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RESUMO 

O sistema de transporte ferroviário de cargas vem ganhando espaço novamente na matriz 

de transporte no Brasil, isso se dá devido ao início das operações da ferrovia norte-sul e outros 

projetos em andamento. Desta forma, as regiões que antigamente sofriam com a limitação de 

apenas possuir o modo rodoviário como a forma de transporte para o escoamento de suas 

mercadorias, ganham mais uma nova opção em que possibilita uma concorrência entre os 

modos de transporte, gerando assim benefícios para os clientes e para os embarcadores 

(empresas que contratam o serviço de transportes). 

Neste sentido, o objetivo abordado neste trabalho é identificar os fatores que impactam na 

demanda do transporte ferroviário de cargas gerais e granéis agrícolas. Tendo em vista, a 

utilização de modelagem de escolha discreta com ênfase ao modelo multinomial logit e mixed 

logit para determinar os valores dos parâmetros de cada atributo analisado, conforme os dados 

da pesquisa dos embarcadores da EPL de 2015. 

Desta forma, os resultados apresentaram que os fatores de custo, confiabilidade, 

segurança e tempo possui representativa bem baixa em relação à demanda de transporte 

ferroviário, isso devido a esses atributos apresentarem um comportamento inelástico. Porém, 

na realização da simulação da probabilidade de escolha modal futura obtivemos um resultado 

bastante otimista em que quase 40% optaria pela utilização do modo ferroviário, sendo uma 

representação maior do que o cenário base. 

Com isso, conclui-se a necessidade de buscar identificar mais de perto os atributos que 

os embarcadores justificam como essencial nas tomadas de decisões para escolha do modo de 

transporte de carga e estuda as principais demandas solicitadas em cada região, de modo propor 

os melhores serviços de transporte ferroviário para atender as características de cada usuário.    

Palavras-chave: Ferrovias. Logística. Modelo de escolha discreta Mixed. Escolha de Modo. 

Demanda de Transporte Ferroviário de Carga   
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Os transportes são considerados uma atividade chave dentro de qualquer organização, 

sendo que nenhuma empresa conseguiria operar sem que houvesse movimentação de suas 

matérias-primas ou de seus produtos acabados (BALLOU, 1993). Essa importância ocorre 

desde da origem da humanidade, em que eles utilizavam a tração animal para transportar as 

mercadorias, dessa forma, foi surgindo temporalmente, novas alternativas de transporte. 

O modo ferroviário é considerado como um dos elementos de maior importância para o 

desenvolvimento de países e regiões, pois consegue assumir um papel estratégico na 

composição da matriz de transporte (JUNIOR,2013). Segundo Bustamante (1999) o modo 

ferroviário apresenta uma particularidade em possuir uma capacidade de movimentar grandes 

volumes a longas distâncias, com um baixo custo operacional, eficiência energética, ambiental 

e ser considerado um dos modais mais seguros em relação ao baixo índice de acidentes e roubos.  

De acordo com a Associação Nacional Transportadores Ferroviário, ANTF (2021), os 

Estados Unidos é o país que apresenta a maior malha ferroviária do mundo, possuindo uma 

extensão de aproximadamente 225 mil km de ferrovia espalhada por todo território americano. 

Ainda segundo a ANTF (2021), em segundo lugar encontra-se a Rússia que se destaca no 

quesito, representatividade na matriz de transporte, isso significa que cerca de 83% da 

movimentação de cargas são realizadas pelo transporte ferroviário.  

Em relação ao Brasil o cenário da matriz de transporte apresenta uma grande 

predominância no modo rodoviário para o transporte de cargas. Conforme a CNT (2019), o 

setor rodoviário correspondeu 61,1% da movimentação de carga em todo o território nacional, 

em seguida vem o modo ferroviário com 20,7%, já o hidroviário representa cerca de 13,6% e 

os outros demais modos apresenta uma representatividade muito baixa no cenário, como o 

dutoviário com 4,2% e o aeroviário com apenas 0,4%. 

Portanto, a matriz de transporte do Brasil apresenta uma distribuição desequilibrada entre 

os modos, sendo necessário que haja um planejamento estratégico e investimento em 

infraestrutura visando o aumento da competitividade, melhoria na eficiência no setor, redução 

de custos operacionais e diminuição da emissão de gases poluentes provenientes da ineficiência 

da cadeia logística (MEIRELLES,2018). 

Segundo Castro (2013) no final do século XX, a expansão da oferta de transporte e o 

aumento da mobilidade começou a ser questionado, devido ao fato que ampla oferta de meios 
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de transporte influenciou no custo de deslocamento de pessoas e produtos. Considerando isso, 

a estrutura de mercado da oferta de transporte o que permite a variação de preços por serviços 

ou segmentos do mercado, enquanto a estrutura de custos está relacionada com atributos do 

serviço, tais como distância, tamanho do lote, valor, densidade, requisitos de manuseio 

(CASTRO,2003). 

De acordo com o Plano Nacional de Logística (EPL,2018), a infraestrutura ferroviária 

conta com uma rede de aproximadamente de 29.690 km de malha ferroviária1, dos quais 7 mil 

km estão em plena operação, 13,5 mil km apresentam baixa densidade de tráfego e 8,5 mil km 

estão subutilizados e não possuem operação comercial. 

Neste contexto, a demanda de transporte de cargas está relacionada aos agrupamentos de 

características estabelecidas em conjunto com os embarcadores e operadores do serviço, como, 

por exemplo: tipo de mercadoria que será transportada, o tamanho do lote de carga, distância 

da origem e destino, conexões entre modais, disponibilidade de serviço e a probabilidade de 

perdas e danos (CASTRO,2002). 

Isso conduz a observação na necessidade de realização de um estudo a respeito da 

demanda por transporte de cargas, com a finalidade de analisar as preferências e os principais 

atributos que influenciam os embarcadores2, a buscar uma escolha de um modo de transporte 

em que posso a estar realizando o deslocamento de seus produtos.  

Desta forma, o tema principal do trabalho de conclusão de curso está relacionado a 

modelagem da demanda de transporte de carga, em particular aplicando modelos de escolha 

discreta. Sendo a modelagem de escolha um método que permite ao pesquisador compreender 

o comportamento do embarcador sob um determinado arcabouço econométrico, permitindo um 

melhor entendimento de porque as escolhas são feitas e como o embarcador se comporta ao 

fazer essas escolhas. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

O atual cenário da matriz de transporte do país, apresenta uma predominância no modo 

rodoviário, todavia é notável um crescimento no modo ferroviário. Isso, se dar devido aos 

diferentes investimentos realizados na construção de infraestrutura ferroviária por meio dos 

últimos anos.  

 
1
 Com a inauguração do novo trecho da malha central da ferrovia norte-sul, a extensão da malha ferroviária 

tende a aumentar. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-

inaugura-em-goias-trecho-da-ferrovia-norte-sul> Acesso em 03 abr,2021. 
2
 Embarcadores empresas que contratam o serviço de transportes. 
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Para que a demanda seja ampliada, o modo deve apresentar características atrativas para 

as empresas que contratam os serviços de transportes. Neste sentido, alguns fatores dos modos 

como o frete, tempo de viagem, pontualidade entre outros podem ser fundamentais no processo 

de tomada de decisão de um embarcador para escolher o modo de transporte.  

Diante do exposto, este trabalho apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: "Quais fatores 

impactam na demanda de transporte ferroviário de cargas”? 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo Geral  

O objetivo desse estudo se tem a intenção de identificar os fatores que impactam na 

demanda do transporte ferroviário de cargas. 

1.3.2 Objetivo Específico   

• Analisar o cenário da demanda do transporte ferroviário para um estudo de nível 

nacional;  

• Aplicar e mensurar a modelagem de escolha discreta no transporte de carga nacional; 

• Analisar os fatores que impactam na demanda do transporte ferroviário de cargas de 

acordo com as preferências dos embarcadores. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

O setor de transporte de carga é um dos pilares importantes para o desenvolvimento 

econômico de uma nação, isso se dar devido à facilidade em deslocamento de produtos e 

insumos, assim garantindo o fomento das necessidades da sociedade. Segundo o Instituto de 

Logística e Supply Chain (ILOS, 2017) 12,3% do PIB do país corresponde a custos logísticos, e, 

no campo empresarial sabe-se que cerca de 7,6% da receita líquida são direcionadas aos gastos com 

transporte, estoque e armazenagem. 

De acordo ANTT (2021), o desempenho operacional nos últimos 5 anos o modo 

ferroviário vem apresentando um crescimento na sua demanda, principalmente no ano de 2018, 

que chegou a movimentar 571 milhões de toneladas úteis de cargas em todo o território 

nacional, competindo diretamente com o modo rodoviário. 

Desta forma, o modo ferroviário se destaca no transporte de minério de ferro nas regiões 

das Serras dos Carajás no norte do país, tendo uma eficiência de cerca de 74% do total da 
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demanda do setor, segundo os dados da ANTT (2021). Em seguida vem os granéis agrícolas e 

as cargas gerais que vem apresentando um crescimento bastante significativo na demanda de 

cargas ferroviárias. 

Esses tipos de cargas são os mais recorrentes na operação ferroviária no Brasil. Tendo em 

vista isso, o setor nos últimos anos passou a ser visto com bons olhos para os investidores, 

contratante de serviço de transporte de carga e operadores logísticos, com a perspectiva de 

ampliação do sistema ao longo do território nacional e tornando setor mais competitivo.  

Desta forma, é necessário a realização de um estudo de mercado antes que seja planejado 

qualquer construção de uma infraestrutura ferroviária, com a finalidade de entender as 

características que cada contratante do serviço de transporte busca. Desta maneira, o presente 

estudo apresenta fatores considerados influentes na demanda pelo transporte de cargas pela 

ferrovia e na escolha modal.   

Portanto, o tema proposto neste trabalho de conclusão de curso tem abrangência no nível 

nacional, com intuito de contribuir para desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao estudo 

da demanda de transporte de cargas por ferrovias, que apresenta uma literatura pouca abordada 

no país.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

Na revisão de literatura foi estudado a oferta e demanda de transporte ferroviário, estudo 

de embarcadores da EPL, escolha do modal em transporte, abordagem escolha racional, teoria 

da utilidade aleatória, elasticidade e valor do tempo de carga. 

2.1 OFERTA DE TRANSPORTE DE CARGA   

Segundo Kawamoto (1998) a oferta de transporte está relacionada aos principais 

componentes físicos e operacionais do sistema de transporte, incluindo veículos, infraestrutura 

e custos logísticos. Sendo assim, a oferta é apresentada na base interzonal para ela permita uma 

análise compreensiva ao nível de sistema para que possa permitir a comparação com a demanda 

prevista e trazer um equilíbrio entre o sistema, além disso, é analisado medida de desempenho 

por níveis de serviço e o custo operacional dos componentes específicos do sistema de 

transporte (KAWAMOTO,1998). 
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2.1.1 Breve Histórico da Infraestrutura Ferroviária no Brasil Carga 

A infraestrutura do transporte ferroviário sempre foi um dos desafios para o crescimento 

do modo no país. Segundo Brito (1961 apud Lang), os problemas de infraestrutura no setor vêm 

desde o período dos anos de 1840 e 1889 no governo de Dom Pedro II, em que malhas 

ferroviárias enfrentaram dificuldade de realizar interligação entre os ramais3, devido à falta de 

padronização das bitolas4 nas vias em que impossibilitava a movimentação das locomotivas 

entre as linhas ferrovias, que é um problema que tem persistido até os dias atuais. 

De acordo Menelau (2012) os investimentos no modo ferroviário continuaram em 

progresso crescimento após a proclamação da república, porém, não existiam esforços para que 

a infraestrutura fosse utilizada para colaborar para a integração entre as regiões do Brasil, dessa 

maneira muitas estradas de ferro foram construídas de modo isolado sem nenhum tipo de 

integração entre si. 

No entanto, no início da década de 50 no Governo de Juscelino Kubitschek, o modo 

rodoviário foi ganhando espaço na matriz de transporte, tendo como um dos objetivos do plano 

de metas o desenvolvimento da indústria automobilística no País (IPEA,2010). Além disso, o 

transporte ferroviário era visto pelo governo como um investimento muito alto na sua 

infraestrutura e o prazo de entrega das estradas de ferro era superior ao de uma construção de 

uma rodovia (LACZYNSKI et al, 2015). 

Com o início de implantação de um novo modo para o transporte de carga no país, muitas 

empresas que operam no setor ferroviário entraram em falência, pois não conseguiram obter 

retornos financeiros e consequentemente surgiu a necessidade de estatizar várias companhias 

ferroviárias e centralizar o comando em única empresa (IPEA,2010).  

Sendo assim, em 1957, surgiu a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) que unificou 42 

ferrovias e a Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) que estava sobre o controle do governo estadual 

de São Paulo, tendo como objetivo de integrar, sob uma mesma administração a rede ferroviária 

pertencente à União (CNT,2013). 

Com a crise vivida pelo Brasil e no mundo devido à crise do petróleo na década de 70 e 

80, as estatais ferroviárias começaram a se tornar insustentáveis, com isso à queda de 

investimento na malha foi gerando sucateamento de algumas infraestruturas e assim 

aumentando o déficit orçamentário (IPEA,2010).  

 
3
 Ramal ferroviário é uma linha subsidiária que serve para ligar pontos importantes distantes da via 

principal.  
4
 Bitola é a largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos 

em uma via férrea 
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Tendo em vista as dificuldades que o setor estava passando, foi necessário a realização 

de um estudo para volta da iniciativa privada por meio do Programa Nacional de Desestatização 

(PND), proposto pelo decreto n°473/19925, cujo objetivo era permitir a reintegração do 

investimento da iniciativa privada no setor e aumentar a eficiência operacional, a fim da 

retomada do crescimento do sistema ferroviário (CNT,2013). 

Desse modo, o primeiro passo realizado para execução do PND, foi reorganização das 

doze superintendências da RFFSA dividindo-as em seis malhas: nordeste, oeste, Centro-leste, 

sudeste e Teresa Cristina Sul, cada uma dessas malhas constituía um negócio independente e 

autossuficiente (CERBINO et al.,2019).  

Sendo assim, as empresas que ganharam a licitação ocorrida entre 1996 e 1998 tinham 

como responsabilidade controlar a infraestrutura e a operação, além de comercializar o serviço 

de transporte ferroviário na região por um tempo de 30 anos de concessão com prerrogativa de 

renovação (CNT,2013). 

Tabela 2.1 Concessionárias ferroviárias constituídas no processo de privatização 

Malha 

Regionais 

Início da 

Operação 

Concessionárias Extensão 

(km) 

Nordeste 18/07/1997 Companhia Ferroviária do Nordeste 4.534 

Centro-Leste 14/06/1996 Ferrovia Centro-Atlântica S A 7.080 

Sudeste 20/09/1996 MRS Logística S. A 1.674 

Tereza Cristina 22/11/1996 Ferrovia Tereza Cristina S. A 164 

Sul 13/12/1996 ALL-América Latina Logística do Brasil S. 

A 

6.586 

Paulista 10/11/1998 Ferrovia Bandeirantes S. A 4.236 

Oeste 05/03/1996 Ferrovia Novo este S. A 1.621 

Fonte: ANTT (b) (2021) 

Segundo o ANTF (2021), após esse período de concessão a produção de transporte 

ferroviária cresceu mais de 167% em toneladas por quilômetro útil (TKU) no período de 1997 

até 2019. Além disso, houve altos investimentos no setor visando a melhoria e recuperação das 

malhas ferroviárias, aquisição de novas tecnologias e equipamentos e além da capacitação dos 

profissionais. 

Embora que o gerenciamento das ferrovias terem sido transferido para iniciativa privada, 

o perfil baseado no transporte de cargas permaneceu o mesmo, atendendo o modelo econômico 

 
5
 BRASIL. Decreto-Lei n°473, 10 de março de 1992. Dispõe sobre inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização. Diário Oficial da União, Brasília  
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agroexportador presente no país, funcionando como meio de transporte viável para a produção 

nacional de commodities6 agrícolas e minerais (CAMPOS,2015). 

Com o crescimento no transporte de carga no setor ferroviário, algumas concessionárias 

tiveram que realizar uma reestruturação administrativa para se manter competitivo no mercado, 

assim América Latina Logística do Brasil S.A passou por um processo de fusão com o Grupo 

Rumo Logística, com isso ficou responsável por operar as malhas oeste, sul, norte, Paulista e 

Central (ANTT,2021). 

A Ferrovia Centro-Atlântica, que possui a maior extensão da malha ferroviária do Brasil 

com 7080 km, passou a ser operada pela empresa VLI7 controlada pela Vale e tem ainda 

concessão das ferrovias FNS e EFC. Na Figura 1 é representado pelo mapa do atual cenário das 

ferrovias brasileiras em operação. 

Figura 1 Mapa Ferroviário do Brasil 

 
Fonte: AUTOR (2021) 

2.2 DEMANDA DE TRANSPORTE DE CARGA 

De acordo com Kanafani (1983 apud Gonçalves 1995), afirma que análise da demanda 

por transporte de carga é diagnosticada em 3 fatores básicos: 

 
6 Commodities são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou pequeno 

grau de industrialização, produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo. 
7
 Disponível: <https://www.vli-logistica.com.br/conheca-a-vli/corredores-logisticos/corredor-centro-

norte/> Acesso: 10 abr 2021. 
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 O primeiro vem da microeconomia em que uma empresa e o usuário 

do transporte, é a unidade básica de análise, sendo o transporte os 

insumos no processo produção. O segundo enfoque é o modelo de 

interação espacial, onde excedentes e “déficits” de cargas são 

associados a dados pontos dos espaços para identificar os possíveis 

fluxos de carga entre os pontos de excesso de oferta e da demanda. E o 

terceiro é macroeconômico, cuja relação entre os setores da economia 

são geralmente analisados com o auxílio do modelo imput-output. 

(KANAFANI 1983 apud GONÇALVES 1995), 

 

Sendo assim, numa análise microeconômica da atividade de transportes, a suposição 

básica que envolve esses serviços é a de que uma empresa utiliza os transportes ou para obter 

insumos ou para distribuir seus produtos (MARTINS, 2001).  

Desta forma, Rodrigue (2004), reitera que a maioria das conceituações analíticas, 

afirmando que a demanda de transporte de carga é considerada como uma variável dependente 

que afeta por um conjunto de fatores complexos e interdependentes. Com isso no Quadro 2.1, 

foi listado alguns fatores por trás da demanda de transporte de carga. 

 

Quadro 2.1 Fatores por Trás da Demanda de Transporte de Carga. 

Economia 
Impacto geral da demanda derivada. Função da estrutura da 

economia em termos de recursos, bens e serviços.  

Estrutura espacial  Efeito em ton./km e na escolha modal.  

Acordos internacionais  Especialização de mercados internacionais. 

Prática de Just in time8 e 

armazenagem  

Diminuição dos estoques, uso de fornecedores de serviços 

terceirizados logísticos 

Aliança estratégica  Entre transportadoras, para custos de produção mais baixo 

Embalagem e Reciclagem Maior transportabilidade de produtos, densidade de frete mais 

baixo e logística reversa.  

Custos de combustíveis e 

impostos 

Componente de custos grandes e voláteis. 

Infraestruturas e 

congestionamentos  

Eficiência, custos operacionais e confiabilidade  

Segurança e Política ambiental Velocidade operacional, condições e custos. Limite de 

capacidade de peso. 

Tecnologia Conteinerização, empilhamento duplo, automação e robótica.  

Fonte: Rodrigue (2004) 

 

 
8 Just in time é responsável por buscar a precisão da cadeia de produção, encaixando as operações e as 

execuções de acordo com o nível de demanda (TOTVS,2021). 
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De acordo com MDIC (2021), no ano de 2020 a principal demanda das exportações do 

mercado brasileiro, foi o minério de ferro representando 24,2 % e os granéis agrícolas com 

19,08%, sendo a soja o produto que mais vem crescendo no mercado das exportações nacionais.   

Considerando esse perfil de cargas exportadas através dos portos marítimos, a grande 

parte realiza o deslocamento do produto até o destino por meio de transporte intermodal, que 

pode ser realizado por várias modalidades de transporte, como é o caso que acontece na região 

de carajás em que EFC9 conecta direto até o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira/MA e 

assim tendo proporcionado uma melhor eficiência no escoamento da produção.  

   Por meio do banco de dados da ANTT (2021), foi possível acompanhar a evolução do 

cenário dos últimos cinco anos da demanda de transporte ferroviário de cargas pelas 

concessionárias do sistema, conforme apresentado a seguir na Tabela 2.2.  

Tabela  2.2 Produção de Transporte Ferroviário, por concessionária (Milhares de TU) 

Concessionária 2016 2017 2018 2019 2020 

EFC 155.252 175.333 205.407 193.572 195.738 
EFPO 443 466 468 687 300 
EFVM 129.601 129.907 124.272 92.617 70.460 
FCA 24.993 34.186 34.937 29.775 33.309 

FNSTN 5.031 7.916 8.732 9.274 9.956 
FTC 2.898 2.678 2.845 2.986 3.042 
FTL 2.695 2.786 2.623 2.282 2.732 

MRS 141.501 137.126 136.610 106.010 114.933 
RMN 14.906 20.387 23.665 25.632 26.195 
RMO 3.505 4.046 4.323 3.510 2.460 
RMP 6.013 4.051 5.268 5.818 8.098 
RMS 18.345 21.354 22.471 22.329 22.079 

Total 505.184 540.238 571.621 494.493 489.302 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do ANTT,2021. 

 

Analisando a Tabela 2.2, é possível notar a presença de um crescimento na demanda do 

ano de 2018, esse fato considera o período mais promissor no volume de cargas transportadas 

por ferrovias nos últimos 10 anos.  Um dos motivos para essa evolução foi a produção de 

minério de ferro, que correspondeu por 77,5% do total de toneladas úteis (TU) transportada em 

2018 (CNT,2019). 

Para esse tipo de carga, o transporte ferroviário é um dos mais recomendados, 

considerando o baixo valor agregado, facilidade em realizar ligação direta entre as mineradoras 

e os Portos e além de ter uma capacidade de carga maior em relação ao seu concorrente no 

 
98 Disponível em: <https://massa.ind.br/mineracao-de-ferro-no-brasil/>. Acesso 14 de abril de 2021 
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transporte terrestre. Sendo assim, as principais ferrovias que possui a demanda alta estão 

localizadas nas regiões de minério com o caso da Estrada de Ferro Carajás (EFC) que fica no 

estado do Pará e a MRS e Estrada de Ferro Vitória e Minas (EFVM) que fica na região de Minas 

de Gerais. 

Em relação às últimas ferrovias citadas a MRS e EFVM, no ano de 2019 apresentou uma 

queda em sua demanda, isso deu devido ao impacto provocado pela interrupção da produção 

de minério de ferro na região de Minas Gerais, após o acidente da barragem de brumadinho10 , 

com isso acabou comprometendo o crescimento do setor. 

Sendo assim, conforme a Figura 2.2 representado pelos dados da ANTT (2021), os 

minerais são destaque na produção de demanda do transporte ferroviário de cargas, em segundo 

lugar se encontra os graneis agrícolas que nos últimos 4 anos tiveram um crescimento de 10% 

para 15% no ano de 2020 em sua demanda e as outras categorias de mercadorias manteve uma 

constância de 2 a 4% nos últimos 10 anos analisados. 

 

Figura 2.2 Distribuição da Produção de Transporte Ferroviário de Cargas no Brasil  

              
Fonte: Elaborado pelo Autor com os dados da ANTT (2021) 

 

Desta forma, na Figura 2.3 representa as principais ferrovias em que possui um fluxo 

constante de transporte de granéis agrícolas e cargas gerais. O ponto que a se destacar segundo 

os dados da ANTT (2021), é que 90% do tráfego é operado na região centro-sul do Brasil, 

devido ser regiões ser bastante desenvolvidas industrialmente e possui grandes produções 

agrícolas.  

 
10

 Disponível em: <https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/>. Acesso 14 de abril de 2021 
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Figura 2.3 Percentual de Transporte de Graneis Agrícolas e Cargas Gerais entre o Ano de 2011 a 2020 

por Concessionárias de Ferrovias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com os dados da ANTT (2021) 

 

2.3 ANÁLISE DE IMPACTOS NA DEMANDA DE TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO DE CARGA  

Para construção de uma boa revisão, foi necessário realizar um levantamento do cenário 

em que o estudo sobre análise de impactos na demanda de transporte ferroviário de carga é 

abordado na literatura nacional e internacional. Com isso, foi possível identificar as principais 

variáveis que contribuíram para o desenvolvimento do estudo.   

Desta forma, foi realizado uma coleta de dados com os principais artigos científicos e 

demais referência proposta pelo tema, sendo assim, foi feita a utilização de uma ferramenta de 

busca de trabalho científico como Google Acadêmicos, Scopus e ResearchGate, num período 

de pesquisa entre os anos 2010 a 2020. Portanto, conforme a temática ser considerada 

multidisciplinar na literatura, foi realizada uma busca simples em português utilizando as 

palavras-chave de: “Os atributos que influenciam a escolha do modal e o estudo de demanda 

de transporte de ferroviário de cargas”. 

Na figura 4 apresenta a quantidade de publicações encontradas a respeito das palavras-

chave destacadas entre o período de 10 anos.  
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Figura 2.4 Número de Publicação por Ano 

 

Fonte: Autor (2021). 

Por meio do gráfico da Figura 2.4 foi possível observar que a literatura nacional apresenta 

uma limitação relacionado aos objetivos estabelecidos no estudo, contando com apenas 24 

publicações na última década e a literatura internacional proporcionou 54 publicações. 

Após a realização dessa coleta de informações, na tabela 2.3 foi analisado alguns 

trabalhos científicos em que apresentaram as características de fatores que possam influenciar 

na demanda de transporte ferroviário de carga. 
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Tabela 2.3 Síntese das Referências Selecionadas sobre os Fatores de Impacto da Demanda de 

Transporte Ferroviário de Cargas. 

Referências Modos 

Considerados 

Fatores  Resultados  Local de 

Estudo 

 

 

Pineda-

Jaramillo  

et al,2016 

 

 

Ferroviário e 

Rodoviário 

 

 

Custo, 

Frequência de 

Serviço  

O custo e a frequência 

de 

serviço são responsáveis 

por 67 e 93% dos fatores 

que influência na 

demanda por transporte 

ferroviário de carga. 

 

 

Antioquia  

(Colômbia) 

 

 

 

 

 

   

Souza,2017 

 

 

 

Ferroviário e 

Rodoviário 

 

 

Custo, 

Confiabilidade 

Disponibilidade, 

Segurança e 

Tempo Viagem 

 

 

De todos atributos 

analisados apenas 

confiabilidade e 

disponibilidade, que 

influência no cenário da 

demanda de transporte 

ferroviário de carga 

 

 

 

Rio de 

Janeiro 

(Brasil) 

 

 

 

 

 

Tapia, 2015 

 

 

Ferroviário e 

Rodoviário  

 

 

Custo, 

Confiabilidade, 

Frequência de 

Serviço, Tempo 

de Viagem 

 

    

A ferrovia se torna mais 

atraente quando apresenta 

uma frequência de 

serviço maior, deixando 

assim mais competitivo 

em relação ao modal 

rodoviário 

 

 

Sul da 

Provincia 

de Buenos 

Aires  

(Argentina) 

 

Merten, 

2015  

 

Ferroviário 

 

Custo 

 

 

Foi apresentado que a 

demanda é bastante 

sensível a variação do 

custo da tarifa ferroviária  

 

 

Brasil 

 

 

Zeybek, 

2019 

 

 

 

Ferroviário e 

Rodoviário 

 

Custo, 

Segurança, 

Qualidade do 

Serviço Tipo de 

Carga, Tempo 

de Transporte 

 

 

O fator custo é 

considerado o mais 

importante na escolha do 

modal pelos 

embarcadores  

 

 

Turquia 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Conforme apresentado na Tabela 2.3, os fatores que mais influenciam na demanda por 

transporte ferroviário de cargas são o custo e a frequência de serviço.  

Pineda-Jaramillo et al (2016); Souza (2017); Tapia (2015) em seus respectivos trabalhos, 

utilizaram o método de pesquisa de preferência declarada em que consistia a criação de 
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questionário para obter dados por meio do conjunto de atributos observados que impacta na 

escolha do modal de transporte, considerando as preferências e intenções do indivíduo. Já no 

processo de modelagem dos dados foi aplicado modelo de escolha discreta multinomial logit 

para determinar os resultados de influência entre as variáveis propostas através da preferência 

declarada. 

Merten (2015) fez um estudo diferente em que consistia coletas de dados por meio 

externos e aplicou multinomial logit e elasticidade de preço cruzado para verificar as mudanças 

da tarifa em relação à demanda do transporte ferroviário de carga. Zeybek (2019) adotou uma 

análise de top-down11 e bottom-up12 que inclui a avaliação dos investimentos em ferrovias e o 

potencial do volume de carga nos corredores ferroviários através do Banco de Dados de 

Conhecimento de Embarque Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD). 

 

2.4 ESTUDO DE EMBARCADORES DA EPL  

O estudo do perfil de embarcadores e serviços demandados foi elaborado pela EPL em 

conjunto com uma empresa parceira de sistema de informação. Essa pesquisa foi realizada no 

período de 2014 e 2015 e conseguiu coletar uma amostra de 13.039 empresas de embarcadores 

de transporte de carga em todo o Brasil. 

De acordo com a EPL (2017), o principal objetivo para realização dessa pesquisa foi 

identificar as características da demanda de transporte de cargas no Brasil, sendo assim, foi 

analisado os seguintes objetivos específicos: 

● Determinar o perfil socioeconômico do embarcador do transporte de cargas; 

● Atualização dos cadastros dos embarcadores de cargas do Brasil; 

● Identificar a função demanda do embarcador para uso de outros modos de transporte 

como alternativa ao transporte rodoviário de cargas; 

● Estabelecer uma ordem de relevância de atributos de serviço e características 

operacionais que devem conter em uma via. 

 

Na Figura 2.5 são apresentados os principais atributos abordados na pesquisa da EPL, 

para identificar o processo de escolha do modal pelos embarcadores 

 

 
11

 Top-down é uma metodologia ideal para entender o funcionamento de uma organização e é o método 

que visa arquitetura da gestão que começa por uma abordagem geral e desce até níveis específicos. 
12

 Bottom-up é uma estratégia de análise oposto ao Top-down, nesse sentido é observado a organização de 

baixo para cima. 
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Figura 2.5 Fluxo dos Atributos de Preferência dos Embarcadores 

                                                         

Fonte: Autor (2021) 

 

Para realização da análise de dados da pesquisa, foi utilizado uma modelagem estatística, 

para representar o comportamento das empresas e definir interações das variáveis independente 

e dependentes na decisão da escolha do modal de transporte, sendo assim, foi escolhido a 

utilização da função utilidade, que definiu a qualidade com que um embarcador vê em 

determinada alternativa em relação a outras apresentadas (EPL, 2017). 

Além disso, foi aplicado o modelo de escolha discreta (Logit), que avaliou as 

características de transporte em que a empresa atuava, sendo isso chamado cenário base e 

analisava também um cenário alternativo para escolha de um novo modo.  

Seguindo esse mesmo modelo de aplicação, foi calculado a elasticidade da demanda por 

meio dos 5 atributos propostos pela EPL, cujo objetivo era avaliar a demanda em relação ao 

cenário base, para identificar a probabilidade de o embarcador mudar de escolha (EPL 2017).  

Os resultados apresentados na pesquisa apontam que os embarcadores têm como o 

transporte rodoviário o principal modo utilizado, como representação de 99%, o modo 

aeroviário com 9%, o hidroviário com 3%, ferroviário com 2% e a cabotagem com apenas 1%. 

Uma das limitações da pesquisa foi que os embarcadores podiam ter a opção de escolher mais 

de um modo utilizado na empresa, com isso, a soma do percentual ultrapassa os 100%. 
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Figura 2.6 Modo de Transporte (%) Declarado Disponível pelos Embarcadores

                                                          
Fonte: Autor (2021) 

 

2.5 ESCOLHA MODAL EM TRANSPORTE  

Segundo Oliveira (2004), a escolha modal é definida como uma atividade de 

planejamento de transporte que determina qual modo será utilizado durante o transporte de 

insumos e bens acabados. Com isso, a escolha de um modal pode ser relacionada a uma análise 

de multicritérios avaliados por um processo de tomada de decisão, de acordo com meio de 

transporte disponível e preservando a importância dos atributos de custo e do tempo de viagem 

(Meixell, et al, 2008). 

Os fatores que influenciam na escolha do modal de transporte são bem diversificados 

conforme a necessidade do usuário para o serviço. Indra-Payoong (1999 apud Oliveira 2004) 

afirma que existem três grupos de classificação que influenciam na escolha do modal, sendo 

eles: características do usuário; características do transporte e informação sobre os níveis de 

serviços. A figura 7 representa como é realizada a distribuição desse grupo de classificação.  
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Figura 2.7 Classificação dos Fatores que Influência na Escolha Modal 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com os dados da Indra-Payoong (2021) 

Dentro desta estrutura outros autores classificam novos critérios de decisão que 

contribuem para escolha do modal de transporte. De acordo com Hashiba (2012), os estudos 

relacionados à escolha modal apresentam duas direções opostas na literatura nacional e a 

internacional, a primeira expõe a respeito da logística de transporte na cadeia produtiva, que 

relaciona o critério de busca de parcerias entre os clientes e a empresa logística.  

Neste sentindo a autora retrata que na literatura nacional o atributo de custo representa o 

principal critério abordado na escolha do modal, isso ocorre devido a pouca disponibilidade de 

oferta de serviço e a falta de infraestrutura adequada no país com relação aos outros modais, 

tendo assim o modal rodoviário como a escolha de transporte predominante daqueles que 

contratam o serviço.  

2.5.1 Abordagem econômica da escolha racional com incerteza  

A abordagem teórica da escolha racional com incerteza tende-se a realizar uma análise 

do comportamento do ser humano por meio de metodologia empírica. Sendo assim, Ward 

(2002) afirma que essa escolha está pressuposta aos interesses em que o indivíduo busca, além 

disso, o autor relata que esta abordagem tem um alto poder de alcance para explicar o que leva 

o indivíduo a tomar certas decisões (SCHEEFFER,2013). 

De acordo com Downs (1999) ao longo da sua teoria foi estabelecido alguns alicerces 

fundamentais para a escolha racional, o primeiro ponto observado, quais são os principais 
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objetivos em que o indivíduo está procurando para tomar a decisões finais e a segunda reflete 

a forma em que se tem para alcançar esses objetivos traçados. 

 Portanto, com base nessa aprendizagem, a abordagem teórica da escolha racional com a 

incerteza, tende-se a contribuir para o estudo, por meio das formas que são tomadas as decisões 

dos embarcadores para escolha do modo de transporte por fatores analisados. 

2.5.2  Métodos e abordagens empregadas para o estudo da escolha modal. 

A escolha modal pode ser interpretada por diversas técnicas de tomada de decisões e 

método de escolha discreta. Sendo assim, no quadro 2.2 são apresentadas as vantagens e as 

desvantagens de cada modelo que pode contribuir para o presente estudo de escolha modal de 

transporte de carga. 

Quadro 2.2 Análise de Método para Escolha Modal 

Métodos Vantagens Desvantagens  

 

 

Geostáticas 

• Permite descrever o 

comportamento espacial dos 

dados ao estimar o valor médio 

de uma variável numa área e o 

valor desta numa localização 

desconhecida. 

• Possibilita o cálculo de 

estimativa da ocorrência de um 

fenômeno com distribuição no 

espaço. 

• As técnicas são mais adequadas para a 

previsão da demanda de passageiros que 

são as que utilizam análise espacial. 

• Só pode ser utilizado se tiver uma análise 

espacial. 

 

Multinomial 

Logit 

• A escolha dos indivíduos é 

racional, ou seja, a alternativa 

escolhida é a de maior utilidade, 

que são definidas por conjunto 

de atributos. 

• É o mais utilizado para o estudo 

de escolha discreta para o 

transporte de carga.  

• Tem limitação para trabalhar com dados 

de BIG DATAS e com heterostacidade, 

pois perde um pouco de sua eficiência. 

• Quando se tem pouca porcentagem de 

alguma alternativa, as classes apresentam 

um desbalanceamento nas estimativas dos 

parâmetros,  

Mixed Logit • Modelo não impõe a priori um 

padrão de substituição entre os 

produtos. 

• Número reduzido de parâmetro. 

• Modelo possui carga computacional 

relativamente elevada 

 

 

Multicritério 

(AHP) 

• Possibilidade de se considerar 

parâmetros quantitativos e 

qualitativos na análise. 

• Estruturação hierárquica do 

problema, em que possibilita 

uma visão sistêmica e assim 

verifica a influência dos diversos 

elementos do problema. 

 

 

• Conforme o aumento do número de 

critérios avaliados, as comparações ficam 

difíceis de ser interpretadas pelo 

processo.  

 

 

Modelo de 

Escolha Discreta 

Assimétrico 

• Solucionar os problemas de 

desbalanceamento de classe 

encontrada nos modelos de 

escolha discreta simétrico. 

•  Formulas fechada e côncava com 

estimadores. 

•  Ainda possui a propriedade de 

independência de alternativa relevante 

que restringir as alternativas  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Desta forma, o Quadro 2.2 apresenta que cada método possui seus lados positivos e suas 

limitações perante a uma análise da escolha modal. Com isso, o presente estudo optou por 

abordar o método de escolha discreta multinomial logit e também o mixed logit pois são estudo 

mais recorrente na área de transportes de cargas.  

 Pois possui também uma vertente mais econométrica, em que as pessoas trabalham com 

um conjunto de alternativas para escolher a suas preferências, mensuráveis por indicadores por 

meio da utilidade. Tendo o objetivo final em focar nos resultados e estimar o peso de cada 

variável. 

2.5.3 Teoria da Utilidade Aleatória  

A teoria da utilidade aleatória, corresponde a uma ferramenta estatística que trabalha uma 

abordagem de forma empírica, por meio de problemas apresentados na modelagem da demanda 

em um contexto de escolha discreta (LARRAÑAGA, et al,2016). De acordo com Medeiros 

(2007), essa teoria surgiu com uma proposta de esclarecer as observações experimentais de 

preferência inconsistentes e intransitivas, isso devido à realização de coleta de dados em relação 

ao indivíduo, encontra-se que um conjunto de alternativas pode ser diferente em relação a sua 

escolha. 

Ben-Akiva e Lerman (1985), afirma que o conjunto de sistema observado pelo 

modelador, pode sofrer algumas inconsistências na escolha do indivíduo, isso devido apresentar 

certos tipos de falhas dos modeladores. Sendo assim, o autor reconhece que os indivíduos 

tendem sempre a maximizar a sua utilidade, com isso, é tratado como sendo uma variável 

aleatória, devido às limitações de mensurar devidas certezas por meio do modelo.  

Com relação ao que foi apresentado, a probabilidade de o indivíduo escolher uma 

alternativa 𝑖 é igual à probabilidade da utilidade 𝑖 (𝑈𝑖) ser relativamente igual ou maior em 

relação às outras alternativas apresentadas, conforme a equação a seguir:  

 

                                  𝑃(𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑈𝑖 ≥ 𝑈𝑛, ∀ 𝑛 ∈ 𝐶𝑛]                                           (1) 

 

No qual: 

 𝑃(𝑖) é a probabilidade da alternativa i ser escolhida;  

 𝑈𝑖 é a utilidade da alternativa i;  

 𝑈𝑛 é a utilidade da alternativa n;  

𝐶𝑛 é o conjunto de alternativas disponíveis. 

 



Análise de Fatores que Impactam a Demanda no Transporte Ferroviário de Cargas 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 20 
 

Além disso Ben-Akira e Lerman (1985), demonstra que cada alternativa apresenta uma 

utilidade que é descrito por meio da função de atributos com a características de natureza 

socioeconômicas dos indivíduos, analisando séries de fatores, e é representado pela seguinte 

equação:  

 

                              𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞)                                                (2) 

 

No qual: 

 

𝑍𝑖𝑞 é o vetor de valores atribuídos à alternativa i pelo indivíduo q;  

𝑆𝑞 é o vetor das características do indivíduo q. 

 

Segundo os autores, existem várias formas de origem da aleatoriedade das utilidades, 

deste modo temos os atributos não observados pelo sistema de modelador, em que os vetores 

de atributos que possuem uma tomada de decisão incompleta tendem a ser afetados. Com isso, 

foi proposto um acréscimo de uma nova variável aleatório 𝑍𝑞
𝑢 que em consequência a utilidade 

da alternativa será aleatória, como é apresenta na equação a seguir:  

 

                                      𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞, 𝑍𝑞
𝑢 )                                                (3) 

 

Ben-Akira e Lerman (1985), observou também a presença de um novo fator que 

influencia a utilidade das alternativas, o caso da variação não observada das preferências. Que 

nesse pressuposto é adicionado um novo termo  𝑆𝑞
𝑢 em cada indivíduo para explicar suas 

preferências declaradas. Sendo assim, é considerado uma variável aleatória devido seus 

atribuídos não serem conhecidos, como mostrado na equação a seguir:  

 

                                           𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞, 𝑆𝑞
𝑢 )                                             (4) 

 

Um dos pontos abordados no texto do Ben-Akira e Lerman (1985) de extrema 

importância foi erro que acontecem ao mensurar os atributos que fazem as utilidades serem 

afetadas e se tornarem aleatórias. Com isso, foi proposto o acréscimo de uma nova variável 

aleatória de erro 𝜖𝑖𝑞 na equação 2.2.5, em que é possível verificar os erros cometidos no 

momento de mensurar os atributos em cada alternativa proposto na escolha do indivíduo:  
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                                      𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞 + 𝜖𝑖𝑞 , 𝑆𝑞
𝑢 )                                        (5) 

 

Para finalizar os procedimentos da teoria da utilidade aleatória, é realizada a descrição 

das variáveis instrumentais que são variáveis correlacionadas aos reais atributos para cada tipo 

de alternativa. Desta forma, o vetor de valores atribuídos realiza função de imperfeição 

existente entre os instrumentos e os atributos, e as variáveis aleatória, conforme apresentado na 

equação a seguir:  

 

                                 𝑈𝑖𝑞 = 𝑈[𝑔(𝑍𝑖𝑞) + ϵ̈𝑖𝑞 , 𝑆𝑞]                                     (6) 

 

No qual: 

 

𝑔(𝑍𝑖𝑞) - função que representa os valores concedidos à alternativa i pelo indivíduo q;  

𝜖 ̈𝑖𝑞 - variável aleatória de erro;  

𝑆𝑞 - vetor das características do indivíduo q 

 

Segundo Ortúzar e Willumsen (2001), a utilidade aleatória é formada por duas 

componentes diferentes definidas por serem mensurável e aleatória, em relação à primeira 

definição se refere às funções dos atributos que consegue ser mensurável por meio dos modelos 

de representatividade. Já o segundo componente estabelece que a componente aleatória em que 

se reflete a idiossincrasia, são respostas das características de cada indivíduo analisando um 

fator externo com erros que são mensuráveis através dos modeladores. 

 

                                      𝑈𝑗𝑞 =  𝑉𝑗𝑞 + 𝜖𝑖𝑞                                                (7) 

No qual:  

𝑈j𝑞 - utilidade da alternativa i, atribuída pelo indivíduo q;  

𝑉j𝑞 - parte representativa da utilidade;  

𝜀j𝑞 - componente randômica da utilidade.  

2.5.4 Elasticidade  

A elasticidade pode ser definida como uma função em que permite verificar as relações 

entre o preço e quantidade de bens ou serviços demandados, tendo, com isso, uma sensibilidade 

entre as variáveis econômicas (CARVALHO,2012). Já Pindyck e Rubinfeld (2013) afirmam 

que a elasticidade mede quanto uma variável pode ser afetada, portanto, são números em que 
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se informa a variação percentual em uma variável como reação a aumento de um ponto 

percentual em outra.  

De acordo com Kawamoto (1998) a elasticidade pode ser interpretada como a variação 

percentual que ocorre na quantidade demandada e resulta em uma variação de 1% no valor do 

atributo. Segundo o autor, a elasticidade da demanda (𝜂) é representada como sendo a razão 

entre a variação relativa da demanda e a variação relativa da variável, como é expresso na 

equação 2.1.8. 

                                             𝜂 =
𝜕𝐷

𝜕𝑋
.

𝑋

𝐷
                                                                (8) 

 

Portanto, a elasticidade é formada por uma grandeza adimensional, que pode ser 

classificada em 4 categorias sendo elas:  

 

     𝜂 = 0 – Demanda inelástica; 

 0 < 𝜂 < 1 – Demanda relativamente inelástica; 

 𝜂 > 1 – Demanda relativamente elástica; 

 𝜂 → ∞ – Demanda elástica. 

 

No entanto, o presente estudo foi abordado a elasticidade-preço cruzada referende a 

variação percentual no consumo de um bem ou serviço que resulta a mudança de preço em 

outro bem relacionado (LITMAN, 2004). Sendo assim, a equação 2.1.9 representa o cálculo da 

elasticidade cruzada, em que a letra q denomina a quantidade de um bem ou serviço e a letra p 

refere ao preço. 

                               𝜂𝑥,𝑦 =
𝑝𝑦

𝑞𝑥
 ∙  

𝑑𝑞𝑥

𝑑𝑝𝑦
                                                   (9) 

 

De acordo com Carvalho (2012) ao ser realizado o cálculo da elasticidade cruzada existem 

algumas situações em que se deve ser assumida as elasticidades: 

 

• Se 𝜂𝑥,𝑦 > 0, é concluído que um aumento no preço do bem ou serviço “y” ocasiona 

um aumento na demanda do bem ou serviço “x”, considerando assim os bens ou serviços 

são substitutos.  
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• Se 𝜂𝑥,𝑦 < 0, apresenta que se caso ocorra um aumento no preço do bem ou serviço “y” 

ocasiona uma redução na demanda do bem ou serviço “x”, logo bens ou serviços “x” e 

“y” são complementares. 

• Se 𝜂𝑥,𝑦 = 0, é concluído que bens ou serviços “x” e “y” são independentes, isto é, o 

preço não interfere sobre a quantidade demandada do outro bem.  

 

Em relação aos modelos multinomial logit a elasticidade direta é expressada pela seguinte 

equação (ORTÚZAR E WILLUMSEB, 2011): 

 

                                               𝐸𝑃𝑖𝑞,𝑋𝑖𝑞 = 𝜃𝑖𝑞 ∗  𝑋𝑖𝑘𝑞(1 − 𝑃𝑖𝑞)                                           (10) 

No qual: 

         𝑃𝑖𝑞:  Probabilidade de escolha de individuo i do individuo q  

        𝑋𝑖𝑘𝑞: Valor de atributo k da alternativa i do indivíduo q 

         𝜃𝑖𝑞: Coeficiente de atributo k para alternativa i 

        𝐸𝑃𝑖𝑞: Elasticidade da Piq para atributo k do indivíduo q  

 

A elasticidade cruzada é estimada a partir da seguinte equação: 

 

                                                𝐸𝑃𝑖𝑞,𝑋𝑗𝑘𝑞 = − 𝜃𝑗𝑘 ∗  𝑋𝑗𝑘𝑞 ∗ 𝑃𝑗𝑞                                       (11) 

 

No qual: 

         𝑃𝑗𝑞:  Probabilidade de escolha de indivíduo j do indivíduo q  

        𝑋𝑗𝑘𝑞: Valor de atributo k da alternativa j do indivíduo q 

         𝜃𝑗𝑞: Coeficiente de atributo j para alternativa q 

        𝐸𝑃𝑖𝑞: Elasticidade da Piq para atributo k do indivíduo q  

  

2.5.5 Predisposição a pagar- Willigness to pay 

Ebolli, et al. (2008) willigness to pay se refere a quanto que o consumidor está disposto a 

pagar pela oferta de um serviço disponibilizado, esse conceito foi estendido por meio do valor 

do tempo, com intuito de avaliar em termos monetários de alguns efeitos externos do sistema 

de transporte.   
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A predisposição a pagar foi estimada por meio de modelo de escolha discreta com base 

na teoria da utilidade aleatória, considerando o tempo de viagem e os atributos de custo em 

função da utilidade das alternativas na escolha do modal (EBOLLI, 2008).  

Segundo IPEA (2019) willigness to pay (WTP) expressa uma taxa de substituição 

marginal entre o atributo considerado e o custo, dado uma utilidade constante, com isso, para 

se ter uma obtenção das estimativas de WTP em relação à função utilidade linear nas variáveis 

é proposto a seguinte equação:  

  

                                       𝑊𝑇𝑃 =  
𝛽𝐴𝑄

𝛽𝐶
                                                        (12) 

No qual: 

WTP - Willigness to Pay   

 𝛽𝐴𝑄  - Coeficiente do atributo qualitativo estimado  

 𝛽𝐶    - Coeficiente de custo 

2.5.6 Valor do Tempo  

De acordo com Senna (2014), o valor do tempo está relacionado à função utilidade, em 

que divide o coeficiente do tempo pelo coeficiente do custo na equação, para se ter os valores 

da disposição a pagar dos indivíduos pela redução nos tempos de viagens. Esses valores são um 

reflexo na soma da vontade de suprir o tempo perdido em viagem por uma atividade mais útil 

ou mais agradável e da percepção direta no tempo de duração da viagem (JARA-DÍAZ E 

GUEVARA,2003 apud SANTOS,2012) 

 A equação do valor do tempo é expressa pela unidade R$/minuto, onde é mencionado o 

quanto que a pessoa em média está disposta a pagar por cada minuto no intuito de reduzir o 

número de viagens num determinado tempo (SOUZA, 2015). 

Sendo assim, o valor do tempo expõe a justificativa dos resultados por meio das condições 

econômicas que os indivíduos apresentam, na qual altos valores do tempo constituir padrão de 

vida na população (SOUZA, 2015). 

2.6 MUDANÇA MODAL NO TRANSPORTE DE CARGA  

No levantamento dos artigos para o desenvolvimento do referencial teórico a mudança 

modal no transporte de carga foi o que menos foi abordado, sendo a grande parte dos trabalhos 

científicos encontrados na literatura internacional. Rodrigue (2016), afirma que a mudança no 
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modal transporte representa a situação em que o usuário escolhe o modo mais vantajoso em 

relação aos concorrentes do setor, tendo uma tendência na ocorrência do fenômeno. 

A principal abordagem dos autores em relação ao tema para projeção de mudança do 

modal rodoviário para o ferroviário se dar, pelos critérios como: tempo e custo de viagem, 

melhorias na qualidade de serviço, redução de gases poluentes e subsídio político são a base 

para que as empresas realizam a transferência de modal (WOODBURN,2003; CHOI et al 

2013). 

2.6.1 Modelos de Escolha Discreta  

No presente estudo é aplicado o modelo de escolha discreta por métodos econométricos, 

que apresentam um campo de abordagem bastante amplo na literatura da escolha do modal de 

transporte e na análise de previsão de demanda. Ortúzar e Willumseb (2011); Train (2002), 

afirma que o modelo postula a respeito da probabilidade de o indivíduo escolher em uma 

determinada uma opção dentro de um conjunto finito de alternativas. 

Ivanova (2014 apud Bender,2020), aponta que o modelo está baseado em fundamentos 

na teoria microeconômica, que ressalta o comportamento individual de atores econômicos 

(consumidores e produtores), analisando as decisões dentro de um grupo a partir de suposições 

de maximização de utilidade e lucro.  

Os modelos de utilidade podem ser definidos como uma medida de atratividade de uma 

alternativa em relação às demais pertencentes a um mesmo conjunto de escolha 

(SOUZA,2017). Com isso, o tomador de decisão tende a escolher a alternativa em que apresenta 

a maior utilidade, demonstrado na seção anterior. 

Na teoria da escolha discreta apresenta alguns modelos específicos como Logit, Probit, 

Mixed Logit e GEV representando assim diferentes derivações. 

2.6.1.1  Modelo Multinomial Logit (MNL) 

Conforme apresentado neste estudo, o modelo multinomial logit (MNL) foi o mais 

utilizado entre os trabalhos científicos abordados, devido ao de ser considerado o mais simples 

e prático para serem aplicados numa análise de demanda de transporte (LARRANAGA; 

ARELLANA; SENNA,2016).  

Este modelo pode ser gerado assumindo que os termos aleatórios da utilidade são 

distribuídos por independência de alternativas irrelevantes (IID) de Gumbel ou Valor Externo 

tipo 1 (EVI) (ORTÚZAR; WILLUMSEN.2011). Portanto, com relação a sua propriedade para 

um determinado usuário, o quociente das probabilidades de escolha entre duas alternativas não 
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é influenciado pelas utilidades determinísticas das outras alternativas (SAMÁ,2018), desta 

forma é possível determinar a seguinte probabilidade: 

 

𝑃𝑛(𝑖) =
𝑒𝑣𝑖𝑛

∑𝐽∈𝐶𝑛 𝑒
𝑣𝑗𝑛

                                           (13) 

 

No qual: 

         𝑃𝑛(𝑖) : Probabilidade de escolha da alternativa i pelo decisor n; 

          𝑉𝑖𝑛   : Utilidade sistemática da alternativa i para o decisor n;  

          𝑉𝑗𝑛   : Utilidade sistemática da alternativa j para o decisor n;   

           𝐶𝑛    : Conjunto de todas as alternativas disponíveis para o decisor n. 

 

Considerando que a distribuição de IID seja assumida para todos os termos aleatórios isso 

pode representar limitações para o modelo MNL, devido os termos do erro de todas as 

alternativas serem idênticas e as variâncias das parcelas randômicas das utilidades tende a serem 

iguais (BENDER,2020). 

De acordo com Louviere et al (2000) o modelo de multinomial logit (MNL) identifica 

algumas características em que apresenta limitações na execução do modelo: 

 

• As componentes aleatórias não são correlacionadas;  

• Os parâmetros escalares são constantes entre as alternativas; 

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

papel dos atributos em cada expressão de utilidades. 

 

Porém, Ortúzar e Willumseb (2011) afirma que o modelo satisfaz o axioma de 

independência de alternativas irrelevante (IIA), declarado onde duas alternativas têm uma 

probabilidade diferente de zero de serem escolhidas, a razão de uma probabilidade sobre o outro 

não é afetado pela presença ou ausência de qualquer alternativa adicional na escolha. 

2.6.1.2 Mixed Logit 

De acordo Train (2009), o mixed é definido como base na forma funcional para suas 

probabilidades de escolha, com isso podem ser derivados sob uma variedade de diferente 

especificação comportamental, em que cada derivação fornece uma interpretação distinta. Com 

relação à probabilidade do mixed logit são consideradas as partes integrantes das probabilidades 
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logit padrão com a capacidade sobre a densidade de um parâmetro, sendo assim, é expressado 

pela seguinte equação.  

 

                            𝑃𝑛𝑖 = ∫ 𝑙𝑛𝑖(𝛽)𝑓(𝛽)𝑑𝛽                                               (14) 

 

No qual, 𝑓(𝛽) a função densidade e  𝑙𝑛𝑖(𝛽) é a probabilidade logit avaliada nos 

parâmetros 𝛽. 

                                 𝐿𝑛𝑖(𝛽) =  
𝑒𝑣𝑛𝑖𝛽

∑ 𝑒
𝑣

𝑛𝑗𝛽𝑗
𝑗=1

                                                (15) 

 

O 𝑣𝑛𝑖(𝛽) é uma porção da utilidade que depende dos parâmetros 𝛽. Se a utilidade for 

linear em 𝛽, então 𝑉𝑛𝑖(𝛽)= 𝛽′𝑥𝑛𝑖. Nesse caso, a probabilidade mixed logit sua formal usual: 

                              𝑃𝑛𝑖 =  ∫(
𝑒𝛽′𝑥𝑛𝑖

∑ 𝑒𝛽′𝑥𝑛𝑖
𝑗

)𝑓 (𝛽)𝑑𝛽                                           (16) 

 

Por ser um método flexível para o modelo de escolha discreta isso permite a realização 

de correlação entre as alternativas e o teste de heterogeneidade.  

2.6.2 Preferência Declarada  

A preferência declarada surgiu em meados do final dos anos 70, proveniente do âmbito 

de estudo de mercado, com um tempo essa técnica foi se aperfeiçoando e ganhando espaço no 

setor de transporte, que visa estimar a procura e analisar as respostas dos usuários do sistema 

ao cenário hipotético sendo considerado uma das metodologias mais práticas e confiáveis para 

previsão de demanda (AZAMBUJA,1995; GONÇALVES; RAMOS et al,2016). 

De acordo com Permain et al (1991 apud Brandão Filho,2005), as principais vantagens 

que pode ser abordado na utilização dos dados PD, destacados da seguinte forma: 

 

a) Permitem a detecção das preferências dos indivíduos diante de cenários hipotéticos 

para o mercado em estudo, o que permite a inclusão de novas alternativas; 

b) Permitem a manipulação dos atributos e seus valores pelo analista, de modo que os 

erros provenientes dos dados de PR, referentes aos fatores não observados e à 

correlação entre as variáveis sejam evitados; 

c) Permitem que variáveis qualitativas, tais como conforto e segurança possam ser 

incorporadas aos experimentos. 
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Essas classificações reforçam as vantagens que a preferência declarada tem em relação 

ao modelo da preferência revelada, devido apresentar informações e atributos primordiais para 

o desenvolvimento de um estudo na área de demanda de transporte. 

Ortúzar e Willumsen (2011) destacam que as situações hipotéticas apresentadas para os 

entrevistados devem ser fatos compreensíveis, parecer de formar plausíveis e apresentar 

experiência em mercados reais.  

Sendo assim, os resultados encontrados a partir das pesquisas de PD evidenciaram a ser 

pertinente para prever o comportamento de escolha dos tomadores de decisão, sendo a principal 

vantagem de ter a possibilidade de maximizar a eficiência estatísticas dos resultados em 

modelos não lineares (MEDEIROS,2007; PINTO; 2018). 

 

2.6.3 Valor do Tempo no Transporte de Carga  

O valor do tempo no transporte de carga é um componente em que se refere a um valor 

monetário em que os tomadores de decisões (como os embarcadores e transportadoras) estão 

dispostos a pagar para diminuir o tempo de transporte ao movimentar a carga da origem ao 

destino (TAO & ZHU, 2020; LARRANAGA et al, 2016; YOKO et al., 2014). 

         Grande parte das pesquisas exploraram diversos fatores que influenciam no valor do 

tempo no transporte de carga. No Quadro 2.2, representa alguns desses fatores citados nos 

trabalhos científicos com os seus respectivos autores  

Quadro 2.3 Fatores que Influenciam Valor do Tempo no Transporte de Carga 

FATORES AUTORES 

Socioeconômicas (Zamparini e Reggiani, 2007) 

Tipos de tomadores de 

decisão 

(Shinghal e Fowkes, 2002; Zhang et al., 2018) 

Modos de frete (de Jong et al., 2001; de Jong et al., 2014) 

Distância de transporte (Bergkvist e Westin, 2001; Masiero e Hensher, 

2012 

Categorias de carga (de Jong et al., 2004; Rich et al., 2008) 

Valor da carga (Jovicic, 1998) 

Autor (2021) 

Apesar das pesquisas apontarem fatores positivos para utilização do valor de tempo de 

carga. Olofsson (2014), indica que, na prática esse modelo avaliação de custo apresenta uma 

limitação em sua confiabilidade, devido à dificuldade para a obtenção de dados. Sendo que 
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quando são obtidos dados insuficientes, a complexidade pode fornecer dificuldades em usar 

modelagem de escolha discreta com precisão devido ao aumento da complexidade dos modelos. 

        Com isso, no respectivo estudo realizado pelo autor foi identificado principais problemas 

que ocorre no valor do tempo de carga  

 

1. Seleção de modelo de escolha discreta 

2. Altos níveis de agregação devido à falta de dados 

3. Variáveis explicativas 

4. Identificação dos tomadores de decisão 

5. Heterogeneidade do fluxo de transporte 

 

De Jong (2000), afirma que a função de utilidade de um tomador de decisão para cada 

modo de transporte de carga deve ser formulada primeiro para se calcular o valor de tempo de 

transporte. Existes 2 funções de utilidade comuns para a estimativa de VOT sendo mostradas 

na Eq. (17) e Eq. (18): 

 

𝑈𝑛𝑖 = 𝛽𝑐𝑐𝑛𝑖 + ∑𝑗=1
𝐽𝑐 𝛽𝑐𝑗𝑐𝑛𝑖𝑥𝑛𝑖𝑗 +  𝛽𝑡𝑗𝑡𝑛𝑖 + ∑𝑗=1

𝐽𝑐 𝛽𝑖𝑗𝑡𝑛𝑖𝑥𝑛𝑖𝑗 + 𝑙(𝛽1, … , 𝛽𝑘, 𝑥𝑛𝑖1, … , 𝑥𝑛𝑖𝑘) + 𝜀𝑛𝑖   

(17) 

 

𝑈𝑛𝑖 = (𝛽′
𝑐

+ ∑𝑗=1
𝐽𝑐 𝛽′

𝑐𝑗
𝑥𝑛𝑖𝑗) (𝐶𝑛𝑖 +  𝑉𝑂𝑇 𝑋 𝑡𝑛𝑖) +  𝑙(𝛽1, … , 𝛽𝑘 , 𝑥𝑛𝑖1, … , 𝑥𝑛𝑖𝑘) + 𝜀𝑛𝑖     (18) 

No qual:  

 

𝑈𝑛𝑖 : Representa a utilidade da decisão tomadores n escolher o modo de carga i; 

 𝐶   : Custo de transporte; 

  𝑡   : Tempo de transporte; 

       𝑗𝑐 𝑒 𝑗𝑡: Número de variáveis que interagem com custo e tempo; 

           𝑘   : Atributos que afetam a utilidade do tomador de decisão; 

           𝑙    : A influências individuais e interativas desses atributos no utilitário; 

          𝜀𝑛𝑖   ∶ A utilidade não observada, que pode ser observada pelo; 

          𝛽    : Coeficiente de estimativa    

 

 A influência relacionada ao custo    A influência relacionada ao tempo A influência de outros atribuídos  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
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Desta forma, o valor do tempo de transporte pode ser calculado pela equação 19, em que 

é apresentado como a taxa marginal da substituição entre o tempo de viagem e o custo (DE 

JONG,2000). 

                                     𝑉𝑂𝑇 =  
𝜕𝑈𝑛𝑖

𝜕𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜⁄

𝜕𝑈𝑛𝑖
𝜕𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜⁄

                                            (19) 

 

2.7 MODELOS DE ESCOLHA DISCRETAS ASSIMÉTRICO 

A maioria dos problemas relacionados a análise de demanda por transporte utiliza os 

modelos da família Logit; como multinominal logit (MNL), nested logit, probit e logit binários, 

para poder realizar os cálculos das utilidades por meio das estimativas das variáveis, na escolha 

do melhor modo de transporte. Desta forma, apesar ser considerado um modelo simétrico de 

escolha discreta simples de serem trabalhados, existem algumas limitações que acaba não tendo 

uma melhor eficiência nos resultados finais. 

Uma das principais restrições do modelo simétrico é o desequilíbrio de classe, onde o 

número de observações escolhendo cada alternativa são desiguais, em um desses conjuntos de 

situações. BRATHWAITE et al (2017), afirma que o modelo simétrico proíbe a investigação 

de hipóteses sobre a magnitude das mudanças na probabilidade de escolher uma alternativa, a 

partir de uma probabilidade de 50%, com respeito a aumentos e diminuições de magnitude igual 

ao índice dessas alternativas, isso representa que modelo simétrico assume a priori que as 

mudanças na probabilidade são iguais. 

Desta forma, foi adotado um novo modelo pelo BRATHWAITE et al (2017) chamado 

assimétrico, que tem como objetivo solucionar os problemas de desequilíbrio de classe, onde 

há grande diferença entre o número de observações associadas com resultado discreto e 

particulares que é dos problemas mais decorrentes nos estudos de transporte. Desta forma, 

utilizam os modelos de escolhas discreta da família logit como, binomial e multinomial para 

uma probabilidade de forma fechada com infinitos números de parâmetros para serem 

analisados. Sendo assim, foi estabelecido a função da probabilidade de escolha para os modelos 

do tipo logit. 

𝑃 = (𝛾𝐼𝑗 = 1| 𝜏, 𝛾, 𝑉𝑖1, 𝑉𝑖2, … … , 𝑉𝑖𝐾 ∀{𝑗, 𝑘} ∈ 𝐶𝑖) =
exp [𝜏𝑗+𝑆 (𝑉𝐼𝐽+ 𝛾𝑗]

∑ exp [𝜏𝑙+ 𝑆(𝑙𝜖𝐶𝑖
𝑉𝑖𝑙,𝛾𝑗)

=
exp (𝑆𝑖𝑗)

∑ exp (𝑆𝑖𝑗)𝑙𝜖𝐶𝑖

  

(20) 
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No qual:  

 

      𝜏 : Vetor dimensional de constantes, com um valor para cada alternativa no conjunto de 

dados; 

       γ : Matriz dimensional de parâmetros de forma fechada, com uma coluna para cada 

alternativa no conjunto de dados; 

      𝜏𝑗: Uma constante associada à alternativa j; 

      γ𝑗: Um vetor de coluna de parâmetros de forma associados à alternativa j;                                                                              

       S(𝑉𝑖𝑗 . 𝛾𝑗): Uma função especifica do modelo de forma fechada de 𝑉𝑖𝑗 e γ𝑗.Está   

aumentando monotonicamente em 𝑉𝑖𝑗. Como antes, se um modelo não tiver formas de 

parâmetros, substituímos S(𝑉𝑖𝑗 . 𝛾𝑗) por S(𝑉𝑖𝑗) 

Neste caso é possível se observar que os modelos logit assimétricos não supõe sobre a 

utilidade aleatório aditiva das funções. Segundo Mattsson et al (2014), os modelos demostrado 

na Equação 20 são obtidos sob um número infinito de especificações de utilidades aleatórias, 

nem todas são aditivas. 

Seguindo o pressuposto da equação 20 Brathwaite (2017) definiu que o modelo 

multinomial logit assimétrico pode ser descrito pela seguinte equação (21).  

 

                    S(𝑉𝑖𝑗 . 𝛾𝑗):   {
ln( 𝛾𝑗) − 𝑉𝑖𝑗 ln( 𝛾𝑗) , 𝑉𝑖𝑗  ≥ 0

ln( 𝛾𝑗) − 𝑉𝑖𝑗𝑙𝑛 (
1− 𝛾𝑗

𝐽−1
) , 𝑉𝑖𝑗 ≤ 0

}                               (21) 

 

No qual:  

 

      𝐽 :  O número total de alternativas possíveis em um conjunto de dados; 

      𝑉𝑖𝑗: O índice para a alternativa j por um indivíduo i  

      γ𝑗: Um vetor de coluna de parâmetros de forma associados à alternativa j;                                                                               

       S(𝑉𝑖𝑗 . 𝛾𝑗): Uma função especifica do modelo de forma fechada de 𝑉𝑖𝑗 e γ𝑗.Está   

aumentando monotonicamente em 𝑉𝑖𝑗. Como antes, se um modelo não tiver formas de 

parâmetros, substituímos S(𝑉𝑖𝑗 . 𝛾𝑗) por S(𝑉𝑖𝑗) 
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       𝜏 : Vetor dimensional de constantes, com um valor para cada alternativa no conjunto de 

dados; 

 

2.7.1 Modelo Multinomial Clog-log  

Este modelo foi introduzido no campo da estatística, onde geralmente não há variáveis 

explicativas que variam em alguma alternativa (Fischer,1922; Yates, 1995; McCullagh e 

Nelder,1989). A função de probabilidade de escolha do modelo binário Clog-log é comumente 

escrita como 𝑃𝑐𝑙𝑜𝑔−𝑙𝑜𝑔 = (𝑦𝑖𝑗 = 1|𝑉𝑖1) = 1 -exp(-𝑒𝑣𝑛), neste caso probabilidade do resultado 

de interesse (𝑦𝑖1 = 1) é dito como sendo apenas uma função de 𝑉𝑖1 = 𝑋𝑖1𝛽, sem qualquer 

consideração para 𝑉𝑖2 = 𝑋𝑖2𝛽 segundo BRATHWAITE et al (2017). 

 

3 METODOLOGIA  

Neste capítulo são abordados os procedimentos metodológicos e as atividades em que 

constitui o desenvolvimento dos objetivos definidos no trabalho. Portanto, a organização do 

trabalho foi indicada através de um esquema apresentado na Figura 3.1, onde foram expostas 

às etapas de cada processo. 

Figura 3.1 Esquema de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

O início do estudo é apresentado pela introdução, revisão bibliográfica e a metodologia. 

Sendo a parte da introdução foi desenvolvido uma respectiva conjuntura em relação ao tema 
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proposto, mostrando uma visão do atual cenário do setor ferroviário no Brasil. Além disso, foi 

definido o problema de pesquisa, objetivo e a justificativa.  

Na revisão de literatura foi abordado a base teórica sobre a temática disponível na 

literatura, que contribuiu para o desenvolvimento do trabalho. Com isso, foi analisado os 

seguintes tópicos para compor a revisão: 

1) Oferta e demanda de transporte ferroviário de carga: neste tópico foram apresentadas 

contextualização e as características de infraestrutura e mercado oferecidos pelo modo 

ferroviário no Brasil. 

2) Estudo da EPL: este item retrata a respeito da pesquisa de onde serviu como base para 

coleta de dados.  

3)  Escolha Modal em Transportes: Nesta parte foi exposto às teorias e discussões sobre 

a temática de escolha na literatura, compreendendo a ótica da escolha racional e o 

valor do tempo de carga.  

 

De acordo com Bertrand et al. (2002), o tipo de metodologia empregada neste estudo é 

pesquisa de modelagem quantitativa axiomática descritiva. Sendo o objetivo de estudo da 

descrição condensada das características do procedimento operacional, por meio da 

contribuição de uma nova variante do processo, usando técnicas de soluções conhecidas para 

alcançar resultados com características exatas de processos fornecidos. Os próximos tópicos 

discorreram sobre os métodos adotados na coleta dos dados secundários da EPL.  

 

3.1 COLETA DOS DADOS DA EPL  

O mecanismo utilizado para coleta de dados secundários no presente estudo, foi por meio 

da pesquisa dos embarcadores que foi realizada pela Empresa de Planejamento Logísticos no 

ano de 2015 em todo o território nacional.  

Segundo a EPL (2017), a metodologia de aplicação da pesquisa foi mediante realização 

de um formulário online onde foi divido em duas partes, sendo a primeira responsável por 

realizar perguntas qualitativas e quantitativas, e a segunda foi feito experimento da preferência 

declarada, em que foram apresentados diversos cartões contendo alternativas de serviços de 

transporte para escolha do embarcador. 

Na realização da coleta de dados foram divididos em seis etapas: sendo a primeira etapa 

responsável pela atualização do banco de dados por meio da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), em que coletou as principais informações dos embarcadores e que possam 
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identificar qual é o perfil desta empresa no mercado. As outras etapas ficaram encarregadas por 

divulgar a pesquisa para os embarcadores e fornece todo o suporte necessário para o andamento 

do estudo. 

Para realização dessa amostra foi estabelecido alguns critérios de divisão dos 

embarcadores por estratificação, averiguando assim a localização da empresa, o tamanho em 

quantidade de funcionários trabalhando na instituição e o tipo de carga em que atua no mercado.  

Com essas informações foram possíveis estabelecer os dados mais relevantes na aplicação 

dos métodos para analisar os fatores que impactam a demanda no transporte ferroviário de 

carga.   

3.2 TRATAMENTOS DE DADOS    

Nessa etapa foi feita a filtragem do banco de dados da EPL para criar uma amostra de 

dados para utilizar na modelagem proposta pelo trabalho. Sendo assim, foi selecionado os 

aspectos mais relevantes para execução do modelo e eliminados os dados inválidos que afetava 

nos cálculos, além disso, foram inseridos os fatores de expansão correspondentes a cada estrato 

de embarcador para que a amostra fosse considerada representativa do universo. 

No procedimento de tratamento dos dados, realizou-se utilização da ferramenta do 

Microsoft Excel para fazer a tabulação e organizar das informações. Já na etapa de aplicação 

dos dados foram realizados por meio do Google Colaboratory que é uma máquina virtual que 

trabalha com linguagem em Python e com isso foi possível executar Biogeme que é um software 

que é utilizado para estimar os parâmetros coletados no modelo de escolha discreta. Que durante 

a execução desse programa, os parâmetros foram calibrados pelo método de máxima 

verossimilhança e calculado os coeficientes que maximizam a utilidade da função de utilidade 

e suas variáveis dependentes (BEN-AKIVA & LERMAN, 1989). 

3.3 ANÁLISE DE RESULTADO  

Após a realização do tratamento de dados, foi adotado a utilização do modelo de escolha 

discreta por meio do multinomial logit (MNL) mediante a um conjunto de dados, que foram 

calculados os valores dos atributos de Custo, Tempo de Viagem, Confiabilidade e Segurança 

para o transporte ferroviário. 

Além disso, foi aplicado um modelo assimétrico que tem como o objetivo de fornecer 

melhores explicações das escolhas observadas em um conjunto de dados de classe 

desequilibradas do modelo simétrico de multinomial logit. E com isso foi realizado uma 

comparação entre os resultados obtidos pela simulação dos modelos simétricos e assimétricos.  
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Após essa análise de escolha discreta, foi calculado o valor de tempo em que se observa 

o quanto os embarcadores estão dispostos a pagar para reduzir o tempo de transporte de carga, 

de acordo o que foi revelado na pesquisa de preferência declarada dos embarcadores da EPL. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, serão abordados os resultados e as discussões levantadas a partir da 

aplicação da análise econométrica de modelagem. Com isso, é apresentado os tópicos de análise 

descritiva, estimação dos modelos escolha discreta de forma simétrica, assimétrica e o cálculo 

do valor do tempo de transporte e suas elasticidades.  

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA  

Após a realização do tratamento de dados utilizando a ferramenta Excel para efetuar a 

filtragem de informações relevantes para o estudo, foram obtidos uma amostra final de 2063 

embarcadores para compor o banco de dados da modelagem. Sendo assim, a análise estatística 

sobre as informações dos embarcadores é apresentada nas tabelas a seguir. 

Tabela 4.1 Perfil de cargas dos embarcadores 

Macro Grupos   Grupos   

Carga Geral 63% 

 Carga Geral Baixo Valor Agregado 20% 

Carga Geral Alto Valor Agregado 18% 

Atacadistas 25% 

Cargas sólidas a granel 12% 

Minerais Metálicos 1% 

Minerais Não-Metálicos 4% 

Soja, Milho, Açúcar 2% 

Outros Produtos da Lavoura 4% 

  

Cargas perigosas 10% Cargas Perigosas 10% 

Cargas especiais não-perigosas 8% 
Frigoríficos 3% 

Líquidos 5% 

     Cargas de grande porte 8% Cargas de grande porte 8% 
Fonte: Elaborado pelo Autor com bases nos dados da EPL (2021) 

 

Por base na Tabela 4.1, observa-se que o perfil de carga dos embarcadores foi dividido 

em 5 macro grupos, em que cada um contém uma categoria de produto diferente transportado 

pelos 4 modos de transporte analisados. Deste modo, a carga geral apresenta uma 

predominância de 63% de tudo aquilo que é movimentado pelas rodovias, ferrovias e hidrovias 

que corta todo o território nacional. Com isso podemos perceber também que o minério de ferro 
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não está sendo representado pelos grupos, devido ao seu transporte ser realizado 100% pelo 

modo ferroviário. 

Com a exposição dos perfis de cargas dos embarcadores representados na tabela anterior 

segundo a pesquisa da EPL, foi explorado também a localidade que aonde estão inseridas as 

empresas que contratam os serviços de transporte. Desta forma, a Tabela 4.2 apresenta os 

principais vetores logísticos que foi uma forma adotada pela PNLT13 para dividir os espaços 

brasileiros conforme as suas características sociais e econômicas.   

Tabela 4.2 Quantidade de embarcadores por vetores logísticos 

Vetores Logísticos Quantidade de Embarcadores 

Amazônico 81 

NE Meridional 60 

NE Setentrional 95 

Centro Norte 106 
Centro Sudeste 791 

Leste 398 

Sul 532 
                           Fonte: Elaborado pelo Autor com bases nos dados da EPL (2021) 

 

Analisando a Tabela 4.2 a maioria dos embarcadores são representados pelos grandes 

centros de econômico do país, como é o caso do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que caracteriza os vetores logísticos do 

Centro sudeste, leste e sul. Que por consequência, as regiões são bastante desenvolvidas e as 

zonas que estão localizadas as empresas, são áreas que apresentam uma infraestrutura mais 

conservada e tem mais disponibilidade de serviço de transporte para transportar suas 

mercadorias. 

Desse modo, um dos fatores que podem ser considerados como influência para o impacto 

na demanda por transporte ferroviário, é a distância que é representado pela Tabela 4.3, na onde 

é demonstrado a quilometragem percorrida da origem do produto até o destino final. Neste caso 

um dos desafios dos embarcadores é que o território brasileiro apresenta uma grande área de 

extensão, fazendo com que a maioria das distâncias percorridas seja acima de 100 km, conforme 

é apresentado na tabela a seguir.    

 

 

 

 
13

 PNLT: Plano Nacional de Logística e Transporte. 
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Tabela 4.3 Distância de transporte dos produtos 

Distância Quantidade de Embarcadores  

Até 100 Km 384 

Entre 100 Km e 300 Km 425 

Entre 300 km e 500 Km 392 

Entre 500 Km e 1000 Km 452 

Acima de 1000 Km 410 

Fonte: Elaborado pelo Autor com bases nos dados da EPL (2021) 

 

Outros estudos fizeram parte da composição do banco de dados, como caso da questão 

disponibilidade de cada modo de transporte em sua localidade, onde foram atribuídos pesquisa 

da EPL os valores 1 e 0, respectivo a disponibilidade ou não do serviço de transporte. Já em 

relação à segurança, confiabilidade e a flexibilidade foi estabelecido um código para cada 

atributo em seus respectivos modos para serem avaliado pelos contratantes do serviço de 

transporte, conforme é apresentado na Tabela 4.4 para o rodoviário e a Tabela 4.5 para os 

demais modos.  

Tabela 4.4 Codificação dos níveis considerados para o modo rodoviário 

Variável  Nível Código 

Confiabilidade 
>=95% 1 

80 a 95% -1 

Segurança 
Até 0,25% de perdas 1 

Acima de 1% de perdas -1 

Flexibilidade 
Flexibilidade de entrega 1 

Sem flexibilidade de entrega -1 
Fonte:  EPL (2017) 

 

Tabela 4.5 Codificação dos níveis para os demais modos 

Variável  Nível Código 

Confiabilidade 
80 a 95% 1 

<80% -3 

Segurança 
Até 0,25% de perdas 1 

Acima de 1% de perdas -1 

Flexibilidade Sem flexibilidade de entrega -1 

 
Fonte:  EPL (2017) 
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Na Tabela 4.6 apresenta o tamanho declarado da empresa por cada embarcador avaliado, 

por meio dessas informações é possível demonstrar a estrutura que a organização possui e 

avaliar o quanto que eles estão à disposta a pagar pelo serviço de transporte de carga. 

 

Tabela 4.6 Quantidade de embarcadores por tamanho da empresa 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com bases nos dados da EPL (2021) 

 

Além disso, deve a abordagem dos custos e do tempo informado segundo a pesquisa dos 

embarcadores, que contribuiu bastante para nossa análise, pois são atributos fundamentais para 

escolha do modal. Desta forma, na Tabela 4.7 possui a representação da média dos custos de 

transporte rodoviário, ferroviário e o hidroviário conforme os seus respectivos vetores 

logísticos. 

Tabela 4.7 Média de custo por modo de transporte nos vetores logísticos 

Vetores Logísticos Custo Rodoviário  Custo Ferroviário Custo Hidroviário  Custo Cabotagem  

Amazônico R$ 208,52 R$ 164,37 R$ 64,44 R$ 60,00 
NE Meridional R$ 314,33 R$ 237,77 R$ 134,62 R$ 114,55 

NE Setentrional R$ 122,89 R$ 78,70 R$ 102,27 R$ 49,55 
Centro Norte R$ 155,09 R$ 120,13 R$ 66,61 R$ 80,00 

Centro Sudeste R$ 205,18 R$ 137,35 R$ 160,91 R$ 72,69 
Leste R$ 242,05 R$ 176,00 R$ 110,18 R$ 137,62 

Sul R$ 165,03 R$ 110,70 R$ 117,67 R$ 121,10 
Fonte: Elaborado pelo Autor com bases nos dados da EPL (2021) 

 

4.2 MODELOS DE ESCOLHA DISCRETAS SIMÉTRICO 

Para realização da análise dos fatores que impactam a demanda no transporte ferroviário 

de cargas foram estimados dois modelos de escolha discreta o multinomial logit (MNL) e o 

mixed logit (ML), que por meio do banco de dados da pesquisa dos embarcadores da EPL 

utilizamos as informações relevantes para este estudo. Desta forma, as seções a seguir estão 

demonstrando mais detalhes a respeito de cada modelo.  

Tamanho  Quantidade de Embarcadores  

Pequena  394 

Média 611 

Grande  1058 
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4.2.1  Modelo Multinomial Logit (MNL) 

O modelo multinomial logit foram estimados, inicialmente, por meio das variáveis 

contidos na preferência declarada do estudo do perfil de embarcadores e do serviço demandado. 

Desta forma, foi considerado no modelo os seguintes modos de transporte de cargas: o 

rodoviário, ferroviário, hidroviário e a cabotagem.   

Após as escolhas dessas 4 alternativas para serem analisadas, foi aplicado no modelo 

multinomial logit na função da utilidade descrita na equação 17, considerado os parâmetros 

estimados para cada atributo analisado e os modos de transporte escolhido entre os 

embarcadores. Deste modo, a equação seguir representa a formalidade constituída para 

encontrar os resultados finais do MNL.    

 

Un = ASCn + 𝛽_TIME_1 * T + 𝛽_COST * C + 𝛽_CONF * CONF + 𝛽_SEG * SEG + 𝛽_FLEXRod * FLEX  

(22) 

 

No qual:  

• 𝑈𝑛𝑖 :  Representa a utilidade de cada modo de transporte (URodoviário, UFerroviáriol, UHidrovia 

UCabo); 

• ASCn: Constante específica da alternativa, e para este modelo fixou-se ASCRodoviário 

igual a 1;  

• 𝛽_TIME_1: Coeficiente que representa beta específico dos atributos de tempo para 

modo do caminhão; 

• 𝛽_TIME_2: Coeficiente que representa beta específico dos atributos de tempo para 

modo ferroviário, hidroviário e a cabotagem; 

• T: Tempo de viagem específico para cada modo; 

• β_COST: O coeficiente que representa o atributo custo para o deslocamento; 

• C: Custo de deslocamento; 

• 𝛽_CONF: O coeficiente que representa o atributo de confiabilidade para cada modo;  

• CONF: Confiabilidade no deslocamento; 

• 𝛽_SEG: O coeficiente que representa o atributo de segurança para cada modo; 

• SEG: Segurança no deslocamento;  

• 𝛽_FLEXRod: O coeficiente que representa o atributo da flexibilidade do caminhão; 

• FLEX: Flexibilidade de deslocamento  

 



Análise de Fatores que Impactam a Demanda no Transporte Ferroviário de Cargas 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 40 
 

Após a definição da função utilidade foi necessário realizar uma calibração do modelo 

para que os valores atendessem a expectativa. Sendo assim, foi estabelecido dois betas 

específicos para o tempo, um especificando o tempo do caminhão que possui o meio 

predominante entre os modos de transporte de cargas e o segundo beta está relacionado ao 

conjunto dos modos ferroviário, hidroviário e a cabotagem. 

 Além disso, foi realizada uma modificação no banco de dados para converter as 

informações em relação aos valores do tempo de viagem em dias para horas, a fim, de obter 

melhores resultados no modelo de escolha discreta. Desde modo, a equação da função da 

utilidade apresentada anteriormente contribuiu para os resultados do modelo conforme é 

demonstrado na Tabela 4.8.  

Tabela 4.8 Resultado do modelo multinomial logit 

Nome Valor Std err t-test p-value 

ASC_Cabotagem 1,2 0,246 4,9 (6,51e-07) *** 

ASC_Ferrovia 1,03 0,138 7,37 (4,04e-14) *** 

‘ASC_Hidrovia 1.39 0,224 5,73 (5,73e-10) *** 

B_Conf 0,224 0,0329 6,56 (7,22e-10) *** 

B_Custo -0,000409 0,000539 -0,376 (0,392) * 

B_Seg 0,202 0,0326 6,73 (4,67e-10) *** 

B_Tempo_1 -0,119 0,077 -1,37 (0,123) * 

B_Tempo_2 -1,11 0,236 -4,61 (2,52e-06) *** 

𝜌² 0.0758    

AKAIKE (AIC) 2643,14    

BAYESIAN (BIC) 2693,83    

LogLikehood (LL) -1359,85    

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

                      Obs:  Níveis de Significância: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

 

 Observando as informações dos resultados obtidos pelo modelo multinomial logit, 

verificou-se que os sinais dos coeficientes foram condizentes com o esperado conforme a 

utilidade, sendo os atributos de confiabilidade, flexibilidade e segurança com sinais positivos, 

já o tempo e o custo indicaram o sinal negativo representando que a utilidade de todas as 

alternativas diminuir à medida que aumentam os valores desses atributos. Além disso, é 

possível averiguar que o tempo de deslocamento do modo ferroviário, hidroviário e a 

cabotagem expressada pelo B_TIME_2, é considerado o maior valor entre a comparação com 

o tempo do modo rodoviário.   
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4.2.2  Modelo Mixed Logit (ML) 

Além da estimação do modelo multinomial logit, foi estabelecido uma análise do mixed 

logit que pertence à mesma família do método de escolha discreta abordada anteriormente, 

sendo definido como uma mistura de logit que são avaliados por meio de diferentes betas com 

uma distribuição de duas funções probabilidade em beta. Sendo assim Train (2011), afirma que 

a probabilidade de escolha tem uma especificação satisfatória quando possui m segmento na 

população, em que cada um possui um comportamento de escolha ou preferência específica, 

visando representar o gosto do indivíduo na tomada de decisão. 

Desta forma, o presente estudo fez uma abordagem deste modelo utilizando uma 

simulação de Monte Carlo para cada parâmetro dos atributos analisados durante a pesquisa, 

sendo que os melhores resultados encontrados para significância do custo e do tempo, foi por 

meio de um painel com todas as variáveis, em que variou os 4 parâmetros em uma mesma 

equação e em função do tempo. 

Portanto, o resultado representado pelo modelo mixed logit demostrou a existência de 

uma heterogeneidade na preferência dos embarcadores onde influenciou nos resultados finais, 

com isso na Tabela 4.9 e 4.10 é demonstrado os valores encontrados pelo modelo.  

Tabela  4.9 Resultado do Modelo Mixed Logit com Todas Variáveis 

 

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

           Obs:  Std: Desvio Padrão / Níveis de Significância: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

 

Variáveis  
ML1 

Coeficiente t-test Std err p-value 

ASC_Cabotagem 3,58 4,48 0,799 (4,45e-05) *** 

ASC_Ferrovia  3,36 6,28 0,534 (8,52e-09) *** 

‘ASC_Hidrovia 4,17 5,48 0,762 (5,75e-06) *** 

B_Conf 0,932 5,82 0,16 (1,26e-08) *** 

B_Custo -0,00913 -2,3 0,00397 (0,0162) * 

B_Seg 0,361 3,21 3,21 (0,0016) *** 

B_Tempo_1 -0,00392 -1,39 0,00283 (0,18)  

B_Tempo_2 -0,0427 -5,6 0,00761 (7,54e-07) *** 

STD - - - - 

B_Conf 1,93 7,99 0,242 (2,22e-16) *** 

B_Custo -0,0163‘ -2,74 0,00594 (0,00288) *** 

B_Seg 0,642 2,84 0,226 (0,00505) *** 

B_Tempo_1 0,00993 4,09 0,00243 (3,25e-08) *** 

B_Tempo_2 0,0493 8,35 0,00591 (1,33e-5) *** 

ρ² 0,899       

Akaike (AIC) 1873,28   
 

Bayesian (BIC) 1927,16       

LogLikehood (LL) -923,64    
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Tabela 4.10 Resultado do Modelo Mixed Logit em Função do Tempo 

Variáveis  
ML2 

Coeficiente  t-test Std err p-value 

ASC_Cabotagem 3,63 5,14 0,705 (7,304e-06) *** 

ASC_Ferrovia  3,11 6,58 0,473 (8,69e-09) *** 

‘ASC_Hidrovia 3,82 5,99 0,638 (1,47e-07) *** 

B_Conf 0,618 7,26 0,085 (5,04e-10) *** 

B_Custo -0,00499 -1,88 0,00266 (0,0892) · 

B_Seg 0,237 2.98 0,0797 (0,00491) *** 

B_Tempo_1 -0,00494 -1,9 0,0026 (0,0824) · 

B_Tempo_2 -0,0421 -6,22 0,00676 (4,37e-08) *** 

STD - - - - 

B_Conf - - - - 

B_Custo - - - - 

B_Seg - - - - 

B_Tempo_1 -0,0111 -3,69 0,00301 (1,01e-06) *** 

B_Tempo_2 0,059 11,1 0,00533 (0) * 

ρ² 0,894       

Akaike (AIC) 1938,04   
 

Bayesian (BIC) 1979,48       

LogLikehood (LL) -957,86    
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

                    Obs:  Std: Desvio Padrão / Níveis de Significância: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

 

Os dois modelos mixed logit obteve os mesmos sinais dos coeficientes das variáveis 

explicativas do MNL com ajustes gerais satisfatórios, em que o custo e o tempo foram 

postulados com índices negativos, já a segurança e a confiabilidade apresentaram resultados 

positivos e com isso são consistentes a teoria da microeconômica, em que as empresas que 

contratam o serviço de transportes de cargas, prezar pela maximização dos resultados, por meio 

da redução do custo e diminuição no tempo de viagem. 

Contudo, com a presença de heterogeneidade na utilidade marginal dos embarcadores, 

tivemos que o ML2 apresentou uma significância nos seus resultados melhor do que em relação 

ao MNL e ML1. Desde modo, o teste de razão de verossimilhança é maior que os outros 

modelos, apresentando um nível de confiabilidade de 95% e com 0,05 de nível de significância. 

Desta forma, podemos contemplar também que os critérios de informação de AKAIKE e 

o BAYESIAN possui uma representação melhor para estimação no modelo mixed logit em 

função do tempo com ajuste global de qualidade de 𝜌² = 0,894, com um log de verossimilhança 

final de -959,018 e com 51 interações.  

Observa-se que nos dois modelos houve um crescimento em relação às constantes 

ASC_CABOTAGEM, ASC_FERROVIA e ASC_HIDROVIA para seus valores. Já na questão 
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das variáveis o custo e o tempo apresentaram uma melhora no seu nível de significância do que 

relação ao modelo multinomial logit e o mixed logit com todas variáveis. 

Desta forma, para se calcular a formulação da utilidade do transporte ferroviário de cargas 

por meio do modelo estimado, é expresso pela equação 23.  

 

     UFerrovia = 3,63-0,0421* TEMPO_2 -0,00499*CUSTO + 0,618* CONF +0,237* SEG            (23) 

 

Tendo essas vantagens representadas, o modelo também permite a realização de uma 

análise de correlação entre os coeficientes das variáveis. Deste modo, a Tabela 4.11 apresenta 

os resultados encontrados segundo a simulação Monte de Carlo para o mixed logit em função 

do tempo. 

Tabela 4.11 Correlação entre os coeficientes das variáveis 

Variáveis  Confiabilidade  Custo  Segurança Tempo_1 Tempo_2 

Confiabilidade  1     

Custo  -0,0622 1    

Segurança 0,0164 0,0349 1   

Tempo_1 -0,105 -0,155  -0,0398 1  

Tempo_2 -0,174 0,0992 -0,0206 0,256 1 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Os resultados representados pela tabela constam que a correlação entre as variáveis 

indicando a relação diretamente proporcional por valores positivos, são de baixa correlação, 

tendo apenas variável de segurança em associação com a confiabilidade que demonstrar um 

resultado um pouco melhor do que os outros fatores.  

Nesse sentido, observando a correlação dos valores negativos para inversamente 

proporcional foram analisados que a variável do custo tanto em relação com a confiabilidade, 

como na segurança representaram uma correlação moderada. Isso representa que entre as 

variáveis analisadas não apresentam nenhuma categoria de correlação entre elas.  

Tendo o mixed logit em função do tempo com melhor modelo analisado para se trabalhar. 

Foi possível realizar por meio da obtenção dos resultados dos valores dos parâmetros de cada 

modo de transporte, uma simulação do valor agregado da amostra para o método de escolha 

discreta, para calcular a probabilidade de escolha do modo de transporte de carga, conforme é 

apresentado pela Figura 4.1.    
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Figura 4.1 Probabilidade de Escolha Modal Agregada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tendo em vista, os resultados apresentados por meio da simulação do modelo para a 

probabilidade agregada de escolha do modo de transporte, o setor rodoviário continua sendo o 

mais predominante nas preferências declaradas pelos embarcadores de acordo com avaliação 

realizada de cada atributo. Contudo, o setor ferroviário obteve uma representação bastante 

considerada em relação à probabilidade de escolha entre os 4 modos avaliados. 

Dentro dessa simulação realizada, foi possível também determinar o valor do tempo de 

transporte de carga entre o modo rodoviário e o ferroviário, conforme a amostra do banco de 

dados utilizado. Sendo assim, a Tabela 4.12 apresenta o custo do tempo, em que demonstra a 

predisposição do embarcador em pagar pelo serviço para redução nos tempos de viagens, pode 

se observa que o valor expandido do tempo para ferrovia, é aproximadamente 9x maior do que 

em relação ao modo rodoviário considerando os cálculos de forma agregada.    

Tabela 4.12 Custo do tempo 

 R$/Toneladas * Hr 

RODOVIÁRIO 0,86 

FERROVIÁRIO 7,52 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O custo pode ser um dos grandes influenciadores tanto positivamente como 

negativamente na demanda por transporte ferroviário de cargas. Outra forma de se analisar o 

percentual de procura pelo modo de transporte mediante aos embarcadores, é por meio do 

cálculo da elasticidade em que consiste em avaliar a demanda em relação ao cenário base, 

utilizando a probabilidade de um indivíduo em mudar de escolha do modo de transporte quando 

houver alteração nas características dos fatores. 

52%

39,8%

5% 3,2%

Rodoviário Ferroviário Hidroviário Cabotagem
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Utilizando o modelo do mixed logit foi realizado o cálculo da elasticidade para cada 

atributo do transporte ferroviário, tendo os resultados encontrados pelas variáveis de custo e do 

tempo apresentou uma demanda inelástica e os fatores de confiabilidade e segurança 

representou um valor relativamente elástico. Contudo, dentro dessas possíveis avaliações, foi 

definido dois cenários, um em relação ao custo e o outro ao tempo, com a finalidade de verificar 

o quanto que esses parâmetros podem variar na probabilidade da demanda do transporte 

ferroviário de carga. 

 

    Figura 4.2  Elasticidade do custo em relação a demanda por transporte ferroviário 

             

       Fonte: Elaborado pelo software do Biogeme. 

      Figura 4.3  Elasticidade do tempo em relação a demanda por transporte ferroviário 

                                                     

Fonte: Elaborado pelo software do Biogeme. 

A Figura 4.2 e 4.3 corresponde aos gráficos da função da elasticidade ao custo e ao tempo 

em relação função da probabilidade da demanda por transporte ferroviário de carga.  Analisando 

o resultado interpretado pelo gráfico, é possível indicar que o comportamento da demanda é 

pouco sensível à mudança dos atributos, esse fato representa que a elasticidade é inelástica. E 

em todos os dois casos do cenário é possível notar a variação da demanda do transporte 
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ferroviário na medida que o tempo e o custo aumentam, porém, essa mudança não é muito 

notável. 

Para a elasticidade cruzada foi realizado uma simulação comparando o modo ferroviário 

com o modo rodoviário de transporte de carga em relação a variação dos atributos de custo e 

tempo incluídos no modelo do mixed logit. Sendo assim, as tabelas a seguir representa o quanto 

que a mudança do atributo da ferrovia pode impacta na mudança da probabilidade da demanda.  

 

Tabela 4.13 Elasticidade cruzada do modo ferroviário em relação aos outros modos de transporte 

 
Ferroviário Rodoviário 

Custo  0,17 0,0925 

Tempo 0,113 0,346 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

            Os fatores custo e o tempo foram escolhidos para realização da elasticidade cruzada 

devido os seus valores serem mais constante e mais fáceis de serem alterado numa possível 

mudança do que em relação a confiabilidade e segurança. 

Portanto, analisando os resultados representados pela tabela anterior, a elasticidade 

cruzada entre a ferrovia e o rodoviário, indicam que as características são inelásticas entre a 

variação de qualquer atributo explicativo da tomada de decisão. Com isso, caso ocorra uma 

variação de 1% no valor de qualquer um dos atributos considerando a alternativa do modo 

rodoviário analisado em relação à ferrovia, representaria uma variação menor que 1% na 

mudança da probabilidade da demanda, possuindo um impacto muito pequeno.  

Desta forma, as tabelas constam que o atributo de tempo da rodovia em relação à ferrovia 

apresenta uma maior sensibilidade entre os atributos e os modos de transporte de carga. Desta 

forma, a Figura 4.4 que está representado a seguir demostra que o aumento do tempo na rodovia 

apresenta um pequeno crescimento na probabilidade da demanda da ferrovia para o transporte 

de carga. 
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Figura 4.4 Elasticidade cruzada entre ferrovia e rodovia 

 

Fonte: Elaborado pelo software do Biogeme. 

4.3 MODELOS DE ESCOLHA DISCRETAS ASSIMÉTRICO 

A modelagem de escolha discreta assimétrico veio para preencher uma lacuna encontrado 

nos modelos simétricos tradicionais relacionados ao desiquilíbrio de classes em que são 

demostradas quando o número de observações pertencentes a uma das classes é 

significativamente menor do que as pertencentes às outras analisadas, esse tipo de problema 

ocorre muito nos problemas de transporte, tendo o modal praticamente mais predominante do 

que outro.  

Desta forma, os autores Timothy Brathwaite e Joan L. Walker criaram um modelo 

assimétrico de forma fechada, com números finitos de novos parâmetros de escolha 

multinomial, para tentar solucionar os problemas clássicos do multinomial anteriores, além de 

melhorar os seus ajustes.  

Sendo assim, esse tipo de modelagem trabalha com quatro opções assimétricas de 

modelos derivados como o caso do MNL assimétrico, scobit, Clog-log, standart Logit e uneven 

Logit. Aplicando os testes de razão de verossimilhança entre esses modelos o que apresentou 

melhores resultados foram Clog-log, que possui também um bom nível de significância entre 

as variáveis, neste caso foi adotado para poder estimar resultados apresentados pela Tabela 

4.14.  
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Tabela 4.14 Resultado do Modelo Assimétrico Clog-log 

 

       Fonte:Elaborado pelo autor. 
         Obs:  Std: Desvio Padrão / Níveis de Significância: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

               

Os resultados encontrados no modelo assimétrico apresentam um erro padrão estimado 

(std err) e os níveis de significância melhor do que os simétricos.  As variáveis tempo e 

segurança permaneceram com os sinais dos resultados esperados, apenas a constante da 

cabotagem que se encontrou com um valor dos parâmetros estimado negativo, que 

provavelmente é devido a sua pouca utilização em relação aos outros modos de transporte de 

carga, além dos critérios de informação de AKAIKE e o BAYESIAN representaram um valor 

bastante expressivo em que garantir uma melhor estimativa para o modelo.  

Com isso, os modelos assimétricos são uma nova alternativa para se busca melhores 

resultados em relação à modelagem de escolha discreta simétrico. Porém, isso vai depender 

muito também da questão do banco de dados, pois em alguns caso nem sempre vão apresentar 

resultados melhores do que simétrico. Na Tabela 4.15 representa uma comparação entre os 

modelos assimétrico e simétrico, analisando qual desses métodos apresenta um melhor 

desempenho para ser adotado. 

 

 

Nome Valor Std err z robust_p_values 

ASC_Cabotagem -1,1708 0,163 -7.182 5.208e-13 *** 

ASC_Ferrovia  0,3691 0,154 2.398 0,0193* 

‘ASC_Hidrovia 0,1754 0,189 0.926 0,3554  

B_Conf 0,1576 0,025 6.275 2.687e-05*** 

B_Custo -1,379e-05 0 -0.0539 0,1062  

B_Seg 0,156 0,024 6.407 0,9558  

B_Tempo_1 -0,0098 0,002 -4.220 2.659e-10 *** 

B_Tempo_2 -0,0009 0,001 -1.617 1.613e-10 *** 

𝜌² 0,044    

AKAIKE (AIC) 2734,979    

BAYESIAN (BIC) 2780,034    

LogLikehood (LL) -1359,489    
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Tabela 4.15 Teste de comparação de verossimilhança 

Modelos LogLikehood (LL) 𝜌² Test Nível de Significância 

Mixed Logit (Tempo) -957,86 0,894 -871,69 Significativo (95%) 

Clog-log -1359,489 0,044 - - 

Fonte:Elaborado pelo autor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo é abordado as considerações finais do trabalho, por meio da apresentação 

dos resultados alcançados, conforme que foi proposto pelo objetivo geral e específico 

estabelecido no início. Além disso, será demonstrado as principais limitações encontradas 

durante a elaboração do TCC e propor novas recomendações para futuras pesquisa relacionados 

ao estudo de demanda do transporte ferroviário de cargas. 

Desta forma, este trabalho procura analisar os fatores que possa impacta na demanda por 

transporte ferroviário de cargas, conforme a percepção do perfil dos embarcadores e dos 

serviços demandados, elaborado pela EPL. Além do mais, foi realizado uma demonstração por 

simulação da probabilidade de escolha modal e foi determinado também um valor monetário 

em que caracteriza a predisposição onde o consumidor está disposto a pagar pela oferta da 

disponibilidade do serviço de transporte. 

5.1 LIMITANTES DA PESQUISA  

Para a obtenção das informações relevantes para montar o modelo estatístico de escolha 

discreta, foram utilizado planilha de base de dados da preferência declarada dos embarcadores. 

Desta forma, na utilização do banco de dados secundários, apresentou algumas limitações em 

relação a sua pesquisa, tendo algumas informações da amostra que tiveram que ser filtradas 

para não prejudica a formulação dos cálculos do estudo. 

Neste caso, uma das principais limitações encontradas pela pesquisa do relatório da EPL, 

foi o fato que o experimento foi baseado de acordo disponibilidade do modo de transporte 

respondido pelo embarcador, com isso se deu domínio para as características da demanda por 

modo rodoviário. Portanto, não considerou a separação entre os modos, fazendo com que o 

setor de transporte de carga fosse percebido da mesma forma pelos embarcadores. 

 Além disso, a pesquisa da EPL apresentou uma limitação em relação ao fator da 

flexibilidade que foi uma variável coletada, mas não foi adequadamente implementada no 
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experimento, por isso não foi utilizado, pois, entendemos que poderia atrapalhar em relação a 

nossa análise, já que a variação da flexibilidade só foi encontrada no modo rodoviário 

Outro ponto a se destaca é em relação ao modelo de escolha discreta simétrico, em que 

demonstra uma limitação em seu estudo, em virtude ao desbalanceamento de classe entre modos 

de transporte, onde o número de observações escolhendo cada alternativa são consideradas 

desiguais, em um conjunto de situações. Exemplificando este contexto apresentado, a rodovia 

sempre tende a ter uma predominância na questão de probabilidade em relação aos outros 

modos de transporte, nesse caso para solucionar os problemas de desbalanceamento da amostra 

foi testado o modelo de escolha discreta assimétrico.    

5.2 RESULTADOS MODELOS SIMÉTRICO  

Por base das análises realizada pelos modelos do tipo multinomial logit e o mixed logit 

observou-se que o painel do mixed em função do tempo, apresentou-se melhor ajuste em 

comparação entre outros modelos, por meio teste da verossimilhança e nas significâncias das 

variáveis.  

Assim, ao identificar o modelo ideal para serem analisados, foi verificado nos resultados 

um crescimento do modo ferroviário na simulação da probabilidade futura da escolha modal, 

onde tiveram uma representação bastante considerável na divisão entre os modos de transporte, 

correspondendo ao resultado de 38,9% obtendo números melhores do que relação ao cenário 

base da matriz de transporte de carga em que possuir atualmente cerca de 20,8% na participação 

no setor. 

        Já o valor monetário demonstrou que a predisposição a pagar pelo serviço, possui uma 

grande diferença entre os modos ferroviários e o rodoviário calculado de forma agregado por 

meio do valor do tempo dada por R$/Ton. Sendo assim, o custo do rodoviário é considerado o 

mais barato, porém, esses valores podem variar muito de acordo com cada região onde está 

localizado o embarcador. 

        Já modos de cabotagem e a hidrovia compartilha os mesmos resultados do valor do tempo 

do transporte ferroviário segundo aplicação do modelo, com isso resultados foi considerado de 

acordo com a expansão dos pesos de cada modo. Sendo assim, se for observado os cálculos de 

forma desagregada avaliando os sistemas de transportes de cargas individualmente sem os 

pesos, o custo da ferrovia representaria um valor maior do que o atual cálculo da predisposição, 

com isso fica muito próximo do que é pago pelo mercado de frete de hoje em dia estabelecido 

pela ANTT.  
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        Em relação aos cálculos das elasticidades para probabilidade da demanda de cada 

alternativa, constatou-se que os atributos de custo e tempo apresentou uma característica 

inelástica, mostrando que os impactos provocam poucas mudanças na demanda, pois os valores 

representados são menores que 1,20, isso demostra uma variação bem baixa no cenário.  

       Desta forma, com esses resultados é possível evidência que mesmo que o custo da rodovia 

aumenta-se entre 20 a 40%, a demanda do modo ferroviário não sofreria grandes impactos, pois 

seu parâmetro é muito baixo com um valor de 0,101. Já os atributos confiabilidade e segurança 

são bastante inconstantes em suas elasticidades, pois acaba dependendo muito das 

características de cada embarcador e a região onde está localizada o empreendimento. 

 

5.3 COMPARAÇÃO DO MODELO SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO  

         Em relação ao presente estudo foi apresentado dois modelos de escolha discreta um sendo 

representado pela forma simétrica como o Mixed Logit e outro o assimétrico pelo Clog-log. 

Desta forma, foi feito uma análise para descobrir qual melhor método para esse tipo de pesquisa, 

nisso foi analisado o teste de verossimilhança representado na tabela 4.14, avaliados 

loglikehood, o nível de significância e o R² ajustado que garante o desempenho do modelo.  

          Seguindo esses pontos listados para análise do melhor modelo para ser demonstrados 

pelos resultados dos fatores que impactam a demanda do transporte ferroviário de carga. Desde 

modo mesmo não representando o logaritmo de verossimilhança maior o Mixed logit obteve 

uma qualificação mais satisfatória em relação ao outro modelo, isso foi devido apresenta os 

valores maiores estimados em betas de cada variável, além de possui 𝜌² superior ao assimétrico 

tendo assim resultados mais significativos. 

           Essa análise de comparação entre os modelos simétricos e assimétricos é fundamental 

ser realizada antes que seja aplicado qualquer tipo de resultado, pois garantir mais eficácia no 

processo do modelo ideal escolhido e certifica o melhor desempenho estáticos. Neste caso, é 

notável esclarecer também que em alguns casos os conjuntos de dados são considerados 

inapropriados para terem seus resultados estimados por aquele determinado modelo, com isso 

é necessário ter uma segunda opção para serem trabalhadas.  

5.4 CONCLUSÃO  

        Portanto, em uma análise juntando os resultados dos modelos logit com as elasticidades, 

se pode identificar que os atributos de custo, tempo, confiabilidade e segurança possuem 

impactos muitos pequenos em relação à demanda do transporte ferroviário, com isso 
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demonstrando que a rodovia continuar sendo predominante na matriz de transporte de carga. 

Trazendo um problema de balanceamento na percentagem do uso dos modos de transporte. O 

que afetaria previsões para estudos de mercado, porque a mudança modal não aconteceria de 

forma proporcional simétrica. Onde a simetria é uma das propriedades dos modelos Logit. 

Por tanto o investimento no mercado de transporte, com a finalidade de torna todos os modos 

mais competitivos, principalmente em relação ao sistema ferroviário, não pode ser pensado de 

uma forma em substituir um modo com outro modo de transporte, já que essa assimetria entre 

o uso dos modos não permite encontrar substitutos perfeitos. A visão para os futuros projetos 

de infraestrutura tem que ser de intermodalidade. 

        Deste modo, a análise dos fatores contribuir para identificação das necessidades que os 

contratantes dos serviços de transporte de carga buscam em atender seus interesses e além de 

trazer novas melhorias de acordo avaliação dos indicadores analisados.     

        Outra contribuição importante é trazer em discussão o problema do desbalanceamento dos 

modos de transporte de carga numa pesquisa de preferências declaradas. Como foi evidenciado 

nos resultados, a pesquisa da EPL não considero o problema de domínio do modal rodoviário 

no processo de tomada de decisão. Toda vez, que foi uma coleta nacional, mas existem 

diferentes realidades regionais onde os embarcadores ficam cativos a utilizar o modal 

rodoviário. Dessa forma o experimento de preferências declaradas da forma que foi coletada 

não permitem enxergar o potencial de demanda para outros modos considerando a integração 

modal com a rodovia.  

Esse problema do desbalanceamento dos modos de transporte pode influenciar na 

estimação dos parâmetros do modelo. E conforme os resultados do modelo mixed. A amostra 

utilizada apresentou evidência de heterogeneidade na percepção do tempo de viagem dos 

embarcadores na amostra. Como outra contribuição para futuros trabalhos, é importante que o 

experimento de preferência declarada não seja realizado na forma de cenários de duas 

alternativas comparadas, mas que considere cenários com mais de duas alternativas 

comparadas. O que pode melhorar a interpretação e o raciocínio dos participantes na pesquisa.  

        Outro ponto a destacar, é que os experimentos de escolha modal para transporte de carga 

sejam mais realizados num âmbito mais regional do que Nacional. A variável de flexibilidade 

deve ser revista já que sua interpretação e uso não foi adequado dentro da modelagem 

multinomial. 

        Outra contribuição importante que esse trabalho pode deixar é ao fato da necessidade em 

se aprofundar nos estudos de demanda de transporte de carga, sendo uma área de extrema 

importância na movimentação da economia do país. Com evidência ao transporte ferroviário 
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que a partir do ano de 2019 voltou a ser motivo de atenção do governo federal e da iniciativa 

privada para criação de novos investimentos em malhas viárias, proporcionando a conexão com 

mais regiões do país. 

5.5 RECOMENDAÇÕES  

         Nesse sentido o trabalho propõe algumas sugestões para os próximos estudos de 

identificação dos fatores que impacta na demanda do transporte ferroviário de carga, visando 

contribuir para ótimos resultados nas próximas pesquisas.  

   

• A aplicação mais adequada para esse tipo de pesquisa é por modelos regionais, pois 

consegue realizar um trabalho de forma abrangente e observa a existência de 

heterogeneidade na percepção e no acesso dos modos de transporte de cargas, isso é 

devido algumas regiões não ter disponibilidade de todos os modais; 

• Realizar aplicação de outros modelos logit tanto simétrico como assimétrico para buscar 

encontrar melhores resultados para análise; 

• Estuda a existência de novas variáveis que possa impacta na demanda de transporte de 

carga em cada modo. 
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