior grau de liberdade de gestão para as 

empresas em regime de monopólio natural, além de estimular ganhos de produtividade e sua 

transferência para os consumidores. A taxa interna de retorno é uma taxa de desconto hipotética 

que, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor 

presente, seja igual aos valores dos retornos dos investimentos, trazido ao valor presente. 

Esse mecanismo de tarifação constitui-se na definição de um preço-teto para a firma, 

reajustado de acordo com a evolução de um índice de preços ao consumidor, o Retail Price Index 

(RPI), menos um percentual equivalente a um fator de produtividade X, para um período 

prefixado de anos. Tal mecanismo pode envolver, também, um fator Y de repasse de custos para 
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os consumidores, como custos variáveis sobre os quais a firma não tem controle (por exemplo, 

aumento de combustíveis, impostos etc.). Assim, o preço teto segue a seguinte fórmula 4.1:  

���ç� − ���� = 
�� − � + �		   (4.1) 

Os autores explicam que o cálculo do fator X pode seguir diversos métodos e que sua 

definição deve considerar a combinação de três aspectos relevantes: a necessidade da 

concessionária autofinanciar suas operações, a dinâmica tecnológica do segmento industrial e a 

defesa dos interesses dos consumidores. 

A definição do fator Y objetiva reduzir os riscos regulatórios das firmas. Quanto maior for 

o valor de Y, maior será a proteção das firmas e menor o benefício momentâneo dos 

consumidores. Este trade-off, entretanto, deve ser balanceado para não comprometer a eficiência 

da firma nem o bem-estar do consumidor.  

Finalmente, Pires e Piccinini (1998) alertam para a importância de mecanismos que 

incentivem níveis adequados de investimentos pela firma, e de instrumentos que estabeleçam 

padrões de qualidade do serviço. Dado o preço teto, a firma pode apresentar uma tendência ao 

subinvestimento para melhoria da qualidade dos serviços, já que este esforço representaria uma 

elevação do seu nível de custos.  

Segundo Saintive e Chacur (2006), o price cap, no caso brasileiro, além da regra de 

reajuste das tarifas, prevê, em períodos pré-fixados, uma revisão tarifária, cuja intenção consiste 

em determinar e rever o custo de capital das indústrias de serviços públicos bem como os custos 

operacionais, readequando o nível das tarifas a mudanças mais estruturais que não foram 

corrigidas pela regra de reajuste. 

Protásio (2011) fez uma revisão de todos os preços praticados para as ferrovias no 

Brasil e em diversos países, tendo definido o preço teto utilizado para ferrovias na época. O 

presente estudo efetua o cálculo do preço a partir das distâncias definidas pela Tabela 4.1, 

usando como base 35 toneladas no intuito de comparar com o transporte feito pelos 

caminhões. 

Tabela 4.1 – Teto máximo cobrado por uma concessionária para o transporte em 

ferrovia definido pela ANTT 

Faixas Quilométricas R$/TonxKm 

Até 400 0,01320 

De 401 a 800 0,01196 

De 801 a 1600 0,00923 

De 1601 em diante 0,00658 

Parcela Fixa 2,25 
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Dado que a formulação para a definição de preço de ferrovia estava pronta, buscou-se 

definir o preço do transporte em rodovia. Em Lima (2012) foi feita uma análise e calculada 

uma aproximação para o transporte de carga de uma determinada empresa.  O autor fez uma 

regressão, definindo o preço pago pela empresa para o transporte de carga durante um ano 

inteiro. A expressão 4.2 foi utilizada para a definição dos preços no caso das rodovias. 

56.9087.0
$ += km

Ton

R
  (4.2)  

Onde: 

Km- é quantidade de quilômetros percorrida até onde o produto será entregue; 

Com as duas definições prontas, calculou-se os pontos médios das distâncias bases 

para os modos estudados, apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Ponto médio a ser utilizado para cada nível do atributo distância 

Nível do atributo distância Distância a ser utilizada 

Até 100 km 75 

de 101 a 200 km 150 

De 201 a 400 km 300 

De 401  a 800 km 600 

Mais de 800 km 1000 

 

A Tabela 4.3 apresenta o preço final para o transporte ferroviário, utilizando as 

distâncias supracitadas e a carga de 35 toneladas que é a carga de um caminhão, para permitir 

a comparabilidade dos modos de transporte. 

Para ilustrar a composição da Tabela 4.3, utilizou-se o nível de até 100km, para 

efetuar o cálculo  do valor de mercado: 

Valor Mercado (até 100km) = 0.01320 * 75 * 35 +2.25 * 75 = 34.65 + 168.75 = 203.4. 

Analogamente podem-se calcular os demais níveis.  Além do valor de mercado, faz-se 

necessário testar níveis alternativos de preço com o intuito de avaliar a elasticidade do 

entrevistado nos diferentes cenários, ou seja, avaliar se o aumento percentual do preço médio 

fará com que o entrevistado opte por outra opção. 

Tabela 4.3 – Preço a ser praticado para o transporte ferroviário 

Distância -10% Mercado +10% 

Até 100 km 183.06 203.40 223.74 

De 101 a 200 km 366.12 406.80 447.48 

De 201 a 400 km 732.24 813.60 894.96 

De 401 a 800 km 1441.04 1601.16 1761.28 

Mais de 800 km 2315.75 2573.05 2830.36 
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A Tabela 4.4 apresenta os preços a serem praticados pelo transporte rodoviário, 

utilizando as mesmas 35 toneladas e as mesmas distâncias utilizadas para o transporte 

ferroviário.  

Analogamente apresenta os cálculos necessários para a composição da Tabela 4.4: 

Valor Mercado (até 100km) = 0.087 * 75 * 35 + 9.56 =  237.94.  

 

Tabela 4.4 – Preço a ser praticado para o transporte rodoviário 

Distância -10% Mercado +10% 

Até 100 km 214.14 237.94 261.73 

De 101 a 200 km 419.68 466.31 512.94 

De 201 a 400 km 830.75 923.06 1015.37 

De 401 a 800 km 1652.90 1836.56 2020.22 

Mais de 800 km 2749.10 3054.56 3360.02 

 

Após a definição dos níveis de preços a serem praticados para os modos de transporte, 

foi necessário verificar os níveis para o atributo tempo, variável de grande importância para o 

modelo.  

O fator tempo está diretamente ligado a dois fatores: a velocidade média de percurso e 

ao tempo para carga, descarga e transbordo. 

Teixeira (2007) fez uma grande avaliação de todos os modos de transporte utilizados 

no Brasil e explicou cada aspecto em cada tipo de transporte. Isto serviu de base para a 

definição dos tempos dos modos nesse estudo. 

O mesmo estudo mostra que o transporte rodoviário é mais ágil, já que a velocidade 

média deste tipo de transporte é 45 km/h e o tempo total de carga, descarga e transbordo fica 

em 5,8 horas para carga solta e 1,5 horas para carga conteinerizada. 

Por outro lado, o transporte ferroviário é afetado por diversos fatores que prejudicam 

seu desempenho, tais como: 

• Passagem em centros urbanos; 

• Diferença de bitola; 

• Traçado das vias; 

• Passagem de nível; 

• Direito de passagem e tráfego mútuo; 

• Terminais de transbordo e carregamento/descarregamento. 
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Diante destes fatores, a velocidade média praticada pelas ferrovias, e que foi utilizada 

neste estudo, fica em torno de 25km/h. Em termos de transbordo, o transporte ferroviário 

demora em torno de 2.5 horas para carga e 1.5 horas para descarga, valendo ressaltar que, 

com o transporte ferroviário utilizando a carga conteinerizada, o total de tempo será de 3.5 

horas para o transporte ferroviário e 1.5 horas para o rodoviário, Teixeira (2007).  

Como o transporte ferroviário possui dois tipos de carga (grãos e carca 

conteinerizada), foi feita uma média para o tempo total de transbordo, ou seja, a média entre 

as 4h da carga não conteinerizada e as 3.5h da carga conteinerizada; daí o valor médio de 3.8h 

para o transbordo do transporte ferroviário. 

Com base nessas informações, foram calculados os tempos da Tabela 4.5, para cada 

nível de distancia para Ferrovia e para Rodovia de até 100km. 

Tempo Ferrovia (até 100km) = 75/25 + 3.8 = 6.8. 

Tempo Rodovia (até 100km) = 75/45 + 1.5 = 3.2. 

 

Tabela 4.5 – Tempo a ser utilizado para cada tipo de transporte 

Distância 

Tempo total em horas 

Ferrovia Rodovia 

Até 100 km 6.8 3.2 

De 101 a 200 km 10.1 4.8 

De 201 a 400 km 13.2 8.2 

De 401 a 800 km 26.1 14.8 

Mais de 800 km 43.5 23.7 

 

 

4.5 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  
 

O questionário foi elaborado de forma concisa para que o respondente não ficasse 

fatigado e para que um maior número de pessoas pudesse participar.   

As primeiras questões eram filtros, ou seja, perguntas feitas para verificar se o 

respondente estava apto para responder ao questionário. Essas perguntas são as que verificam 

o tipo de entrevistado, o ramo que trabalha e a característica da sua empresa. 

 A segunda parte do questionário continha as questões de escolhas discretas, onde 

foram apresentadas 20 tarefas aleatórias e uma tarefa fixa (que era a mesma para todos os 

entrevistados), visando o treinamento do mesmo.  O entrevistado tinha que escolher uma 
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opção, que era a sua preferida, dado aquele cenário. As opções foram montadas conforme os 

atributos e níveis definidos no subcapitulo 4.4.  Na Figura 4.1 encontra-se um exemplo de 

tarefa apresentada ao entrevistado. 

 

Figura 4.1 – Tarefa de escolha apresentada ao entrevistado 

 

 

A última parte do questionário continha um exercício de Maxdiff com o intuito de 

identificar elementos importantes na hora da escolha do modo de transporte para os 

entrevistados. Na Figura 4.2 encontra-se uma tarefa do exercício de MaxDiff.  Cada 

entrevistado era exposto a 7 tarefas, com três opções cada, similares as da Figura 4.2. Em 

cada tarefa o entrevistado tinha que escolher a opção que mais influenciava na sua escolha por 

um modo de transporte e a opção que menos influenciava na sua escolha. 

Figura 4.2 – Tarefa de MaxDiff 

 

 

Para a parte do modelo de escolha discreta, foi utilizado o software SSI Web, que gera 

todas as tarefas e faz com que as mesmas sejam aleatórias em relação às alternativas, por isso 

todos os entrevistados responderam ao mesmo número de tarefas, que eram diferentes para 
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cada entrevistado, já que o programa aleatoriza todos os níveis e apresenta alternativas 

diferentes para cada entrevistado. 

 O foco seguinte foram as principais características para a contratação do serviço para 

os respondentes, que foi feita com o uso do Maxdiff. Na lista apresentada foram mostrados 

aspectos relevantes para o transporte rodoviário e para o transporte ferroviário, assim como a 

explicação para seu uso, relacionada a seguir: 

• Alta tonelagem do transporte – este aspecto é importante para quando se necessita 

fazer o transporte de grande volume de carga; 

• Menor emissão de poluentes – hoje em dia é grande e crescente a preocupação 

com o meio ambiente tornando-se um aspecto bastante relevante; 

• Segurança da carga – é um aspecto importante, pois o roubo de carga no Brasil é 

bastante frequente; 

• Transporte de carga combinado – a combinação dos transportes de carga também é 

importante para o contratante, eis que pode diminuir o tempo de transporte além de 

melhorar o serviço e o preço; 

• Transporte de cargas especiais – determinados tipos de cargas não podem ser 

transportados por ferrovia em função da necessidade de um cuidado especial; 

• Maior facilidade para atingir o consumidor – o transporte rodoviário atinge todas 

as regiões com maior facilidade e pode ser entregue direto ao consumidor na porta 

do mesmo; 

• Menor manuseio da carga – a carga só é manuseada no momento da carga do 

caminhão e na abertura no destino 

 No exercício do MaDiff foram apresentados três dos aspectos citados acima e o 

entrevistado teve que dizer qual era a que ele achava mais importante e menos importante. 

Com estas escolhas obteve-se o ranking de preferência do entrevistado e pôde-se calcular a 

utilidade para cada uma das alternativas. 

 O questionário completo final consta no anexo A. As entrevistas foram realizadas 

online, entre novembro de 2013 e janeiro de 2014.  Foram enviados convites a 2730 pessoas, 

a partir de listagem proveniente da Firjan/Fiesc e sistema Sebrae. Ao final, 68 entrevistas 

foram completadas. 
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4.6 Metodologia Proposta 
 

A metodologia do trabalho propõe a combinação de quatro técnicas diferentes. Outros 

autores já haviam combinado algumas dessas técnicas, mas o presente trabalho foi o primeiro 

a combinar todas em um único modelo. 

Lima et al. (2011) trabalharam para identificar quais eram as companhias mais 

eficientes do ponto de vista do consumidor. Para isso foram selecionados 171 vôos em 

diversos horários. Após coletarem as informações, fizeram o cálculo das eficiências para 

todos os 171 vôos e organizaram em tercis, segundo a eficiência dos mesmos. Os 57 vôos 

com menor eficiência foram alocados no tercil de baixa eficiência, os 57 subsequentes de 

média eficiência e por fim os 57 vôos com maior eficiência foram alocados no tercil de alta 

eficiência. Após esta alocação os autores fizeram análises dentro do tercil de mais alta 

eficiência para identificar a companhia mais eficiente. 

No presente estudo, foi aplicada uma técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) – 

utilizando o software SIAD (Sistema Integrado de Apoio a Decisão), Angulo Meza et al 

(2005). 

O modelo DEA utilizado objetivava medir a eficiência de todas as empresas com base 

em seu faturamento.  Esse modelo teve como input a quantidade de carga transportada em 

toneladas (em rodovia, ferrovia e outros meios) e o gasto com o transporte de carga; e, como 

output, o faturamento da empresa. Na formulação (4.3) apresenta-se o modelo DEA CCR 

elaborado para o projeto. 
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Com base nos resultados de (4.3), foi feita uma análise qualitativa para identificar os 

fatores que contribuíram para que a empresa fosse considerada eficiente. 

A segunda técnica utilizada foi o MaxDiff, que visava identificar as principais 

características que também influenciavam na decisão para a contratação do modo de 
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transporte. Para essa parte, foi utilizado o software SSI Web, para a estimação das utilidades 

de cada característica consideradas para a tomada de decisão. Essas características foram 

citadas na seção 4.5. 

Caldas (1995) fez uso de técnicas de preferência declarada para prever a demanda de 

passageiros de um determinado meio de transporte. No presente estudo utilizou-se a técnica 

de preferencia declarada para decompor a preferência dos entrevistados pelos modos de 

transporte nos atributos mais relevantes. Os atributos e níveis utilizados no presente estudo 

foram apresentados nas seções 4.3 e 4.4. 

Alves et al. (2011)  utilizaram o modelo logito ordinal para prever o resultados de 

partidas de futebol e identificar a força de times no campeonato brasileiro. No presente 

trabalho foi utilizado um modelo logito ordinal para entender quais foram os fatores que 

tornaram uma empresa eficiente na hora de fazer o transporte de carga. Para tal, a variável 

dependente do modelo foi a eficiência das empresas, proveniente do modelo DEA-CCR.  

Essas eficiências foram agrupadas de maneira qualitativa em três níveis: alto, médio e baixo. 

A classificação das eficiências foi feita de forma diferente de Lima et al (2011), pois neste 

estudo visava-se focar em empresas com maiores índices de eficiência, o que não seria 

garantido se fizéssemos a divisão em tercis. Assim foram consideradas empresas de alta 

eficiência, as que apresentaram um índice maior que 0.66 no modelo DEA; já empresas cuja 

eficiência resultante do modelo DEA fosse inferiores a 0.33 foram classificadas como 

empresas de baixa eficiência e, por fim, as que apresentaram eficiência no modelo DEA entre 

0.33 e 0.66 foram classificadas como empresas de média eficiência. 

As variáveis independentes do modelo logito foram as utilidades das 7 características 

que o entrevistado considerava na tomada de decisão (informações provenientes do modelo 

MaxDiff) e os quatro atributos utilizados no modelo de preferencia declarada (distância, 

tempo, modo e preço). 

A formulação matemática do modelo está descrita na equação (4.4) e (4.5) abaixo: 

ln ���
����	����������

�� ��!�"	��#�$��#����"%
��&�#��	�	'��(�	����������

�� ��!�"	��#�$��#����" %
) = *+ + ,+�+ + ,-�- +⋯+ ,/�/ (4.4) 
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) = *- + ,+�+ + ,-�- +⋯+ ,/�/ (4.5) 

Onde: 
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*+ é a constante relativa ao modelo que valoriza o fato da empresa ter uma eficiência 

acima de 0.66 

*- é a constante relativa ao modelo que valoriza o fato da empresa ter uma eficiência 

acima de 0.33 

,+, ,-, … , ,/ são os coeficientes das variáveis independentes do modelo. 

A Figura 4.3 ilustra o fluxograma da inovação e a inter-relação entre as diversas 

técnicas utilizadas no presente estudo. 

Figura 4.3 – Inovação do Estudo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Como ilustrado na Figura 4.3, a metodologia proposta utilizou um modelo logito 

ordinal, que tinha como variável dependente os resultados do DEA e variáveis independentes 

provenientes de outros dois modelos (MaxDiff e modelos de preferência declarada). 

 O modelo logito ordinal foi calculado usando o software SPSS; o objetivo do modelo 

foi entender quais variáveis independentes explicavam uma maior eficiência das empresas.   
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Este capítulo está dividido em 5 tópicos. Inicialmente, foi exposto o perfil amostral, 

seguido pelas análises de todos os modelos realizados no estudo; e, por fim, a metodologia 

proposta, que é a junção de todos os modelos em uma regressão logística ordinal. 

As entrevistas online foram armazenadas em um banco de dados, que foi convertido 

para um arquivo SPSS, software utilizado para a tabulação e análise dos principais resultados.  

 

 

5.1 Perfil da Amostra 
  

A Tabela 5.1 apresenta o tipo de carga transportada pelas empresas que fizeram parte 

do estudo. Pode-se perceber que mais da metade das empresas concentram-se em mercadorias 

de baixo valor agregado, como grãos e produtos de carga seca, não perecível.  
 

Tabela 5.1 – Tipo de Carga Transportada pela Empresa 

 
Total 

%  
Grãos (Soja, Arroz, Feijão, Milho e etc.) 66.2 
Produtos não perecíveis ou de carga seca (por ex.:Madeiras) 58.8 
Eletrônicos / Eletrodomésticos 25.0 
Animais e cargas vivas 20.6 
Veículos 8.8 
Liquidos (combustível, óleos e outros) 2.9 
Outros 25.0 
BASE:  (Total) 68 
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Na Tabela 5.2 percebe-se que quase todas as empresas fazem transporte de carga 

utilizando-se do transporte rodoviário; isso mostra que existe uma grande dependência do 

setor nesse modo de transporte. 

 

Tabela 5.2 – Tipo de Transporte Utilizado pela Empresa 

 
Total 

%  
Rodoviário 95.6 
Ferroviário 66.2 
Aéreo 25.0 
Aquaviário 16.2 
Outros 23.5 
BASE:  (Total) 68 

 

A Tabela 5.3 traz a informação do total de cargas transportadas em cada um dos 

meios. Pode-se perceber que o modo rodoviário apresentou 55% de toda a carga transportada, 

isso se aproxima do dado da ANTT, que indica que 60% de toda a carga transportada no 

Brasil utiliza o modo rodoviário. 

 

Tabela 5.3 – Total de carga transportada (Toneladas - Ton) por modo de Transporte 

  

 Total 
Modo Rodoviário 39.496.73 
Modo Ferroviário 29.857.87 
Outros Modos de Transporte 1.950.40 
BASE:  (Total) 68 

 

A Tabela 5.4 ilustra o gasto médio com transporte pelas empresas que compuseram a 

amostra do estudo. 

Tabela 5.4 – Gasto com transporte de carga 

 
Total 

%  
Até R$200.000,00 23.5 
De R$200.000,01 a R$500.00 33.8 
De R$500.000,01 a R$1.000.000 14.7 
De R$1.000.000,01 a R$2.000.000 10.3 
Mais de R$2.000.000 17.6 
Gasto médio (em  milhões R$) 1.154 
BASE:  (Total) 68 
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Por sua vez, a Tabela 5.5 traz a informação do faturamento médio das empresas, em 

milhões de reais.  

Tabela 5.5 – Faturamento Médio com o Transporte de Carga 

 

 
Total 

% 

Até R$200.000,00 4.4 

De R$200.000,01 a R$500.00,00 10.3 

De R$500.000,01 a R$1.000.000,00 16.2 

De R$1.000.000,01 a R$2.000.000,00 23.5 

Mais de R$2.000.000,00 45.6 

Faturamento médio em milhões R$ 3.236 

BASE:  (Total) 68 

 

5.2 Modelo de Preferência Revelada 
 

No modelo de preferência revelada foram utilizados os atributos: Modo (rodovia ou 

ferrovia), Distância, preço e tempo, que estão atrelados ao modo de transporte. O modelo final 

está na equação (5.1): 

log4�5 = �6789.;;<=>=8+.?@	ABCD+89.E@ABCD-F9.-G	ABCDHF9.EH	ABCD?F+.+;ABCDG89.HGIJKB>J89.+HILMN= 

(5.1) 

Vale ressaltar que o modelo de preferência revelada foi utilizado para identificar uma 

possível nova demanda por ferrovia e, suas utilidades individuais foram utilizadas no modelo 

logístico ordinal para identificar os aspectos importantes na eficiência das empresas. 

A partir das utilidades individuais dos níveis dos atributos, é possível calcular a 

importância de cada um deles. Esse cálculo é feito a partir da análise percentual das 

diferenças entre as utilidades máxima e mínima de cada um dos atributos. O cálculo da 

importância de cada atributo para cada entrevistado é feito a partir da equação (5.2). 

�O7���âQRST	U�	T��SVW��	6 = 4<JX4YDBZX58<B/4YDBZX5
∑ 4<JX4YDBZ�58<B/4YDBZ�55\�]^

 (5.2) 

O cálculo da importância dos atributos é uma média das importâncias individuais e 

está exposto na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 – Importância dos atributos no modelo de preferência revelada 

 Total 
% 

Modo 31.95 
Distância 52.09 
Preço 8.77 
Tempo 7.19 
BASE:  (Total) 68 

Na Tabela 5.6 observa-se que a distancia é o atributo mais importante no modelo, um 

dos fatores para essa importância elevada é o fato de preço e tempo estarem, de certo modo, 

vinculados à distancia. Outro ponto que pode ter ajudado a incrementar essa importância é o 

fato de cada empresa escolher apenas distâncias que são relevantes para ela. 

A Tabela 5.7 traz a informação do share de escolha para os modos de transporte. 

Tabela 5.7 – Share de Escolha dos Modos de Transporte 

 Share 
% 

Ferrovia 69.86 
Rodovia 30.14 
BASE:  (Total) 68 

Na Tabela 5.7 observa-se uma preferência maior para ferrovia em relação ao 

transporte rodoviário.  Isso ilustra uma necessidade latente para o meio de transporte 

ferroviário, porém de todos os investimentos em transporte do governo, previstos até 2016, 

apenas 30% é destinado ao setor de transporte de carga, o que não atenderia a demanda 

existente. 

Comparando a informação da Tabela 5.7 com a informação da Tabela 5.2, percebe-se 

a distância entre o que se deseja e o que é possível ser feito no Brasil, já que o sistema 

ferroviário é bastante obsoleto, forçando as empresas ao uso demasiado das rodovias; o que 

não seria seu desejo, se o transporte ferroviário estivesse mais disponível.  

 

5.3 MaxDiff 
 

Nesse capítulo serão avaliados os principais aspectos que as empresas levam em 

consideração na hora de definir o modo de transporte a ser contratado. Vale ressaltar que 

esses aspectos não necessariamente estão disponíveis para os dois modos de transporte 

avaliados na parte de preferência revelada, por isso, houve a necessidade de acrescentar essa 

técnica ao estudo. 
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Tabela 5.8 – Aspectos Relevantes para a Decisão do Meio de Transporte 

 Aspectos 
Total 

% 
Segurança da carga 36.6 
Alta tonelagem do transporte 31.3 
Maior facilidade para atingir o consumidor 12.5 
Menor manuseio da carga 8.2 
Transporte de cargas especiais 5.7 
Transporte de carga combinado 4.0 
Menor emissão de poluentes 1.6 
BASE:  (Total) 68 

 

Na Tabela 5.8, percebe-se que o aspecto mais importante é a segurança da carga, o 

que, de modo geral era esperado, pois é imprescindível que a carga chegue ao destino. Além 

disso, existe o problema relativo ao alto índice do roubo de carga em rodovias, o que força as 

empresas a contratarem serviços de segurança ou seguro para a carga(CNT 2013).  O segundo 

aspecto mais importante é a alta tonelagem do modo de transporte, o que está bastante 

alinhado com o perfil da amostra, dado que a maioria dos entrevistados transporta grãos e 

carga seca.  Por último aparece a preocupação da empresa com a quantidade de poluentes 

emitidos, o que mostra a falta de comprometimento das empresas brasileiras com o meio 

ambiente, no que tange ao transporte de suas cargas. 

 

5.4 Análise Envoltória de Dados 
 

A Tabela 5.9 traz a informação das doze empresas, classificadas como mais eficientes 

e das três empresas menos eficientes.  A Tabela completa com todas as 68 empresas encontra-

se no anexo.  

As informações utilizadas como input para o modelo foram as quantidades de carga 

transportada (TON) em cada um dos modos (Rodovia, Ferrovia e Outros) mensalmente, assim 

como o gasto total mensal da empresa com o transporte de carga. 

O objetivo do modelo é identificar quais empresas possuem a melhor relação entre os 

inputs e o output, ou seja, quais empresas fazem melhor uso de seus recursos, maximizando 

seu faturamento. Assim, utilizou-se o modelo CCR orientado a output, pois desejava-se 

favorecer empresas que possuíssem um maior faturamento; dado que as mesmas movimentam 

mais recursos. Para rodar o modelo foi utilizado o software SIAD, Angulo Meza et al (2005). 
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Tabela 5.9 – Resultados DEA (Principais Empresas) 

DMU  INPUT  OUTPUT Eficiência 
Modelo DEA Rodovia Ferrovia Outros Gasto Faturamento 

Empresa30 0 2300 0 1500 5650 1.000 
Empresa31 700 0 0 200 3200 1.000 
Empresa33 633 112 0 330 4523 1.000 
Empresa34 760 0 40 120 2300 1.000 
Empresa35 0 500 0 230 1230 1.000 
Empresa57 0 0 15 500 6800 1.000 
Empresa58 8 0 8 3000 40000 1.000 
Empresa106 840 4760 0 7500 10200 1.000 
Empresa108 1363 4088 0 4500 12000 1.000 
Empresa98 1300 5200 0 8900 11000 0.934 
Empresa104 660 540 0 2350 4700 0.925 
Empresa32 861 369 0 430 5420 0.912 
... ... ... ... ... ... ... 
Empresa64 113 44 17 234 547 0.167 
Empresa79 20 0 25 170 380 0.163 
Empresa68 512 0 128 570 1200 0.148 

 

Alguns comentários em relação às empresas eficientes: 

(1) A empresa 34 transporta exclusivamente cargas líquidas, por isso, tem um uso de 

transporte rodoviário e de oleoduto, porém, em função da periculosidade da carga 

transportada, essa empresa apresenta uma relação entre o faturamento e a carga 

transportada bastante alta; 

(2) A empresa 57 transporta exclusivamente aparelhos eletrônicos, que são produtos 

de alto valor; logo, a empresa transporta pouca carga com um faturamento bastante 

elevado; 

(3) As empresas 33, 106 e 108 são eficientes porque conseguem transportar um 

volume muito grande de cargas (essencialmente grãos e cargas secas), a um custo 

relativamente baixo, porém, com um faturamento elevado em relação às demais 

empresas; 

(4) A empresa 58 transporta aparelhos eletrônicos e outros tipos de componentes, isso 

faz com que seu faturamento seja bastante elevado em relação ao volume 

transportado. 

(5) As empresas 30, 35  e 31 transportam volumes substancias utilizando apenas um 

modo de transporte. 
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Dentre as empresas eficientes, 33% delas fazem transporte de produtos de alto valor 

agregado, isso faz com que seu faturamento seja bastante elevado em relação às demais 

empresas. 

 

 

5.5 Modelo de Regressão Logístico Ordinal 
 

Nesse capítulo será analisada a regressão logística ordinal, que estabelece a relação 

entre todos os modelos feitos anteriormente.  Esse modelo visa explicar as razões pelas quais 

as empresas são eficientes, utilizando as variáveis que explicam a sua escolha aspiracional. 

Como variável dependente, será agrupada a informação da eficiência das empresas 

encontrada no modelo DEA-CCR descrito em 5.4.  

 
Tabela 5.10 –Agrupamento de Eficiência das empresas 

  
Total 

% 
Alta Eficiência (eff ≥ 0.66)  25 
Média Eficiência (0.33 < eff < 0.66) 34 
Baixa Eficiência (eff ≤ 0.33) 41 
BASE:  (Total) 68 

 

Como ilustrado na Tabela 5.10, o grupo mais eficiente apresentou um percentual 

menor de casos, para que a regressão não classificasse muitas empresas como eficientes, 

quando na verdade não o são. 

As variáveis independentes foram os sete aspectos que os entrevistados levaram em 

consideração na hora de decidir sobre o modo de transporte (provenientes do MaxDiff, 

descrito em 5.3) além dos quatro atributos utilizados no modelo de preferência revelada, que 

são: distância, tempo, modo e preço. 

A Tabela 5.11 estabelece a relação entre os nomes dos atributos utilizados no modelo 

e seu significado: 
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Tabela 5.11 –Tradução dos nomes dos Atributos 

Nome do Atributo Nome Completo do Atributo 
alta_ton Alta Tonelagem da carga 
emissao_pol Emissão de Poluentes 
Segurança Segurança da Carga 
Combinado Transporte Combinado de Carga 
Especias Transporte de cargas especiais 
consumidor Facilida de chegar ao consumidor 
Manuseop Menor manuseio da carga 
dist1 Até 100 km 
dist2 De 100 a 200 km 
dist3 De 200 a 400 km 
dist4 De 400 a 800 km 
dist5 Mais do que 800 km 
Tarifa Preço do transporte 
tempo1 Tempo 
Ferro Ferrovia 

 

O primeiro modelo testado continha todas as variáveis independentes, porém, os 

atributos distância e preço poderiam ser descartados do modelo, pois a explicação que os 

mesmos acrescentavam não era significativa. 

 

Tabela 5.12 –Anova para modelo Total 

  Estimate Std. 
Error  Wald Df Sig. 

[log_ord = 1.00] 3.231 1.911 2.860 1 0.091 
[log_ord = 2.00] 5.153 1.979 6.781 1 0.009 
alta_ton 0.872 0.397 4.817 1 0.028 
emissao_pol 0.691 0.626 1.220 1 0.269 
Segurança 1.469 0.593 6.143 1 0.013 
Combinado -0.220 0.764 0.083 1 0.773 
Especias 0.738 0.472 2.442 1 0.118 
Consumidor 1.705 0.595 8.199 1 0.004 
Manuseop 0.000 . . 0 . 
dist1 0.875 0.573 2.333 1 0.127 
dist2 0.309 0.772 0.160 1 0.689 
dist3 0.621 0.714 0.757 1 0.384 
dist4 1.352 1.027 1.734 1 0.188 
dist5 0.000 . . 0 . 
Tarifa 1.959 1.586 1.527 1 0.217 
tempo1 -3.229 1.192 7.342 1 0.007 
Ferro -0.687 0.394 3.040 1 0.081 
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Como ilustrado na Tabela 5.12, os atributos distancia (dist 1 até dist 5) e preço (tarifa) 

poderiam ser eliminados do modelo, pois seu p-valor era superior a 0.10.  Além dos atributos 

de distancia e preço, foram eliminados também alguns aspectos provenientes do MaxDiff, tais 

como: emissão de poluentes, transporte com carga combinada, transporte de cargas especiais 

e menor manuseio da carga. 

Desta forma, o modelo considerando apenas as variáveis significativas para explicar a 

eficiência das empresas foi composto pelos atributos: Alta tonelagem da carga, segurança da 

carga, facilidade de atingir o consumidor, o modo de transporte e o tempo. 

Esse modelo apresentou um bom ajuste aos dados, com um p-valor menor do que 

0.01, como ilustrado na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 – Anova para Modelo Reduzido 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. 
Intercept Only 146.68    
Final 131.20 15.48 5 0.008 

 

Os coeficientes dessa regressão figuram na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14 – Coeficientes do Modelo Reduzido 

 Estimate Std. 
Error  Wald Df Sig. 

[log_ord = alta] 2.928 1.390 4.439 1.000 0.035 
[log_ord = media] 4.674 1.464 10.191 1.000 0.001 
alta_ton 0.316 0.148 4.568 1.000 0.033 
Segurança 0.937 0.357 6.885 1.000 0.009 
Consumidor 0.909 0.336 7.311 1.000 0.007 
Tempo1 -1.768 0.768 5.304 1.000 0.021 
Ferro -0.824 0.299 7.608 1.000 0.006 

 

Conforme a Tabela 5.14, as empresas mais eficientes são as que valorizam tanto a 

segurança da carga quando a facilidade para atingir o consumidor e acabam por valorizar 

muito o tempo, por isso, não fazem o uso de ferrovia atualmente, pois, apesar de preferirem 

ferrovia, não conseguem utilizá-la em função de sua baixa velocidade média e do tempo para 

atingir o consumidor. 

O equacionamento do modelo final pode ser visto em (5.3) e (5.4): 
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����	����������

�� ��!�"	��#�$��#����"%
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�� ��!�"	��#�$��#����" %
) = 2.928 + 0.316�+ + 0.937�- + 0.909�H − 1.768�? − 0.824�G (5.3) 

ln ���
&�#��	�	����	����������
�� ��!�"	��#�$��#����"%

�� '��(�	����������
�� ��!�"	��#�$��#����"%

) = 4.674 + 0.316�+ + 0.937�- + 0.909�H − 1.768�? − 0.824�G (5.4) 

Onde: 

�+�Alta tonelagem do modo; 

�-�Segurança da carga; 

�H�Facilidade de atingir o consumidor; 

�?�Tempo para realizar a entregar 

�G�Modo Ferroviário; 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

A motivação principal do trabalho foi identificar a forma ideal de transporte de carga 

no Brasil, para pequenas e médias empresas que contratam este tipo de serviço, considerando 

as principais características que fazem com que uma empresa seja eficiente em função de 

aspectos do seu dia-a-dia.  Para isso o estudo juntou uma série de técnicas bastante conhecidas 

como Análise Envoltória de Dados, Logito Ordinal e a Técnica Preferência Declarada.  

Dentre os objetivos traçados para o trabalho, todos foram atingidos, ou seja, percebe-

se que existe uma demanda latente pelo transporte ferroviário, assim como foram 

identificados os atributos mais relevantes para os tomadores de decisão das empresas de 

pequeno e médio porte, contratantes de serviço de transporte de carga. Modelou-se a 

preferência dos contratantes e foram calculadas as eficiências de todas as empresas. 

Em relação aos resultados, o presente estudo mostrou que o modo rodoviário 

apresentou 55% de toda a carga transportada pelas empresas que responderam ao 

questionário, o que se aproxima aos dados da ANTT, que indicam que 60% de toda a carga 

transportada no Brasil utiliza o modo rodoviário. Isso validou a amostra e ilustrou a não 

existência de viés em relação a nenhum dos meios. 

A segunda técnica utilizada foi a de preferência declarada, onde se constatou que os 

responsáveis pela contratação do serviço de transporte de carga tendem a se adaptar a sua real 

situação. Tal público elege a distância como o aspecto mais importante, com 52% da 

preferência, enquanto o modo de transporte apresentou 31% da importância. Os resultados 

indicaram que os respondentes prefeririam utilizar o modo ferroviário, 69% da preferência, o 

que não é possível em função da falta de capacidade das empresas em contratar este modo. 

Isso ilustra uma necessidade latente para o meio de transporte ferroviário, porém de todos os 

investimentos em transporte do governo, previstos até 2016, apenas 30% são destinados ao 

setor de transporte de carga, o que não atenderia à demanda existente (Revista Ferroviária 

,2010). Além disso, o uso excessivo das rodovias faz com que a pavimentação que já não é de 

boa qualidade, sofra e piore cada vez mais. Outros aspectos como: roubo de carga, frota 
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antiga e excessiva carga tributária no modo rodoviário, podem explicar essa tendência à opção 

pelo modo ferroviário. 

Na parte do Maxdiff, que visava medir características não comuns aos dois modos de 

transportes avaliados na parte de preferência declarada, percebeu-se que o aspecto mais 

importante foi a segurança da carga, o que, de modo geral era esperado, pois a carga precisa 

ser entregue ao consumidor final ou ao destino definido pelo contratante. A alta tonelagem do 

modo de transporte foi a segunda característica indicada como a mais importante, o que está 

bastante alinhado com o perfil da amostra, dado que a maioria dos entrevistados transporta 

grãos e carga seca.  A característica indicada como menos importante é a emissão de 

poluentes, o que mostra uma distância entre o discurso ecológico, amplamente defendido 

pelas empresas, e a prática, onde essa característica perdeu em importância para todas as 

demais. 

A ferramenta DEA permitiu perceber que as empresas mais eficientes são aquelas que 

transportam carga com mais alto valor agregado, como eletrônicos e veículos, influenciando 

no faturamento da empresa, tornando-o bastante elevado. 

Após os resultados individuais, foi construído o modelo que incorporava informações 

de todas as fontes de dados utilizadas. Neste momento, cada empresa foi classificada como de 

alta, média ou baixa eficiência e esta variável foi utilizada como variável dependente. Neste 

modelo observou-se que as empresas valorizam aspectos como o tempo para efetuar o 

transporte e isso faz com que o modo ferroviário seja deixado de lado, principalmente em 

função da baixa velocidade média nas ferrovias brasileiras, outro ponto que pode ser 

explicitado é a extensão da malha, o que força as empresa a contratarem outro tipo de 

transporte além do ferroviário. 

No Brasil, ainda não há uma grande malha ferroviária que atenda de forma satisfatória 

os anseios das empresas, o que foi percebido pelos resultados do modelo, onde as empresas 

com as maiores eficiências transportam produtos de alto valor agregado. Isso faz com que 

tenham maior preocupação com a segurança da carga, já que o prejuízo seria grande caso a 

mesma fosse roubada. 

Por fim, outra variável importante é a alta tonelagem da carga quando possui um baixo 

valor agregado. Este tipo de característica é valorizada pelas companhias que transportam 

grãos, cargas secas e produtos não perecíveis. 

A Figura 6.1 resume as principais conclusões do trabalho. 
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Figura 6.1 – Conclusões 

 

Para estudos futuros poderia ser ampliada a base de respondentes, segmentando-os por 

setores de atuação, o que permitiria atingir e caracterizar o transporte a partir de diferentes 

setores da economia. Poderia, ainda, se utilizar outros modelos, como o Probit, para 

confrontar com os resultados obtidos neste estudo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
Questionário 
 

Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos realizando uma pesquisa sobre o 
transporte de cargas no Brasil e gostariamos de contar com sua colaboração. Sua 
opinião é muito importante para nós, pois é através das pesquisas que os podemos 
melhorar o serviço prestado. 
 
 
P.1) Você trabalha/trabalhou em alguma empresa que utiliza transporte de carga? 
1-Sim 
2-Não 
 
P2) Já que você não trabalha \ trabalhou em alguma empresa que utiliza transporte 
de carga, gostaria de saber se você se sente apto para avaliar cenários possíveis 
sobre transporte de carga? 
1-Sim 
2-Não 
 
P.3) Qual era/é ramo de atuação da sua empresa onde você utliza/utilizava 
transporte de carga? 
1- Grãos ( Soja, Arroz, Feijão, Milho e etc.) 
2- Produtos não perecíveis ou de carga seca ( Madeiras, encamentos, e outros) 
3- Veículos 
4- Animais e cargas vivas 
5- Eletronicos / Eletrodomesticos 
6- Liquidos ( combustível, óleos e outros) 
 
 
 
P.4) Qual o tipo de transporte de carga você utiliza/utilizou? 
1- Rodoviário 
2- Ferroviário 
3-Aquaviário 
4-Aereo 
5-Outros 
 
P.5)Qual a carga média mensal contratada por sua empresa para ser transportada? 
 
___________ toneladas 
 
P.6) Da carga total, qual o percentual que você utiliza em 
transporte rodoviário? 
_____________% 
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transporte ferroviário? (De 0 a 100%) 
_____________% 
 
outros tipos de transporte de carga? (De 0 a 100%) 
_____________% 
 
 
P.7) Agora, eu gostaria que você imaginasse que você irá contratar uma empresa 
para fazer o transporte de carga e gostaria que você escolhesse a alternativa que 
mais lhe interessa. 
Eu vou apresentar uma série de situações de compras com tipos de transporte, 
preços, distancia e tempos diferentes e preciso que em cada situação você escolha 
a que lhe for mais apropriada. 
 
 
P8) Qual meio você considera mais eficiente no transporte de cargas? 
 
1. Ferroviário  
2. Rodoviário 
 
P9) Max diff � Entre as razões abaixo, qual é a que está mais influencia na sua 
preferencia pelo transporte X em detrimento ao transporte Y. Favor olhar a descrição 
das razões no texto na parte do modelo. 
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Anexo 2 
Tabela com resultados DEA para todas as empresas 
 

Empresa 
INPUT OUTPUT Efficiencia 

DEA Rodo Ferrovia Outros gasto fatur 
Empresa30 0 2300 0 1500 5650 1.000 

Empresa31 700 0 0 200 3200 1.000 

Empresa33 633 112 0 330 4523 1.000 

Empresa34 760 0 40 120 2300 1.000 

Empresa35 0 500 0 230 1230 1.000 

Empresa57 0 0 15 500 6800 1.000 

Empresa58 8 0 8 3000 40000 1.000 

Empresa106 840 4760 0 7500 10200 1.000 

Empresa108 1363 4088 0 4500 12000 1.000 

Empresa98 1300 5200 0 8900 11000 0.934 

Empresa104 660 540 0 2350 4700 0.925 

Empresa32 861 369 0 430 5420 0.912 

Empresa99 1350 1650 0 4500 7000 0.911 

Empresa97 1670 1670 0 4200 6520 0.844 

Empresa26 128 23 0 200 750 0.819 

Empresa100 1800 2700 0 5500 7500 0.786 

Empresa27 180 1020 0 900 2300 0.688 

Empresa82 92 12 18 45 450 0.649 

Empresa86 114 6 0 145 358 0.588 

Empresa105 220 330 0 800 1300 0.568 

Empresa91 724 128 0 1750 2854 0.552 

Empresa29 1275 425 0 890 3000 0.544 

Empresa93 39 0 17 240 1750 0.531 

Empresa45 118 0 39 214 1546 0.513 

Empresa92 1378 73 0 2200 3540 0.481 

Empresa66 34 9 0 34 120 0.479 

Empresa39 221 85 34 570 3800 0.478 

Empresa37 456 228 76 370 2530 0.466 

Empresa62 211 23 0 256 545 0.420 

Empresa46 408 125 94 423 2547 0.417 

Empresa42 230 27 14 143 867 0.405 

Empresa38 1260 540 0 700 2300 0.402 

Empresa76 592 197 0 452 1745 0.400 

Empresa50 780 0 0 560 1380 0.387 

Empresa28 125 0 0 110 220 0.385 

Empresa49 2208 116 0 1824 4257 0.361 

(Continua...)
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Continuação... 
 

Empresa 
INPUT OUTPUT Efficiencia 

DEA Rodo Ferrovia Outros gasto fatur 
Empresa36 629 0 111 350 1900 0.361 

Empresa90 930 310 0 900 1852 0.355 

Empresa52 716 0 126 1240 5841 0.344 

Empresa44 679 105 87 257 1352 0.330 

Empresa94 2207 245 0 3502 4500 0.330 

Empresa80 187 85 68 140 670 0.324 

Empresa41 272 0 48 580 2600 0.323 

Empresa95 1233 218 0 2200 2800 0.318 

Empresa107 20 0 25 350 1500 0.314 

Empresa69 61 0 26 472 1892 0.292 

Empresa78 114 20 0 60 230 0.283 

Empresa87 42 0 14 220 840 0.277 

Empresa43 288 117 45 340 1340 0.275 

Empresa88 383 68 0 380 745 0.272 

Empresa96 402 268 0 550 890 0.267 

Empresa70 160 0 40 140 540 0.264 

Empresa81 74 11 21 68 245 0.248 

Empresa40 490 140 70 450 1600 0.244 

Empresa71 2720 480 0 2300 4570 0.235 

Empresa48 1972 348 0 1450 3250 0.231 

Empresa89 74 0 32 290 854 0.213 

Empresa65 49 0 26 451 1240 0.201 

Empresa63 56 11 8 42 124 0.200 

Empresa67 114 0 29 80 232 0.195 

Empresa74 315 23 113 340 900 0.184 

Empresa20 1 5 4 50 120 0.176 

Empresa51 1607 107 428 1785 4512 0.176 

Empresa75 184 0 46 485 1178 0.175 

Empresa85 140 0 60 1500 3400 0.168 

Empresa64 113 44 17 234 547 0.167 

Empresa79 20 0 25 170 380 0.163 

Empresa68 512 0 128 570 1200 0.148 

 


