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O presente trabalho apresenta uma revisão dos principais elementos, técnicas e
teorias utilizados em um estudo de preferências declaradas, conhecidos na literatura
como Métodos de Preferência Declarada (MPD). Os MPD foram escolhidos por seu
reconhecido potencial na análise de situações de escolha entre alternativas concorrentes.
A motivação para o estudo dos MPD surgiu da constatação da ocorrência de
mudanças no setor de transportes aquaviários, geradas a partir do aparecimento de
novas tecnologias e novas regulamentações. Algumas mudanças foram identificadas e
analisadas, confirmando a possibilidade e utilidade do emprego dos métodos estudados
neste trabalho.
Também foi realizada uma aplicação prática a um casa específico de transporte
urbano de passageiros, com o objetivo de ilustrar os procedimentos utilizados no
desenvolvimento de um estudo de preferências declaradas. Os resultados obtidos não
são conclusivos, no entanto demonstram utilidade na tarefa de entender com mais
profundidade o mercado em questão e as relações entre os agentes envolvidos.
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The present work presents a revision of the main elements, techniques and theories
used in a stated preference analysis, known in the literature as Stated Preference
Methods (SPM). The SPM were chosen for its recognized potential in the analysis of
choice situations among competitive altematives.
The recent changes in the water transportation sector, generated by the appearance
of new technologies and new regulations, motivated the study of SPM. Some changes
were identified and analyzed, confirming the possibility and usefulness of the
employrnent of the methods studied in this work.
The practical application to a passenger transport in an urban context, had the
objective of illustrate the procedures used in the development of a study of stated
preferences. The obtained results are not conclusive, however they demonstrate to be
useful in the task of understand more deeply the market in subject and the relationships
among the involved agents.
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O setor de transportes aquaviários tem enfrentado, no decorrer dos últimos anos,
algumas mudanças relacionadas ao surgimento de novas tecnologias, ao surgimento de
novos mercados elou alterações em mercados já existentes e a modificações na estrutura
regulatória de alguns sub-setores. Essas mudanças, ao alterarem as características dos
serviços oferecidos, alteram de forma significativa o processo de tomada de decisões no
contexto setorial. Isso significa que os contornos do mercado são redefinidos através de,
por exemplo, pequenas mudanças nos serviços e tarifas oferecidos, em tecnologias
empregadas ou em características regulatórias do mercado; gerando a necessidade de
avaliar novas situações de competição e reavaliar aquelas já conhecidas, buscando
ampliar as fronteiras de atuação do moda1 aquaviário. Para tanto, é necessário que sejam
definidos procedimentos confiáveis para a realização de análises sobre o nível e a
extensão da competição, aprofundando o entendimento dos mercados que compõe o
setor.
Uma abordagem bastante utilizada para analisar ambientes competitivos é baseada no
entendimento do processo de escolha através de um modelo de escolha, permitindo a
reprodução de um padrão que poderia ser encontrado numa situação real, desde que
consideradas adequadamente as simplificações e abstrações necessárias para a
construção de tal modelo. Um modelo de escolha torna possível o entendimento dos
níveis atuais da demanda e permite previsões sobre a demanda futura através da
observação do processo utilizado pelos usuários de serviços de transporte na definição
da escolha final. A partir dessas informações, que são de grande importância gerencial
em qualquer setor, é possível a elaboração de análises de viabilidade de investimentos em novos projetos ou em melhorias de projetos já implantados

-

que podem ser

aplicadas no desenvolvimento de políticas de investimento; e de avaliações sobre
mudanças provocadas por alterações de características operacionais, aplicadas no
desenvolvimento de estratégias de mercado.
As técnicas disponíveis para elaboração de modelos de escolha em transportes podem
ser classificadas, de acordo com CUNNINGHAM (1982), em quatro tipos principais:
(1) a abordagem clássica, baseada nos custos fixos e variáveis de alternativas

concorrentes, (2) a abordagem através de preferências reveladas, baseada em
observações a respeito da divisão do mercado entre alternativas existentes, (3) o modelo
"inventory-theoretic"',

que considera os custos logísticos totais dos produtos

transportados e (4) o modelo comportamental, que incorpora, à modelagem de escolha,
o efeito das percepções dos decisores sobre as alternativas consideradas. As três
primeiras categorias citadas acima são utilizadas para avaliação de competição entre
alternativas de transporte - inclusive aquelas que envolvem transporte aquaviário2 - e,
embora considerem os principais componentes da competição em transportes, falham ao
não considerar a influência da subjetividade do comportamento humano no processo de
tomada de decisões.
A subjetividade está claramente presente no processo decisório em transportes se
analisados os seguintes fatores: (1) a dificuldade do decisor em analisar as complexas
relações entre variáveis relevantes e custos envolvidos devido a rapidez com que a
decisão deve ser tomada, à falta de informações suficientes ou a falta de capacitação
técnica, (2) as tarifas e a qualidade dos serviços são diferentes entre os modais e
também dentro de um mesmo modal e (3) o decisor é influenciado por suas percepções
a respeito dos atributos dos modais concorrentes. As áreas de marketing e de pesquisa
em transportes já reconheceram a utilidade de modelos comportamentais3, embora, na
área específica de transportes aquaviários, exista uma carência de modelos que
forneçam

-

aos planejadores e operadores

-

informações sobre como o modal é

percebido pelos usuários.

'

Apresentado originalmente por BAUMOL e VINOD (1970), considera atributos relacionados diretamente ao

serviço transporte (custo unitário de transporte, tempo médio de viagem, variância do tempo de viagem), mas também
estende a análise a atributos relacionados a mercadoria transportada (taxa de redução do valor do produto por unidade
de tempo em trânsito, o custo de armazenagem no destino, custos relacionados a atrasos na entrega do produto).
Para análise de competição no setor de transporte aquaviário, a abordagem clássica é utilizada com muita
freqüência. Os modelos de preferência revelada e "inventory-theoretic" representam uma parcela menos significativa
no uso de técnicas de análise competitiva no setor.

O grande número de publicações em revistas especializadas, divulgando tanto investigações teóricas como
aplicações práticas, comprova esse fato.

Os modelos comportamentais atendem a uma necessidade relativamente recente na área
de planejamento e gerenciamento de sistemas de transportes, relativa a preocupação
com a qualidade dos serviços oferecidos e a busca frequente pela satisfação do usuário.
Dentro desse contexto, que prioriza o ponto de vista do usuário dos serviços, é exigida
capacidade de resposta a problemas corriqueiros, de curto e médio prazo, através de
ações rápidas e precisas, visando a manutenção ou aumento de participação no mercado.
Os modelos comportamentais são considerados importantes ferramentas de auxílio no
tratamento de tais problemas, fornecendo aos gerentes informações de apoio a tomada
de importantes e estratégicas decisões que buscam um posicionamento adequado frente
ao mercado consumidor.
Modelos comportamentais são obtidos através de uma grande variedade de métodos que
medem e analisam a reação de consumidores de um produto/serviço quando deparados
com uma situação de competição. No presente trabalho os esforços serão concentrados
em um conjunto de métodos utilizados na construção de modelos para análise
comportamental de escolha, com vasta utilização nas áreas de marketing e pesquisa em
transportes4: os Métodos de Preferência Declarada (MPD).
MPD é uma denominação originada na área de pesquisa em transportes, utilizada para
fazer referência, segundo KROES E SHELDON (1988), a uma família de técnicas que
utilizam respostas individuais a respeito da preferência, a partir de um conjunto de
opções, de modo a estimar funções utilidade. Ainda sobre o que são os MPD,
PEARMAIN et al. (1991) apresentam descrições de suas principais características: (1)
opções hipotéticas são apresentadas aos respondentes; (2) essas opções são pacotes de
diferentes itens (atributos) que representam um produto ou serviço; (3) os valores dos
atributos em cada opção são especificados pelo pesquisador; (4) as opções são
normalmente construídas através de um projeto experimental, que assegura a
independência estatística da variação dos atributos; (5) os respondentes declaram sua

CATTIN e WITTINK (1982), CATTIN e WITTINK (1989), WITTINK et al. (1992) e WITTINK et al. (1996)
realizam uma detalhada revisão do uso comercial da análise conjunta em marketing. PERMAIN et al. (1991);
KROES e SHELDON (1988); SENNA (1995) apresentam alguns exemplos de aplicações práticas realizadas na área
de transportes.

preferência avaliando ("rating"), ordenando ("ranking") ou simplesmente escolhendo a
opção mais interessante e (6) os parâmetros associados aos atributos são estimados
através de técnicas estatísticas.
Esse tipo de procedimento foi originalmente desenvolvido na área de marketing - sob a
denominação de Análise conjunta5 (Conjoint Analysis) - a partir do começo da década
de 70, quando começou a chamar a atenção como importante ferramenta para modelar o
processo de decisão de compra de consumidores. DAVIDSON (1973) e LOUVIERE et
al. (1973) apud HENSHER (1994) foram os primeiros trabalhos a alertar para o
potencial do uso da Análise Conjunta na área de transportes. Na área de transportes a
Análise Conjunta ganhou a denominação de Preferência Declarada, surgindo como uma
nova abordagem no desenvolvimento de modelos comportamentais. Mas, somente a
partir do trabalho de LOUVIERE e WOODWORTH (1983), os MPD recebem maior
atenção no âmbito da pesquisa de transportes, pois passam da análise da estrutura de
preferências para a análise direta do processo de escolha, permitindo que através de
dados de escolha discreta fossem diretamente estimados modelos de escolha, fazendo
uso de métodos de estimação mais sofisticados6. Ao longo da década de 80 os MPD
gradativamente ganham credibilidade e passam a ser amplamente aceitos na área de
pesquisa em transportes, pois permitem, a um custo relativamente muito baixo, a
obtenção de informações sobre a demanda que seriam impossíveis (ou possíveis a um
custo proibitivo) de obter através das técnicas tradicionais de modelagem de escolha.
Principalmente em problemas, muito frequentes na área de transportes, onde existe a

Na literatura especializada possui variada terminologia e pode ser encontrada como: Análise de Troca (Trade-Off),
Mensuração Funcional, Avaliação Direta da Utilidade, Análise de Escolha Discreta, Métodos de Preferência
Declarada. São designações que representam diferentes formas de desenvolvimento de um estudo de preferência
declarada, onde as principais distinções estão relacionadas a área de aplicação, ao método de coleta de dados e
método de análise.
Anteriormente ordenar ou dar notas às alternativas era o procedimento comum para coletar dados. Com esses dados
eram estimados os parâmetros da função utilidade através de análise monotônica de variância e regressão linear.
Essas estimativas eram então utilizadas na formulação de um modelo de escolha. Com dados de escolha discreta é
possível estimar um modelo de escolha diretamente, com modelos como o logit. Uma discussão mais aprofundada
sobre essas questões será apresentada no capítulo 11.

necessidade de avaliar sistemas completamente novos e desconhecidos do público, bem
como fatores qualitativos que afetam diretamente a atratividade de um determinado
sistema (por exemplo, padrão de conforto oferecido por diferentes veículos de
transporte público). Nesses casos, o planejador ou o operador de transporte não pode
instalar um novo sistema para simplesmente verificar se as pessoas o usarão, ou alterar
continuamente a tarifa para observar como a demanda se comportará.
Consolidado como um conjunto de métodos robustos para realização de análises de
mercado, surge um grande número de aplicações, com uma grande diversidade no que
se refere aos objetivos das análises. Na área de marketing WITTINK et al. (1996);
WITTINK e CATIN (1989); CATTIN e WITTINK (1982); CARROLL e GREEN
(1995); GREEN e SRINAVASAN (1990) e ORME (1997) identificam os principais
objetivos de estudos que fizeram uso de Análise Conjunta: (I) identificação do impacto
de novos produtos, (2) definição de preços, (3) segmentação de mercado e (4) análise
competitiva. PERMAIN et al. (1991); KROES e SHELDON (1988) e SENNA (1995)
identificam os principais objetivos das aplicações em transportes: (1) determinar a
importância relativa dos atributos incluídos no experimento, (2) determinar o valor do
tempo (quando tempo e custo são incluídos no experimento), (3) determinar os valores
monetários de outros atributos, (4) especificar a função utilidade para modelos de
previsão, (5) avaliar diferentes políticas e (6) estabelecer previsões de comportamento
em relação a políticas alternativas.
A necessidade de aprimoramento e inovação cresceu na medida em que cresceu o
interesse pelos MPD. Questões relativas ao projeto experimental, ao desenvolvimento
de procedimentos que permitissem a manipulação de um número maior de atributos, ao
desenvolvimento de modelos de escolha discreta e a combinação de dados de
preferência revelada e preferência declarada foram alvos frequentes no esforço realizado
para promover o avanço dos MPD. CHAPMAN e STAELIN (1982) deram o primeiro
passo na direção do uso de dados de escolha discreta e modelos diretos de escolha,
propondo o procedimento de explosão do ordenamento, que significa transformar dados
de ordenamento em dados de escolha de discreta. HENSHER e LOUVIERE (1983) e
LOUVIERE e WOODWORTH (1983) usaram dados de escolha discreta, coletados
através de um projeto experimental desenvolvido com base em um novo procedimento,

para estimação de um modelo direto de escolha. JOHNSON (1987) desenvolveu um
método de entrevista adaptativo, que permite que modelos hierarquizados, baseados em
uma estrutura de árvore, sejam estimados. HENSHER, LOUVIERE e SWAIT (1999);
SWAIT, LOWIERE e WILLIAMS (1994); SWAIT e LOUVIERE (1993); BENAKIVA e MORIKAWA (1990); tratam do problema da combinação entre dados de
preferência revelada e preferência declarada. HUBER e ZWERINA (1996), KUHFELD
et al. (1994), CHRZAN e ORME (2000), apresentam indicadores para análise de

eficiência de projetos experimentais e procedimentos para geração computadorizada
com base na otimização de tais indicadores7.
Através do estudo dos problemas abordados acima, pretende-se, neste trabalho, realizar
um levantamento do estado da arte dos MPD, considerando os avanços nos pontos mais
críticos. Desse modo estaria sendo alcançado um dos objetivos deste trabalho, que
consiste em fazer uma revisão dos MPD como ferramenta de análises de competição e
de decisões de escolha. O capítulo I1 foi dedicado a esse objetivo e compreende uma
discussão sobre os principais elementos de um estudo de preferências declaradas,
concentrando esforços nas questões práticas e teóricas mais relevantes.
A partir do entendimento do funcionamento dos MPD, de suas potencialidades e
limitações, serão avaliadas possibilidades de aplicações no setor de transportes
aquaviários. O setor apresenta uma carência no que se refere ao uso de modelos
comportamentais de escolha, deixando uma lacuna no entendimento do comportamento
da demanda. A privatização dos terminais portuários, a redução de custos de transporte
como fronteira no aumento da competitividade, o melhor preparo dos profissionais das
empresas embarcadoras são alguns elementos que favorecem o crescimento do uso do
modal aquaviário. No entanto, esse crescimento está associado, também, a um melhor
conhecimento do mercado por parte das empresas prestadoras de serviços de transporte
aquaviário. Conhecimento que deve ir além da análise tradicional, da determinação dos
custos totais de transporte, diretos e indiretos, associados com a seleção de cada modal.
É necessário reconhecer que a seleção por um modo de transporte pode envolver

elementos comportamentais que não são captados em uma análise tradicional de escolha

'Os trabalhos citados serão comentados mais detalhadamente no capítulo 11.

modal, ainda mais quando são consideradas a diversidade de embarcadores e as grandes
diferenças entre os modais. Os MPD apresentam um potencial promissor, possibilitando
o preenchimento da lacuna relativa a falta de conhecimento sobre o posicionamento de
usuários de transporte a respeito de alternativas aquaviárias.
O capítulo IH é destinado a discussão sobre possíveis aplicações dos MPD no setor de
transportes aquaviários. São apresentados e discutidos quatro problemas que apontam
para a necessidade de uma análise comportamental do mercado, partindo da suposição
que, nesses casos, os processos de escolha recebem influência do comportamento dos
decisores que deles participam. O problema do desenvolvimento da cabotagem e do
transporte aquaviário de cargas e passageiros, da competição entre terminais dentro de
um mesmo porto e da escolha de armadores no mercado de linhas regulares no longo
curso são abordados com a preocupação de identificar a origem da situação competitiva,
definir a estrutura conceitual de escolha, levantar os principais atributos que influenciam
no processo de escolha, e determinar o perfil dos decisores. Desse modo, pretende-se
alcançar o objetivo de identificar problemas, dentro do contexto do transporte
aquaviário, com potencial de aplicação dos MPD, bem como desenvolver os primeiros
passos para solução dos problemas propostos.
No capítulo TV foi escolhido o caso do transporte de passageiros para desenvolver um
exemplo esquemático de aplicação prática dos MPD. O exemplo foi escolhido por
apresentar as condições mais favoráveis para aplicação das entrevistas, pois o estudo de
caso envolveu o acesso a Ilha do Fundão, que abriga o Centro de Tecnologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro

-

UFRJ, onde foi desenvolvido este trabalho.

As entrevistas foram facilmente aplicadas a alunos e funcionários da UFRJ, que as
responderam com muito interesse, uma vez que os serviços de transporte público
disponíveis não atendem adequadamente a demanda local, gerando um clima de
expectativa com relação a qualquer alternativa que possa melhorar as condições de
acesso a Ilha. Os resultados obtidos não têm a pretensão de serem conclusivos, pois as
características de serviço das alternativas apresentadas foram desenvolvidas de forma
superficial, e, também, porque a amostra utilizada não reúne as características ideais. O
único e simples objetivo do estudo de caso apresentado é o desenvolvimento de uma

aplicação prática, indicando os pontos a serem abordados e a seqüência de abordagem,
demonstrando a aplicação de técnicas e procedimentos que compõe os MPD.

A demanda por serviços de transporte é uma questão de grande importância em
qualquer estudo que procure determinar a viabilidade de um novo projeto; ou de um
novo investimento ou estratégia de mercado em projetos já implantados. Através das
técnicas tradicionais são utilizados dados de acontecimentos passados para realizar
previsões de demanda ou de variações da demanda. São, necessariamente, dados de
sistemas já implantados e em operação por tempo necessário para que a quantidade de
informação seja suficiente para realizar previsões consistentes. Mas, na área de
transportes, nem sempre se deseja estudar apenas as alternativas existentes. Com
alguma freqüência o estudo de alternativas hipotéticas é necessário - representando um
sistema completamente novo ou pequenas mudanças no sistema existente - permitindo
a avaliação da aceitação de tais alternativas pelos usuários. No entanto, a implantação
física de um novo sistema ou de pequenas mudanças no sistema existente com o
objetivo de avaliar os impactos na demanda é, muitas vezes, inviável, considerando o
custo e a complexidade para realizar tais operações frente ao risco de que as mudanças
idealizadas não sejam bem sucedidas.
O potencial de experimentação apresentado pelos MPD permite que avaliações de
mudanças em sistemas de transporte sejam realizadas a custos relativamente baixos.
Não por acaso, tais métodos passaram a ser largamente utilizados como importante
ferramenta de pesquisa em transportes, fornecendo informações de grande utilidade
tanto na formulação de políticas para o setor de transportes como no apoio a tomada de
decisões em ambientes empresariais.
Esse capítulo tem como objetivo apresentar um levantamento do estado da arte dos
MPD, considerando os avanços nos pontos mais críticos. Desse modo estaria sendo
alcançado um dos objetivos deste trabalho, que consiste no estudo dos MPD para a
realização de análises de competição e de decisões de escolha na área de transportes
aquaviários. Ainda nessa seção introdutória os MPD serão melhor definidos, permitindo

um entendimento mais amplo sobre o que são e para que servem. Também será
realizada uma comparação entre Preferência Revelada e Preferência Declarada,
apontando as principais diferenças conceituais e de aplicação, bem como a tendência
crescente do uso combinado dessas fontes de dados. Na seqüência do capítulo serão
abordados as principais teorias, métodos, técnicas e modelos utilizados no
desenvolvimento de estudos de preferências declaradas, destacando-se:

- Teoria das decisões complexas,
- Teoria de escolha probabilística com utilidade randômica,
- Técnicas para determinação de atributos principais e número de níveis,

-

Métodos de entrevista,

-

Métodos de resposta,

- Técnicas para desenvolvimento de projetos experimentais,

-

Modelo Logit,

- Modelo de troca de comportamento de Ben-Akiva e Morikawa.
2.1.1) Definição de MPD

Qualquer produto ou serviço pode ser visto como uma coleção de vários atributos com
características

estruturais,

funcionais,

psicológicas, sociais e econômicas.

O

entendimento das influências individuais e conjuntas desses atributos no processo de
escolha do consumidor é o principal objetivo dos MPD. Outros métodos compartilham
desse mesmo objetivo, mas os MPD se diferenciam porque procuram intemalizar
características particulares do comportamento humano em uma situação de escolha.
Essas características que derivam da subjetividade e incerteza presentes no
processamento de informações na mente humana são importantes na medida que
atributos do produto, carregados de conceitos subjetivos (como qualidade, conveniência,
etc.), são incluídos na análise. Trata-se, portanto, de uma abordagem do estudo da

demanda que considera variáveis comportamentais e qualitativas na estrutura de seus
modelos.
GREEN e SRINAVASAN (1990) definem os MPD como qualquer conjunto de
métodos que têm como objetivo a decomposição da estrutura de preferências de
consumidores, possibilitando a estimação de parâmetros através da avaliação de um
conjunto de alternativas que são pré-especificadas em termos de níveis dos atributos de
diferentes produtos.
Segundo KROES e SHELDON(1988), são métodos para obtenção de preferências
declaradas que se referem a uma família de técnicas e procedimentos que utilizam
respostas individuais a respeito da preferência, a partir de um conjunto de opções, de
modo a estimar funções utilidade.
2.1.2) Preferência Revelada X Preferência Declarada
Apesar do tradicional interesse na modelagem do comportamento atual dos agentes
econômicos, denominada na literatura como preferência revelada (PR), existem razões
para que também haja interesse em preferências declaradas (PD), uma vez que
considera as escolhas realizadas pelos mesmos agentes em situações hipotéticas. As
razões expostas por HENSHER et al. (1999), esclarecem as questões relacionadas com
a necessidade de uso de ambos os métodos e também do uso combinado. São elas:
a) Firmas precisam modelar a demanda por novos produtos, com novos atributos ou
características que não possuem um histórico de PR, ou que não possam realizar
previsões seguras por analogia a outros produtos.
b) Variáveis-chave em dados de PR podem apresentar pequena variabilidade ou alta
colinearidade. Frequentemente a colinearidade está associada a duas fontes
relacionadas: (i) tecnologia; que gera correlação entre alguns atributos do produto e
limita a faixa de variação; e (ii) forças de mercado; que encorajam os competidores a
oferecer níveis similares dos atributos. Forças de mercado também encorajam
correlações negativas entre atributos dada uma fronteira de eficiência, por isso,
alguns atributos podem ser perfeitamente correlacionados elou combinações lineares
de outros atributos, o que pode levar a problemas de identificação.

c) Como os mercados evoluem e mudam, atributos previamente não incluídos podem
ser considerados para influenciar as escolhas. Por exemplo, computadores podem
oferecer novas características não disponíveis cinco anos atrás; essas características
podem não só influenciar as atuais escolhas como revelar novos segmentos de
mercado.
d) Frequentemente dados de PR falham na satisfação de hipóteses do modelo elou
contêm problemas estatísticos. Mesmo com as mais poderosas ferramentas
estatísticas e modelos, são impostas hipóteses para analisar os dados. Falhas na
satisfação das hipóteses levam a vieses, que podem ser amenizados com dados de
PD ou com uma combinação de dados de PRIPD.
e) Em contraste com dados de PR, dados de PD são mais baratos e mais rápidos de
coletar.
f) Por definição, dados de PR ajudam no entendimento de preferências dentro de

mercado e tecnologias existentes ou de um passado recente. Embora dados de PD
possam ser úteis nesse sentido, também é possível entender como preferências
provavelmente reagirão frente a mudanças tecnológicas. O uso de PD é explorado
por pesquisadores interessados tanto em avanços teóricos como práticos, e
frequentemente assume um papel importante informando sobre estratégias
corporativas e de marketing. Isso significa que o entendimento e a previsão do
comportamento de consumidores frente a mudanças, envolve a modelagem da
demanda, a identificação de mercados-alvo apropriados, etc. Tais decisões
estratégicas tipicamente envolvem incertezas significantes, que motivam o interesse
nos MPD e modelagem de mercado.

2.2.1) Teoria das decisões complexas
LOUVIERE (1988a) apresenta a teoria das decisões complexas como a base teórica
para o desenvolvimento de aplicações práticas dos métodos de preferência declarada.
Em termos gerais, é a teoria que descreve o processo mental que permite que uma
pessoa escolha uma alternativa a partir de um conjunto de alternativas concorrentes.

O processo de tomada de decisões complexas (Figura 1) começa com a aquisição de
informação e aprendizagem sobre as alternativas. A partir dessas informações,
consumidores definem um conjunto de atributos determinantes que serão usados para
comparar e avaliar as alternativas. Depois de comparar as alternativas existentes com
base em cada um dos atributos, os consumidores eliminam algumas alternativas e
definem conjuntos de escolha das alternativas passíveis de serem escolhidas (incluindo
a decisão por adiar a compra do produto/serviço ou a decisão de não comprar).
Finalmente é, então, realizada a escolha, definida por LOUVIERE (1988a) como: "o
processo cognitivo pelo qual o consumidor, após avaliar todas as alternativas presentes
no conjunto de escolha final, decide selecionar uma das alternativas ou decide por
nenhuma delas".
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Figura 1 -Processo de tomada de decisões complexas

Com base no trabalho de LOUVIERE (1988a), segue uma apresentação formal da
Teoria das Decisões Complexas. Primeiramente é necessário definir uma série de
termos e conceitos que serão usados na formulação algébrica da teoria:

Variáveis físicas (Xjk)- representadas por um vetor j x k (onde j representa o número
total de alternativas e k o número total de atributos de decisão relevantes), são utilizadas
para caracterizar alternativas através do conjunto de seus atributos. Através das
características de cada alternativa (variáveis físicas), o consumidor as percebe e realiza
julgamentos. Para simplificar, X está submetido a duas dimensões e representa uma
determinada característica (atributo) de um produto/serviço. Dependendo do modelo de
escolha utilizado, cada atributo de decisão pode ter origem em múltiplas variáveis
físicas.

Percepções (Sjk)- compostas de um vetor de dimensão j x k, representa as percepções
dos consumidores sobre a influência do k-ésimo atributo sobre a j-ésima alternativa.

Utilidades parciais [V(Sjk)]- compostas de um vetor de dimensão j x k que contém as
medidas das utilidades parciais de cada elemento de Sjk;V(Sjk)representa a opinião dos
consumidores sobre o valor do k-ésimo atributo da j-ésima alternativa.

Utilidade geral (Uj) - vetor-linha de dimensão j x 1 que representa os valores gerais ou
utilidades para a j-ésima alternativa.

Probabilidade de escolha [p(j/A)] - vetor-linha de dimensão j x 1 que representa a
probabilidade de escolha da j-ésima alternativa a partir de um conjunto de escolha A de
(j

=

1, 2, ..., J) alternativas, das quais j é membro; p('j/A) é definido sobre todos os

elementos de A (alternativas em A).
As definições acima permitem o delineamento das relações assumidas para trabalhar
com a teoria das decisões complexas. Essas relações são indicadas abaixo:

onde:

Xjk é a k-ésima medida da variável física para o j-ésimo produto.
Sjk é a k-ésima medida de percepção sobre a posição da j-ésimo produto
V(Sjk) é a k-ésima medida das utilidades parciais associadas com a k-ésima medida de
posição do j-ésimo produto.
Uj é o valor geral ou utilidade para a medida do j-ésimo produto.
p(jlA) é a probabilidade de escolha do j-ésimo produto no conjunto de escolha A, do
qual j é membro.
fik, f Z k ,f3k e f4k são mapeamentos.
por substituição elementar, deriva-se:

onde F é uma função composta dos mapeamentos flk , f2k , f3k e f4k.
A função composta indicada (F), mostra que diferentes níveis de explicação do
comportamento de escolha são possíveis: (a) explicações baseadas inteiramente nas
variáveis físicas, (b) explicações baseadas somente em variáveis de percepção (ou de
posicionamento), (c) explicações usando somente utilidades parciais, elou, (d)
explicações das combinações dessas variáveis. Ou seja, um processo de escolha pode
ser modelado de inúmeras formas; a determinação do melhor modelo está condicionada
a aplicação relacionada.

2.2.2) Teorias de comportamento do consumidor
O objetivo das teorias de comportamento do consumidor é transformar as hipóteses
sobre os desejos do consumidor em uma função de demanda que expresse a ação de um
consumidor sob certas circunstâncias. Várias teorias procuram explicar mais
especificamente o comportamento do consumidor. BEN-AKIVA e LERMAN (1985)
fazem uma descrição sobre as teorias mais importantes, entre elas:

a) Teoria do comportamento racional
b) Teoria do consumidor econômico
c) Teoria da escolha discreta (determinística)
d) Teoria da escolha probabilística

- utilidade constante
-

utilidade randômica

Todas as teorias acima são potencialmente úteis; a sua utilização depende do contexto
que estará sendo analisado. Para o desenvolvimento de modelos de preferência
declarada, a teoria da escolha probabilística com utilidade randômica é a mais
recomendada e, portanto, será a que merecerá atenção especial.
2.2.2.1) Teorias de escolha probabilística com utilidade randômica

De acordo com BEN-AKIVA e LERMAN (1985), o desenvolvimento de teorias de
escolha probabilística surgiu da necessidade de explicar observações experimentais de
preferências inconsistentes e intransitivas. Em tais experimentos foi notado que as
pessoas não selecionam a mesma alternativa em repetições da mesma situação de
escolha.
Um mecanismo de escolha probabilística foi então introduzido, através do
desenvolvimento da teoria probabilística, para explicar essas inconsistências. Pode-se
dizer que o comportamento humano é inerentemente probabilístico, mas por outro lado,
pode-se argumentar que o comportamento dito probabilístico não passa de uma
admissão da falta de um conhecimento mais preciso sobre os processos individuais de
decisão. Se fosse possível especificar as causas das inconsistências, a teoria de escolha
determinística poderia ser usada, no entanto, são normalmente desconhecidas, ou
conhecidas mas não mensuráveis.
Dentro da teoria de escolha probabilística existem duas abordagens distintas: (a)
utilidade constante, que considera o comportamento

do

consumidor como

fundamentalmente probabilístico; e (b) utilidade randômica, que considera um

componente aleatório associado ao comportamento de escolha individual. A abordagem
que faz uso do conceito de utilidade randômica será comentada a seguir, pois através
dela é desenvolvido o modelo Logit. O modelo Logit - que será detalhado no item 2.5.2
-

permite o desenvolvimento de modelos de escolha discreta, muito utilizados na área

de pesquisa em transportes e também na aplicação prática dos MPD desenvolvida nesse
trabalho.
Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1990), a base teórica, o paradigma na geração
de modelos de escolha discreta é a teoria da utilidade randômica, formalizada por
MANSIU (1977) apud BEN-AKNA e LERMANN (1985). Essa teoria considera que o
indivíduo sempre selecionará a alternativa com a maior utilidade, sendo as
inconsistências observadas no comportamento de escolha resultantes de deficiências de
observação do analista, pois as utilidades não são perfeitamente conhecidas pelo
analista, por isso devem ser tratadas como variáveis randômicas. A partir dessa
perspectiva, a probabilidade de escolha da alternativa i é igual a probabilidade que a
utilidade da alternativa i, U,,,, seja maior ou igual às utilidades das outras alternativas
presentes no conjunto de escolha, conforme indicado abaixo:
P(ilC,)

= P[Uin 2 U j , , , j E

C,,].

Nessa abordagem as probabilidades de escolha são obtidas a partir da hipótese assumida
para a distribuição de probabilidades do conjunto de utilidades randômicas {'ill,"

C,)

A distribuição de probabilidades se baseia no pressuposto da existência de fontes de
aleatoriedades na percepção das utilidades pelos indivíduos. MANSKI (1973) apud
BEN-AKNA e LERMANN (1985) identificou algumas fontes de aleatoriedade, entre
elas:
a) Atributos não considerados;
b) Variações de gosto não observáveis;
c) Erros de mensuração ou imperfeição da informação.

Admitindo a existência de tais fontes de aleatoriedade, a utilidade randômica de uma
alternativa pode ser representada pela soma dos componentes mensuráveis, sistemáticos
ou representativos ( 6 )e dos componentes não observáveis ou randômicos

(&i):

e a probabilidade de escolha da alternativa i:
P ( i / C,)

= P[Fn

2 V,,, +E,,,

, j E C,,]

Qualquer modelo de utilidade randômica pode ser derivado da equação acima, basta
assumir uma hipótese sobre a distribuição das probabilidades do conjunto de
perturbações, { & , , , , j ~ c . } .

O modelo Logit, que será abordado no item 2.5.2, é construído com base no conceito de
utilidades randômicas, considerando que o conjunto das perturbações aleatórias possui
um comportamento estatístico aproximado as distribuições de Weibull ou de Gumbel.
2.2.3) Função utilidade aplicada nos MPD

Para representar a atratividade das alternativas consideradas em um estudo de
preferências declaradas, o conceito de função utilidade é usado. Uma alternativa, por si
só, não produz uma utilidade: a utilidade é derivada de suas características [ORTÚZAR
e WILLUMSEN (1 W O ) ] . As características são definidas pelos atributos considerados
na análise e a forma como eles se relacionam; compondo o termo constante. Na teoria
da escolha probabilística

-

como visto acima

-

o conceito de função utilidade é

representado pela soma do termo constante e a perturbação aleatória.
2.2.3.1) Termo constante (V,)

O termo constante é o componente responsável pela acomodação dos fatores
considerados relevantes no processo de escolha analisado. A identificação desses fatores
- chamados

de atributos, segundo a nomenclatura utilizada nos MPD - será abordada no

item 2.3.2. Trata-se de ponto fundamental na análise com dados de preferência
declarada, pois é a partir dos atributos selecionados que o respondente atribui utilidades

às alternativas apresentadas; e a partir das utilidades atribuídas escolhe a melhor
alternativa. Se for omitido um atributo importante, as respostas aos estímulos tendem a
apresentar uma variância muito grande, provocando dificuldade na avaliação dos
resultados. A inclusão de um atributo de pouca importância não causa maiores danos em
termos de interpretação dos resultados, pois provavelmente tal atributo não apresentará
significância estatística, podendo ser retirado do modelo.

A característica mais importante de uma FU é sua forma funcional, pois é ela que traduz
em uma equação matemática os processos mentais de escolha por um produto, como as
percepções individuais dos atributos e a maneira como eles são relacionados.

LOUVIERE (1988a) apresenta formas funcionais possíveis de serem adotadas para a
FU: linear, multiplicativa, distributiva, dual-distributiva. No entanto a forma funcional
mais comum e recomendada na literatura é a compensatória aditiva linear, como a
seguir:

p são os coeficientes dos atributos; e
x são os atributos incluídos na análise.
2.2.3.2) Perturbação aleatória (E,!

Esse componente da FU, utilizado em modelos derivados a partir do conceito de
utilidade randômica, representa incertezas inerentes a deficiências de observação,
idiossincrasias e critérios particulares de cada indivíduo.

A consideração de um componente aleatório flexibiliza o modelo de escolha através do
reconhecimento da incapacidade de incluir todos os elementos que influenciam o
processo decisório e do comportamento incerto das pessoas frente a opções
competitivas de escolha. Essa flexibilização permite que aparentes irracionalidades
sejam explicadas: aquelas que surgem quando dois indivíduos com as mesmas
características, frente ao mesmo conjunto de escolha, escolhem opções diferentes, e

aquelas relacionadas ao fato de que nem sempre a melhor alternativa - sob o ponto de
vista do analista - será escolhida.
Uma importante classe de modelos de utilidade randômica é aquela gerada a partir de
FU com perturbações independente e identicamente distribuídas (IID). A propriedade

IID tem origem em duas suposições a respeito do componente aleatório do modelo, a
saber (SOUZA, 1999):
i) O conjunto de resíduos possui uma certa distribuição desconhecida - denotada
por f ( ~ 1...,
, EN);
ii) f ( ~ ) advém do conjunto de alternativas que devem ser identicamente
distribuídas e com os termos de erro aditivos, ou seja, independentes.

O modelo Logit é um modelo de utilidade randômica que obedece ao pressuposto IID,
ou seja, a distribuição dos termos randômicos deve seguir as suposições colocadas
acima.

2.3.1) Entendimento do problema de escolha
O primeiro passo no desenvolvimento de estudo de preferências declaradas é a
definição, com a maior precisão possível, do problema que se pretende abordar e dos
objetivos que devem ser alcançados através da modelagem de escolha.

É possível pensar, de forma preliminar, sobre o processo de escolha por um
produto/serviço utilizando a teoria das decisões complexas, que fornece subsídios para a
formulação de um modelo bastante elementar sobre os processos de escolha em um
determinado mercado. Nessa fase é fundamental um entendimento mais prático dos
processos em questão, seja através de experiência própria ou através de entrevistas com
especialistas. Desse modo é possível identificar questões interessantes sobre o
problema, antecipando dificuldades e exceções às generalizações e abstrações que
normalmente são feitas sobre as decisões de escolha. Uma vez identificados os
principais agentes do processo decisório e formulado um modelo preliminar, geral e
abrangente de como são realizadas as escolhas, parte-se para a determinação do modelo
de escolha definitivo.

2.3.2) Determinação de atributos e níveis
Não há, na literatura pesquisada, nenhum consenso sobre a melhor abordagem para
identificação de atributos determinantes no processo de escolha. No entanto, foram
identificadas duas fases distintas na definição dos atributos:' a identificação geral de
atributos envolvidos no processo decisório e a identificação dos atributos mais
importantes.
Para realizar um levantamento geral de variáveis que influenciam a escolha não é
necessária nenhuma técnica específica; uma simples observação do mercado analisado
oferece informações suficientes para levantar tais atributos. No entanto, algumas
técnicas podem ser utilizadas, como, por exemplo, as questões abertas propostas por
KELLY (1955) apud LOUVIERE (1988a):

a) Quais produtos (serviços) dentro dessa classe de produtos você compra (ou possui),
ou compraria (possuiria)?
b) Quais produtos (serviços) dentro dessa classe de produtos você não compra (não
possui), ou não compraria (possuiria)?
c) Você disse que compraria (possuiria) ou consideraria a compra desses produtos
(produtos da questão 1 são agora repetidos) O que faz esses produtos serem atrativos
para você?
d) Você disse que não compraria (não possuiria) ou não consideraria a compra desses
produtos (produtos da questão 2 são agora repetidos) O que faz esses produtos não
serem atrativos para você?
e) Pensando sobre os produtos (serviços) que você compraria (possuiria) ou
consideraria a compra; o que os fabricantes ou vendedores de tais produtos deveriam
fazer para influenciar você a não comprá-los?
f) Pensando sobre os produtos (serviços) que você não compraria (não possuiria) ou

não consideraria a compra; o que os fabricantes ou vendedores de tais produtos
deveriam fazer para influenciar você a comprá-los?
Em aplicações práticas, entrevistas focadas em grupos e menos estruturadas que as
apresentadas acima podem ser utilizadas.
A técnica de "brainstorming", que é bastante conhecida e dispensa comentários mais
detalhados, também pode ser utilizada como foi observado em algumas aplicações
práticas.
Realizado o levantamento geral dos atributos envolvidos em um problema de escolha, é
necessário avaliar a importância de cada um com o objetivo de incluir apenas aqueles
que o influenciam significativamente. GONZALES e GUALDA (2000), MATEAR e
GRAY (1993) e MURPHY et al. (1992) utilizam factor analysis para identificar
atributos relevantes. Tal técnica pode ser usada na identificação de relações ou padrões
entre variáveis para verificar se as informações, fornecidas por tais variáveis, podem ser
condensadas ou resumidas em um conjunto menor de fatores.

Identificados os atributos que definem o modelo de escolha, parte-se para a definição do
número de níveis de cada atributo. Os níveis adotados devem ser valores que
representem situações factíveis, e, além disso, devem se situar em uma faixa que
provoque situações onde os indivíduos realizam trocas, ou seja, mudam de
comportamento.
O número ideal de níveis não é claramente definido na literatura, embora LOUVIERE
(1988a) e WITTINK et al. (1992) descrevam como a definição do número de níveis
influencia na forma funcional a ser adotada e na estimação dos parâmetros do modelo.

LOUVIERE (1 988a) ainda recomenda que, sempre que possível, sejam utilizados três
níveis, pois assim estaria sendo garantida a qualidade estatística da estimação.

2.4) AQUISIÇÃO DE DADOS DE PD
2.4.1) Métodos de Entrevista
A obtenção de dados de PD é realizada através de entrevistas estruturadas que podem
ser apresentadas aos entrevistados de diferentes formas. Considera-se importante a
qualidade da entrevista e também o contexto em que elas estão sendo aplicadas,
garantindo que as respostas são confiáveis e que as situações de escolha propostas
foram bem entendidas.
A literatura recomenda fortemente o uso de entrevistas face a face, conduzidas por
entrevistadores experientes, pois assim estaria assegurado que todas as informações
passadas ao entrevistado, bem como as informações recebidas, estão isentas de
problemas de interpretação que possam causar prejuízo a qualidade de tais informações.
Esse método também proporciona uma interação entrevistado/entrevistador que permite
a obtenção de importantes e úteis informações sobre o mercado em questão e, além
disso, assegura uma alta taxa de retomo.
Um outro tipo de entrevista é aplicada através dos questionários auto-explicativos, onde
as entrevistas são remetidas aos entrevistados que a respondem e retomam para um
endereço pré-combinado. Esse método, entretanto, apresenta algumas desvantagens
relacionadas ao problema da falta de acompanhamento de uma pessoa especializada,
como a impossibilidade de adaptação das alternativas apresentadas aos entrevistados, a
falta de controle de qualidade das informações obtidas e a baixa taxa de retorno.
Outra questão importante se refere a forma como as alternativas são apresentadas aos
entrevistados. A forma mais comum é o uso de cartões, onde cada cartão representa uma
alternativa ou um conjunto de escolha composto de alternativas concorrentes. Nos
cartões devem estar descritas as alternativas, tomando o cuidado para que os atributos identificados como relevantes no processo de decisão

-

sejam apresentados de forma

inteligível aos entrevistados. Alguns atributos necessitam de representação visual,
alguns precisam de elaboradas descrições verbais e visuais, e outros de produtos reais,
protótipos ou modelos reduzidos para que haja certeza que as informações serão
entendidas.

Entrevistas computadorizadas também são possíveis com o uso de softwares adequados.
Além de melhorar a apresentação é possível desenvolver entrevistas mais complexas,
com capacidade de adaptação ao perfil do entrevistado. Essa técnica de entrevista
apresentada por JOHNSON (1987) permite que modelos hierarquizados, baseados em
uma estrutura de árvore, sejam estimados. Tem a vantagem de oferecer informação mais
rica e próxima da realidade individual de cada entrevistado, uma vez que a entrevista é
direcionada para captar as situações onde realmente existe a possibilidade de trade-offs
da parte do respondente. A desvantagem é a necessidade do uso de um
microcomputador portátil e de software especializado, como o ACA (Adaptative
Conjoint Analysis) da Sawtooth Software, Inc.

2.4.2) Métodos de Resposta
Há dois principais grupos de respostas declaradas encontrados nas pesquisas de
comportamento em transportes:
a) O entrevistado indica suas preferências entre alternativas compostas de combinações
dos níveis dos atributos que definem os serviços/produtos. É uma tarefa de
julgamento que usa, normalmente, duas escalas métricas

-

a ordenação ou a

avaliação. Os dados obtidos através desse tipo de resposta são chamados dados de
julgamento.
b) O entrevistado escolhe apenas uma das alternativas apresentadas. A informação não
é buscada na ordenação ou avaliação das alternativas não escolhidas, aproximando a

situação da entrevista a uma situação real. Os dados obtidos dessa forma são
chamados dados de escolha discreta.
Segundo HENSHER (1994), a estratégia de resposta deve ser escolhida logo no começo
das definições metodológicas do estudo de preferência declarada, pois isso definirá
quais serão os resultados disponíveis. Os resultados mais frequentemente procurados em
estudos de preferência declarada são previsões de comportamento, principalmente
"market share", onde procura-se saber qual é parcela do mercado que escolherá um
produto/serviço dadas determinadas características.

Historicamente a especialização e a disponibilidade de softwares tem influência
significante na escolha do tipo de resposta a ser usado. A análise conjunta tradicional
usa julgamentos (ordenação ou avaliação) dos estímulos apresentados para estimar os
parâmetros através de análise de variância ou regressão linear. A análise de escolha
discreta usa dados provenientes de escolha para estimar os parâmetros da função
utilidade através de um modelo comportamental, como por exemplo, o logit
multinomial.
A decisão pelo método mais apropriado para a pesquisa a ser realizada deve considerar:
a) As limitações teóricas associadas a cada método de resposta.
b) A aproximação das situações de escolha apresentadas na entrevista com situações de
escolha reais. Dados de julgamento são mais ricos em informação, mas as
entrevistas retratam situações irreais. As entrevistas utilizadas na coleta de dados de
escolha discreta se aproximam mais de situações reais, no entanto, oferecem menos
informações.
c) As técnicas de análise dos dados acessíveis ao pesquisador.
2.4.2.1) Dados de ordenação (mensuração conjunta)

Consiste na apresentação de todas as alternativas definidas no projeto experimental ao
respondente; que tem a tarefa de ordená-las de acordo com sua preferência. Esse tipo de
técnica de preferência declarada tem como base teórica a teoria da Mensuração
Conjunta

-

desenvolvida originalmente para aplicações na Psicologia (KRANTZ e

TVERSKY, 1971 apud PEARMAIN et al., 1991) - que tem sido muito utilizada na área
de pesquisa em transportes. Infelizmente, a teoria e prática da análise de dados de
ordenação não são relacionadas, uma vez que os métodos de análise, segundo
LOUVIERE (1988b), (a) não são baseados na teoria, (b) não tem uma teoria do erro
estatístico e, portanto, (c) não podem ser usados para testar a adequação da teoria.

A teoria que sustenta a coleta de dados através de informações sobre ordem de
preferência requer que esses dados satisfaçam um grande número de condições ordinais;
só assim pode-se concluir sobre qual especificação da função utilidade é apropriada para
estimar os parâmetros a partir de dados individuais de julgamento. No entanto, a
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maioria das pessoas não apresenta comportamento consistente quando ordena
produtos/serviços, portanto existe um grau de incerteza nesse tipo de resposta, um erro
randômico. A Mensuração Conjunta não possui nenhuma teoria para o erro randômico
que permita testes estatísticos dos parâmetros estimados da função utilidade, por isso a
análise de dados de ordenação admite somente uma função exclusivamente aditiva (sem
não-aditividades ou interações) dos parâmetros que compõe a utilidade. Tais parâmetros
são estimados através de métodos que utilizam mínimos quadrados (p.ex. Regressão
Linear), otimizando o ajuste entre a ordenação observada e a prevista, assumindo a
hipótese que a utilidade aditiva é uma especificação correta.
, mede o grau de aderência entre a especificação aditiva (ou
A medida de ajuste R ~ que
qualquer outra) e os ordenamentos observados, não são medidas confiáveis para
modelos conjuntos. DAWES e CORRIGAN (1974), WAINER (1976) e ANDERSON e
SHANTEAU (1977) apud LOUVIERE (1988b), demonstram que esse tipo de medida
pode apresentar valores semelhantes para os mais variados tipos de especificações,
sejam elas certas ou erradas, e além disso, especificações erradas podem apresentar
valores de

maiores do que especificações corretas.

Nos métodos de análise de dados de ordenação, como o MONANOVA, a omissão de
uma variável importante pode enviesar as estimativas dos parâmetros dos atributos
incluídos no estudo. Na maioria dos estudos de preferência declarada, são usados
projetos experimentais conhecidos como "planos de efeitos principais". Esses tipos de
experimentos permitem a estimação dos parâmetros de forma não enviesada, desde que
a especificação da função utilidade seja realmente aditiva. Caso existam nãoaditividades ou efeitos de interação entre atributos, as estimativas dos parâmetros
estarão enviesadas.
Experimentos de ordenação são normalmente usados para estimar os parâmetros de
modelos de utilidade aditiva para cada indivíduo de uma amostra. Os vetores das
estimativas dos parâmetros da utilidade são usados para prever, individualmente, os
valores da utilidade para determinados conjuntos de alternativas. Um algoritmo
identifica a maior utilidade dentro de cada conjunto e supõe que o indivíduo escolheria
aquela alternativa se fosse questionado sobre sua escolha. O uso das estimativas
individuais dos parâmetros para simular escolhas de uma amostra é problemático

porque deve ser considerado que (a) indivíduos são perfeitamente transitivos e
consistentes, (b) não existe viés nos parâmetros estimados, (c) indivíduos estão cientes
de todas as alternativas e seus atributos e (d) não há restrições de renda, tempo ou de
qualquer outro tipo que leva a escolha de outra alternativa que não seja a de maior
utilidade prevista.
Os problemas associados com os dados de ordenação e a estimação de modelos de
escolha são contornados se utilizado o procedimento de ordenação explodida, proposto
por CHAPMAN e STAELIN (1982), que permite que um modelo logit multinomial seja
diretamente estimado a partir de dados de ordenação explodidos. A explosão dos dados
de ordenação acontece da seguinte forma: inicialmente é apresentado, ao entrevistado, o
conjunto completo de alternativas derivado de um projeto experimental; que seleciona a
alternativa mais atraente. Na seqüência é apresentado o mesmo conjunto subtraída a
alternativa escolhida anteriormente, e assim por diante, de modo que são obtidos (m-I)
escolhas ao final do processo, onde m é o número total de alternativas oferecidas ao
entrevistado.
2.4.2.2) Dados de avaliação (mensuração~funcional)

O dados de julgamento por avaliação estão relacionados as teorias da Integração da
Informação e do Julgamento Social (LOUVIERE, 1988b). O uso da Teoria da
Integração da Informação para estimar parâmetros através de dados de avaliação é
chamado mensuração funcional (ANDERSON, 1970 apud LOUVIERE, 1988a). Nesse
tipo de resposta os entrevistados expressam suas preferências através de uma escala
numérica ou semântica. Além de obter a ordem de preferência para as opções
apresentadas, o pesquisador tem a chance de saber a intensidade de preferência de cada
alternativa, assumindo que os respondentes realizam avaliações consistentes. Como esse
não é o procedimento utilizado para escolha entre opções reais - assim como nos dados
obtidos por ordenação das alternativas

-

pode ser criticado pela artificialidade da

entrevista.
A escala numérica deve ser adequadamente escolhida, refletindo o grau de precisão que
os respondentes são capazes de atingir. Normalmente são utilizadas as escalas de 1 a 10
e de 1 a 20, pois escalas maiores (p.ex. de 1 a 100) não trazem informação adicional

devido a limitação de precisão nos julgamentos dos respondentes. Nas escalas
semânticas aplicadas em escolhas entre duas alternativas, usualmente são usados
somente cinco níveis (definitivamente escolheria alternativa A, provavelmente
escolheria alternativa A, indiferente, provavelmente escolheria alternativa B e
definitivamente escolheria alternativa B).
A escala utilizada (numérica ou semântica) representa a probabilidade de escolha e deve
ser usada como foi apresentada ou transformada em probabilidades de escolha @.ex
nota 1 = 0,l; nota 3 = 0,5; nota 5 = 0,9) para serem usadas em um modelo de regressão
linear. ORTUZAR E GARRIDO (1994) investigaram a influência de diferentes valores
atribuídos a uma escala semântica, e concluem que esses valores devem ser testados
através da "abordagem da regressão linear com escala ótima"; que consiste na
implementação de um processo de otimização para escolher a escala mais adequada.
A Teoria da Integração da Informação utiliza técnicas estatísticas bem conhecidas para
diagnosticar e testar modelos e estimar os parâmetros da função utilidade, que, através
de um modelo de simulação de escolhas (p.ex. modelo logit), permite que previsões
sobre as probabilidades de escolha sejam realizadas. HENSHER (1994) questiona a
validade de tal procedimento, principalmente devido a diferenças fundamentais entre as
hipóteses de distribuição dos componentes do erro randômico nos métodos de mínimos
quadrados e no modelo logit multinomial. Além disso, assim como nos dados de
ordenação, a previsão de escolhas através de dados de avaliação é baseada nas seguintes
premissas, apresentadas por LOUVIERE (1988b): (a) a previsão do maior valor da
avaliação corresponde a primeira escolha que seria realizada, ou (b) a previsão das
avaliações satisfaz as propriedades de escala do modelo logit ou qualquer outro modelo
de escolha utilizado.
A avaliação de alternativas tem uma grande desvantagem teórica em relação ao
ordenamento; é necessário considerar a hipótese de que os respondentes usam as escalas
de avaliação, ou seja, que entendem seus intervalos de forma igual. No entanto, se os
dados de avaliação satisfazem as hipóteses de mensuração funcional, testes estatísticos
para verificar o melhor modelo estão disponíveis; o que não acontece com dados de
ordenação, que como visto acima, não possuem uma teoria estatística para o erro
randômico, não sendo possível conhecer as propriedades das estimativas dos parâmetros

para que especificações alternativas possam ser testadas. Esses problemas podem ser
evitados através do uso de dados de escolha discreta, que é a abordagem utilizada nesse
trabalho e que merece maior atenção.
2.4.2.3) Escolha discreta

LOUVIERE e WOODWORTH (1983) expandiram o pensamento tradicional em
estudos com preferências declaradas, onde os dados deviam ser coletados através de
ordenação ou avaliação, os parâmetros deviam ser estimados através de análise de
variância ou regressão linear e as escolhas previstas usando as estimativas dos
parâmetros em um modelo de escolha (normalmente o modelo logit
abordagem contorna a maior parte dos problemas discutidos acima

-

-

ML). A nova

com relação as

diferenças entre as hipóteses assumidas nos métodos de estimação de dados de
julgamento e as presentes nos modelos utilizados para previsão de escolha --através de
uma solução relativamente simples: a estimação dos parâmetros e a previsão de escolha
são realizadas pelo mesmo modelo, o Logit (binomial ou multinomial). Assumindo que
as escolhas de um segmento razoavelmente homogêneo de indivíduos podem ser
reproduzidas por uma especificação do ML, é possível planejar experimentos
estatisticamente eficientes para estudar o comportamento de escolha.
Dados obtidos através de escolha discreta oferecem ao pesquisador um alto grau de
realismo nas entrevistas, associado a simplicidade dos estímulos de escolha que serão
apresentados. Por outro lado, tais entrevistas são planejadas através de procedimentos
muito mais complexos do que aqueles utilizados em projetos experimentais
desenvolvidos para coleta de dados de julgamento. As alternativas geradas a partir de
um delineamento fatorial fracionário devem ser acomodadas em conjuntos de escolha
de forma que o respondente possa escolher entre alternativas que competem entre si.
Além das preocupações estatísticas derivadas da área de planejamento de experimentos
- que

devem ser satisfeitas tanto para a geração de alternativas quanto para a geração de

conjuntos de escolha

-

os projetos experimentais baseados em escolha devem

considerar as premissas teóricas do ML.
Destacam-se como vantagens dos dados de escolha discreta:

a) as pessoas em situações reais de escolha não ordenam ou avaliam alternativas; elas
escolhem uma delas, ou não escolhem nenhuma. Além disso, as respostas de escolha
não impõem hipóteses sobre a forma como as pessoas ordenam ou avaliam
alternativas.
b) a possibilidade de estimar o modelo de escolha diretamente dos dados de escolha,
evitando que hipóteses ad hoc, potencialmente irreais sobre o comportamento de
escolha, sejam realizadas a partir de ordenação ou avaliação de um único conjunto
de escolha.
Percebe-se que, na literatura mais recente, os modelos baseados em escolha discreta têm
sido objeto de considerável número de recentes pesquisas, principalmente na área de
transportes, revelando o interesse por discussões práticas e teóricas envolvendo dados
de escolha discreta. Isso indica a importância de tais técnicas para a área de pesquisa
com preferências declaradas em transportes, conseqüência em grande parte das
vantagens citadas em relação as técnicas tradicionais e da possibilidade de combinação
com dados de preferência revelada.
Tabela 1 - Resumo das características dos principais métodos de resposta

Dados de julgamento
(avaliação ou ordenação)

Dados de escolha discreta

projeto experimental simples

projeto experimental mais complexo

irrealidade dos estímulos apresentados

simplicidade de resposta

alto nível de mensuração das respostas

mínimas suposições sobre mensuração

suposições sobre a simulação de escolha

melhor entendimento do processo de escolha

2.4.3) Projetos Experimentais
Um projeto experimental consiste em um plano para realizar um experimento. Os
fatores de um projeto experimental são variáveis que tem dois ou mais valores fixos,
chamados níveis. Experimentos são realizados para estudar os efeitos dos níveis dos
fatores em uma variável dependente. Em análise de preferências declaradas, os fatores
são atributos de produtos ou serviços e a variável dependente é o julgamento ou escolha
obtido nas respostas de uma amostra submetida ao experimento planejado.
Em um projeto experimental tradicional a geração das alternativas é realizada através de
um delineamento fatorial. Um delineamento fatorial completo representa o conjunto de
31

possíveis combinações entre os níveis dos atributos. Cada alternativa, portanto, é
representada por uma combinação obtida no delineamento fatorial. Por exemplo,
considerando que um determinado produto/serviço pode ser adequadamente
representado por dois atributos A e B, que possuem três níveis cada, obtém-se nove
combinações de atributos e níveis, cada uma representando uma alternativa (Figura 2).

A

m

~ + i

AI BI
AI BII
AI BIII
AI1 BI
AI1 BII
AI1 BIII
AI11 BI
AI11 BII
AI11 BIII

Figura 2 - Fatorial completo de 2 atributos com 3 níveis cada (32)

No entanto, frequentemente o delineamento fatorial completo toma-se muito grande
para ser submetido aos respondentes, por isso as técnicas existentes devem ser usadas
para que o número de alternativas seja reduzido. Na medida em que as reduções do
fatorial completo são efetuadas é necessário que certas propriedades estatísticas do
conjunto de alternativas restantes sejam garantidas; assim os estimadores dos
coeficientes serão estatisticamente eficientes. Essa preocupação cresce em projetos
experimentais baseados em escolha, pois, além da geração das alternativas é necessário
gerar conjuntos de escolha com eficiência estatística.
2.4.3.1) Desenvolvimento de projetos experimentais

O núcleo da análise de preferência declarada é o experimento controlado através de um
projeto experimental que, através de um método de resposta pré-definido, permite o
registro de preferências/escolhas entre combinações de níveis dos atributos das
alternativas. Um bom projeto experimental é aquele que possui um conjunto de
atributos e situações de escolha suficientemente ricos, juntamente com suficiente

variação dos níveis dos atributos para produzir respostas significativas sobre o
comportamento em relação ao contexto que está sendo estudado.
Geração de alternativas
As alternativas são opções de um determinado produto/serviço que serão apresentadas
ao respondente para que sejam declaradas as preferências/escolhas em uma entrevista.
São geradas com ajuda da teoria estatística de planejamento de experimentos, que
definem experimentos estatísticos através do método fatorial, que consiste na
combinação de todos os níveis de todos os atributos considerados.
Um projeto experimental fatorial completo ('tfull factovial design") inclui todas as
possíveis combinações dos níveis dos atributos considerados. O número total de
alternativas é, então, igual ao número de níveis elevado ao número de atributos. Por
exemplo, um estudo com 3 atributos e 2 níveis para cada atributo tem um total de
possíveis combinações igual a í!3= 8. Então o fatorial completo consistiria de 8
alternativas e todos os efeitos principais, interações de 2." ordem entre atributos e
interações de ordens superiores são estimáveis e não-correlacionados. O problema é
que, na maioria das aplicações práticas, submeter o respondente a todas alternativas do
fatorial completo é muito caro e tedioso, inviabilizando o uso de tal delineamento
experimental.
Técnicas para redução do número de alternativas
Quando o número de alternativas obtidas através do fatorial completo fica
demasiadamente grande - seja pelo aumento do número de atributos, seja pelo aumento
dos níveis necessários ou o aumento de ambos - é impraticável a avaliação de todas as
alternativas geradas, motivo pelo qual são usados os planos fatoriais fracionados.
Usando planos fracionados é possível apresentar um número de alternativas possível de
ser analisado sem problemas de cansaço do respondente ou excesso de complexidade do
experimento, no entanto, são planos estatisticamente menos eficientes. JOHNSON e

ORME (1996) estudaram a perda de qualidade estatística em projetos experimentais
muito grandes, relacionando o aumento do erro randômico associado as respostas ao
cansaço dos respondentes.

Todas as técnicas de redução do número de alternativas usam confundimento entre os
efeitos principais e as interações entre atributos. Efeitos principais são aqueles
produzidos exclusivamente pelas variáveis incluídas no modelo. As interações
representam a influência conjunta de duas ou mais variáveis. A técnica do
confundimento considera que os efeitos de interação podem ser confundidos com
efeitos principais, permitindo que o número de alternativas seja reduzido com a
manutenção de qualidades estatísticas como a ortogonalidade, o balanço de níveis e a
mínima repetição de níveis. A partir da técnica do confundimento são obtidos planos
fatoriais fracionários utilizados em experimentos estatísticos. Confundimento, planos
fatoriais fracionários, resoluções ortogonais, agrupamento em blocos e arranjos
ortogonais de Taguchi são técnicas de redução do número de alternativas encontradas
com facilidade na literatura especializada, onde estão disponibilizadas tabelas para
desenvolvimento de projetos fracionários (HANH e SHAPIRO, 1966; NATIONAL
BUREAU OF STANDARDS, 1957; COHHCRAM e COX, 1957; BOX, HUNTER e
HUNTER, 1978; MONTGOMERY, 1984; KEMPTHORNE, 1967; LOUVIERE, l988b
e SOUZA, 1999). Alguns softwares facilitam ainda mais a obtenção de planos
experimentais, como o SPEED da Hague Consulting ou o Trial Run da SPSS. Na
aplicação prática dos MPD realizada neste trabalho, foi utilizado o software SPEED,
que gera os resultados com base em planos mestres retirados do trabalho de KOCUR et
al. (1982).

Na grande maioria dos estudos realizados com dados de PD são usados os planos
ortogonais de efeitos principais

-

obtidos a partir das técnicas citadas acima -.que

desconsideram os efeitos de interação. Os efeitos de interação são de pouco interesse
uma vez que respondem por uma pequena parcela da variância em dados de PD.
LOUVIERE (1988a) fez a seguinte avaliação sobre o que representam os efeitos
principais e de interação em relação a variância:
a) Efeitos principais explicam a maior parte da variância encontrada nos dados de
resposta, normalmente 80% ou mais;
b) Interações de segunda ordem representam a segunda maior proporção da variância,
embora raramente excedam 3% - 6%;

c) Interações de terceira ordem representam proporções da variância que raramente
excedem 2% - 3% (normalmente 0,5% - 1%) e;
d) Interações de ordens superiores representam proporções minúsculas da variância.
2.4.3.2) Projetos Experimentais Baseados em Escolha

Experimentos de escolha são tipos particulares de planos experimentais que consistem
em um ou mais conjuntos mutuamente exclusivos de alternativas de escolha
competitivas, desenvolvidos com o objetivo de oferecer melhores soluções estatísticas
para dados coletados através do método de escolha discreta.
Na modelagem de escolha discreta os dados são obtidos através de experimentos mais
complexos, onde as alternativas são agrupadas formando conjuntos de escolha. Somente
recentemente foram desenvolvidos projetos experimentais mais adequados para o uso de
escolha discreta em marketing e transporte. LOUVIERE e WOODWORTH (1983) em
marketing e HENSHER e LOUVIERE (1982) na área de transportes desenvolveram a
abordagem pioneira para planejar e analisar experimentos de escolha discreta. Mais
recentemente tem havido algum progresso na teoria de planejamento de experimentos
de escolha (LAZARI e ANDERSON, 1994; HUBER e ZWERINA, 1996; KUHFELD
et al., 1994).
r

HENSHER (1994) descreve três tipos de procedimentos para obtenção de projetos
experimentais baseados em escolha que destacam a essência desse tipo de abordagem
experimental:

- Projeto duplo condicional com conjuntos de escolha variáveis (LOUVIERE e
WOODWORTH, 1983);

- Projeto duplo condicional com conjuntos de escolha fixos (HENSHER e
LOUVIERE, 1983);

- Projeto com conjuntos de escolha fixos (GUNN et al., 1992).
Além dessas, outras formas de desenvolvimento de projetos experimentais são usadas
para coletar dados de escolha discreta:

-

"shifting" (CHRZAN e ORME, 2000)

-

"mix & match" (CHRZAN e ORME, 2000)

-

estratégia

-

geração computadorizada (KUHFELD et al., 1994)

(LOUVIERE, 1988a)

Seja qual for o método utilizado para obter um projeto experimental para estudo de um
problema de escolha, deve-se ter sempre em mente algumas questões básicas que estão
envolvidas no planejamento de experimentos de escolha. São elas:
a) Identificação

-

refere-se as possíveis formas da função utilidade que podem ser

identificadas (testadas) dado um determinado experimento, mantidas as hipóteses
sobre a forma do modelo de escolha (p. ex., Multinomial Logit, Multinomial Probit).
b) Precisão

-

Se refere a eficiência das estimativas, dado uma forma funcional e

mantidas as hipóteses do modelo de escolha.
c) Realismo

-

É o grau através do qual o experimento corresponde a realidade dos

processos de escolha do mercado. É a medida de aproximação do experimento a
realidade.
d) Limitações cognitivas

-

Se refere a complexidade e ao trabalho demandado para

realizar as respostas aos estímulos apresentados.
Normalmente, procura-se maximizar a identificação, minimizar os erros-padrão e
maximizar o realismo, gerenciando a complexidade de modo que não comprometa a
qualidade dos dados. Naturalmente a aplicação dos métodos de preferência declarada
exige um compromisso entre todos esses objetivos.
2.4.3.3) Eficiência de Projetos Experimentais

Foram identificados indicam quatro principais critérios a ser utilizados na geração de
projetos experimentais estatisticamente eficientes:
a) Ortogonalidade

Segundo HENSHER (1994), um dos aspectos mais importantes nos delineamentos
estatísticos é a ortogonalidade, que assegura que os atributos apresentados aos
indivíduos são independentemente variados. Essa propriedade de correlação zero entre
atributos permite que o analista realize testes sobre a contribuição estatística dos efeitos
principais e das interações. A garantia de correlação zero evita a multicolinearidade, ou
seja, a estimativa de cada parâmetro é independente dos outros parâmetros do modelo;
por isso o efeito individual de cada atributo pode ser diferenciado do efeito combinado.
b) Balanço de níveis
KUHFELD et al. (1994) definem que um projeto experimental está balanceado quando
cada nível de um atributo aparece com a mesma freqüência. Por exemplo, cada nível de
um atributo com três níveis deve aparecer em um terço das alternativas do projeto
experimental. Projetos não balanceados são não ortogonais, o que significa um aumento
da variância das estimativas dos parâmetros.
c) Mínima repetição de níveis
Mínima repetição de níveis significa que a probabilidade que o nível de um atributo se
repita em cada conjunto de escolha deve ser a menor possível. O problema associado
com a violação desse critério pode ser visualizado no caso em que o nível de atributo é
mantido constante dentro de um conjunto de escolha, não contribuindo com informação
para a determinação do valor do atributo.
d) Balanço de utilidades
HUBER e ZWERINA (1996) descrevem o balanço de utilidades como forma de
melhorar a eficiência de projetos experimentais baseados em escolha. Consiste em
definir alternativas, dentro de cada conjunto de escolha, que tenham probabilidades de
escolha aproximadas. Com base nos trabalhos de THURSTONE (1927), TORGESON
(1957) e JOI-INSON (1987) eles discutem como, através de informações a priori sobre
os valores das utilidades, a eficiência de projetos experimentais pode ser melhorada em
10-50%.

No entanto, o balanceamento de utilidades pode, a partir de determinado ponto,
aumentar a colinearidade do projeto e, portanto, deteriorar sua eficiência. Para resolver
esse conflito entre um maior balanço de utilidades e não ortogonalidades são utilizadas
medidas de eficiência que determinam o nível de balanceamento que produz os projetos
experimentais mais eficientes.
2.4.4) Tamanho da Amostra

O número de respondentes necessários para a obtenção de resultados estatisticamente
significantes com dados de PD é um assunto pouco abordado e bastante controvertido.
PEARMAIN et al. (1991) cita uma regra prática, que julga que aproximadamente 30
entrevistas são necessárias, embora reconheça que não há base teórica nenhuma em tal
regra. Ainda PEARMAIN et al. (1991), relata que recentes trabalhos

-

baseados em

simulações - sugerem um número maior, entre 75 e 100 entrevistas; número similar ao
encontrado por BRADLEY e KROES (1990) em um trabalho independente do anterior.
ORME (1998) recomenda, para trabalhos de investigação e desenvolvimento de
hipóteses sob um determinado mercado, entre 30 e 60 respondentes.

2.5) ANÁLISE DE DADOS DE PD

2.5.1) Introdução

Há uma variedade de técnicas analíticas disponíveis para estimar modelos de
preferência declarada. A escolha da técnica mais adequada depende de uma série de
definições, entre elas:
a) o método de resposta utilizado;
b) o projeto experimental;
c) o nível de agregação desejado nos resultados;
d) o tipo de função utilidade;
e) a disponibilidade de software para realizar a estimação.
Qualquer técnica disponível tem como objetivo principal estabelecer o efeito relativo de
cada atributo na utilidade atribuída pelo indivíduo a cada alternativa. As técnicas
analíticas mais utilizadas são:
a) Análise monotônica de variância (MONANOVA), indicada para dados de
ordenação. Não resulta em modelos diretos de demanda;
b) Modelos de regressão, indicado para dados de avaliação. Também não resulta em
modelos diretos de demanda;
c) Modelos de escolha discreta (Logit Multinomial, Logit Hierárquico, Probit). São
modelos comportamentais probabilísticos, indicados para dados de escolha discreta.
Requerem cálculos mais complexos e normalmente são utilizados com a ajuda de
softwares específicos, como o ALOGIT, desenvolvido pela Hague Consulting e
utilizado na aplicação prática presente neste trabalho. A partir dos resultados de
modelos de escolha discreta são gerados modelos de demanda que podem ser usados
para realizar previsões de comportamento futuro em resposta a diferentes políticas
ou mudanças que estejam sendo investigadas.

2.5.2) Modelo Logit
Entre as técnicas analíticas citadas os modelos de escolha discreta são os mais utilizados
na área de pesquisa em transportes, sendo o modelo Logit utilizado com freqüência na
literatura mais recente.
Seguindo a teoria da utilidade randômica apresentada no item 2.2.2 a probabilidade de
uma alternativa i, pertencente a um conjunto de escolha C,, ser escolhida por um
indivíduo n é dada por:

, U,,são variáveis aleatórias, é possível dividi-las em
Considerando que as utilidades Ui,

uma parte determinística e outra randômica;

então temos:

~ ( i ) P(E,,
=

< Y , -Vjn + E ,

,'dj E C,, j
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Qualquer modelo multinomial de escolha deriva da equação acima, desde que sejam
assumidas hipóteses sobre distribuição conjunta das perturbações.
BEN-AKNA e LERMAN (1985) e ORTÚZAR e WILLUNSEN (1990) demonstram
como o modelo Logit Multinomial é derivado a partir da teoria da utilidade aleatória e
das hipóteses que todas as perturbações aleatórias são (1) independentemente
distribuídas, (2) identicamente distribuídas e (3) Gumbel (Weibul) distribuídas com
parâmetro de localização

eP
P,(i) =

"i,,

e parâmetro de escala p > O , para chegar a sua forma final:

Como visto acima a distribuição Gumbel é caracterizada por dois parâmetros: um
parâmetro de localização 7 e um parâmetro de escala p. O parâmetro de escala é
inversamente relacionado com a variância (BEN-AKIVA e LERMAN, 1985), mas não
pode ser identificado em nenhum modelo porque está sempre incorporado no vetor dos
parâmetros da utilidade. Por isso, arbitra-se um valor - normalmente unitário

-

para o

desenvolvimento de modelos Logit.
Entretanto, quando dois conjuntos diferentes de dados são comparados ou combinados,
as diferenças nos fatores de escala devem ser consideradas. SWAIT e LOUVIERE,
1993 sugerem procedimentos de estimação e testes para verificar a influência de
diferenças nos fatores de escala nos resultados dos modelos, principalmente em
comparações entre conjuntos de dados que representam diferentes métodos de resposta.
BEN-AKIVA e MORIKAWA, 1990; HENSHER et al., 1999 verificaram que a
consideração de diferenças de escala na combinação de dados de preferência revelada e
declarada resultou em modelos melhores, uma vez que as fontes de dados foram tratadas
conjuntamente com um fator de escala recalculado.
2.5.2.1) A Propriedade da Independência de alternativas irrelevantes (IIA - Independence fiom
irrelevant altevnatives)

Um dos aspectos mais discutidos em relação ao modelo multinomial Logit é a
propriedade da independência de alternativas irrelevantes. Essa propriedade sustenta
que, para um determinado indivíduo, a taxa das probabilidades de escolha entre duas
alternativas não é afetada por qualquer outra alternativa. Isso é conseqüência da
hipótese que as perturbações são independente e identicamente distribuídas (IID) de
acordo com uma distribuição Gumbel.
A simplicidade dessa propriedade esconde a importância teórica de suas conseqüências.
Violações da propriedade IIA, segundo SWAIT e LOUVIERE (1993) implicam em
heterogeneidade resultante de variáveis omitidas. Em algumas circunstâncias pode levar
a previsões erradas sobre o comportamento de escolha.

2.5.2.2) O critério da máxima verossimilhança

A estimação dos parâmetros é realizada com o software Alogit, que utiliza, como
critério de otimização, a máxima verossimilhança. O procedimento de determinação dos
coeficientes no Alogit funciona iterativamente. A cada iteração é usada uma estimativa
dos coeficientes para determinar a aderência do modelo aos dados e, a partir dessa
medida, quanto os coeficientes devem mudar para melhorar a aderência.
A aderência aos dados é medida pela função de verossimilhança, definida pela equação
(para simplificar é utilizado um modelo logit binário):

n~,
N

L(P&,--,

P,)

=

(i)" ~ ( j ) y, .

onde:
yj, são variáveis que indicam a escolha realizada

P,, (i), P,,i;) são probabilidades de escolha associadas as características das alternativas i,
j. São funções de P1,..., Pk.

BEN-AKIVA e LERMAN (1985) demonstram matematicamente como é maximizada a
função de verossimilhança através da primeira derivada da função e igualando as
A

derivadas a zero. Então são procuradas as estimativas de
max L@, , ,8,, . . . , i(,

n

n

P,, P,, . .., P,

que resolvam

). A função de verossimilhança maximizada, desde que satisfeitas

as condições necessárias, indica que as estimativas dos coeficientes estão otimizadas, e,
se substituídas na FU reproduzem

-

aproximadamente - as probabilidades de escolha

encontradas nos dados coletados.
Todas as propriedades da estimação por máxima verossimilhança encontradas no logit
binário exposto acima se conservam no caso de logit multinomial.
2.5.2.3) Combinação de fontes de dados de pvefevência

Na seção PD x PR, observou-se que tanto dados de PR como de PD possuem vantagens
e desvantagens que podem ser complementares e exploradas conjuntamente para

enriquecer o processo de entendimento das preferências. Mas a combinação envolve
problemas teóricos que dificultam, na prática, o aproveitamento das vantagens de ambas
as fontes de dados.
O interesse no uso de procedimentos que permitem a combinação de dados de PR e PD
tem crescido notavelmente na área de transportes, marketing e economia a partir de
1990

(BEN-AKNA e MORIKAWA, 1990; SWAIT e LOUVIERE, 1993;

ADAMOWICZ et al., 1996; HENSHER et al., 1999, SOUZA et al., 2000). Os trabalhos
citados procuram resolver problemas referentes a violações de pressupostos básicos do
modelo Logit

-

principalmente a propriedade IIA - que surgem da tentativa de tratar

conjuntamente fontes de dados diferentes, com fontes de variação diferentes.
2.5.2.4) O modelo de troca de comportamento de Ben-Akiva e Morikawa

BEN-AIUVA e MORIKAWA (1990), apresentam uma metodologia para estimar um
modelo de mudança de comportamento ("switching model") usando, simultaneamente,
dados de preferências declaradas e dados de preferência revelada. O modelo de
mudança de comportamento é usado para modelar a troca de comportamento frente a
mudanças radicais em serviços de transporte, como a introdução de um novo sistema.
Os entrevistados são colocados frente a uma mudança no sistema de transportes

-

potencial ou planejada - e questionados sobre as situações que determinariam a troca de
sua atual alternativa pela mudança apresentada.
No modelo de mudança de comportamento de BEN-AKIVA e MORIKAWA (1990) são
consideradas duas partes distintas, uma para cada tipo de dados. Para dados de PR a
utilidade é definida como:

e o indicador de escolha é dado por:

10,

caro contrário

para i

= 1, ..., I;

onde wi e xi são vetores dos atributos da alternativa i; a e

p são vetores

dos parâmetros desconhecidos e &i , i = 1,..., I , são perturbações aleatórias independente
e identicamente distribuídas (IID).
No modelo de dados de preferência declarada o respondente é apresentado a uma
alternativa que não está disponível e então deve responder se troca a sua atual escolha
pela nova opção. Assume-se que a utilidade que representa esse processo de decisão é
diferente daquele apresentado para dados de PR e pode ser expressado como a seguir:

onde z;é um vetor de fatores que representam vieses sistemáticos para a alternativa i e y
é o vetor dos coeficientes correspondentes. A mesma função utilidade é aplicada para a

nova alternativa. O vetor wi, que aparece na equação (I) e é omitido da equação (3),
representa os atributos que afetam a escolha atual que não são levados em consideração
para expressar a intenção de trocar ou não trocar para a nova alternativa. O vetor

pé

comum para ambos os modelos, enquanto a e y são vetores específicos para cada
modelo.
O indicador de intenção declarada de escolha é dado por:

.--A

'j = -

1 , s ~Os-0,rs ; e
0, caso contrário

onde s é o índice para a nova alternativa, 6 o parâmetro threshold e r o índice que
representa a escolha atual.
No modelo de troca de comportamento a nova alternativa será escolhida se a utilidade
correspondente for maior do que a da escolha corrente mais um valor6 . Para a
modelagem do comportamento atual (dados de PR) há a expectativa de 6 ser positivo,
refletindo custos de mudança ou efeitos de inércia. No entanto, para dados de PD,

6

pode ser negativo devido a tendência dos entrevistados de superestimar a escolha por
uma nova alternativa (viés de interferência em políticas).

Os componentes randômicos das funções-utilidade,

E

e v, são independentemente

distribuídos com média zero. A diferença entre os processos de obtenção de dados de
PR e PD é representada pela diferença das variâncias de E e v, expressadas por:

onde p é o parâmetro de escala do modelo de PD em relação ao modelo de PR; cuja
expectativa é que tenha valor entre O e 1 se os dados de PD possuírem erros randômicos
significantes.
Uma vez que os modelos de PR e PD compartilham o vetor P, a estimação conjunta
pode identificar: os fatores de viés dos coeficientes de PD y, o parâmetro threshold
o parâmetro de escala p, assim como os coeficientes a e

6e

p das utilidades. A função log-

verossimilhança conjunta para N observações é dada por:

onde Fié uma função que expressa a probabilidade de escolha da alternativa i como no
multinomial logit (MNL):

e G é uma probabilidade de escolha binária análoga ao logit binário:

2.5.3) Critérios para a escolha do melhor modelo
Nesta seção serão apresentados alguns dos critérios utilizados no processo de
desenvolvimento de modelos de escolha discreta estimados através do modelo Logit.
Esses critérios permitem que os modelos estimados sejam avaliados com relação ao seu

poder de explicação e a representatividade e consistência das estimativas de seus
parâmetros.
2.5.3.1)Testes informais sobre as estimativas dos coeficientes

A análise das estimativas dos coeficientes do modelo de escolha é o procedimento mais
simples para avaliar a qualidade dos resultados obtidos. Normalmente existe, a priovi,
uma expectativa em relação aos sinais e aos valores relativos dos coeficientes. Essas
expectativas devem ser usadas para avaliar os modelos, embora não haja nenhum
critério formal para realizar tal avaliação. Desse modo, se as estimativas dos
coeficientes se apresentarem diferentes das expectativas, há indícios de que existe
algum problema com a especificação das variáveis.
2.5.3.2)Teste da estatística-t

O teste t é usado no caso de modelos Logit da mesma forma que é usado modelos de
regressão linear. É um teste que identifica se um determinado parâmetro difere

-

em

termos estatísticos - de uma constante conhecida, usualmente zero. Os valores críticos
usados no teste estatístico são percentuais de uma distribuição normal padronizada, e
normalmente são utilizados níveis de significância de 0,10 e 0,05, que representam para
testes bi-caudais f 1,65 e f 1,96 respectivamente.
A interpretação do teste t é realizada da seguinte forma: assume-se como hipótese nula
que todos os coeficientes são iguais a zero, portanto, para que um coeficiente possua
significância estatística é necessário que a hipótese nula seja rejeitada. Isso significa que
os valores da estatística-t devem estar acima do valor determinado pelo nível de
significância assumido - em valores absolutos.
2.5.3.3)Medidas de aderência

2

(0 )

Depois de verificados os sinais, os valores relativos e a significância estatística de cada
um dos coeficientes, a medida de aderência é útil para comparar especificações
concorrentes. Se tudo for mantido igual, a especificação com maior valor máximo da
função de verossimilhança é considerada a melhor. Na prática é usado o índice da taxa
de verossimilhança (rho-quadrado), que é usado de maneira similar ao

na análise de

regressão. Segundo BEN-AKIVA e LERMAN (1985), não há em linhas gerais como

avaliar se um determinado valor de p2 é suficientemente alto. Segundo Ortúzar e
Willurnsen (1990), em estudos envolvendo preferência declarada, valores de
próximos a 40% podem ser considerados bons ajustes.

No capítulo anterior foi realizada uma revisão do estado da arte dos MPD; observandose que tais métodos constituem uma ferramenta de grande e reconhecida utilidade na
pesquisa de transportes e na área de marketing. No presente capítulo pretendé-se avaliar
a utilidade de tal ferramenta para estudar situações de competição que envolvem a área
de transportes aquaviários.

O setor de transportes aquaviários apresenta uma carência no que se refere ao uso de
modelos comportamentais de escolha, deixando uma lacuna no entendimento do
comportamento da demanda. A motivação para o uso dos MPD surgiu da constatação de
que há vários problemas na área de transportes aquaviários que permitem a aplicação de
tais métodos, ou seja, tais métodos apresentam um potencial promissor, possibilitando o
preenchimento da lacuna relativa à falta de conhecimento sobre o posicionamento de
usuários de transporte a respeito de alternativas aquaviárias.
Além disso, uma série de mudanças, seja de ordem tecnológica, regulatória ou
comportamental, ocorreram - ou ainda estão ocorrendo

-

em alguns sub-setores ou

mercados específicos da área de transportes aquaviários. Tais mudanças provocaram
novas situações de competição e também alteraram situações já existentes, modificando
as percepções dos produtos/serviços pelo mercado consumidor. Essa cadeia de
mudanças precisa ser adequadamente estudada e compreendida, para que ações
estratégicas direcionadas a interferir em tais situações sejam planejadas com o objetivo
de garantir a sobrevivência em ambientes competitivos.

O desenvolvimento de embarcações de transporte de passageiros que atingem
velocidades acima de 30 nós; a crise de mobilidade nas grandes cidades; a Lei de
Modernização dos Portos que tem melhorado sensivelmente a produtividade, a
eficiência e os custos de movimentação de mercadorias nos portos; a crescente
qualificação de profissionais de empresas embarcadoras e de logística; o novo modelo

de gerenciamento das linhas regulares, priorizando a qualidade e o nível dos serviços
oferecidos e a satisfação plena dos usuários, gerando uma tendência de transformação
das companhias de navegação em empresas de logística; são fatores que contribuem
para as mudanças citadas acima. Mudanças essas que favorecem o crescimento do uso
do modal aquaviário.
No entanto, esse crescimento está associado, também, a um entendimento mais amplo
do mercado, permitindo as empresas e órgãos públicos envolvidos com o setor, o
planejamento de medidas que visem a promoção das alternativas aquaviárias de
transporte. Tal entendimento deve ultrapassar o presente, que utiliza a visão clássica dos
problemas de transporte, analisando-os através da determinação dos custos diretos e
indiretos associados com a seleção de cada modal. Considerando a diversidade de
embarcadores e as grandes diferenças entre os modais e, além disso, a distorção da
percepção das qualidades do modo de transporte aquaviário, percebe-se que outros
fatores devem ser considerados. É necessário, portanto, que essas diferenças sejam
adequadamente consideradas, e, também, que as percepções - por parte dos usuários de
serviços de transporte

-

dos problemas associados ao modal aquaviário (tempo de

viagem elevado, falta de confiabilidade, segurança, etc.), sejam corrigidas frente as
novas tecnologias e mudanças regulatórias.

Os MPD podem ser muito úteis na avaliação das percepções dos problemas associados
ao modal aquaviário, permitindo um melhor conhecimento do mercado por parte das
empresas prestadoras de serviços de transporte aquaviário. Utilizando os MPD é
possível desenvolver modelos de escolha modal melhores, incluindo elementos
comportamentais até então não considerados.

O presente capítulo é destinado, então, a discussão sobre possíveis aplicações dos MPD
no setor de transportes aquaviários. São apresentados e discutidos quatro problemas que
apontam para a necessidade de uma análise comportamental do mercado, partindo da
suposição que, nesses casos, os processos de escolha são influenciados pelo
comportamento dos decisores que deles participam. São eles:
a) Avaliação da percepção de qualidade e segmentação no mercado de linhas regulares

no transporte marítimo de longo curso;

b) Avaliação de situações de competição entre portos e terminais;
c) Avaliação do potencial competitivo do transporte de carga geral pelo moda1
hidroviário (interior e cabotagem);
d) Avaliação do potencial competitivo do transporte aquaviário urbano de passageiros.
Os problemas indicados acima são abordados com a preocupação de identificar a
origem da situação competitiva, definir a estrutura conceitual de escolha, levantar os
principais atributos que influenciam no processo de escolha, e determinar o perfil dos
decisores. Desse modo pretende-se alcançar o objetivo de identificar problemas, dentro
do contexto do transporte aquaviário, com potencial de aplicação dos MPD, bem como
desenvolver os primeiros passos para solução dos problemas propostos.

3.2) A VALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE E SEGMENTAÇÃO NO

MERCADO DE LINHAS REGULARES NO TRANSPORTE MARITIMO
As particularidades das linhas regulares no transporte marítimo, p.ex. freqüência nos
portos escalados e confiabilidade, permitem que os serviços oferecidos sejam avaliados
através de outros atributos além do preço cobrado. A análise da percepção de tais
atributos pelos usuários tomou-se algo relevante, principalmente depois da diminuição
da influência das conferências de frete no mercado de linhas regulares no transporte
marítimo. Durante o período de hegemonia das conferências de frete, o funcionamento
do mercado era controlado através de mecanismos de controle de preços e capacidade
total ofertada. Além disso, as conferências também cuidavam de questões operacionais
mais específicas, como a definição de portos principais e secundários, rotas,
regularidade de viagens e pools de divisão de cargas. Isso fazia com que o mercado de
,

linhas regulares fosse homogêneo no que se refere aos serviços oferecidos, sendo sua
estrutura, dentro das rotas controladas pelas conferências, semelhante a estrutura de um
monopólio.
A partir da década de 80, com a consolidação de serviços confiáveis e diferenciados
oferecidos por armadores independentes, as conferências começam a perder sua
hegemonia. Novas formas de parcerias operacionais e comerciais surgem no lugar do
sistema de conferências. Dentro desse contexto, onde o mercado altamente controlado
através da formação de cartéis dá lugar uma estrutura mais competitiva, o conhecimento
das necessidades dos clientes torna-se fundamental na formulação de estratégias
operacionais e no desenvolvimento de serviços diferenciados, além de proporcionar o
posicionamento adequado de tais serviços.
Atualmente existe uma grande variação nos serviços oferecidos pelos armadores e nos
preços cobrados por esses serviços, como também existem grandes diferenças entre os
usuários (importadores/exportadores e '~ovwarders"). Embora ainda existam algumas
conferências de frete, elas não têm mais a importância que um dia já tiveram, tomando
o mercado de linhas regulares no transporte marítimo muito mais aberto a competição
entre seus participantes. Não se trata de um mercado de competição perfeita, pois é
dominado por grandes companhias, que operam grandes frotas, com estruturas

administrativas espalhadas pelo mundo e com grande capacidade de atender a novas
exigências do mercado, p.ex. transporte porta a porta, que demanda investimentos em
equipamentos e infra-estrutura de armazenagem e transporte terrestre. Isso limita a
participação de pequenos armadores nas principais rotas, que operam com poucos
navios e pouca capacidade de atender as exigências de serviços logísticos completos por
parte dos usuários.
O surgimento gradual de uma nova estrutura competitiva no mercado de linhas
regulares

-

acirrando a competição entre os armadores que operam em tal mercado -

abre espaço para uma série de questionamentos com relação a percepção dos serviços
oferecidos, cujas respostas podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias
comerciais e de investimentos, visando um aumento da rentabilidade para as empresas
do setor. Através do entendimento da forma como os usuários realizam suas escolhas, é
possível identificar os diferentes segmentos de mercado presentes no setor, além de
também entender as diferenças fundamentais presentes em cada segmento. Na revisão
bibliográfica foram identificados alguns trabalhos que se preocupam com o estudo de
situações de competição em linhas regulares de transporte marítimo, procurando
identificar diferenças de percepção e importâncias relativas de alguns atributos
selecionados. Destacam-se os trabalhos de BROOKS (1995) e MARSILLAC (1994).
BROOKS (1995) apresenta um estudo do mercado de transporte marítimo, explorando
as diferenças de importância entre vários critérios de seleção de empresas de navegação
operando com contêineres na rota do Atlântico-Norte, considerando diferentes regiões e
embarcadores. Esse estudo conclui que o mercado em questão não é homogêneo em
suas exigências por serviços de transporte marítimo de contêineres, identificando
diferenças na avaliação da importância de vários atributos considerados para a
caracterização dos serviços oferecidos (Tabela 2); permitindo, com base nessas
diferenças, um melhor entendimento do comportamento de segmentos distintos.

Tabela 2 - Atributos estudados por BROOKS (1995)

Custo do serviço (tarifa)
Serviço principal
Tempo de viagem porta a porta
Disponibilidade de equipamentos
Saídas com data semanal fixa
Atributos mensuráveis do serviço principal
Pontualidade no recebimento e na entrega
"Schedule" de recebimento e entrega confiável
Qualidade dos equipamentos
Aviso de chegada em tempo oportuno
Precisão na produção do conhecimento de embarque (BIL)
Precisão no faturamento
Serviço de entrega
Capacidade de solução de problemas
Atendimento telefônico satisfatório
---Profissionalismo do departamento comercial
-Fonte: BROOKS (1995)

MARSILLAC (1994) abordou a questão da qualidade de serviços de transporte
marítimo, colocando-a como elemento fundamental para satisfação das necessidades
dos clientes. Através de uma pesquisa foram levantados os atributos decisivos na
escolha por uma companhia de navegação por embarcadores nacionais (Tabela 3), bem
como suas importâncias relativas.

-
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Tabela 3 - Atributos estudados por MARSILLAC (1994)
*-."

*, *-

*-*V--

Preço
baixos níveis de frete

Confiança
viagem no tempo determinado
consciência com segurança
estabilidade financeira
rapidez na solução de problemas
oferta estável de espaço de carga
Atendimento ao cliente
eficiência e rapidez nas informações (frete, "schedule", etc)
rapidez nas respostas a solicitações para remessas urgentes
rapidez na entrega do conhecimento de embarque (BIL)
equipe de vendas eficiente
Logística
"transit time" reduzido
equipamentos disponíveis
freqüência de saída elevada
serviço
porta a porta
*,---*
e

Fonte: MARSILLAC ( 1994)
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3.2.1) O uso dos MPD no mercado de Linhas Regulares

O uso dos MPD é fortemente indicado para estudar processos de escolha influenciados
pela subjetividade na análise das variáveis, seja pelo caráter subjetivo da própria
variável, seja pela subjetividade intrínseca ao comportamento humano. A qualidade de
um serviço é uma variável com caráter subjetivo, por isso, em um processo de escolha
onde o nível de qualidade do serviço/produto oferecido é determinante, cabe o uso dos
MPD para estudá-lo.
Considerando que a qualidade e a diferenciação dos serviços são questões relevantes no
contexto dos processos de escolha no mercado de transporte marítimo por linhas
regulares, há uma considerável quantidade de problemas passíveis de serem estudados
através dos MPD.
Através dos MPD é possível montar modelos de escolha onde atributos relacionados a
qualidade no transporte marítimo são avaliados, determinando a importância relativa de
cada um no processo de escolha pelo armador e, além disso, identificando diferenças de
percepção entre segmentos pré-definidos.
Tal modelo seria útil como ferramenta de apoio em decisões de estratégias comerciais e
operacionais, fornecendo respostas sobre o comportamento da demanda por um
determinado serviço frente a mudanças nos níveis dos atributos. É possível, por
exemplo, testar a reação do mercado a novos serviços em fase de desenvolvimento, ou a
mudanças em características operacionais e administrativas, sem realizar os
investimentos necessários para implantação do mesmo. Tratando-os como uma
alternativa hipotética em um estudo de preferências declaradas, obtém-se como resposta
a probabilidade de tais serviços serem escolhidos.

3.3) A VALIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE COMPETIÇÃO ENTRE PORTOS E

TERMINAIS

O sistema portuário brasileiro passou recentemente por um processo de reformulação de
seu modelo de exploração. O novo modelo portuário proposto pela Lei 8.630193 está
praticamente consolidado, sendo a quebra do monopólio da exploração da área do porto
organizado8

pela Administração Portuária,

uma de suas mais importantes

características. Os operadores portuários privados são, segundo o novo modelo, os
exploradores de serviços de embarque, desembarque e armazenagem de mercadorias na
área do porto organizado. Dessa forma, a área do porto organizado deixa de ser
explorada pelo poder público

-

representado pela administração portuária -, que

continua com a titularidade do porto e fica responsável por inversões em obras de infraestrutura. A iniciativa privada - representada pelos operadores portuários - fica, então,
responsável pela operação nos terminais públicos não privatizados e nas áreas
arrendadas, sendo, nesse caso, submetida as obrigações previstas nos contratos, tais
como: investimentos na superestrutura e aparelhamento portuário, recuperação e
manutenção das instalações. Uma vez delineado esse novo modelo, as Administrações
Portuárias dos portos brasileiros rapidamente transferiram todos os serviços de operação
aos operadores privados, assumindo as funções das novas Autoridades Portuárias, que
são, prioritariamente, as funções de entidade reguladora local, gestora de patrimônio e
administradora portuária. De acordo com o modelo previsto na Lei 8.630193, foi
lançado, em outubro de 1995, o Programa de Desestatização dos Portos Brasileiros,
atualmente em execução pelo Ministério dos Transportes, sob a coordenação do
Conselho Nacional de Desestatização. Tal programa prevê a continuidade do Programa
de Arrendamentos de Áreas e Instalações Portuárias, que por meio de licitações públicas
na modalidade de leilões ou concorrências públicas, transfere a exploração de áreas do
porto organizado para a iniciativa privada.

De acordo coni o texto da Lei no 8.630193, a área do porto organizado é compreendida pelas instalações portuárias
(ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de
circulação interna) e infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário (guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais,
bacias de evolução e áreas de fundeio) que devam ser mantidas pela Administração do Porto.

A quebra do monopólio de exploração dos portos pelo poder público foi uma medida de
caráter extremamente reformador, pois insere o setor portuário dentro de um novo
contexto microeconômico, conduzindo-o para novas situações de concorrência. Tais
situações forçam as administradoras portuárias e arrendatárias de terminais a realizar
esforços para compreender o processo de escolha dos usuários de serviços portuários,
pois, em um ambiente competitivo, o conhecimento adequado do mercado consumidor é
uma importante vantagem. A análise dos procedimentos utilizados na definição das
escolhas, tão útil no momento de formulação de estratégias de mercado e de políticas de
investimentos, passa pelo entendimento de duas situações competitivas distintas, que
esclarecem questões relacionadas a abrangência da concorrência no setor: (1) a
competição "inter-portos", ou seja, entre portos públicos que se situam em uma mesma
área de influência e (2) a competição "intra-porto", ou seja, entre terminais situados
dentro de um mesmo porto.
3.3.1) Competição "inter-portos"

O problema da competição "inter-portos" já existia antes da implantação do novo
modelo portuário, embora tivesse caráter substancialmente diferente daquele encontrado
atualmente. No antigo modelo, os usuários pagavam uma taxa, calculada a partir de uma
tabela, a Administração Portuária, referente ao uso da infra-estrutura e a operação de
embarqueldesembarque ou armazenagem. Com o fim da portobrás9 e a Lei 8.630193, os
usuários passam a pagar uma tarifa ao operador privado, correspondente aos custos de
operação, e uma taxa pública a Administração Portuária, referente ao uso da infraestrutura. Embora a tarifa privada represente a maior parcela do custo total, a taxa
pública não deve ser desprezada no momento de uma análise de competitividade, pois
através dela são geradas as receitas para realização de investimentos de
responsabilidade da Administração Portuária. Se por um lado uma taxa pública

Extinta em 1990 pelo Poder Executivo, com base na Lei 8.029190 que permitia a extinção de entidades da
Administração Pública Federal. Esse fato é tido como marco da reforma institucional do setor.

relativamente alta encarece o custo total, por outro permite maior capacidade de
investimentos direcionados ao aumento de vantagens c ~ m ~ a r a t i v a s ' ~ .
No modelo anterior, o problema da competição entre portos era entendido,
exclusivamente, através de fatores como localização, acessibilidade, tipo de operação.
Dessa forma foram definidas áreas de influência relativamente estáveis, e cada porto,
administrado e operado por empresas públicas, deveria se contentar com as condições
de acesso ao mercado a ele concedidas. No novo modelo a rivalidade entre portos passa
a ser um problema mais dinâmico, e deve ser entendido sob outro ponto de vista. É claro
que em alguns portos, mesmo no novo modelo, haverá pouca ou nenhuma rivalidade,
dadas as condições específicas de localização, acessibilidade e tipo de operação. Mas,
em outra situações, a rivalidade será intensa. A rivalidade entre portos gera,
imediatamente, um esforço no sentido da redução de custos e melhorias operacionais, o
que é favorável ao país, pois com a redução dos custos portuários e aumento da
eficiência na movimentação de cargas, os produtos brasileiros ficam mais competitivos
no mercado externo e os produtos importados ficam mais baratos, sendo um fator entre
tantos outros que influenciam o desenvolvimento da balança comercial.
Dentro do contexto exposto acima, de tendência de intensificação da competição entre
portos, destaca-se a importância do custo portuário total. O custo portuário total
influencia fortemente o processo de captação de cargas normalmente destinadas a outros
portos públicos, ou terminais privativos fora da área do porto organizado, por um
determinado porto situado numa área de influência comum. O ambiente de disputa

inter-portuária"

I < .

-

encontrado principalmente entre os Portos de Santos, Sepetiba e

Rio de Janeiro para movimentação de contêineres e entre os Portos de Paranaguá, São
Francisco do Sul e Rio Grande para produtos agrícolas - força a redução do custo total,
realizada através da diminuição das tarifas pagas aos operadores e das taxas públicas
pagas as Administrações Portuárias. A busca por competitividade na disputa entre

'O

GEIPOT (2001) considera dois blocos de vantagens comparativas: Facilidade marítimas e terrestres (calado, no de

berços, no de terminais especializados, áreas de estocagem, acessos terrestres) e Administração Portuária (estruturas
enxutas e voltadas para o cliente portuário, atuação comercial, forte rnauketing, preservação do meio ambiente,
parcerias privadas e interface adequada com autoridades e sociedade)

portos depende, então, das ações realizadas pelos operadores e pelas administrações.
Aos primeiros cabe a redução dos custos de operação, investimentos em máquinas e
equipamentos e melhoria da capacidade gerencial.
comparativas, destacando-se: a manutenção

-

AS

segundas, a busca por vantagens

com possível aumento

-

do calado, a

melhoria dos acessos terrestres, a satisfação do cliente portuário e preservação do meio
ambiente. No entanto, os operadores privados só reagirão, reduzindo preços e realizando
investimentos, se submetidos a um ambiente competitivo. Portanto as administrações
também devem promover o aumento do número de terminais especializados dentro de
uma determinada região - desde que respeitadas as respectivas regras -, intensificando a
concorrência e forçando uma redução nas tarifas pagas aos operadores.
A redução de custos totais é apenas uma das conseqüências derivadas do novo modelo
portuário. A inserção do setor em um ambiente concorrencial o coloca frente as mesmas
forças competitivas encontradas em outros setores industriais. Além da rivalidade entre
os competidores existentes, comentada acima, o trabalho realizado pelo Banco Mundial

(WORLD BANK, 2001) ainda destaca quatro forças que interagem para modelar o
novo cenário, são elas: a ameaça de novos concorrentes, a ameaça de potenciais
substitutos, o poder de barganha dos usuários dos portos e o poder de barganha dos
fornecedores de serviços portuários. O trabalho citado ainda comenta os fatores que
interferem na definição da intensidade de cada uma das quatro forças, cujo resultado da
interação determinará o impacto em termos da necessidade de expansão, melhoria de
serviços, decisões sobre preços e outras ações de cunho gerencial.
Portos que possuem áreas de influência com superposições e a demanda por
movimentação de mercadorias provenientes de tais áreas são outros fatores que
influenciam substancialmente a força competitiva relacionada a rivalidade entre
competidores existentes. Uma determinada região que se insere em áreas de influência
de diferentes portos irá, sem dúvida, causar um acirramento da disputa por carga,
podendo levar a uma situação de concorrência predatória. Nesse cenário de intensa
competição, os portos são forçados a adotar posturas agressivas, chegando a praticar
preços que não cobrem os custos, com o objetivo de manter os usuários movimentando
cargas em suas instalações. Também deve ser considerada a possibilidade de que
investimentos em infra-estrutura portuária, realizados pelas administrações, tenham o

único objetivo de aumento de competitividade, sem que haja uma necessidade real
justificada pela demanda. Nesse caso, se não houver uma reação da demanda de acordo
com o esperado no momento da decisão pelos investimentos, as administrações podem
se colocar em situações financeiramente delicadas.

O entendimento das mudanças ocorridas e a capacidade de tomar decisões nesse novo
cenário é um desafio para as pessoas envolvidas com a administração de um porto.
Surge, então, a necessidade de estudar com a devida profundidade as necessidades dos
usuários dos portos, definindo estratégias que passem a considerar ações voltadas para a
satisfação dos clientes do porto, permitindo que sua participação no mercado seja
garantida, ou até mesmo ampliada.
3.3.1.1) O uso dos MPD e o processo de escolha entre portos concorrentes

No processo de escolha "inter-portuária" são os embarcadores de cargas que decidem
pelo porto onde serão realizadas as operações de embarqueldesembarque. Tais
embarcadores podem ser empresas importadoraslexportadores, empresas que optaram
pelo transporte de cabotagem ou empresas de logística. Considerando a variedade de
tipos de empresas embarcadoras de mercadorias somada a variedade de tamanhos e
características administrativas e operacionais de tais empresas, conclui-se que a escolha
por um porto é realizada em um ambiente extremamente heterogêneo. Essas diferenças
resultam em processos decisórios diferentes, onde variáveis diferentes são avaliadas
através de técnicas diferentes. A primeira motivação para o uso de MPD, nesse caso,
surge da necessidade de entender as particularidades de cada grupo relativamente
homogêneo de embarcadores; dessa forma diferentes agentes podem ser tratados
diferentemente, e ações no sentido de incremento de competitividade podem ser melhor
dirigidas. O uso de tais técnicas também é interessante para aprofundar o entendimento
do problema de escolha entre portos através da identificação de atributos determinantes
na decisão e de seus pesos relativos no processo. O modelo de escolha resultante
permite a análise do impacto na demanda devido a alterações nos níveis dos atributos.
Foram identificados na literatura alguns trabalhos que abordam o problema da escolha
entre portos. MURPHY et al. (1992) utiliza análise de variância e 'Yactor analysis"
para identificar diferenças de percepção de algumas variáveis entre embarcadores nos

EUA. VIEIRA (1996), SOUZA et. al. (2000) realizam um levantamento dos atributos
envolvidos na escolha entre portos catarinenses e calibram um modelo matemático que
determina o peso relativo de cada atributo considerado. Com isso é possível determinar
o market share de cada porto para a movimentação de um determinado produto;
também é possível variar as características (variando os níveis dos atributos) e verificar
o impacto na preferência dos usuários. GONZALES e GUALDA (2000) realizam um
levantamento dos principais atributos considerados na escolha por um porto para
movimentação de cargas conteinerizadas na área do complexo portuário de VitóriaíES.
Utilizam "jixtor analysis" para separar os atributos determinantes no processo de
escolha, visando a aplicação dos MPD.
3.3.2) Competição "intra-porto"

A competição entre terminais especializados dentro de um mesmo porto é um problema
recente e relativamente menos complicado do que a concorrência entre portos. Nesse
caso, terminais estão disputando cargas destinadas a um mesmo porto, o que significa
que a Administração Portuária não participa mais do problema, assumindo apenas o
papel de garantir a manutenção do ambiente concorrencial". É, portanto, um problema
exclusivo dos arrendatários dos terminais, que devem definir as suas estratégias
operacionais, gerenciais e comerciais com o objetivo de aumentar a sua participação na
divisão do mercado em questão.
No Brasil, o problema de escolha entre terminais dentro de um mesmo porto se
concentra no mercado de movimentação de contêineres, exclusivamente nos portos de
Santos e Rio de Janeiro. Nos portos brasileiros, devido as perspectivas de
conteinerização crescente de cargas no mundo todo e do esquema de operação das
linhas regulares, vários arrendamentos de terminais especializados em contêineres
foram realizados, embora somente os portos citados acima receberam mais de um
terminal desse tipo. O Porto de Santos dispõe, atualmente, das seguintes áreas para
operação com contêineres:

" A Administração Portuária pode, a seu critério, licitar áreas onde será movimentado o mesmo tipo de mercadoria.

No entanto, há restrição para que uma mesma empresa obtenha o arrendamento de mais de uma área destinada ê
movimentação da mesma mercadoria.

Tabela 4 - Terminais de contêineres no Porto de Santos

No de berços

Calado
Cais acostável
Área total de
amlazenagem

Rin ~ i i h a t ã n ( * ) TECONDI

Santas Rrasil

T-37

Rndrimar

2

5

2

2

13 m
510 m
366.000 m2

8a12m
1.110 m

10,5 nl
377 m

12 m
420 m

700 m

125.000 m2

50.331 m2

300.000 m2

170.000 m2

5 portêineres
1 mobile-crane 1 mobile-crane
(Post Panamax)
3 berços com
3 reachstakers 3 reachstakers
Equipamentos 1 1 reachstakers
portêiner
12 empilhadeiras 14 reachstakers 6 empilhadeiras 6 empilhadeiras
5 transtêineres

01(2 a
construir)
N/A

5 portêineres

N/A

('I O terminal Rio-Cubatão é privativo da Cosipa, localizado fora da área do porto organizado.

Fonte: BNDES (2000)

Percebe-se, analisando a Tabela 4, que as características de cada terminal são bastante
diferentes no que se refere a infra-estrutura e equipamentos disponíveis; o que conduz a
conclusão de que os terminais também apresentam diferenças significativas em seus
procedimentos operacionais, comerciais e gerenciais. Também pode ser observado que a
disputa por contêineres em Santos é muito acirrada, colocando em funcionamento os
mecanismos de mercado que tratam de ajustar os preços finais aos usuários. Com o
aumento da oferta de terminais, o preço pago pela movimentação de um contêiner tende
a diminuir até que uma situação de equilíbrio se configure. No entanto, caso não seja
confirmado o aumento esperado na movimentação de contêineres, o excesso de oferta
pode gerar um fenômeno conhecido como "concorrência predatória", onde o preço
cobrado se aproxima do custo marginal, acarretando situações de sub-investimento.
Nesse contexto, os terminais estariam condenados ao fracasso administrativo-financeiro
até que novas condições fossem estabelecidas, p.ex. a redução da oferta dos terminais,
conluio de empresas concorrentes ou a volta de um mercado com estrutura
monopolizada.
No Porto do Rio de Janeiro a disputa interna por contêineres se apresenta de forma mais
equilibrada, como pode ser observado na Tabela 5. Os terminais apresentam
características de infra-estrutura e equipamentos mais homogêneas, o que não significa
que a competição seja menos intensa. Indica, ao contrário, uma situação de competição
ainda mais acirrada, onde as pequenas diferenças relativas a métodos operacionais e

administrativos, estratégias de investimentos e comerciais são fundamentais na busca
por um aumento, ou simples manutenção, da participação no mercado.
Tabela 5 - Terminais de contêineres no Porto do Rio de Janeiro

No de bercos
Calado
Cais acostável
Área total
de
armazenagem
Equipamentos
--

Terminal 1
2
12 m
545 m

Multiterminais
2
12 m
533 m

155.000m2

167.500 ni2

2 portêineres
1 transtêiner
5 reachstakers
9 emuilhadeiras

1 portêiner
1 portêiner sobre pneus
6 reachstakers
5 emuilhadeiras

3.3.2.1) O uso dos MPD e o processo de escolha "intra-portuária

"

A análise do processo de escolha entre terminais de contêineres situados dentro de um
mesmo porto parte da identificação da influência dos agentes envolvidos (importadores
e exportadores, operadores portuários, companhias de navegação, empresas de logística)
nos dois diferentes mercados existentes - de serviços de armazenagem e de serviços de
cargddescarga no cais.
Normalmente, em operações de comércio exterior as mercadorias são negociadas com
base no preço F O B ' ~ ,o que significa que os importadores brasileiros são contratantes
de serviços de transporte internacional e o exportadores brasileiros não. Portanto, o
importador brasileiro define a companhia de navegação a ser contratada e o porto de
desembarque da carga. O exportador nacional define somente o porto onde a companhia
de navegação contratada pelo importador estrangeiro deverá embarcar a carga.
Os

importadores

e

exportadores

nacionais

escolhem

os

portos

de

embarqueldesembarque de acordo com os elementos citados no item 3.3.1. Já os
importadores também têm a responsabilidade pela escolha da companhia de navegação
a ser contratada, realizada de acordo com o que foi discutido no item 3.2. Além dos dois
processos de escolha citados acima

-

e comentados em seções anteriores

-

há os

' l ~ u a n d ouma mercadoria é negociada com preço FOB (free on board), o importador deve arcar com os custos de
transporte internacional.

processos de escolha realizados entre operadores que atuam dentro do mesmo porto,
para definição dos fornecedores de serviços de armazenagem e de cargddescarga.
No caso da importação, uma vez decidido o porto, a definição do terminal para
desembarque dos contêineres passa a ser uma decisão da companhia de navegação
contratada, que negocia diretamente, ou através de um consórcio (joint) que a
representa, com o terminal. São os amadores, portanto, os principais responsáveis pela
escolha do terminal onde serão realizadas operações de desembarque. Quando se trata
da armazenagem, a decisão volta para o dono da carga ou seu responsável, ou seja, os
importadores ou as empresas de logística; que podem escolher outro terminal. Desse
modo, um contêiner de importação pode ser descarregado em um determinado terminal
e ser armazenado em outro.
No caso da exportação novamente é a companhia de navegação
importador estrangeiro

-

-

escolhida pelo

que toma a decisão pela escolha do terminal para

movimentação das cargas, sendo que, nesse caso, a operação realizada é de embarque.

O terminal para armazenagem é escolhido pelo exportador, podendo ocorrer casos de
mudança de terminal entre a armazenagem e o embarque do contêiner.
Todos os processos de escolha citados acima são inter-relacionados, criando uma
complexa estrutura de escolhas onde fatores diretos e indiretos influenciam as decisões.
As empresas envolvidas com transferências internacionais de mercadorias através do
moda1 marítimo têm, portanto, a difícil tarefa de procurar entender as relações entre os
agentes envolvidos nos processos de escolha para que possam se posicionar
competitivamente no mercado.
No caso de competição entre terminais de contêineres é imprescindível a preocupação
com a satisfação dos clientes de terminais de contêineres, trazendo no âmbito dessas
preocupações, questões relacionadas com a qualidade dos serviços prestados e com o
atendimento das necessidades dos clientes. Para tanto é necessário que a estrutura do
processo de escolha de tais clientes seja compreendida, ou seja, a forma como são
avaliados os atributos determinantes na escolha e as possíveis diferenças de avaliação.
Dentro desse contexto é possível, através dos MPD, a construção de modelos de escolha
que possibilitam tal entendimento e que podem servir como instrumentos de apoio a

decisão na formulação de políticas de investimento e estratégias comerciais por parte
das empresas administradoras dos terminais.
Como não foi identificado na literatura nenhum material relativo ao processo de escolha
'<

intra-portuária", foram levantados através de pesquisas realizadas na internet, em

materiais promocionais e em conversas com pessoas diretamente envolvidas com o
mercado, fatores que possivelmente estariam influindo na escolha de um terminal para
cargaldescarga, apresentados abaixo:

-

Tarifa,
- Equipamentos,
- - Produtividade,
- Atracação direta 1 Tempo de
espera,
- Equipe
de
profissionais
qualificada e motivada,
- Investimento em tecnologia,
- Informações em tempo-real
sobre chegadas de navios e suas
cargas,
- Confiabilidade,
- SegurançdSistema de vigilância,
- Certificação de qualidade ISO,
- Terminal de vazios com serviços
de
armazenagem
e
reparos
(estruturais e de maquinário,
contêineres
tipo
"dry"
e
refrigerados),
- Armazenagem de contêineres de
exportação e importação e de cargas
soltas de importação,
- Estufagem e desova de
contêineres LCL,
- Fornecimento de energia elétrica
e monitoramento de contêineres
frigoríficos,

- Recebimento e entregas por
moda1 rodoviário e ferroviário
- Trânsito
aduaneiro
de
contêineres (DTA-S e DTA),
- Cobertura de seguro integral
para navio e mercadorias,
- Controle de cargas e contêineres
armazenados com moderno sistema
informatizado.
- Controle das operações do pátio
e do navio com utilização de sistema
informatizado,
- Separação e sequenciamento de
contêineres e cargas para embarque,
- Gerenciamento da operação
portuária de carga e descarga do
navio,
- Recebimento eletrônico do
"cargo plan",
- Transmissão ao Armador,
Agente e Terminais dos dados
relativos ao carregamento (bay plan,
etc.),
- EDI

Os fatores acima determinam o nível de serviço de um terminal de contêineres, embora
isso não signifique que esses elementos são determinantes na decisão de escolha. Para
saber quais são os elementos que influenciam mais significativamente o processo de
decisão é necessário realizar uma pesquisa com esse objetivo. Aos entrevistados seriam
feitas perguntas sobre a importância de cada elemento e, através de uma análise

estatística das importâncias atribuídas (GONZALES e GUALDA, 2000), é possível
determinar os atributos realmente determinantes no processo decisório em questão.
No entanto é possível destacar, preliminarmente, alguns atributos que sem dúvida
influenciam a decisão de escolha pelo terminal. São eles:

- Tarifa
- Tempo de espera
- Produtividade
- Qualidade do atendimento

-

Sistemas informatizados de gerenciamento da operação portuária e "cargo plan"

- Informações sobre a carga em tempo real

-

Terminal de vazios com serviço de reparos

- Seguro para navios e mercadorias

-

Conexão ferroviária

3.4) A VALIAÇÃO DO POTENCIAL COMPETITIVO DO TRANSPORTE DE

CARGAS PELO MODAL HIDRO VIÁRIO (INTERIOR E CABOTAGEM)
A distribuição da produção da economia brasileira, tanto aquela destinada ao consumo
interno como a que tem como destino os portos, sempre foi - e ainda é - extremamente
dependente do transporte rodoviário. A Tabela 6 confirma essa dependência, mostrando
que o modo de transporte rodoviário é responsável pela maioria absoluta da
movimentação de cargas no Brasil. No entanto, um exame mais cuidadoso indica que tal
modal tem diminuído sua participação na matriz de transportes nos últimos anos. Por
outro lado, o transporte aquaviário foi o modal que apresentou o maior crescimento, em
termos percentuais, de carga movimentada.
Tabela 6 -Evolução da matriz modal brasileira (%)

MODO DE
TRANSPORTE
Aéreo
Aquaviário
Dutoviário
Ferroviário
Rodoviário

TOTAL

1996

1997

100,OO

Fonte: GEIPOT (2001)

O crescimento da navegação de cabotagem é o que mais chama atenção: cresceu 275%
nos últimos três anos no Brasil. A cabotagem transportou na costa brasileira 64,3 mil
contêineres em 1999, número que praticamente quadruplicou com um salto para 240 mil
contêineres em 2001'~.Atualmente há duas empresas que oferecem serviços regulares
de transporte de contêineres na costa brasileira: a Docenave, atuando em parceria com a
Aliança Navegação, controlada pela alemã Hamburg Siid e a Mercosul Lines,
subsidiária da P&O Needlloyd.
Diante disso devem ser considerados alguns fatores que provavelmente contribuíram
para tal mudança. O mais importante deles se refere ao crescente interesse por soluções
eficientes de transporte, que surge como uma nova fronteira na redução de custos e
aumento da competitividade. Tal interesse provoca uma intensificação de esforços na

l3

Segundo a Centronave, entidade ligada aos armadores estrangeiros.

busca por melhores alternativas, que pode ser notado quando se observa que, nas
empresas, há gestores de distribuição mais capacitados para identificar através de
técnicas modernas, soluções de transporte que tomem o produto mais competitivo, seja
no mercado interno ou no externo. Como não há dúvida que para alguns tipos de carga e
distâncias muito grandes o transporte aquaviário toma-se extremamente competitivo,
provavelmente essas situações foram identificadas e houve migração de um modo de
transporte para outro. Além disso é importante destacar o papel da privatização dos
terminais, que obteve êxito no tocante a diminuição dos custos de movimentação
portuária, tornando o custo total de transporte aquaviário mais barato.
Considerando que 80% do PIB nacional concentra-se a 200 quilômetros da costa e que o
interior do Brasil é irrigado por uma extensão considerável de rios navegáveis durante
todo o ano, é possível prever um aumento ainda maior do uso do modal aquaviário na
transferência de mercadorias dentro do território nacional. No entanto, o cenário não é
de desenvolvimento isolado do modal, já que o transporte rodoviário deve continuar
exercendo um papel importante, integrando os modais e mantendo-se dominante em
pequenas distâncias. O transporte aquaviário, junto com o ferroviário, tem vocação para
grandes distâncias, mas devido a sua pouca flexibilidade de alcance geográfico, depende
do modal rodoviário para realizar as operações nas pontas. Portanto, operações
intermodais tendem a aparecer na medida que os modais hidroviário e ferroviário
crescem.

O desenvolvimento do transporte aquaviário de mercadorias em território nacional e sua
efetiva consolidação como uma alternativa ao transporte rodoviário tem um importante
obstáculo a ser vencido. Apesar de se mostrar mais competitivo em algumas situações
específicas e a capacidade de análise de alternativas ter melhorado muito, ainda há
muitas barreiras culturais e distorções de percepção a serem corrigidas, devido,
principalmente, a existência de uma cultura rodoviarista muito forte e ainda muito
presente nos ambientes de tomada de decisão das empresas usuárias de serviços de
transporte. Por isso torna-se relevante conhecer a forma como os decisores percebem o
modal aquaviário, pois desse modo é possível compreender como são avaliadas suas
características e como elas são comparadas com as características do modo rodoviário.
Com base nessas informações é possível realizar análises que considerem as distorções

corrigidas, e assim, promover investimentos no setor que não seriam possíveis caso
fossem consideradas as percepções viciadas pela cultura rodoviarista.

3.4.1) O uso de MPD na análise de demanda por transporte aquaviário de cargas
O desenvolvimento do transporte aquaviário de cargas não depende unicamente de suas
vantagens sobre os outros modais para se consolidar. Também é necessário que as
decisões de escolha, realizadas por usuários de serviços de transporte, considerem
adequadamente essas vantagens. Porém, enquanto tais decisões ainda não consideram as
possíveis vantagens do modal devido aos problemas do transporte marítimo - ampliados
na percepção do mercado -, não adianta tentar prever o comportamento dos usuários
através de técnicas que consideram um comportamento otimizado. Através do uso de
MPD é possível obter modelos de escolha que incorporam as percepções das várias
alternativas de transporte existentes para transferências domésticas de mercadorias,
permitindo previsões de participação modal mais próximas da realidade. Mais
importante que isso, podem ser identificadas as fontes geradoras das distorções de
percepção

-

em relação ao modal aquaviário

-

através da análise dos pesos relativos

estimados para cada atributo em cada modal, permitindo que ações destinadas a corrigir
tais percepções sejam planejadas.
Embora os MPD permitam tanto o estudo de situações de competição intermodal como
de situações de competição intramodal independentemente, fornecendo informações de
grande utilidade no estabelecimento de estratégias operacionais e comercias, é possível,
em um único estudo, reunir aspectos de ambas as situações competitivas expostas
acima. O uso de modelos hierarquizados, baseados em estrutura de árvore, comentados
no item 2.4.1, são úteis neste caso. No primeiro nível seriam analisadas as escolhas
intermodais, voltadas para comparação entre alternativas que envolvem diferentes
modais e, portanto, considerando variáveis mais abrangentes e relevantes em um
contexto de escolha modal. Se o entrevistado escolher o modal aquaviário ele entra no
segundo nível de análise, que diz respeito a detalhes mais específicos do modo de
transporte aquaviário.
Os principais atributos envolvidos em problemas de escolha modal foram abordados por
MCGINNIS (1989), que fez uma revisão de pesquisas empíricas na área de escolha em

transportes, identificando uma série de fatores que afetam o processo de escolha, entre
eles:

-

Tarifa

-

Confiabilidade

- Tempo total em trânsito

-

Baixa freqüência de perdas ou danos de cargas

-

Considerações sobre o mercado14

- Considerações sobre os transportadores15

l4

MCGINNIS (1989) identificou alguns termos relacionados com considerações sobre o mercado, incluindo a

competitividade do mercado, influências externas no mercado, reclamações dos usuários, mudanças nas necessidades
dos usuários, satisfação dos usuários, exigências dos usuários.
'j

MCGINNIS (1989) também identificou termos relacionados às considerações sobre os transportadores, entre eles:

capacidade de transportar cargas com tamanhos grandes e fora do padrão, saúde financeira da empresa, condições do
equipamento, reputação do transportador, disponibilidade de equipamentos.

3.5) A VALIA ÇÃO DO POTENCIAL COMPETITIVO DO TRANSPORTE

AQUA VIARIO URBANO DE PASSAGEIROS
A atual crise de mobilidade encontrada nas grandes cidades brasileiras indica a
necessidade urgente de pensar alternativas ao modelo auto-centrado de desenvolvimento
urbano, principalmente no que diz respeito a sistemas alternativos de transporte urbano
de passageiros. O volume de investimentos já realizados para sustentar o modelo de uso
individual do automóvel é espantosamente alto e se mostra insuficiente diante do caos
observado no trânsito dos principais aglomerados urbanos. Os novos investimentos a ser
realizados na construção de infra-estrutura rodoviária urbana (viadutos, vias expressas,
túneis, etc), não resolverão o problema crítico de mobilidade urbana, pois as taxas de
crescimento anual da frota de veículos nos principais centros é assustadora. Além disso
a qualidade do ar urbano está diretamente relacionada com o número de automóveis em
circulação nas ruas. Essas são questões cruciais sob o ponto d e vista do crescimento,
desenvolvimento e qualidade de vida do ambiente urbano. O crescimento dos grandes
centros urbanos parece inevitável, sobretudo ao considerarmos o caso brasileiro, onde as
grandes cidades (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades destino
da maior parte do fluxo migratório interno encontrado no Brasil) apresentam
crescimento bem acima das taxas consideradas vegetativas, ou seja, do crescimento
natural da população. Para que se garanta o desenvolvimento econômico dessas
crescentes aglomerações urbanas, é fundamental: 'permitir a mobilidade da população
(demanda de viagens) e proporcionar a acessibilidade (oferta de meios de transporte) ".

(RIBEIRO et al., 2000)
No entanto, o deslocamento no interior da malha urbana das médias e grandes cidades
brasileiras tem ficado mais complicado a cada ano que passa, devido a alguns fatores
como o crescimento da relação habitantes/veículos e o declínio do uso do transporte
público (Tabela 7 e Tabela 8).

I
1

Tabela 7 - Brasil - População e número de veículos, 1950 - 1995.

Ano

veículos(')

1995

25.336.260

População (milhões)
total
urbana
% urbana

152.374

120.350

Habiveículo

79

/

6

("inclui motocicletas
Fonte: Ministério dos Transportes (I970 e 1990) para dados de veículos e IBGE (1996) para dados de popiilação.

Tabela 8 - Declínio do uso de transporte público por Ônibus no Brasil (1995-1997)

I

Tipo de cidade

PassJano (milhões)
1995

Pass./ano (milhões)
1997

Redução (%)

I

Cidades médias(')

960

876

83

I

(1) 21 capitais
(2) 18 cidades médias
Fonte: Anuário Estatístico dos Transportes, ANTP (1997).

Tais fatores conduzem a uma situação de saturação do sistema viário existente, gerando
situações de congestionamentos crônicos que determinam o início de um círculo vicioso
(Figura 3).

Aumenta o númerü de
automóveis

Aumenta o
congestiomnto, a
polui+
e a ineficiência

IvIenos pessoas n m o
t m s o r t e público

1

-r-one
~ ú b meu
e ~
lento e menos c o n f i e 1

J

Usuários cativos (maiona)
sãü prejudicados

Figura 3 - Círculo vicioso do congestionamento e da ineficiência
Fonte: ANTP ( 1 997).

A tendência do crescimento da população urbana e da frota de veículos pode agravar
mais ainda a situação. Imaginando um crescimento anual de 2,5% da população urbana
e de 4% da frota de veículos, calcula-se que até o ano 2010 poderão ser acrescentados

54 milhões de habitantes e 20 milhões de veículos as áreas urbanas. O grande desafio é
como acomodar, com qualidade e eficiência, estes contingentes populacionais
adicionais e os deslocamentos que eles farão, considerando que o aumento da frota de
automóveis e seu uso crescente tende a agravar os problemas de congestionamento,
poluição e acidentes.

1995

1998

200 1

2004

2007

2010

p o p u l a ç ã o urbana -veículos

Figura 4 - Evolução da população urbana e número de veículos

Os problemas decorrentes da crise de mobilidade que afetam as grandes cidades podem
ser quantificados através do cálculo das deseconomias geradas. Segundo IPEAIANTP

(1998), que analisaram as deseconomias causadas por congestionamento crônico e suas
conseqüências em 10 cidades brasileiras, 316 milhões de horas (São Paulo) e 113
milhões de horas (Rio de Janeiro) são desperdiçadas em congestionamentos severos
(quando a capacidade da via é atingida). A redução de produtividade das atividades
urbanas, de acordo com o mesmo estudo, acarretam perdas que atingem a cifra de R$
450 milhões por ano. Caso as demais cidades médias e grandes brasileiras e as perdas
devidas aos acidentes de trânsito sejam incluídas, este valor sobe para a casa de vários
bilhões de reais por ano.

O problema da crise da mobilidade tem uma associação direta com o paradigma do uso
individual do automóvel. Portanto, para que tal paradigma seja quebrado, são
necessários investimentos na melhora do transporte público, principalmente na oferta de
serviços que estimulem a população deixar o carro em casa. Em grandes cidades
litorâneas como o Rio de Janeiro, o planejamento de sistemas de transporte aquaviário
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de maior abrangência significa, além de uma nova alternativa, um aumento da
capacidade do transporte público.
O maior problema relacionado a adoção do transporte aquaviário como alternativa de
transporte público urbano se refere ao tempo total de viagem. O barco é, de fato, um
veículo mais lento do que o automóvel. Além disso, por se tratar de uma alternativa
intermodal, ou seja, depende do modo rodoviário para fazer as ligações nas pontas, o
tempo total tende a aumentar devido aos tempos gastos nos transbordos. Como
contraponto há o fato de que a operação de um sistema de transporte aquaviário urbano
de passageiros está livre do problema dos congestionamentos citados acima, tornando o
modal extremamente competitivo

-

em termos de tempo de viagem

-

em situações

específicas. Embora, até recentemente, as embarcações com tecnologia suficiente para
operar com tempos de viagem competitivos fossem demasiadamente caras para operar
com tarifas competitivas, atualmente é possível - considerados os recentes avanços nas
tecnologias utilizadas em embarcações de transporte de passageiros

-

alcançar

velocidades de operação superiores a 30 nós a um custo bastante competitivo.
Observando o contexto acima exposto, é possível considerar a hipótese de que os
sistemas de transporte hidroviário em ambientes urbanos tendem a ganhar espaço como
alternativa de transporte público eficiente e competitivo. No entanto, alternativas de
transporte aquaviário urbano de passageiros não podem ser implantadas sem antes
conhecer o potencial de captação de demanda que tal modal possui.

3.5.1) O uso de MPD na análise da demanda por transporte aquaviário urbano de

passageiros
O caso do transporte aquaviário urbano de passageiros foi escolhido para a realização de
estudo de caso, onde será avaliada a demanda por um serviço hipotético através do uso
dos MPD. Tal escolha se deve as facilidades encontradas para a realização das
entrevistas utilizadas na coleta de dados para estimação de um modelo de escolha, que
serão detalhadas no próximo capítulo.
Na bibliografia revisada nenhum caso foi analisado através de MPD na área de
transporte aquaviário de passageiros, embora problemas tradicionalmente abordados em
pesquisa de transportes possam facilmente incorporar o modal aquaviário. Por exemplo,

problemas tradicionais de escolha moda1 no ambiente urbano podem considerar uma
alternativa aquaviária - no caso de cidades de permitam tal alternativa - como um modo
de transporte alternativo. A aplicação prática no presente trabalho se valeu das já
ressaltadas características dos métodos em questão para avaliar o potencial de uma
alternativa hipotética de transporte aquaviário frente a única alternativa de transporte
público existente.
Todas as questões relativas ao desenvolvimento completo de estudo de preferências
declaradas serão abordadas no próximo capítulo, entre elas:
a) definição do problema de escolha;
b) definição do modelo de escolha;
c) definição de atributos e níveis;
d) seleção da amostra;
e) desenvolvimento do projeto experimental e da entrevista;
f) estimação do modelo; e

g) aplicação dos resultados.

CAPÍTULO 4 - APLICAÇÁO DOS MÉTODOS DE PREFERENCIA
DECLARADA

Nos capítulos anteriores o trabalho foi realizado com o objetivo de: (a) identificar o
potencial de uso dos métodos de preferência declarada na área de transportes
aquaviários e (b) retratar as questões metodológicas que, segundo a revisão bibliográfica
realizada, requerem maior atenção do pesquisador disposto a desenvolver modelos de
escolha discreta baseados em dados de preferência declarada.
Neste capítulo será apresentada uma aplicação prática dos MPD em um problema de
escolha moda1 no transporte urbano de passageiros. Vale ressaltar que os resultados
obtidos nesse estudo de caso não têm a pretensão de serem conclusivos, pois as
características de serviço das alternativas apresentadas foram desenvolvidas para uma
aproximação inicial do problema e, também, porque a amostra utilizada não reúne as
características ideais. O único e simples objetivo é o desenvolvimento de uma aplicação
prática, indicando os pontos a serem abordados e a sequência de abordagem,
demonstrando a aplicação de técnicas e procedimentos que compõe os MPD.

O problema de escolha abordado pretende verificar a aceitação de uma alternativa
hipotética que combina o ônibus

-

tradicionalmente utilizado no transporte público

urbano - e uma embarcação. A alternativa interrnodal de transporte público urbano será
avaliada através da comparação com o modo atualmente existente.
Uma vez definido o problema geral de escolha surgiu a dificuldade de definir os
detalhes de localização específica do problema e da amostra p'ara que o problema fosse
melhor delineado. Um fator que influenciou na escolha do problema específico a ser
abordado foi a fase de coleta de dados. Nos MPD, os dados são coletados através de
entrevistas individuais, normalmente aplicadas por um gmpo de entrevistadores, como
foi observado no capítulo 11. Na impossibilidade de contar com um grupo de
entrevistadores, o problema foi direcionado a um ambiente mais adequado para a
atuação de um único pesquisador inexperiente. Optou-se, então, pelo estudo das viagens
urbanas com destino a Ilha do Fundão por motivos que serão descritos na seqüência.

A Ilha do Fundão, localizada na Baía de Guanabara, abriga a cidade universitária da
UFRJ, com diversos prédios destinados às mais variadas atividades acadêmicas (Figura

5). O acesso, a partir de serviços de transporte público, é realizado através de poucas
linhas de ônibus, que oferecem serviços que são motivos de reclamações constantes dos
usuários. Considerando que o acesso hidroviário é possível, foram entrevistadas pessoas
que usam o transporte público disponível (ônibus) para realizar as viagens diárias até
ilha. O fato do problema abordado se situar em um ambiente universitário, com
complicações referentes ao acesso a partir de transporte público, ajudou na hora das
entrevistas; os entrevistados se mostraram solidários com o pesquisador e dispostos a
responder sobre uma alternativa de transporte que poderia melhorar as condições de
acesso à ilha.

Figura 5 -Ilha do Funda0

Os dados desse exercício foram coletados com o objetivo de modelar o impacto da
implantação de linhas de transporte hidroviário na atual demanda das linhas de ônibus
que ligam a Ilha do Fundão com Niterói e a zona sul do Rio de Janeiro. Através desse
modelo também será possível avaliar os pesos relativos dos atributos considerados no
problema de escolha moda1 descrito acima, permitindo que os atributos mais
importantes em um processo de decisão como esse sejam identificados.

Tabela 9 - Número de alunos, técnicos-administrativos e docentes na Ilha do Fundão
"
L

CENTROS

1

alunos, alun@ -, alunos técnicos- '
docentes
homens mulheres
totaf
adminis$rativos
a
;
y.

.

1) CENTRO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA
1.1 ') Instituto de Matemática
11.2) Instituto de Física
11.3) Instituto de Química
.
11.4) Instituto de Geociênicas

75
972
349
239
468

I

1
1
1

I

12.1) Faculdade de Arauitetura e Urbanismo 1
12.2) ESCOLA DE BELAS ARTES
1
12.3) FACULDADE DE LETRAS
1
13) CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
13.1) Faculdade de Medicina
1
3.2) Faculdade de Odontologia
3.3) Faculdade de Farmácia
3.4) Escola de Enfermagem
3.5) Instituto de Ciências Biomédicas
3.6) Instituto de Microbiologia
3.7) Instituto de Nutrição
3.8) Escola de Educação Física e Desporto
3.9) Instituto de Biologia
14) CENTRO DE TECNOLOGIA
1
4.1) Escola de Engenharia
4.2) Escola de Química
15) COPPE
1

I

16) HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA

140
119
1113
1 84

-

1704 1
330
713
563
81
114
265
1435
666
1 - 1
2460
928
1 - 1

57
58
97
156
89
207
48
60
83
96
17
99
99
96
128
49
376

111 1
108 1
1188 1
4
1
1 420 1
68
50
82
95
63
38
88
75
1
4
1
233
62
( 1 7 7 1

-

I

2677

1

329
86
205
279

498
687
361

1
1
1

748
865
1624

1
1
1

1246
1552
1985

-

1

-

1

-

975
201
486
507
44
66
24 1
692
372

1

I
I

729 1
129
229
56
37
48
24
743
294
- 1
1770
549
- 1

I

51
84
126
78

1
1
1

I

-

-

690
379

I

I

1
1
1

I

I

1301
435
444
747

-

I

1
1
1

I
I

1
1
1

1

1

7) REITORIA
8) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
TOTAL

TOTAL G&X'

,-,,

1

8182
-

1

"

8789
;rr

2

16969

1

w

I

1

I

I

1
1

1

35

885

53

427

2

6280

2419

d639

1
1
1

1

"

Fonte: Prefeitura Universitária da UFRJ

4.1.2) Hipóteses
a) Todas as pessoas entrevistadas possuem o mesmo padrão cultural com relação ao
transporte hidroviário. Os entrevistados estão igualmente predispostos para a viagem
de barco;

b) Não são percebidas diferenças significativas quanto a avaliação dos parâmetros
envolvidos entre moradores de diversas regiões consideradas no modelo;

c) É possível modelar o comportamento de escolha entre o modal atualmente utilizado
e o modal hidroviário através dos parâmetros considerados e do uso das técnicas de
preferência declarada;
d) O comportamento de escolha modal pode ser modelado através do cálculo de
funções utilidades compostas da soma dos termos relativos a cada atributo (funções
utilidades aditivas e lineares);
e) Os níveis definidos são considerados representativos de possíveis situações reais.

4.2) O ENTENDIMENTO DO PROBLEMA DE ESCOLHA
Uma vez definido o problema de escolha a ser analisado, procura-se o entendimento
mais profundo dos fatores que afetam o comportamento e, conseqüentemente, as
decisões realizadas pelos agentes envolvidos.
Nesse trabalho, utilizou-se um procedimento para o entendimento do problema de
escolha composto de das seguintes etapas:
O

Estrutura conceitual

O

Definição de atributos e níveis
Seleção da amostra

4.2.1) Estrutura Conceitual
A estrutura do modelo de escolha deste trabalho é similar a estrutura do modelo de troca
modal proposto por BEN-AKIVA e MORIKAWA (1990). O modelo de troca modal
procura representar a decisão de mudar para uma nova alternativa ou continuar com a
alternativa existente. A escolha entre alternativas existentes é modelada através de
dados de preferência revelada e a intenção de troca por uma alternativa hipotética é
modelada através de preferências declaradas. Os detalhes teóricos da formulação do
modelo de troca modal já foram abordados na seção 2.5.2.3; não cabe repeti-los aqui.
O modelo de escolha neste trabalho pretende a representação de uma situação muito
parecida com a descrita acima. Os usuários de transporte público, que frequentam a ilha
do Fundão, escolherão se preferem continuar utilizando os serviços atualmente
disponíveis ou se preferem utilizar o serviço de transporte hidroviário apresentado.
4.2.1.1) O modelo de troca moda1 adaptado

A diferença percebida entre as duas formulações reside na oferta de alternativas
existentes. No modelo de BEN-AKIVA e MORIKAWA (1990), são consideradas
diversas alternativas existentes, entre as quais o usuário decide por uma. A aplicação
dos MPD realizada nesse trabalho possui uma particularidade: serão entrevistados

somente usuários de transporte público, que não têm opção; existem apenas três linhas
de ônibus servindo as regiões consideradas, uma para cada região.

O acesso a Ilha do Fundão, utilizando transporte público, é limitado a uma única linha
para as regiões consideradas no Rio de Janeiro (a linha 485

-

PenhaIPraça General

Osório - da companhia Breda) e a duas linhas que servem diferentes regiões de Niterói
(as linhas 998 e 996 da companhia 1001). Dessa forma, os usuários desses serviços os
usam por falta de opção alternativa de transporte público. Na época desse estudo, vans
começavam a perceber o potencial de captação de passageiros dessas linhas,
principalmente os passageiros de Niterói. No entanto, tratava-se de um serviço
incipiente, disponível somente nas horas de pico, de forma que não era considerada
como uma alternativa real às linhas oficiais existentes.

É importante lembrar que nesse trabalho serão entrevistados somente usuários de
transporte público, portanto não é necessária a obtenção de preferências reveladas para
representar as alternativas existentes, pois não há preferências, o indivíduo usa a
alternativa de transporte público disponível ou não usa. Nesse caso a simples
identificação dos valores individuais de cada atributo considerado é suficiente, a
comparação com a alternativa hidroviária pode ser realizada e o modelo pode ser
estimado.
Considerando as características acima comentadas, supõe-se que o processo.de análise
de escolha (Figura 6) é composto de três fases que definem a escolha final:
a) análise da atratividade do modal hidroviário; onde são avaliadas as características da
alternativa hidroviária e formada uma percepção sobre o modal, que será a base para
a definição da utilidade.
b) comparação com a alternativa existente; considerando que a utilidade da alternativa
existente já está definida, as utilidades de ambas as alternativas são comparadas.
c) escolha modal; é a fase onde a alternativa com a maior utilidade é escolhida através
de critérios individuais dos usuários.

Características da
aIternativa
hid roviána

GLdãl)
Atratividade

Ycatacteristicasda linha
Uno de barcosem operação
Yfrequência ("headway")
Yholários
Yconfiabilidade
Ybeneficios "on-boatd"
YposSbilidade de obter um
assento
Ytempo de viagem
YPWO
U"de4gn" da embarcação
~catacteristicasdosteminaisl
de embaqueldesembaque
Ylocalização dosteminais

Caractensticas da
a Itema tiva eistente
e informações
sobre o usuário
Ylocalmção resdencial
Ymodal atualmente utilizado
Ycaracteristicasdo modal
utilizado
Yvanáveis sócio-econômica$
Yacesso ao teminal
aquaviáno (tempo andando,
no de ônibus esperas tempc
de viagem)

Figura 6 - Estrutura Conceitual do Modelo de Escolha

Estará sendo considerado, portanto, um modelo de escolha binário, onde duas funções
utilidade devem ser definidas, a saber:
i)

Alternativa existente
EX

Ui

=

y.EX

+E;

EX

-

a *xi

EX

+E;

EX

para i = 1,...,I.

(1)

onde x, EX é o vetor dos atributos da alternativa existente i, a é o vetor dos coeficientes a
serem estimados e r , " , é o vetor dos erros randômicos da alternativa existente. Mas,
como não há escolhas a fazer entre alternativas existentes - por motivos já explicados
acima

-

é considerado que o vetor

existente se resume a:

ii)

Nova alternativa

é igual a zero. A utilidade da alternativa

onde xiNAé

O

vetor dos atributos da nova alternativa i,

serem estimados e .ciNAé

O

p é o vetor dos coeficientes a

vetor dos erros randômicos da nova alternativa, que devem

ser independentes e identicamentes distribuídos (IID).
O indicador de resposta de preferência declarada é dado por:

(

1, s e

d=

flA-W;
e

0, caso contrário

Através de entrevistas que permitem a identificação dos valores dos atributos da
alternativa existente, de um projeto experimental que varia com consistência estatística
os atributos e níveis da nova alternativa e de entrevistas que permitem a coleta de dados
de PD, é possível a estimação de um modelo logit binário como a seguir:

o que significa que um indivíduo n tem a probabilidade P,,(NA) de escolher a nova
alternativa (NA).
4.2.2) Atributos e níveis

Segundo MORIKAWA (1994), normalmente em análise de escolha modal são
considerados os atributos tempo efetivo de viagem, tempo no terminal, custo da viagem
e o número de transferências. BEN-AKIVA e LERMAN (1985) apresentam vários
exemplos de análise de escolha modal considerando tais atributos. Várias outras
referências também apresentam atributos relacionados ao tempo e custo da viagem para
problemas em transportes. Mesmo sem recorrer a bibliografia especializada em
modelagem de escolha em transportes, é possível identificar os atributos relevantes em
tal contexto, pois através da intuição

-

e um pouco de bom senso -, nota-se que os

processos de decisão de escolha são baseados na percepção do tempo e do custo das
viagens.
Não será necessário, portanto, utilizar-se dos métodos de determinação dos atributos
expostos no capítulo anterior, bastando recorrer ao senso comum sobre os atributos a
serem incluídos em um estudo de escolha modal. Neste trabalho serão considerados os
seguintes atributos - tanto para a alternativa existente como para a nova alternativa
EX
NA .
representando os vetores xi e xi .

-

- número de ônibus utilizados

-

tempo andando até o terminal

-

tempo de espera

- tempo de viagem
- custo (tarifa)
Serão utilizados três níveis para representar a variação dos atributos do modal
hidroviário, sendo suficiente, segundo Louviere (1988), para assegurar a qualidade
estatística da estimação

-

desde que o projeto experimental seja corretamente

desenvolvido.
Considera-se, portanto, que os respondentes estarão baseando a sua decisão de escolha
na comparação de duas alternativas; a alternativa ônibus e a alternativa combinada
barco-ônibus. A alternativa ônibus e a pernada rodoviária da alternativa barco-ônibus
possuem atributos que representam situações existentes, valores reais e conhecidos dos
respondentes, portanto não é necessária a definição de níveis para posterior utilização
em um delineamento experimental.
4.2.2.1) Atributos da alternativa ônibus

con = custo da alternativa ônibus;
non = número de ônibus utilizado para chegar ao destino final;

taon = tempo andando até o ponto de ônibus;
teon = tempo de espera do ônibus;
tvon = tempo de viagem de ônibus;
4.2.2.2) Atributos da alternativa barco-Ônibus

a) Pernada rodoviária
cat = custo da pernada rodoviária da alternativa barco-Ônibus;
nonat = número de ônibus utilizado para acessar o terminal hidroviário;
taat = tempo andando até o ponto de ônibus usado para acessar o terminal hidroviário;
teat = tempo de espera do ônibus usado para acessar o terminal hidroviário;
tvat = tempo de viagem de ônibus até o terminal hidroviário;
b) Pemada hidroviária
A pernada hidroviária da alternativa barco-ônibus é uma alternativa hipotética,
desconhecida dos respondentes. Será necessário a definição de níveis para cada atributo,
para que, através de um projeto experimental, o respondente possa comparar a situação
hipotética com a situação real e realizar a sua escolha.
hdy I = tempo de espera do barco - nível baixo;
hdy I1 = tempo de espera do barco - nível médio;
hdy I11 = tempo de espera do barco - nível alto;
tvb I = tempo de viagem do barco - nível baixo;
tvb I1 = tempo de viagem do barco - nível médio;
tvb I11 = tempo viagem do barco - nível alto;
pr I = custo da pernada hidroviária da alternativa barco-ônibus - nível baixo;

pr I1 = custo da pernada hidroviária da alternativa barco-ônibus - nível médio;
pr 111= custo da pernada hidroviária da alternativa barco-ônibus - nível alto.
Tabela 10 - Quadro resumo dos atributos e níveis

Alternativa

ônibus
pernada
rodoviária
I

barco-

número de Ônibus
utilizados

tempo andando
até o terminal

non

taon

I

taat

nonat

hidroviária

tvon

teon
I

I

teat

I

hdy I
hdyII
hdy III

custo da
alternativa

tempo de
viagem

tempo de
espera
I

I

tvat

1

tvb I
tvbII
tvb III

con
I

1

cal

I

1

pr I
pr II
pr III

I

-

4.2.3) Funções Utilidade (FU)
As funções utilidade das alternativas estão relacionadas a maneira como é entendido o
processo de escolha moda1 nesse trabalho. Assim sendo, as utilidades são representadas
por uma função aditiva e linear de parâmetros relacionados ao custo e ao tempo total de
deslocamento - que pode ser fragmentado em tempo andando, tempo de espera e tempo
efetivo de viagem.
4.2.3.1)FU da alternativa ônibus

UiEX

EX

=VJ~"+E,?'=~*X~

+E,

E
',

,

onde todos os elementos já foram definidos anteriormente.
4.2.3.2)FU da alternativa barco-ônibus
NA
NA
uiNA=y.
+Ei

onde:

V"

utilidade do barco;

V

O"'

V

O"'

= utilidade

*

= Pi cat

do ônibus utilizado para acessar o terminal hidroviário;

+ P2* nonat + ,O3 * taat + P, * teat + P, * tvat

(3)

Substituindo (2) e (3) em (I), temos a utilidade da alternativa barco-ônibus:

vb0= P, * cat + P2 * nonat + P3* taat + P, * teat
+ p, * tvat + y , * pr + y, * hdy + y 3 * tvb

(4)

Todos os elementos já foram definidos anteriormente.

4.2.4) Seleção da amostra
A alternativa barco-ônibus só pode ser considerada para um grupo de usuários cuja
localização residencial esteja dentro da área de influência do terminal hidroviário.
Portanto, a primeira medida com o objetivo de delimitar o alcance do estudo e definir
pessoas capazes de responder adequadamente a entrevista está na definição dos
terminais e suas áreas de influência.
Serão considerados cinco terminais hidroviários: Praça XV, Botafogo - para moradores
do Rio de Janeiro -, Centro-Barcas, Charitas e São Gonçalo -para moradores de Niterói
e São Gonçalo.

Figura 7 - Localização dos terminais

A amostra foi selecionada com base nas áreas de influência dos terminais hidroviários
considerados. Foram definidas as regiões do Rio que representam as áreas de
importância no estudo, eliminando as regiões onde a alternativa hidroviária não pode ser
considerada. No Rio de Janeiro a área de influência corresponde aos bairros: Centro e
suas imediações, Flamengo, Catete, Laranjeiras, Botafogo, Urca, Leme, Copacabana,
Ipanema, Leblon, Humaitá, Jardim Botânico, Gávea, Lagoa, São Conrado e começo da
Barra até o cruzamento da Av. das Américas com o canal de Marapendi. Não será
considerado o restante da Barra da Tijuca devido a influência da linha amarela. Tijuca,
Grajaú, Vila Isabel e regiões que ficam a oeste da região do centro não serão
consideradas, pois é mais fácil chegar a Ilha do Fundão do que aos terminais
hidroviários considerados. Em Niterói e São Gonçalo os moradores de todas as regiões
são considerados capazes de compreender e responder adequadamente a entrevista.
A diferença entre moradores do Rio e de Niterói será compensada no modelo através de
um questionário adaptativo, desenvolvido com base em um projeto experimental que
permite modificações nos níveis dos atributos; apresentando alternativas compatíveis
com a localização residencial do entrevistado.
Segundo as regras práticas já comentadas no item 2.4.3, o tamanho da amostra
necessário para estimar modelos de preferência declarada varia de 30 a 100
respondentes.
Neste trabalho foram entrevistadas 69 pessoas. Cada uma respondeu a nove situações de
escolha, totalizando 621 observações. Considerando os objetivos do estudo, o tamanho
da amostra é adequado. As principais características da amostra utilizada nesse trabalho
são apresentadas na Figura 8.

Localizações Residenciais

OOutros (Calcie, J . Botânico, Leblon, Flamcngo,
Tpanerna, Sta. Terua, Uma, Laranjciras)

Centros Acadêmicos
Enga naval

Fd EBA
O Arquitetura
Biologia
Medicina

O lnforrnática
Letras
OOutros

Sexo

Masculino

HFeminino

Faixas de idade

Figura 8 - Características estatísticas da amostra

4.3) COLETA DE DADOS
4.3.1) Desenvolvimento da entrevista

A entrevista para a coleta de dados foi desenvolvida considerando três partes
independentes:
a) Informações gerais para caracterização do respondente: localização residencial,
predisposição para o uso de transporte hidroviário, motivo da viagem, idade.
b) Identificação da situação atual de acesso a Ilha do Fundão e identificação das
condições de acesso ao terminal hidroviário hipotético: o número de ônibus, o custo,
o tempo de caminhada até o ponto do ônibus, o tempo de espera pelo ônibus e o
tempo de viagem de ônibus, escolha do terminal hidroviário mais acessível (Praça

XV, Botafogo, Centro-Barcas, Charitas ou São Gonçalo).
c) Preferências declaradas obtidas através de escolhas discretas realizadas a partir de
opções hipotéticas de transporte hidroviário

-

definidas a partir do projeto

experimental - e de características do sistema atualmente usado.
Como a alternativa hidroviária é uma alternativa inexistente para frequentadores da
região do estudo, foi considerado importante que alguns aspectos relacionados ao modal
fossem apresentados. Isso foi realizado antes da fase de obtenção de preferências
declaradas, onde cada entrevistado foi "apresentado" ao modal hidroviário, permitindo
que a atratividade do modal fosse avaliada preliminarmente. Os seguintes pontos foram
abordados nessa apresentação:
a) Confiabilidade do serviço:

- Não existe variação do tempo de viagem devido a congestionamentos.
- Tempo de espera máximo constante no terminal de embarque.

-

Elevada segurança pessoal e quanto a acidentes

b) Reduzido índice de poluição por passageiro

c) Garantia de viajar sentado de acordo com normas de segurança aplicadas ao setor
d) Viagem mais agradável do que a de ônibus.
e) Serviço de ligação entre os principais pontos da ilha do Fundão gratuito.

f) Localização dos terminais
4.3.2) Projeto experimental
As alternativas de transporte hidroviário foram obtidas através de um projeto
experimental que combina as variações dos níveis dos atributos. E importante que o
exercício de escolha definido apresente atributos independentes entre si. Caso não exista
independência pode não ser possível diferenciar o efeito de duas variáveis na escolha,
porque elas variam conjuntamente (o problema da colinearidade). Podemos estar
interessados, por exemplo, em analisar, na escolha moda1;o efeito isolado do tempo e
da tarifa paga, mas se na realidade os níveis tarifários são definidos a partir da distância,
então não é possível conhecer os efeitos isolados. Em PD as opções podem ser geradas
de forma a que as mudanças nos níveis tarifários e na distância sejam apresentadas aos
entrevistados independentemente entre si e, então, os efeitos isolados podem ser
estimados.
As escolhas serão realizadas com base em cartões apresentados aos respondentes. Cada
cartão apresentará uma combinação de níveis dos atributos preço, tempo de espera
("headway") e tempo de viagem, considerados para a pernada hidroviária da alternativa
barco-ônibus. A cada cartão apresentado o entrevistado responderá se optaria pela
alternativa apresentada ou se continuaria usando o sistema atual.

O projeto experimental considerou somente a variação dos atributos considerados na
alternativa hidroviária, uma vez que alternativa atual é fixa. O respondente estará
escolhendo entre uma alternativa hipotética hidroviária delineada parcialmente através
do projeto experimental e a alternativa rodoviária atual. Foram consideradas 9
alternativas combinando os atributos e níveis da alternativa hidroviária, portanto, cada
entrevistado responderá a nove perguntas do tipo: "Você opta pela nova opção com o
moda1 hidroviário ou continua usando somente ônibus?". A idéia é que a partir dessas

informações possa ser calibrado um modelo logit binomial que possa estimar os
parâmetros das funções utilidade consideradas.
O projeto experimental utilizado nesse trabalho foi obtido através do software SPEED,
da Hague Consulting. Dados os atributos e o número de níveis de cada atributo (cada
atributo foi considerado com três níveis de variação), a indicação de que não há
interações entre atributos e nem efeitos não-lineares, o software retoma um plano
ortogonal de efeitos principais apresentado na Tabela 11.
Tabela 11 - Plano experimental fracionado 33 (ortogonal de efeitos principais, obtido através do software
SPEED).

Alternativas

preço

tempo de
espera

tempo de
viagem

Onde I, I1 e I11 representam os níveis baixo, médio e alto respectivamente.
O próximo passo é a definição numérica dos níveis dos atributos. A Tabela 12 apresenta
os valores adotados para o preço:
Tabela 12 -Níveis do atributo preço

baixo

Preço (R$)
I médio

I

alto

A Tabela 13 apresenta os valores adotados para o tempo de espera:
Tabela 13 - Níveis do atributo tempo de espera

Tempo de espera (min.)
baixo I médio
1 alto
2
8
1 15 (

O tempo de viagem é função da distância percorrida a uma determinada velocidade.
Portanto, é necessário definir os níveis baixo, médio e alto para a velocidade para que os
valores de tempo de viagem possam ser calculados. As velocidades consideradas estão
na Tabela 14:

Tabela 14 - Valores definidos para a variável velocidade

Velocidade (nós)
alto
Baixo
médio
1O
2O
30

Os terminais hidroviários considerados têm distâncias distintas até a Ilha do Fundão, o
que significa que os tempos de viagem devem variar em função das distâncias e
velocidades consideradas. A Tabela 15 apresenta um resumo dos cálculos dos tempos
de viagem.
Tabela 15 - Cálculo dos tempos de viagem para cada região considerada.

Praça XV

Botafogo

Centro-Niterói São gonçalo

Charitas

Distância até a
ilha do Fundão
(Km)
Velocidades
consideradas
(nós)
Tempo de
y i a g e p (min.)

A Tabela 16 apresenta os valores adotados para o tempo de viagem:
Tabela 16 - Níveis do atributo tempo de viagem

I

Tempo de viagem (min.)
baixo médio alto
12
Praça XV
18
35
18
Botafoao
55
28
Centro-Niterói 1 13 1 20 1 39
São Gonçalo
21
42
14
26
53
Charitas
18

-

1

A Tabela 17 apresenta as alternativas definidas através do projeto experimental, seus
atributos e seus respectivos níveis:
Tabela 17 - Alternativas construídas através do projeto experimental
Alternativas

Preço
(R$)

Tempo de
espera (min.1 Praça XV

Tempo de viagem (min.)
Botafogo

CentroBarcas

Charitas

São

4.3.3) Aplicação das entrevistas
Após a abordagem inicial
questionário

-

-

que averiguou a disponibilidade para responder ao

e da verificação do enquadramento do entrevistado dentro das

localizações residenciais definidas na determinação da amostra; o questionário foi
aplicado. O entrevistado, então, respondia sobre as características da alternativa atual.
Depois foram apresentadas algumas opções de localização dos terminais hidroviários, o
entrevistado apontava a que mais lhe interessava e então respondia sobre os tempos de
caminhada até o ponto de ônibus, de espera por esse ônibus e de viagem. Feito isso
foram apresentados cartões que continham combinações de preço da pernada
hidroviária, do tempo de espera pelo barco e do tempo de viagem de barco (Figura 9).
Para cada cartão apresentado o entrevistado respondia se optaria pela alternativa com o
moda1 hidroviário ou continuaria utilizando a alternativa atual (ônibus).

I

Tarifa
R$1,20
Tempo de espera máximo no terminal
8 min.
Tempo de viagem
14 min.

Figura 9 -Exemplo de cartão utilizado na coleta de dados de PI

Para cada entrevistado foram apresentadas nove alternativas. (cartões), sendo obtidas
nove observações de escolha para cada entrevistado. Foram entrevistadas 69 pessoas,
totalizando 621 observações de escolha, o que significa que quantidade suficiente de
informações foram reunidas para estimar o modelo e realizar análises sobre os dados
coletados.

4.4) ANALISE DOS DADOS
Com base nas observações de características dos entrevistados e das escolhas realizadas
será estimado um modelo logit que fornecerá:
a) Importância relativa dos parâmetros considerados;
b) Modelo de previsão de probabilidades de escolha;
c) Cálculo de elasticidades;
d) Cálculo do valor do tempo de viagem.

4.4.1) Características do modelo
A variável tvb foi representada, para efeito da estimação dos parâmetros, através de
códigos. Foi a única variável que se julgou necessária tal codificação, pois um
mesmo nível representava diferentes valores em diferentes situações.
Como todas as variáveis do modelo estão relacionadas ao custo e ao tempo das
alternativas consideradas, é possível dizer que o sinal esperado das estimativas dos
parâmetros deverá ser negativo. Acredita-se, desse modo, que quando o preço ou o
tempo de viagem, ou de espera ou de acesso ao terminal, tornam-se maiores, a
utilidade diminui.

4.4.2) Resultados obtidos
Foram testadas diversas especificações de modelos, com o objetivo de obter a
especificação que apresentasse o melhor poder explicativo e a melhor capacidade de
previsão do modelo.
O primeiro modelo a apresentar resultados razoavelmente adequados considerava as
seguintes FU:

V o n= a , * con + a , * taon + a, * teon + a , * tvon
V"'

=

p, * cat + P2 * taat + p, * teat + P, * tvat + y , * pr + y , * hdy + y , * tvb

Onde:
con = custo da alternativa ônibus;
non = número de ônibus utilizado para chegar ao destino final;
taon = tempo andando até o ponto de ônibus;
teon = tempo de espera do ônibus;
tvon = tempo de viagem de ônibus;
cat = custo da pernada rodoviária da alternativa barco-ônibus;
nonat = número de ônibus utilizado para acessar o terminal hidroviário;
taat = tempo andando até o ponto de ônibus usado para acessar o terminal hidroviário;
teat = tempo de espera do ônibus usado para acessar o terminal hidroviário;
tvat = tempo de viagem de ônibus até o terminal hidroviário;
hdy I = tempo de espera do barco;
tvb = tempo de viagem do barco;
pr = custo da pernada hidroviária da alternativa barco-ônibus;
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18, apresentada abaixo:
Tabela 18 -Resultados do modelo escmodl0

(escmodl O)

Final value of Likelihood
= -252,6479
"Rho-Squared" w.r.t. Zero
= 0,4131
"Rho-Sauared" w.r.t. Constants = 0.4071

con

taon
teon
tvon
ca t
taat
teat
tvat
Pr
hdy
tvb

Estimate Std. Error
-0,295 0,272
-0,052 0,021
-0,055 0,015
-0,048
0,010
0,444
0,862
-0,008 0,035
0,024
0,038
-0,080
0,014
0,145
-1,626
-0,054 0,019
0,166
-1,764

As estimativas dos parâmetros ai, pi,

"

T Ratio

-1,100
-2,500
-3,600
-4,800
1,900
-0,200
0,600
-5,800
-11,200
-2,800
-1 0,600
*

P2, P3, associados as variáveis con, cat, taat e teat,

respectivamente, apresentaram problemas de sinais esperados trocados elou com o testet.

Na tentativa de conseguir um modelo melhor foram agregadas as variáveis taon e teon
da alternativa ônibus e taat e teat da alternativa barco-ônibus, pois as estimativas dos
parâmetros associados a elas apresentaram um valor pouco significante. Desse modo, o
segundo modelo estimado considerou as seguintes FU:

V'"

= a,

* con + a, * (taon + teon) + a , * tvon

V'' = p, * cat + P2 * (taat + teat) + p, * tvat + y, * pr + y, * hdy + y, * tvb
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19 -Resultados do modelo escrnod71

(escmod71)

Final value of Likelihood
= -252.9305
"Rho-Squared" w.r.t. Zero
= 0,4124
"Rho-Squared" w.r.t. Constants = 0,4065
Estimate Std. Error
a1 con
-0,380
0,247
a 2 taon+teon -0,053 0,013
-0,045
0,093
tvon
2 3
e
**0,044
h
cat
0,851
P2 taat+teat 0,005 0,028
-0,078
0,014
P3 tvat
-1,624
0,145
Y1
Pr
0,019
~2
hdy
-0,054
0,166
Y3
tvb
-1,762
c

8

4

O

'L,rlB,X,

.wX

V

A/

T Ratio
-1,500
-4,l O0
-4,900
1.900
0,200
-5,800
-1 1,200
-2,900
-10.600

*cujliUr/gw

9

As estimativas dos parâmetros ai, pi, P2, associados as variáveis con, cat e (taat+teat),
respectivamente, continuaram a apresentar os mesmos problemas de sinais esperados
trocados e/ou com o teste-t.
Para

melhor

avaliar

a importância

das variáveis,

estimou-se um

modelo

desconsiderando as variáveis que insistentemente apresentavam problemas, que é
descrito através das seguintes FU:

V o n= a , * taon + a , * teon + a, * tvon
V''

=

P, * tvat + y, * pr + y , * hdy + y , * tvb

Foram obtidos, então, os seguintes resultados, apresentados na Tabela 20:
Tabela 20 - Resultados do modelo escmod73

(escmod73)
Final value of Likelihood
"Rho-Squared" w.r.t. Zero
"Rho-Squared" w.r.t. Constants

ai
a2
a3

taon
teon
tvon

pl

tvat
Pr
hdy
t ~ b

YI
72
~3

Estimate Std. Error
-0,065
0,02
-0,072
0,01
-0,057
0,01
'.
* "
-0,076
-1,505
-0,042
-1,738

0,OI
0,13
0,02
0.16

-256.86
0,4033
0,3972

T Ratio
-3,60
-5,50
-7,40
-5,80
-1 1,30
-2,30
-1 0.6

Percebe-se, analisando os resultados acima, que as variáveis taon, teon, tvon, tvat, pv,

hdy e tvb são indispensáveis na formulação do modelo definitivo. A indicação é de que
há algum problema com alguma das variáveis restantes, que está afetando os resultados.
Na próxima tentativa foram incluídas novamente as variáveis con e cat e as variáveis
taat, teat, tvat foram agregadas com o objetivo de representar o tempo total gasto para
acessar o terminal aquaviário. As FU, realizadas as considerações acima, estão abaixo
representadas:
V

On

= a,

* con + a, * taon + a, * teon + a, * tvon

Tabela 21 -Resultados do modelo escmod75

(escmod75)
Final value of Likelihood
"Rho-Squared" w.r.t. Zero
"Rho-Squared" w.r.t. Constants
Estimate Errar
Std'
con
taon
teon
tvon

aI
a2
a3
a4
/H,fl#

s%
/.

W''#,#&~#

m

" r v-

6I
cat
P2 taat+teat+tvat
Y1

Pr

-0,374
-0,063
-0,062
-0,038
,a-#/!/R",v,./m4*
1,184
-0,060
-1,587

-256.304
0,405
0,399

T Ratio

Y2

hdy

Y3

tvb

-0,051
-1,736

0,019
0,164

-2,70
-10,60

Os resultados obtidos, apresentados Tabela 21, indicam novamente um problema de
sinal trocado para a variável cat. Essa variável representa o custo de acesso ao terminal
aquaviário, e a repetição dos problemas encontrados nas estimativas dos parâmetros de
tal variável sinalizam que possivelmente o custo de acesso ao terminal aquaviário não é
um fator relevante nas condições em que o processo de escolha

-

entre a alternativa

ônibus e a alternativa barco-ônibus - foi modelado nesse trabalho.
Para a próxima tentativa foram mantidas as características do modelo escmod75, mas
com a variável cat excluída. As FU resultantes da alteração descrita são as seguintes:
V o n= a , * con + a, * taon + a, * teon + a, * tvon

vbO= P, * (taat + teat + tvat) + y , * pr + y , * hdy + y3 * tvb
O modelo escmod76 foi o que mostrou os melhores resultados (apresentados na Tabela
22), todos os coeficientes estão com o sinal correto e se apresentaram significativos a

um nível de confiança de 95%, exceto a variável con que se mostrou significante a um
nível de 90%. A magnitude dos coeficientes aparentemente está correta. O p2 ficou
próximo de 40%, o que é considerado um bom ajuste para modelos de PD.
Tabela 22 - Resultados do modelo escrnod76

Estimate
con
a2
taon
a3
teon
a4
tvon
.
pl taat+teat+tvat
YI
Pr
a1

r*

..a.

c

Y2

hdy

Y3

tvb

-0,479
-0,078
-0,064
-0,042
-0,053
-1,461
-0,039
-1,712
" # * h

i r -

Std.
Error
0,251
0,019
0,015
0,008
.
0,011
0,131
0,018
0,162
W X *

r

T Ratio
-1,90
-4,20
-4,30
-5,OO
-5,OO
-1 1,20
-2,lo
-1 0.60
4

4.5) APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção serão utilizados os resultados, obtidos na seção anterior (4.4.2),na análise
do problema proposto. Primeiramente serão analisadas, simples e diretamente, as
estimativas dos parâmetros encontradas e as informações adquiridas no decorrer das
tentativas de se chegar a um modelo adequado. Feito isso, serão calculadas as
probabilidades de escolha das alternativas barco-ônibus consideradas no projeto
experimental, como exemplo de aplicação do modelo de previsão de probabilidades de
escolha. Considerando uma alternativa padrão, é possível definir uma curva
representativa da elasticidade preço-demanda para tal alternativa, o que será feito na
terceira parte dessa seção. Na última parte, finalizando a aplicação dos resultados, será
calculado o valor do tempo de viagem de barco.

4.5.1) Análise dos resultados
Os resultados apresentados na Tabela 22 estão reproduzidos nas equações abaixo:

V" = -0,053 * (taat

+ tear + tvat) - 1,461 * pr - 0,039 * hdy - 1,712 * tvb

V"" = -0,479 * con - 0,078 * taon - 0,064 * teon - 0,042 * tvon
Não deixando de considerar a forma como o processo de escolha foi modelado
especificamente para este trabalho, algumas observações gerais podem ser feitas:
a) Como já foi observado acima, a variável cat, relacionada ao custo de acesso ao
terminal aquaviário, foi retirada do modelo, pois foi considerado que ela não afeta a
decisão de escolha modal;
b) Na utilidade da alternativa barco-ônibus (P"),as variáveis relativas ao preço @r) e
tempo de viagem (tvb) da pernada aquaviária são dominantes em relação as outras
variáveis. Isso significa que o tempo de acesso ao terminal aquaviário, representado
pela variável agregada taat+teat+tvat, e o tempo de espera pelo barco (hdy), são
pouco importantes como definidores da preferência dos usuários por um ou outro
modal;

c) O tempo de acesso ao terminal aquaviário possui um peso maior que o tempo de
espera pelo barco;
d) Possivelmente as variáveis correspondentes ao acesso ao terminal hidroviário (taat,
teat, tvat) foram subestimadas no processo de definição das escolhas, pois os valores
das estimativas são muito baixos, sendo estatisticamente significantes somente
quando considerados de forma agregada.

4.5.2) Modelo de previsão de probabilidades de escolha
O modelo de previsão de probabilidades de escolhas é representado pela seguinte
expressão:

Para facilitar a obtenção dos valores das funções utilidade utilizadas para calcular P(bo),
é calculada a média das variáveis que não estão presentes no projeto experimental, que

são: con, taon, teon, tvon e variável agregada taat+teat+tvat. As distribuições dos
valores obtidos para essas variáveis podem ser observadas na Figura 10 e Figura 1 1.
A média dos valores das variáveis da FU das alternativas estão demonstradas na Tabela

Tabela 23 - Média das variações dos parârnetros das FU's

v%ria{ei!

con
taon
teon
tvon
taat+teat+tvat

~cf:dTas

R$ 1,61
7,84 min.
18,12 min.
47,90 min.
22,49 min.

Considerando os valores médios da Tabela 23 para as variáveis que não fizeram parte
do delineamento experimental, chega-se aos resultados de probabilidades demonstrados
na Tabela 24 para as opções de escolha determinadas no projeto experimental.
A Tabela 24 também mostra que as previsões de probabilidade P(bo) estimadas pelo
modelo se aproximam consideravelmente das probabilidades calculadas com os dados

obtidos nas entrevistas P'(bo). A Figura 12 ilustra melhor a relação entre os valores
previstos e reais.
Tempo andando (taon)

Custo da viagem de ônibus (con)

o

O

Respondentes

Respondentes

Tempo de espera (teon)

Tempo de viagem (tvon)

1

O

20

40

60

0

20

Respondentes

40

60

801

Respondentes

Figura 10 - Variações dos parâmetros da FU da alternativa ônibus
Tempo total de acesso ao terminal
hidroviário (taat+teat+tvat)

O

20

40

60

respondentes
1

I

Figura 11 -Variação do parâmetro (taat+teat+tvat) da FU da alternativa barco-Ônibus

Para avaliar a aderência dos dados previstos aos dados reais foi utilizado o teste

2.

Considerando os dados de probabilidade P(bo) e Pf(bo),obtém-se um valor x2 igual a 1.

O valor

2teórico para um nível de confiança de 95% é 2,73, o que significa que a

hipótese nula de que os valores previstos não diferem significativamente dos valores
reais pode ser acatada.

Tabela 24 - Probabilidades de escolha das alternativas barco-Ônibus do projeto experimental

corresponde aos níveis baixo. médio e alto respectivamente.
**As probabilidades de escolha P(bo) e P'fbo) correspondem a valores encontrados pelo modelo e a valores reais retirados da base
de dados, respectivamente.
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Figura 12 - Probabilidades de escolha reais e esperadas das alternativas barco-Ônibus do projeto experimental

4.5.3) Cálculo da elasticidade preço-demanda
É amplamente conhecido que a mudança no preço de um determinado produto/serviço

provoca mudanças nas quantidades procuradas. Nesta seção será analisado o grau em
que a quantidade demandada - representada aqui pela probabilidade de escolha derivada
do modelo de previsão de probabilidades de escolha - responde a uma variação nos
preços.

Foram calculadas as probabilidades de escolha das alternativas definidas no projeto
experimental para vários níveis de preço. A representação gráfica da distribuição do
conjunto de probabilidades é apresentada na Figura 13.
Na Figura 13 também está plotada uma reta, obtida através de um modelo de regressão
linear, representando o conjunto de pontos dispersos no gráfico. Considerando as
simplificações realizadas, pode-se dizer que a reta obtida representa, em termos gerais, a
curva de demanda pela alternativa aquaviária. Analisando as características da reta, é
possível afirmar que a elasticidade do conjunto de alternativas do projeto experimental é
igual a -0,445. Trata-se de uma aproximação, pois a curva de demanda não é uma reta
como foi considerado, e a elasticidade deve ser calculada para cada ponto da curva. No
entanto, considerou-se a reta como uma forma de representar, para este exemplo, o
conjunto de pontos que simulam a variação percentual da demanda em relação a
variações percentuais no preço, sendo razoável afirmar que para cada unidade
percentual de variação no preço cobrado para a viagem de barco, a probabilidade de
escolha da alternativa aquaviária varia aproximadamente 44,50 pontos percentuais.

alternativa l
alternativa 2
alternativa 3
alternativa 4
X

alternativa 5
alternativa 6

+

Prob. de escolha das alternativas do projeto
experimental

alternativa 7
alternativa 8
alternativa 9

-:-regressão
linear (preço =
4,393 - 4,209*P(bo))

Figura 13 - Elasticidade - preço da demanda

4.5.4) Cálculo do valor do tempo de viagem de barco

SENNA (1994, 1995) apresenta a seguinte expressão para calcular o valor do tempo:

onde:
VT é o valor do tempo;

a%T é a derivada parcial da utilidade em relação ao tempo;

auhC é a derivada parcial da utilidade em relação ao custo.
O valor monetário calculado para o tempo segundo demonstrado acima, corresponde ao
conceito microeconômico da taxa marginal de substituição ou taxa de substituição de
mercadorias. De acordo com esse conceito, as derivadas parciais correspondem as
utilidades marginais dos atributos considerados (tempo e custo). A função utilidade é
uma função ordinal e, portanto, a derivada parcial de tal função não deve ser dada uma
interpretação cardinal. Por isso, como a taxa marginal de substituição foi definida em
termos puramente ordinais (a partir da noção de curva de indiferença), não é
aconselhável utilizar interpretações cardinais dos valores obtidos.
Neste trabalho serão calculados o valor do tempo total da viagem de acesso ao terminal
aquaviário (V,,,,+,,,,+,,,,),

o valor do tempo de espera no terminal aquaviário (Vhdy)e

O

valor do tempo de viagem de barco (Vtvb),
referentes a alternativa bauco-ônibus; e o
valor do tempo andando até o ponto de ônibus (V,,,,), o valor do tempo de espera pelo
ônibus (V,,,,,) e o valor do tempo de viagem de ônibus (V,,,,,), referentes a alternativa
ônibus. Os valores calculados correspondem ao valor atribuído a mais uma unidade de
tempo, é a quantidade de dinheiro que o usuário trocaria por uma variação marginal nos
tempos considerados. Os valores estimados estão apresentados na Tabela 25.

Tabela 25 - Valores estimados dos tempo considerados nas alternativas barco-ônibus e ônibus

Alternativa barco-Ônibus
taat+teat+tvat

I
/aon

tvb

hdy
Alternativa ônibus
teon

I

I

1

tvon

I

Percebe-se, analisando a Tabela 25, que o valor do tempo de viagem de barco na
alternativa barco-ônibus (Vtvb)é maior do que o valor do tempo de viagem de ônibus na
alternativa ônibus (V,,,,). Isso significa que os entrevistados atribuem um valor maior à
viagem realizada pelo modo de transporte aquaviário, ou seja, o tempo de viagem
marginal tem um valor maior para a viagem de barco. Ao valor do tempo de espera no
terminal aquaviário (VIlLiV)
foi atribuído um valor bem menor do que ao valor do tempo
andando até o ponto de ônibus (V,,,,,) e o valor do tempo de espera pelo ônibus (V,,,,,),
indicando que a falta de confiabilidade do sistema atual representa um valor alto para o
usuário. Como contraponto, a confiabilidade do transporte aquaviário, representada
pelos valores fixos e confiáveis do tempo de espera no terminal aquaviário, indica que
tal variável representa um custo baixo para o usuário. O valor do tempo total da viagem
de acesso ao terminal aquaviário (V,,,,+,,,,+,,,,)

também representa um custo baixo para

o usuário, ou seja, o acesso por ônibus tem uma importância reduzida na alternativa
barco-Ônibus; o custo maior é atribuído a permanência a bordo da embarcação. Já na
alternativa ônibus, o tempo dentro do ônibus representa o menor custo, sendo o tempo
andando até o ponto (taon), aquele que o usuário pagaria o maior valor pela variação
marginal, seguido do tempo de espera pelo ônibus (teon).
Conclui-se esta seção observando que os valores apresentados são úteis para realizar
comparações entre eles, exclusivamente ordinais, com o objetivo de avaliar as variáveis
que representam maior valor ou menor valor para os entrevistados. Segundo o conceito
de taxa marginal de substituição, já comentado no início desta seção, não é
recomendável que os valores estimados sejam analisados em termos de seus valores
absolutos.

Os métodos de preferência declarada apresentados neste trabalho oferecem a
oportunidade de explorar mais detalhadamente os reflexos das mudanças na estrutura e
funcionamento dos mercados que compõe o setor de transportes aquaviários. Tais
métodos são propostos e revisados como alternativa para examinar, através de uma
abordagem comportamental, o nível e a extensão da competição em situações criadas a
partir das mudanças citadas acima.

A revisão do estado da arte dos MPD permitiu verificar que se trata de uma ferramenta
confiável, dado o grande número de trabalhos apresentando desenvolvimentos teóricos e
aplicações práticas, tanto na área de marketing como na área de pesquisa em
transportes. Também possibilitou entender a forma como são elaborados estudos com
dados de preferência declarada, a seqüência de abordagem e o papel das principais
técnicas e teorias utilizadas. A consolidação do uso de dados de escolha discreta para de
estimação de modelos Logit, o desenvolvimento de procedimentos para obtenção de
projetos experimentais

-

baseados em escolha - melhores e mais eficientes, o uso de

modelos híbridos que permitem a utilização de questionários adaptativos, a combinação
de dados de preferência declarada e preferência revelada; são as preocupações mais
recentes com relação ao aperfeiçoamento dos MPD identificadas na literatura
especializada.

A análise das características de alguns problemas de competição no setor indicaram que
há uma demanda potencial pela utilização de modelos comportamentais, principalmente

no sentido de ampliar o conhecimento do comportamento dos diversos agentes
envolvidos nos processos de escolha. Nesse sentido, os MPD podem ser efetivamente
utilizados no desenvolvimento das aplicações propostas no capítulo 3. Além disso, para
analisar o potencial de aplicação dos MPD no setor foram estudadas as estruturas
básicas de funcionamento de alguns mercados específicos, possibilitando a confirmação
da hipótese - assumida neste trabalho - da ocorrência de mudanças, geradas a partir do
emprego de novas tecnologias e de novas características regulatórias.
Na aplicação prática foi possível verificar que os MPD permitem a estimação de
modelos de previsão de escolha que reproduzem adequadamente o comportamento real

de escolha. Além disso, permitem o cálculo da elasticidade preço-demanda e de taxas
marginais de substituição dos atributos considerados na análise. Com esses resultados,
os processos de tomada de decisões estratégicas e de investimento contam com um
aumento considerável da capacidade de análise e entendimento do comportamento de
agentes relevantes na determinação da demanda por um produto/serviço. Os resultados
do modelo estimado indicaram que a alternativa hipotética barco-ônibus apresentada
aos entrevistados obteve boa aceitação, principalmente quando o preço oferecido era
compatível com o preço do ônibus. Percebeu-se que o tempo de viagem de barco é
extremamente relevante sob o ponto de vista dos indivíduos considerados na amostra.
Quando são analisados os resultados da alternativa ônibus, é possível perceber que os
tempos de acesso e de espera são mais importantes que o tempo de viagem
propriamente dito, e que o custo é significativamente mais relevante que os tempos.
Sendo este trabalho um passo inicial na utilização dos MPD no setor de transportes
aquaviários, há algumas recomendações a serem feitas para futuros trabalhos:

- o uso de dados de preferência revelada na estimação de modelos combinados,
utilizando os recentes avanços nas técnicas que permitem que essa combinação seja
adequadamente realizada;

-

o uso de computadores (computadores portáteis ou internet) para aplicação de

questionários adaptativos, que têm a capacidade de obter informações mais ricas;

- o desenvolvimento de projetos experimentais baseados em critérios de otimização
de indicadores de eficiência.
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