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Resumo 

A Gestão de Receitas é o conjunto de estratégias e táticas utilizadas pelas empresas para gerir de 

forma científica a procura pelos seus produtos, e envolve decisões de três tipos: decisões estruturais, 

e.g., que formato(s) de venda e que mecanismos de segmentação usar; decisões baseadas em 

quantidades, e.g., como alocar a produção ou capacidade aos diferentes segmentos ou produtos; e 

decisões baseadas nos preços, e.g., como definir preços fixos, preços a oferecer. 

Este trabalho foca-se na aplicação da Gestão de Receitas baseada em quantidades ao sector 

ferroviário. Especificamente, são estudados os ganhos que um operador ferroviário de passageiros 

poderia conseguir através da aplicação de limites na venda de bilhetes (booking limits) em vez de 

uma política do tipo first-come-first-served. 

Foram estabelecidos cinco modelos de controlo de capacidade em redes que calculam a quantidade 

de lugares a reservar para cada par origem-destino (OD) e classe. Quatro desses modelos 

correspondem a uma abordagem determinística da procura, considerando o respetivo valor médio 

para cada par OD, e o outro é estocástico e tem em conta a natureza probabilística da procura.  

Os modelos determinísticos são usados num caso prático (inspirado nos comboios Alfa Pendular da 

CP, o principal operador ferroviário de passageiros em Portugal), considerando as diferentes épocas 

do ano e dias da semana, sendo avaliada a receita adicional esperada que resultaria da aplicação de 

limites à venda de bilhetes. 

Os resultados obtidos fornecem indicações claras sobre as vantagens, mas também sobre as 

limitações, da aplicação das técnicas de Gestão de Receitas em análise. 
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Abstract 

Revenue management is the collection of strategies and tactics that companies use to scientifically 

manage the demand for their products, and involves three types of decisions: structural, e.g., which 

selling format and segmentation mechanisms to use; quantity-based, e.g., how to allocate output or 

capacity to different segments or products; and price-based, e.g., how to set posted prices, individual-

offer prices, and reserve prices. 

In this paper, the focus is on quantity-based revenue management in the railway industry. Specifically, 

we describe a study carried out to assess the possible gains that a rail operator could make by 

applying booking limits instead of the current first-come-first-served (FCFS) policy.  

Five network capacity control optimization models to calculate the booking limits to apply to each OD 

pair and class were developed. We have worked on four deterministic models, considering the mean 

trip demand for each OD-pair and in one stochastic model that takes into account the probabilistic 

nature of demand.  

Finally, it is studied the application of the deterministic models to the Alfa Pendular  trains of CP, the 

leading passenger railway company in Portugal, considering the different seasons of the year and 

days of the week, and the evaluation of the additional revenues that CP could expect from applying 

booking limits to ticket sales. 

The results obtained so far provide clear indications on the advantages, but also on the limitations, of 

the revenue management technique under assessment.  

 

 

Key-words 

revenue management, yield management, network models, quantity based model, rail transport, 

optimization model 
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1 Introdução 

 Enquadramento 

A gestão de receitas (revenue management em inglês) envolve a aplicação de técnicas quantitativas 

para aumentar os lucros através do controlo de preços e da disponibilidade de produtos que provêm 

de recursos escassos. Para o caso concreto das empresas de transportes os produtos são bilhetes e 

os recursos são lugares de viagem. 

A ideia subjacente à gestão de receitas é tão antiga como os próprios negócios e empresas. Ao longo 

dos tempos, todos os vendedores se confrontaram com decisões de gestão de receitas: que preço 

pedir, que ofertas aceitar, quando fazer desconto, quando retirar um produto do mercado para o 

vender mais tarde? Em termos de teorias económicas e de uma forma geral também a ideia de 

maximização de lucros não é nova. 

O que é novo na gestão de receitas não são as decisões de gestão da procura em si, mas sim o 

modo como essas decisões são tomadas. A verdadeira inovação que a gestão de receitas nos trouxe 

foi a abordagem tecnologicamente sofisticada, detalhada e intensamente operacional para a tomada 

destas decisões. Esta nova abordagem é conduzida por duas forças complementares: a inovação 

científica nas áreas da economia, estatística e investigação operacional, que permite a modelação da 

procura e das condições económicas, a introdução da incerteza enfrentada pelos decisores, 

estimativas e previsões das respostas dos mercados, cálculo de soluções ótimas para problemas 

complexos, por um lado, e por outro lado, os avanços das tecnologias de informação que possibilitam 

a automatização de ações, armazenamento de grande quantidade de dados, execução rápida de 

algoritmos complexos e a implementação e monitorização das decisões pormenorizadas de gestão. A 

combinação da ciência e tecnologia permite uma nova abordagem à tomada de decisões pois 

viabiliza o tratamento de problemas de tão grande escala e complexidade que seriam impossíveis de 

resolver manualmente, possibilitando que as decisões tomadas sejam de melhor qualidade.     

Provavelmente a aplicação mais conhecida da gestão de receitas e sobre a qual se tem feito mais 

pesquisa corresponde ao sector do transporte aéreo de passageiros, onde os produtos são bilhetes e 

os recursos são lugares de viagem. Devido aos muitos sucessos de aplicação, este tema tem 

recebido uma grande atenção nos últimos anos, quer por parte das empresas, quer por parte das 

universidades. O transporte ferroviário de passageiros tem semelhanças com o transporte aéreo, mas 

também algumas diferenças: os serviços são, regra geral, mais frequentes; existem mais clientes que 

compram a viagem no próprio dia; e existem múltiplos troços (legs) que partilham os mesmos 

recursos. Em ambos os casos, o objetivo é decidir que ofertas de compra aceitar ou rejeitar de forma 

a maximizar a receita. 
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 Objetivos e Motivação 

O objetivo deste trabalho prende-se com o estudo da gestão de receitas no transporte ferroviário. 

Este assunto tem sido amplamente estudado durante as últimas décadas, em campos como o 

transporte aéreo ou a indústria hoteleira, no entanto, o estudo da sua utilização em empresas de 

transporte ferroviário, quer de passageiros quer de mercadorias, tem sido, de certa forma, 

negligenciado. Esse estudo necessita de ser feito tanto mais que o transporte ferroviário necessita de 

se tornar economicamente mais competitivo para fazer face à conveniência do transporte individual 

ou às elevadas velocidades do transporte aéreo.  

Pelas características próprias da ferrovia, os problemas põem-se normalmente ao nível da rede e não 

apenas de um troço. Ao contrário do que acontece habitualmente numa viagem de avião, uma 

viagem de comboio permite o embarque e desembarque de passageiros em estações intermédias e 

assim haverá passageiros para diferentes pares OD a viajar no mesmo veículo. Por esta razão, as 

viagens de comboio processam-se em rede, ramificada ou não, e o objetivo será a maximização da 

receita para o conjunto da rede e não de apenas um troço, como acontece na maioria dos problemas 

relacionados com a aviação, o que torna os problemas mais complexos. 

Por outro lado, existem dois tipos de abordagem de gestão de receitas, uma baseada nos preços e 

outra em quantidades. No caso da realidade portuguesa, aquela que seria mais natural e mais viável 

de implementar, e que é também a que mais se verifica ser aplicada nas companhias ferroviárias, é a 

segunda, ou seja, tentar aumentar a receita através da gestão dos lugares a disponibilizar para cada 

tipo de viagem (par OD). 

Assim, o problema sobre o qual nos debruçamos e para o qual propomos cinco diferentes modelos – 

quatro modelos determinísticos e um modelo estocástico – é a gestão de receitas em redes de 

transporte baseada em quantidades. Considera-se que este tema está estudado de forma insuficiente 

pelo que haverá ainda um grande trabalho a fazer e uma larga margem de progressão para os quais 

se pretende contribuir com a presente dissertação.  

 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está organizado em seis capítulos sendo o primeiro (este capítulo) o de introdução, 

onde se faz a apresentação e enquadramento do tema e se descrevem os objetivos, motivação e a 

estrutura da presente dissertação.  

No segundo capítulo é apresentada a história da gestão de receitas bem como uma breve evolução 

da investigação com ela relacionada.  

O terceiro capítulo aborda os conceitos fundamentais da gestão de receitas, nomeadamente o tipo de 

decisões que lhe estão associadas, as aplicações do tema, as componentes de um sistema de 

gestão de receitas e a forma de medir a sua eficácia. São também apresentados os principais tipos 

de modelos de gestão de receitas, nomeadamente modelos baseados no preço (price-based) e 
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modelos baseados em quantidades (quantity-based), e finalmente é referida a aplicação do tema à 

indústria do transporte ferroviário. Neste âmbito é ainda realizada uma revisão da literatura sobre o 

tema da gestão de receitas baseada em quantidades e aplicada ao transporte ferroviário de 

passageiros. 

O quarto capítulo dedica-se à descrição dos modelos de controlo de capacidade em redes que foram 

desenvolvidos neste trabalho. Em primeiro lugar desenvolvem-se os modelos determinísticos, que 

consideram que a procura é uma variável conhecida, para uma e duas classes de tarifa. Em segundo 

lugar, parte-se para uma abordagem mais complexa, que considera a natureza probabilística da 

procura e desenvolve-se um modelo estocásticos para uma classe.  

No capítulo seguinte, apresentam-se exemplos de aplicação dos modelos descritos no capítulo 

anterior ao caso do transporte ferroviário inspirados na realidade portuguesa (comboios Alfa 

Pendular), e analisam-se e discutem-se os resultados. 

Finalmente, retiram-se algumas conclusões no sexto capítulo apresentando possíveis futuros 

caminhos a explorar, discutindo-se pressupostos e analisando-se resultados. 
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2 História da Gestão de Receitas 

De uma perspetiva histórica, o interesse em práticas de gestão de receitas começou com a 

investigação pioneira de Rothstein (1971, 1974) e Littlewood (1972) aplicada à aviação e à hotelaria 

(overbooking). Contudo, provavelmente, só depois dos trabalhos de Belobaba (1987, 1989) e do 

sucesso da American Airlines é que o interesse no tema ganhou fôlego. O caso da aviação 

proporcionou aos investigadores provas do enorme impacto que a aplicação de técnicas de gestão de 

receitas pode ter na operação de uma empresa. 

Existem poucas práticas empresariais que tenham a sua origem tão intimamente relacionada com um 

único sector de atividade como a gestão de receitas tem com o setor do transporte aéreo de 

passageiros (van Rysin & Talluri, 2005). 

Até 1978, o mercado do transporte aéreo de passageiros nos EUA era extremamente regulado: tanto 

horários como tarifas eram fortemente controladas pela Civil Aeronautics Board, e os preços eram 

mantidos suficientemente altos de modo a garantir um lucro razoável para as companhias aéreas 

(Phillips, 2005). 

Em 1978, o Congresso aprovou a desregulação do mercado aéreo dos EUA eliminando as restrições 

aos voos domésticos e a novos serviços, bem como toda a regulação de preços. Este ato, que 

provocou um choque no sector cujas consequências ainda hoje se sentem, teve como principal 

objetivo estimular e encorajar novas empresas a entrar no negócio do transporte aéreo de 

passageiros. 

Entraram no mercado novas companhias low-cost e charter, que, devido aos seus baixos custos 

operacionais – menores custos com pessoal, operação mais simples, viagens sem “extras” – 

conseguiram baixar os preços substancialmente face às grandes companhias aéreas. 

Uma das primeiras novas companhias a surgir após a desregulação foi a PeopleExpress. O facto de 

os seus trabalhadores não serem sindicalizados e de oferecer um serviço básico onde o passageiro 

pagava por “extras” como refeições a bordo e transporte de bagagem, resultou em custos 

significativamente mais baixos do que os das companhias tradicionais (as que então existiam no 

mercado). Desta forma, a PeopleExpress conseguiu oferecer preços 50% a 70% abaixo dos 

praticados por essas companhias e encher aeronaves de passageiros de um segmento de mercado 

até aí esquecido: estudantes e turistas de classe média que eram induzidos a viajar devido aos 

baixos preços. Assim, a PeopleExpress começou o seu negócio explorando mercados nessa altura 

não servidos, onde a concorrência era essencialmente com o carro ou autocarro, e teve um enorme 

crescimento. Foi quando começou a entrar no mercado das grandes companhias que estas se viram 

forçadas a agir. No entanto se baixassem os preços para competir com as novas companhias não 

conseguiriam cobrir os custos e se não baixassem os preços a maioria dos passageiros migraria para 

as companhias mais baratas. Além disso, num mercado desregulado, nada impedia as novas 

empresas de se expandirem para todo o mercado.   
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As antigas companhias aéreas pareciam condenadas. Porém, o CEO da American Airlines, Robert 

Crandall, preparou um contra-ataque após ter reconhecido que, de facto, a sua empresa produzia 

lugares a um custo marginal próximo de zero uma vez que a maioria dos custos de um voo são fixos 

– custos com capital, salários, combustível. Era possível competir com as novas empresas fazendo 

uso dos lugares excedentários (não ocupados): a sua empresa iria competir nos baixos preços ao 

mesmo tempo que iria vender lugares a preços mais elevados. Todavia, era necessário garantir que 

os clientes que compravam a tarifa mais elevada não iriam migrar para os lugares mais baratos.  

Em 1985, a American Airlines anunciou a sua política Ultimate Super Saver Fares que igualava as 

tarifas da PeopleExpress com duas diferenças: para um passageiro aceder a uma tarifa com 

desconto teria que reservar o seu lugar com pelo menos duas semanas de antecedência e passar a 

noite de sábado no seu destino; e o número de lugares com desconto também era limitado de modo a 

garantir que sobravam lugares para os passageiros que reservavam com menor antecedência e que 

pagavam um preço mais elevado. Na PeopleExpress todos os passageiros pagavam o preço mais 

baixo. As restrições da estratégia da American Airlines asseguravam que a maioria dos passageiros 

que comprava a tarifa mais baixa viajava em lazer e correspondia a passageiros com maior 

sensibilidade ao preço e disponibilidade de reservar com antecedência, enquanto os passageiros que 

compravam mais tarde, a uma tarifa sem desconto, viajavam em negócios, eram menos sensíveis ao 

preço e necessitavam de reservar em cima da hora. Todos os passageiros preferiam o serviço 

superior da American Airlines.  

Apesar de inicialmente a American Airlines estabelecer uma proporção fixa de lugares com desconto, 

à medida que foi ganhando experiência, percebeu que nem todos os voos eram iguais e voos em 

diferentes dias, a diferentes horas, tinham diferentes padrões de procura e adaptou a sua oferta a 

essa dinâmica. 

O que a American Airlines conseguiu fazer foi segmentar a procura entre passageiros a viajar em 

lazer e em negócios, e usar a diferenciação de preços para atacar o seu concorrente. 

O impacto destas medidas foi tal que em apenas três meses a PeopleExpress enfrentava dificuldades 

e oito meses depois estava praticamente na bancarrota. O seu CEO, Donald Burr, pôs as culpas na 

capacidade superior que a American Airlines teve de implementar uma política de gestão de receitas 

(na altura designada por yield management): “We were a vibrant, profitable company from 1981 to 

1985, and then we tipped right over into losing $50 million a month. We were still the same company. 

What changed was American’s ability to do widespread yield management in every one of our 

markets…. We did a lot of things right. But we didn’t get our hands around the yield management and 

the automation issue.… [If I were to do it again,] the number one priority on my list every day would be 

to see that my people got the best information technology tools. In my view, that’s what drives airline 

revenues today more than any other factor – more than service, more than planes, more than routes.” 

Em 1991, a equipa que desenvolveu o sistema da American Airlines, ganhou o Edelman Prize para a 

melhor aplicação de investigação operacional. 
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Este caso de sucesso inspirou outras grandes companhias aéreas nos EUA a desenvolverem os seus 

próprios sistemas de gestão de receitas, e foram investidos milhões de dólares no desenvolvimento 

de sistemas informáticos com este propósito. Também na Europa, à medida que o mercado ia sendo 

desregulado, as companhias aéreas começaram a adotar sistemas de gestão de receitas. Seguiram-

se a indústria hoteleira, de rent-a-car, de cruzeiros, de comboios de passageiros e vários modos de 

transporte de mercadorias, e, mais recentemente, vários tipos de comércio de retalho. Atualmente, 

em muitos destes sectores, continua a apostar-se na investigação e desenvolvimento em gestão de 

receitas. 

Em termos de investigação sobre este tema, tem-se observado um interesse exponencial e o número 

de artigos publicados tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Uma pesquisa na Web of Science 

com as palavras-chave “revenue management” OR “yield management” indica existirem 1.406 artigos 

que incluem aquelas palavras-chave no resumo (ver Figura 1), a maioria dos quais, mais de metade, 

com ao menos um autor com endereço nos EUA (e 7 com ao menos um autor com endereço em 

Portugal). Sobre o tema específico da gestão de receitas em redes a mesma pesquisa devolve 

apenas 251 artigos (ver Figura 2).  

 

Figura 1 – Resultados da pesquisa de artigos sobre gestão de receitas na Web of Science 

 

Figura 2 - Pesquisa de artigos sobre gestão de receitas em redes de transporte na Web of Science 
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Apesar do aumento da atenção dada a este tema, na realidade o trabalho desenvolvido não é muito 

quando comparado com outros temas, e esta afirmação ganha um sentido reforçado se se pensar no 

caso particular da aplicação do tema a redes de transporte. Parece haver ainda um grande espaço 

para novos estudos e mais inovação, para o qual se pretende contribuir com o presente trabalho.  
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3 Conceitos Fundamentais da Gestão de Receitas 

Neste capítulo são abordados os principais conceitos associados á gestão de receitas, de modo a 

permitir uma melhor compreensão global do tema. São aprofundados, nomeadamente, a forma como 

é medida a eficácia neste contexto, os níveis de gestão de receitas e o tipo de decisões de que estas 

metodologias tratam, as condições que favorecem a sua aplicação, os componentes necessários 

para a implementação de um sistema de gestão de receitas, os principais modelos existentes, e 

finalmente é analisada a aplicação deste tema ao transporte ferroviário e feita uma revisão da 

principal literatura dos modelos de gestão de receitas baseados em quantidades. 

 Medição da eficácia da Gestão de Receitas 

Antes da desregulação do mercado aéreo em 1978, as companhias de aviação mediam a sua 

eficácia através da ocupação das suas aeronaves, dividindo o número de lugares vendidos pelo 

número total de lugares oferecido (Phillips, 2005). Na realidade, quanto mais passageiros 

conseguissem transportar maior seria a sua receita. Esta medida serviu até essa altura, no entanto, 

nos anos 80, quando as condições se alteraram, o modo como o desempenho era medido também 

teve que mudar: o tipo de passageiros teve que ser tido em conta uma vez que um voo lotado com 

passageiros de tarifa de desconto pode ser menos rentável que um voo com lugares desocupados, 

mas cujos passageiros pagaram a tarifa mais alta. Devido a estas alterações, as companhias 

passaram a olhar não só para a ocupação dos lugares mas também para o rendimento (yield), sendo 

esse rendimento medido em “receita por passageiro milha” (daqui nasceu o termo yield management 

que originalmente designava o que agora é mais comummente chamado de revenue management). 

No entanto esta medida só por si é bastante imperfeita uma vez que ignora a capacidade oferecida. 

Assim, às companhias de transporte interessa em geral medir não apenas a ocupação das suas 

composições, mas a receita gerada pela capacidade que oferecem - a quantidade de lugares 

disponibilizados. Na medida em que, normalmente, os preços estão, de alguma forma, relacionados 

com a distância, muitas vezes é vantajoso normalizar esta variável obtendo-se a “receita por lugar 

oferecido distância (quilómetros, milhas, etc.)”, que corresponde à receita dos lugares oferecidos 

normalizada pela distância. Note-se que esta variável não considera a forma como a receita é 

distribuída – maior volume de vendas a preços mais baixos, ou menor volume de vendas a preços 

mais altos, ou viagens mais longas com menor rotação de lugares, ou viagens mais curtas mas em 

maior quantidade, etc. – mas apenas os proveitos que são gerados e cuja maximização corresponde 

ao objetivo da gestão de receitas. 

As restantes indústrias têm abordagens análogas, no caso de hotéis em vez de lugares oferecidos 

teremos quartos disponíveis por noite, no caso de um rent-a-car teremos receita por dia de aluguer, 

etc.. Esta métrica permite também medir e comparar desempenhos entre vários mercados e dentro 

de um mesmo mercado ao longo do tempo e possibilita também servir de referência (benchmark) de 

desempenho para outras empresas. Há que não esquecer, no entanto, que valores elevados destas 
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métricas não garantem alta rentabilidade (ou sequer alguma rentabilidade) uma vez que se baseiam 

apenas na receita e ignoram completamente os custos.  

 Decisões em Gestão de Receitas 

Cada vendedor de um produto ou serviço enfrenta inúmeras e complexas decisões fundamentais 

normalmente associadas a um elevado grau de incerteza. A gestão de receitas relaciona-se com as 

decisões de gestão da procura e as metodologias e sistemas que as apoiam. Implica gerir a relação 

das empresas com o mercado com o objetivo de aumentar receitas. 

Um sistema de gestão de receitas eficaz implica decisões consistentes a três níveis de execução – 

estratégico, tático e operacional (Phillips, 2005): 

 Nível estratégico: consiste na identificação dos segmentos de procura e no estabelecimento 

de produtos e preços destinados a esses segmentos. A frequência deste tipo de decisões é 

trimestral a anual; 

 Nível tático: após as decisões tomadas ao nível estratégico é necessário definir e atualizar os 

limites das quantidades de produtos que podem ser vendidas a um determinado preço a cada 

segmento de procura num determinado período de tempo. Estas decisões são tomadas 

diariamente ou semanalmente; 

 Nível operacional: diz respeito às decisões de quais as solicitações a aceitar e quais a rejeitar 

em tempo real. 

Podemos também subdividir o tipo de decisões em 3 categorias básicas relacionadas com a gestão 

da procura (van Rysin & Talluri, 2005): 

 Decisões estruturais: que tipo de venda usar; que segmentação ou diferenciação de preços 

usar; que condições de negócio oferecer; como agrupar produtos, etc. 

 Decisões de preço: como definir preços a publicar, preços para ofertas individuais e preços 

em leilões; como definir o preço para diferentes categorias de produtos; como definir o preço 

de um produto ao longo do tempo; como definir descontos ao longo da vida útil de um 

produto; etc. 

 Decisões de quantidade: quando aceitar ou recusar uma oferta de compra; como atribuir a 

produção ou capacidade a diferentes segmentos, produtos ou canais; quando retirar um 

produto do mercado e vendê-lo mais tarde; etc. 

Qual destas decisões é mais importante em cada negócio, assim como os seus timings, depende do 

contexto. 
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As decisões estruturais são normalmente de nível estratégico e tomadas esporadicamente. As 

decisões de preço e quantidade poderão ser tanto de nível tático como de nível estratégico, 

dependendo muitas vezes da maior ou menor flexibilidade das várias componentes do negócio.  

Se uma empresa utiliza decisões baseadas no preço ou em quantidades depende de empresa para 

empresa, por vezes até dentro da mesma indústria. A gestão de receitas é classificada como 

baseada em quantidades ou baseada no preço em função da utilização de decisões relacionadas 

com a atribuição da capacidade ou com definição de preços, respetivamente, enquanto ferramenta 

principal de decisão ao nível tático para gestão da procura. 

 Aplicabilidade da Gestão de Receitas 

As técnicas de gestão de receitas aplicam-se a negócios em que a gestão da procura tem um papel 

importante. Os seguintes aspetos favorecem a aplicação destas técnicas (van Rysin & Talluri, 2005): 

 Heterogeneidade dos clientes: se todos os clientes avaliarem igualmente um produto e 

apresentarem comportamentos de compra semelhantes existe menos potencial para explorar 

as variações da respetiva disponibilidade para pagar (willingness to pay), variações nas 

preferências por diferentes produtos e diferenças nos comportamentos de compra ao longo 

do tempo. Assim, quanto maior a heterogeneidade dos clientes, maior o potencial em explorar 

essa heterogeneidade estratégica e taticamente de forma a maximizar as receitas;    

 Incerteza e variabilidade da procura: quanto maior for a variabilidade da procura ao longo do 

tempo e quanto maior for a incerteza em relação à procura futura mais difíceis serão as 

decisões de gestão da procura. Assim, o potencial de tomar más decisões é maior, pelo que 

se revela importante ter ferramentas sofisticadas que avaliem os seus impactos; 

 Rigidez da produção: se uma empresa consegue, de forma fácil e sem custos, absorver as 

variações da procura através de variações na oferta, as decisões de gestão da procura serão 

mais simples. Por outro lado, quanto mais rígida for a produção, mais caro e difícil será 

ajustar a oferta às variações da procura. Como resultado, a rigidez na produção leva à 

necessidade de um maior número de interações, mais complexas e com impacto mais 

importante, quer negativo quer positivo, pelo que a aplicação de técnicas de gestão de 

procura será vantajosa; 

 Dados e sistemas de informação: a operacionalização de práticas de gestão de procura 

requer a análise de dados que permitam caracterizar com precisão e modelar a procura. 

Implica também sistemas de recolha e armazenamento de dados e de implementação e 

monitorização das decisões em tempo real. Assim sendo, a gestão de receitas tenderá a 

adaptar-se melhor a indústrias que já tenham na sua cadeia de processos este tipo de 

sistemas; 
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 Cultura de gestão: as técnicas de gestão de receitas são complexas e exigentes existindo o 

risco de uma empresa não estar suficientemente familiarizada ou não confiar 

verdadeiramente na ciência e tecnologia para as implementar eficazmente. A cultura 

empresarial poderá não estar recetiva à inovação ou preferir abordagens mais intuitivas à 

resolução dos problemas. 

 Componentes de um Sistema de Gestão de Receitas 

Um sistema genérico de gestão de receitas pode ser decomposto em quatro etapas: 

1. Recolha de dados: as empresas que utilizem gestão de receitas têm que armazenar o histórico 

dos dados de comportamento dos consumidores, de preços, de procura e de outras variáveis, de 

modo a poderem fazer boas previsões e estimativas. Esta é a base de qualquer sistema desta 

natureza, e quanto mais precisos forem os dados armazenados, melhores serão as previsões que 

poderão daí decorrer; 

2. Previsões e estimativas: nesta etapa é necessário estimar as variáveis a considerar no modelo de 

gestão de receitas para posteriormente fazer previsões. Por vezes as empresas elaboram 

previsões não só para a procura, mas também para os cancelamentos ou para a quantidade de 

passageiros que irá faltar (no-shows). Assim, como os bons dados são a base para as boas 

previsões, as boas previsões são a base das boas otimizações, sem as quais não se conseguem 

obter os melhores resultados; 

3. Otimização: é necessário encontrar a forma ideal de intervenção, que pode passar pela aplicação 

de limites de reservas, preços, descontos, etc.; 

4. Controlo: a última etapa é o controlo das vendas de acordo com a forma de intervenção definida 

na etapa anterior. 

 Principais Modelos de Gestão de Receitas 

Em geral, os modelos de gestão de receitas são classificados como baseados nas quantidades ou 

baseados nos preços conforme recorrem respetivamente a decisões de atribuição de capacidade ou 

de definição de preço na gestão da procura.  

Indústrias como a aviação, a hotelaria, linhas de cruzeiro e rent-a-cars usam tipicamente modelos 

baseados na quantidade. Normalmente, esta opção deve-se à preferência que estas empresas têm 

por publicitarem os seus preços em formatos impressos e, por outro lado, à grande flexibilidade no 

uso da capacidade (homogénea) para as diferentes classes de produtos.  

Por outro lado, existem indústrias onde se verifica uma maior flexibilidade em determinar preços do 

que em gerir quantidades. No comércio de vestuário, por exemplo, é comum as lojas 
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comprometerem-se com compra de determinadas quantidades sendo muito mais fácil alterarem os 

preços do que os stocks (van Rysin & Talluri, 2005).  

Assim, as características e limitações próprias de cada negócio ditarão qual o tipo de resposta tática 

– baseada nas quantidades ou baseada nos preços – será mais apropriada. Na Figura 3 enunciam-se 

os principais modelos de gestão de receitas. 

 

Figura 3 - Modelos de Gestão de Receitas 

 

3.5.1 Modelos baseados no preço 

No passado, considerava-se que o valor de um bem era uma sua característica intrínseca, tal como 

era o seu peso ou a sua cor. Os preços eram definidos por costume, lei ou decreto imperial. O 

problema do apreçamento (pricing) só se pôs com o aparecimento das primeiras economias de 

mercado, onde era possível mudar preços livremente, abandonado o anterior conceito de valor 

intrínseco (Phillips, 2005). 

Um dos grandes ensinamentos da economia clássica é que o valor de um bem, numa economia de 

mercado perfeita, não é baseado em qualquer valor intrínseco ou custo de fabrico, diretamente, mas 

sim na interação entre oferta e procura. Apesar das teorias de mercados perfeitos estabelecerem um 

preço único para um determinado bem – preço de mercado – que traduz o equilíbrio entre a oferta e a 

procura, a vida real é bastante mais complexa e os preços variam, por vezes até de forma irracional. 

As políticas de preços são, hoje em dia, uma componente fundamental das operações diárias das 

empresas de produção e de serviços. A razão para tal prende-se, provavelmente, com a eficácia que 

a variação do preço tem no encorajamento ou desencorajamento da procura no curto prazo. Assim, o 
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preço é um factor importante não só do ponto de vista financeiro mas também do ponto de vista 

operacional uma vez que é uma ferramenta para controlar os inventários e a pressão da produção.   

Não surpreende, portanto, que atualmente se considere que os problemas clássicos de investigação 

operacional, como optimização de capacidades e inventários ou o controlo do congestionamento de 

uma fila de espera, entre outros, não podem ser dissociados das actividades de marketing, em 

particular das que tenham a ver com preços. 

A rápida evolução das tecnologias de informação e o correspondente crescimento da internet e do e-

commerce tornou possivel a recolha de informação valiosa (sobre procura, níveis de inventários, 

estratégias dos concorrentes, etc.) e o seu processamento em tempo real. Esta nova realidade 

permite – e força – os gestores a agir e reagir de forma dinâmica no mercado através da adaptação 

de qualquer variável sob controlo, nomeadamente dos preços. Além disso, os sistemas de venda 

através da internet tornam a logística e as alterações de preços muito mais fáceis e baratas de 

efetivar.     

Do lado dos consumidores, também existem ferramentas que permitem obter uma melhor informação 

acerca da variedade de preços e, como resultado, novas aplicações potenciais para modelos de 

gestão de receitas estão a surgir. 

De uma perpectiva histórica, o trabalho inicial sobre o gestão de receitas focava-se essencialmente 

na gestão da capacidade e overbooking havendo pouca atenção sobre as políticas de fixação 

dinâmica de preços. Essencialmente, os modelos originais assumiam o preço (tarifa) como uma 

variável fixa e geriam a abertura ou fecho de classes de tarifa de acordo com a evolução da procura. 

Porém, nos anos 90, verificou-se um crescente interesse nas várias aplicações da gestão de receitas 

e os modelos foram evoluindo (e tornando-se cada vez mais complexos) para se adaptarem 

especificamente a cada indústria.   

Em termos de aplicação, os modelos de gestão de receitas baseados na fixação dinâmica de preços 

(dynamic pricing) são particularmente úteis nas indústrias que têm custos de arranque elevados, 

capacidade perecível, horizontes de venda curtos e cuja procura seja estocástica e sensível ao preço. 

Naturalmente, todo o vendedor gostaria de vender o seu produto aos clientes que mais o valorizem 

de forma a conseguir obter maiores margens de lucro. Por outro lado, se a espera por esse cliente for 

demasiado longa, pode acabar por não vender o seu produto sendo que esse produto poderia ter sido 

comprado por um cliente que o valorizasse menos. Para esse trade-off ser não trivial é necessário 

que a capacidade seja perecível, ou seja de curta duração, e a procura seja estocástica, e é 

precisamente neste contexto que as estratégias de pricing são especialmente úteis de modo a 

equilibrar utilização e rentabilidade da capacidade disponível. 

Para além do dynamic pricing, os leilões são outra ferramenta usada em gestão de receitas baseada 

nos preços. A principal diferença das duas abordagens é que enquanto no dynamic pricing a empresa 

decide qual o preço a fixar para os seus produtos, no caso dos leilões é o consumidor que oferece o 

preço que quer pagar cabendo à empresa decidir que ofertas aceitar. Uma das maiores vantagens 
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deste tipo de gestão de receitas é não ser necessária muita informação sobre a disposição para 

comprar dos possíveis clientes. 

Os modelos baseados no preço incorporam custos, procura (ou willingness to pay) e a competição do 

mercado para determinar quais os preços que maximizam a receita esperada. As três abordagens 

mais tradicionais baseiam-se: no acréscimo de uma margem ao custo de cada produto para 

determinação do preço final; no preço apresentado pelos concorrentes; no valor que o cliente dá ao 

produto. Na realidade, a maioria das empresas usa uma mistura destas três lógicas. Estas 

metodologias permitem uma abordagem consistente numa organização com o objectivo de definir e 

atualizar os preços a pedir para cada (combinação de) produto(s), segmento de mercado e canal de 

venda. 

3.5.2 Modelos baseados em quantidades 

O principal objectivo dos modelos de gestão de receitas baseados em quantidades é encontrar a 

atribuição ótima dos seu recursos às diferentes classes de tarifas. Ao contrário do que acontece com 

os modelos baseados nos preços, estes modelos focam-se nos recursos próprios da empresa: como 

obter o máximo proveito do que existe, sem alterar significativamente os preços praticados? Este 

propósito pode ser conseguido através de limites às reservas (booking limits) numa dada classe, ou 

níveis de protecção (protection levels) das outras classes.  

Os limites às reservas correspondem a controlos que limitam a quantidade de capacidade que pode 

ser vendida para cada par OD (no caso dos modelos de controlo de capacidade de redes), em cada 

classe num determinado momento. Quando a procura para determinada classe e par OD excede a 

quantidade reservada, essa classe é interdita a qualquer novo consumidor. É desta forma, por 

exemplo, que as companhias aéreas conseguem controlar a quantidade de lugares que 

disponibilizam a uma tarifa de desconto. Existem dois tipos de limites às reservas:  

 Particionados: em que a capacidade é dividida em blocos, cada um para cada classe 

disponível; 

 Encaixados (nested): a capacidade disponível para cada classe sobrepõe-se 

hierarquicamente – as classes mais elevadas têm acesso a toda a capacidade reservada 

para as classes mais baixas. 

Finalmente existe ainda outro mecanismo, para além dos limites às reservas e níveis de proteção, 

designado por preços de oferta (bid prices). Estes preços corresponde a preços limite (que podem 

depender de diferentes variáveis como a capacidade remanescente ou o tempo) de acordo com os 

quais uma oferta é aceite se for superior a esse limite e é rejeitada se for inferior. Apesar de 

aparentemente serem mais simples que os outros controlos, para serem eficientes os preços de 

oferta têm que ser atualizados após cada venda (e possivelmente, ao longo do tempo). 
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A principal ideia por detrás dos modelos baseados em quantidades é que os consumidores que são 

sensiveis ao preço estão dispostos a sacrificar o seu conforto e necessidades para obter um 

desconto. Por outro lado, os consumidores das tarifas mais altas não são sensiveis ao preço e estão 

dispostos a pagarem mais para receberem um serviço adequado às suas necessidades. Partindo 

destas premissas é possível segmentar a procura em grupos, chamados de classes de tarifa, de 

acordo com o seu nível de sensibilidade ao preço. Assume-se que as classes de tarifa são distintas e 

que necessitam dos mesmos recursos homogéneos.  

Dentro dos modelos baseados em quantidades há várias diferenças que os podem tornar mais ou 

menos complexos: 

Procura: a hipótese de que as procuras das diferentes classes são variáveis independentes, ou seja, 

considerar que se uma dada classe fica indisponível isso não afeta a procura das outras classes 

constitui uma simplificação da realidade. A realidade é mais complexa e não é possível separar 

clientes em classes, pois todos os clientes procuram os preços mais baixos possíveis que melhor 

satisfaçam as suas necessidades, o que corresponderá a maximizar a sua função de utilidade. Assim, 

na realidade, se uma dada classe fica indisponível isso influencia a procura das restantes classes. 

Nesta ordem de ideias, as procuras terão de ser consideradas como variáveis dependentes; 

Troço vs. redes: pode ser considerado um único recurso – um troço – ou uma rede. No primeiro caso 

procura-se otimizar a receita gerada pela capacidade do único troço, enquanto no segundo caso 

procura-se maximizar a receita de uma rede considerando a interação dos vários troços; 

Número de classes: para os modelos de apenas um troço teremos no mínimo duas classes de tarifa 

podendo ir até n classes. Para os modelos de rede poderemos ter de uma até n classes;  

Modelos estáticos vs. dinâmicos: pode considerar-se que a procura chega sequencialmente – 

primeiro chega a procura por tarifas mais baixas e só depois chega a procura pelas tarifas mais altas 

– ou não. Os modelos dinâmicos implicam que se estime o padrão de chegada da procura ao longo 

do tempo (booking curve); 

Overbooking: corresponde a uma importante parte dos modelos baseados na capacidade. Neste 

caso, para além da combinação de passageiros que maximiza a receita, pretende-se aumentar o 

volume total das vendas. O overbooking corresponde a vender mais unidades de capacidade do que 

as disponíveis, prevendo que acontecerão cancelamentos (bilhete/serviço comprado em que o cliente 

cancela antes da realização do serviço) e faltas ou no-shows (bilhete/serviço comprado em que o 

cliente não aparece na altura da realização do serviço), e permitindo assim aumentar as receitas. 

Neste caso, o principal desafio para as empresas é gerir os efeitos nefastos de negar o serviço a um 

cliente que o comprou no caso de, no momento da realização do serviço, se apresentarem mais 

clientes do que a capacidade disponível.  
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 Gestão de Receitas no Sector Ferroviário  

Apesar do transporte ferroviário variar de país para país, genericamente, todos servem para conduzir 

passageiros ou mercadorias de uma origem até um destino ao longo de um caminho. Clarificando, 

um serviço corresponde a um comboio que viaja entre uma dada origem até um dado destino num 

horário específico e pode conter paragens intermédias onde pode existir embarque ou desembarque 

de passageiros e/ou carga ou descarga de mercadorias. O serviço percorre um caminho composto 

por um ou mais troços adjacentes, em que um troço corresponde ao espaço entre duas estações 

(paragens) adjacentes, existindo pelo menos uma classe de viagem.  

Tanto para passageiros como para mercadorias, o objetivo da gestão de receitas é a maximização da 

receita através da otimização da ocupação de passageiros ou carga que viaja em cada troço. Para os 

serviços de passageiros isto pode ser conseguido quer através da definição de preços quer da 

limitação da disponibilidade de lugares a disponibilizar. 

O transporte ferroviário de passageiros assemelha-se ao transporte aéreo, para o qual tem vindo a 

realizar-se muita investigação. Assim para o estudo da aplicação da gestão de receitas ao transporte 

ferroviário de passageiros é útil o estudo da investigação já desenvolvida para o sector da aviação 

sendo, no entanto, importante perceber as principais diferenças entre os dois modos de transporte. 

Essas diferenças são (Armstrong & Meissner, 2010): 

 Não existe procedimento de check-in na ferrovia; 

 Alguns bilhetes permitem que os passageiros viajem em qualquer comboio sem necessidade 

de reserva de lugar; 

 Uma grande número de passageiros do caminho-de-ferro compra o seu bilhete apenas no 

momento da viagem; 

 Grande parte dos comboios circula com ocupações inferiores a 100%, pelo que o paradigma 

do overbooking não necessita de ser considerado; 

 Em muitas circulações os passageiros de comboios podem viajar de pé pelo que a 

capacidade oferecida é superior à lotação das composições; 

 Os troços de caminho-de-ferro não podem ser considerados independentemente uma vez 

que a maioria das viagens é composta por múltiplos troços adjacentes. 

Os primeiros três pontos contribuem para a dificuldade em estimar a procura na ferrovia, existindo 

operadores ferroviários que sentem a necessidade de fazer contagens manuais de modo a saber 

quantos passageiros viajam nos seus comboios, o que pode ser uma tarefa desafiadora, em especial 

em serviços com grande utilização. Por outro lado, os últimos dois pontos permitem uma simplificação 

face à aviação, levando a que nos serviços ferroviários não seja necessário considerar os 

cancelamentos de bilhetes nem o overbooking. Por último, enquanto na aviação é comum a 
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capacidade disponível para cada classe sobrepôr-se hierarquicamente, não permitindo que uma 

unidade não disponível para um consumidor de uma classe mais elevada esteja disponível para um 

consumidor de uma classe mais baixa, no caminho-de-ferro esta gestão da oferta é mais dependente 

da política do operador. 

Em suma, os problemas postos ao transporte aéreo e ferroviário de passageiros são próximos, 

estando as principais diferenças no grau de dependência dos troços dentro da rede juntamente com 

as diferenças na estrutura da bilhética e na própria regulação do transporte. 

 Literatura sobre Gestão de Receitas 

Nos últimos 50 anos verificaram-se inúmeros avanços no conhecimento sobre gestão de receitas. 

Apesar do tema atualmente se encontrar bem estabelecido, a investigação académica tem dado 

pouca atenção a certos sectores. Enquanto para a aviação e a hotelaria existem numerosos 

trabalhos, o transporte ferroviário, quer de passageiros quer de mercadorias, tem sido esquecido e 

existe pouca investigação publicada sobre o tema. A falta de atenção dada ao assunto é difícil de 

compreender dadas as grandes quantidades de dinheiro envolvidas no caminho-de-ferro em todo o 

mundo. Por outro lado, sendo o comboio considerado um transporte “verde” e dada a pressão para a 

redução de emissões de carbono, é expectável que futuramente vários países incentivem 

massivamente o uso deste meio de transporte face a outros mais poluentes.   

O primeiro modelo desenvolvido para a gestão de receitas baseada em quantidades deve-se a 

Littlewood, em 1972. O modelo destina-se ao controlo de capacidade de um recurso (um troço) e 

assume duas classes de produto (duas tarifas), com preços associados 𝑝1 > 𝑝2, uma capacidade 

homogénea, e a não existência de cancelamentos e de overbooking. São conhecidas as procuras 𝐷1 

e 𝐷2 , a sua distribuição 𝐹𝑗(. ), e assume-se que a procura da classe mais barata (classe 2) ocorre 

primeiro (modelo estático). O problema consiste em decidir que quantidade de procura pela classe 2 

aceitar antes de começar a vender a classe 1. O resultado ótimo pode ser obtido a partir de uma 

análise marginal nos termos da qual fará sentido aceitar uma compra para um bilhete de classe 2 até 

o seu preço exceder o valor marginal de uma unidade da classe 1, o que pode ser traduzido pela 

equação (1): 

 𝑝2 ≥ 𝑝1𝑃(𝐷1 ≥ 𝑥) (1) 

O termo do lado direito de (1) é decrescente em 𝑥 pelo que existirá um nível de proteção ótimo 

(protection level), designado por 𝑦1
∗, tal que devem ser aceites os pedidos de compra para a classe 2 

se a capacidade remanescente for superior a 𝑦1
∗ e rejeitados em caso contrário. Se admitirmos 

distribuições contínuas, 𝐹1(𝑥), como é frequente, o nível de proteção ótimo para a classe 1 é dado 

pela Regra de Littlewood (2):  

 𝑦1
∗ = 𝐹1

−1 (1 −
𝑝2

𝑝1
). (2) 
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Em 1987, Belobaba estendeu a regra de Littlewood para n-classes de tarifa introduzindo várias 

heurísticas que ainda nos dias de hoje são amplamente utilizadas na prática, conhecidas sob a 

designação EMSR (Expected Marginal Seat Revenue). Tratam-se de heurísticas que podem ser 

utilizadas para definir e rever os limites de reservas em cada classe para uma viagem futura, 

utilizando dados do histórico da procura, preços médios e as reservas atuais. Os lugares para uma 

dada classe são protegidos de classes mais baixas através da comparação da receita marginal 

esperada de proteger um lugar adicional na classe mais alta com a receita marginal esperada de não 

proteger esse lugar e vendê-lo na classe mais baixa. Apesar de não garantirem soluções ótimas, com 

exceção de quando utilizadas para duas classes, são fáceis de implementar, e permitem obter 

rapidamente resultados que, em geral, são próximos do ótimo. As duas heurísticas mais populares 

designam-se por EMSR-a e EMSR-b e ambas fazem abordagens estáticas e para um único recurso 

diferindo na aproximação ao problema. A EMSR-a baseia-se na ideia de adicionar níveis de proteção 

definidos através da aplicação da Regra de Littlewood a pares de classes sucessivas. A EMSR-b 

parece ser mais utilizada e devolver melhores resultados e, tal como na versão a, baseia-se numa 

aproximação que reduz o problema em etapas de duas classes sucessivas, no entanto em vez de 

agregar os níveis de proteção utiliza a procura agregada. Neste caso a procura das classes mais 

caras é agregada e tratada como uma classe única com receita igual à média ponderada das 

receitas.    

Este tipo de modelos, de um recurso, são os mais simples, existindo já bastante investigação sobre 

eles. No entanto, direcionam-se sobretudo à aviação, onde as viagens percorrem apenas 1 troço. 

Uma das maiores falhas deste tipo de modelos é que eles não correspondem ao objetivo das 

empresas em maximizar a receita da sua rede como um todo. As empresas de aviação estão 

normalmente organizadas em rede (nomeadamente do tipo hub-and-spoke) e também na hotelaria as 

reservas incluem muitas vezes várias noites. Como já foi referido, o transporte ferroviário envolve, em 

regra, problemas do tipo multi-recurso, pois está em causa a utilização de vários troços com interação 

entre si. Assim, é necessário estudar o efeito de rede, o que traz alguma complexidade aos modelos.  

Williamson (1992) realizou uma investigação global sobre gestão de receitas em redes de transporte. 

Esta autora estudou dois modelos diferentes. O primeiro englobava a natureza probabilística da 

procura e foi resolvido através de técnicas probabilísticas de programação matemática. O segundo 

modelo simplifica o problema através da substituição da incerteza da procura pelo seu valor 

esperado, o que permitiu utilizar programação matemática determinística. Após intensa simulação a 

autora concluiu que a otimização para uma rede em vez de otimizar para troços isolados conduz a 

ganhos significativos para ambos os modelos. 

Tallury and van Ryzin (1999) propuseram um modo elegante de incorporar a natureza probabilística 

da procura no enquadramento determinístico para redes a que chamaram programação linear 

aleatória. Em vez de utilizarem o valor esperado da procura, eles simulam uma sequência de 

realizações de procura para cada itinerário e para cada classe na rede. Para cada realização de 

procura o valor ótimo dos parâmetros a controlar é encontrado a posteriori pelo modelo 

determinístico. O preço a pedir resulta da ponderação da sequência dos resultados obtidos.    
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A partir do trabalho de Williamson, de Boer et al. (2002) apresentam modelos para controlo de 

capacidade que devolvem os limites às reservas para cada classe e par OD de modo a maximizar a 

receita. Em primeiro lugar é apresentado um modelo determinístico utilizando o valor esperado das 

procuras e o resultado é identificado como sendo um majorante da receita que irá ser gerada, 

resolvido através de programação linear. É também apresentado um modelo probabilístico que é 

simplificado num modelo estocástico que pode ser utilizado como a sua aproximação linear. Este 

modelo é composto por uma função objetivo com uma parcela determinística e uma parcela 

composta por funções de uma única variável aleatória que correspondem a cenários de realização de 

procura. São depois aplicados a alguns exemplos e comparados os resultados concluindo em 

particular que os modelos que incorporam a incerteza adequam-se particularmente ao caminho-de-

ferro por este usualmente utilizar capacidades distintas para cada classe.      

O primeiro trabalho publicado sobre gestão de receitas aplicada ao transporte ferroviário de 

passageiros é da autoria de Ciancimino et al. (1999). Os autores desenvolveram um modelo para 

otimização da atribuição de capacidade num cenário de tarifa única e multi-troço. O objetivo do 

modelo é calcular a quantidade de lugares a reservar entre cada par origem-destino de modo a 

maximizar a receita gerada pelas viagens. As soluções apresentadas para a resolução do modelo 

consistem em duas abordagens distintas - uma determinística e outra probabilística. O modelo 

determinístico é formulado como um problema de programação linear enquanto a formulação 

probabilística é um modelo não-linear que recorre a uma distribuição normal truncada para modelar a 

procura com parâmetros a serem dados pelo utilizador final. Os autores utilizaram dados reais 

fornecidos por um operador ferroviário italiano e compararam os resultados obtidos face a uma 

política de vendas de bilhetes do tipo first-come-firt-served (venda de bilhetes à medida que os 

compradores vão chegando), concluindo-se que com a aplicação de ambos os modelos eram obtidos 

ganhos de receita. 

Kraft et al. (2000) proporcionam uma discussão sobre a gestão de receitas aplicada ao transporte 

ferroviário de passageiros e de mercadorias. Os autores examinam algumas das vantagens da 

aplicação de metodologias de preços de oferta aos dois campos bem como os problemas que as 

heurísticas EMSR enfrentam na aplicação ao caminho-de-ferro. O seu trabalho também se foca no 

aspeto do relacionamento da rede e da ferrovia e trata dos problemas enfrentados pela otimização 

quando existe mistura de tráfegos. Kraft et al. discutem ainda alguns casos práticos de 

implementação de sistemas de gestão de receitas, como o da SNCF francesa. Na mesma senda, 

Link (2004) analisa a implementação de um sistema de gestão de receitas por um operador alemão.  

Os trabalhos de Hood (2000) e de Bharill e Rangaraj (2008) focam-se na estimativa da procura, que é 

um fator essencial para a obtenção de bons resultados através de modelos de gestão de receitas. O 

primeiro desenvolve um modelo de escolha do consumidor que permite ao operador estimar a sua 

procura futura e o segundo desenvolve um modelo de estimação da elasticidade da procura cruzada 

de três produtos que permite estimar a procura do segmento premium da Indian Railways. 



21 

 

A partir do trabalho de Ciancimino et al. (1999), You (2008) desenvolveu um modelo para duas 

classes e multi-troço para determinar a atribuição de lugares em sistemas de reserva de viagens de 

comboios. Uma das premissas desse modelo é que os passageiros de 2ª classe podem ser movidos 

para outro comboio a um determinado custo, o que para muitos operadores de transporte só é 

admissível acontecer sob circunstâncias muito especiais. A heurística desenvolvida é um modelo de 

programação inteira não-linear e o modelo apresentado foi testado numa série de 60 casos de estudo 

teóricos de diferente complexidade e os resultados superam sempre os obtidos com os modelos de 

otimização antes existentes. Tal como o modelo de Ciancimino et al. (1999), este modelo não trata 

diretamente das várias etapas do processo de reservas, no entanto é sugerido que isto poderá ser 

ultrapassado correndo o modelo sequencialmente ao longo do horizonte do período de reservas. 

Armstrong e Meissner (2010) apresentam uma revisão global sobre gestão de receitas tanto para o 

transporte ferroviário de passageiros como para o de mercadorias e classificam a literatura dos 

problemas relacionados com passageiros de acordo com 7 características, tais como classes, número 

de troços, número de serviços, estratégia de apreçamento, etc. Os autores também assinalam as 

principais diferenças a serem consideradas entre o problema da gestão de receitas da aviação e o da 

ferrovia. 

Dutta and Ghosh (2012) apresentaram um modelo linear para um problema multi-período, multi-troço, 

multi-classe de atribuição de lugares. No entanto, esse modelo pode ser decomposto diretamente em 

vários problemas de um único período e classe uma vez que não existe relação entre períodos ou 

classes em termos de procura ou decisões de venda. 

Os autores Hetrakul and Cirillo (2013) utilizaram vários modelos estáticos para estimar a procura de 

reservas que chega via online. Os resultados obtidos demonstram que o preço, o número de dias de 

antecedência e o dia da semana em que a viagem se inicia podem ser utilizados para estimar essa 

procura sugerindo que o modelo pode ser utilizado pelos operadores ferroviários para definir as suas 

políticas de revenue management quer de pricing quer de alocação de lugares. 

Os livros de G. J. van Rysin e K. T. Talluri, The Theory and Practice of Revenue Management (2004), 

e de Robert Phillips, Pricing and Revenue Optimization (2005), permitem uma primeira abordagem 

abrangente, mas muito completa, aos conceitos, teorias e aplicações da gestão de receitas. A 

primeira referência foi o primeiro livro completo sobre o tema e veio agregar o conhecimento científico 

que estava disperso e muitas vezes cingido aos especialistas. Veio também ajudar na 

estandardização da terminologia, conceitos e noções de modo a tornar o tema acessível a leitores 

mais comuns. Aborda tanto os modelos baseados em quantidades como baseados em preços e 

contém exemplos de aplicação para uma melhor compreensão. O segundo trabalho debruça-se 

principalmente sobre a gestão de receitas baseada em preços, tendo no entanto dois capítulos 

dedicados aos modelos baseados em quantidades e um capítulo dedicado à gestão em redes bem 

como exemplos práticos. 
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4 Modelos de Controlo de Capacidade em Redes 

O objetivo dos modelos de controlo de capacidade em redes de transporte é encontrar a ocupação 

ótima de passageiros ou mercadorias a viajar em cada troço de uma rede de transportes de modo a 

maximizar a receita obtida. Para o transporte de passageiros, essa maximização pode ser 

conseguida através da gestão dos lugares que as companhias disponibilizam ao público. Assim, a 

capacidade limitada das composições será atribuída à combinação de viagens (pares OD) que 

permita rentabilizar da melhor forma essa capacidade. Estes modelos permitem encontrar os valores 

ótimos de lugares a reservar para cada par OD de modo a maximizar a receita  

Em comboios de passageiros, só em situações excecionais há colocação ou retirada de veículos da 

composição, pelo que faz sentido considerar que a capacidade do comboio é contante ao longo de 

toda a viagem. Por outro lado, ao contrário dos modelos de controlo de capacidade de um único 

recurso (Single Resouce Capacity Control), típicos da aviação, neste tipo de modelos considera-se a 

interação de todos os troços constituintes da rede. Para o caso da ferrovia, não é razoável considerar 

cada troço separadamente dado que a grande maioria das viagens é constituída por vários troços 

adjacentes. Assim, o problema é inerentemente multi-troço.  

Para o presente trabalho, adotou-se uma abordagem de otimização (programação matemática) para 

o tratamento dos problemas de controlo de capacidade em redes de transporte que a seguir se 

consideram. São assumidas as seguintes premissas: 

 cada comboio é tratado separadamente. Não é tido em conta de que forma pode haver 

transferência de procura entre comboios, no caso, por exemplo, de um dado comboio ou 

classe se encontrarem esgotados;  

 não existem cancelamentos de bilhetes; 

 a procura para cada par OD é uma variável contínua e independente (da procura em outros 

pares OD). 

 Modelos Determinísticos 

Os modelos determinísticos incorporam uma importante simplificação que se prende com a hipótese 

de que a procura de viagens é conhecida. Apesar de distante da realidade porque a procura é 

sempre uma incógnita e, podendo ser estimada, incorpora sempre um certo grau de incerteza, esta 

simplificação permite uma abordagem inicial ao tema, essencial para a sua compreensão inicial, a 

partir da qual se poderá partir para abordagens mais complexas. 
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4.1.1 Modelo de Classe Única com Capacidade Fixa 

Em grande parte dos sistemas de reservas das companhias de transporte ferroviário, existem 

inventários distintos para cada classe de tarifa. Assim, para comboios com duas classes que além de 

tarifários diferentes também são fisicamente distintas, e se considerarmos as procuras entre classes 

independentes, ou seja, que a procura não correspondida de uma dada classe não se transfere para 

outra classe, o problema pode ser decomposto em dois problemas independentes de classe única. 

Para n classes, analogamente teremos n problemas independentes de classe única. 

Além das hipóteses enunciadas anteriormente é também considerado, neste caso, que uma tentativa 

de compra recusada é receita perdida para a empresa. 

 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA – Dado um comboio com as seguintes características 

 uma classe de tarifa única 

 uma viagem composta por m troços, caracterizados por uma capacidade de serviço c 

 n pares OD (ij), com  𝑛 ≤ 𝑚(𝑚 + 1)/2  

e sendo conhecidos para cada par OD  

 a tarifa Fij 

 a procura dij 

 o valor mínimo do limite de reserva (booking limit) permitido 

determinar o número de lugares a reservar para cada par OD (ij) servido pelo comboio – xij – tal que a 

receita obtida seja maximizada. 

A definição do modelo matemático que permite resolver o problema acima enunciado implica que 

sejam definidas as restrições e a função objetivo. 

 
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – Para um dado comboio, consideremos que T é o conjunto de todas as 

possíveis combinações de pares OD dado por (3) 

 𝑇 = {(𝑖𝑗): (𝑖𝑗) é uma OD existente} (3) 

 
Restrições 

Para cada troço 𝑘 = 1, … , 𝑚 existe uma restrição de capacidade, ou seja, o número de lugares 

vendido em cada viagem entre pares OD (ij) que incluem o troço k não pode exceder a sua 

capacidade c. Considera-se a capacidade c igual em todos os troços uma vez que em comboios de 
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passageiros não é habitual haver alteração das composições durante o trajeto. Essas restrições são 

lineares e podem ser descritas pela equação (4)  

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑐

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 (4) 

em que Ik é o conjunto de pares OD que usam o troço k, definido por (5) 

 𝐼𝑘 = {(𝑖𝑗) ∈ 𝑇: viagem (ij) inclui o troço 𝑘}. (5) 

Além da restrição da capacidade de cada troço, consideramos uma restrição adicional que fixa um 

limite inferior e um limite superior para a quantidade de lugares a reservar para cada par OD, descrita 

por (6) 

 0 ≤ 𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗 , para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (6) 

A existência de um limite mínimo pode ter motivações quer operacionais quer sociais ou estratégicas. 

Considerar um valor estritamente positivo pode pretender assegurar um serviço público ou, por 

exemplo, alimentar uma procura que se for constantemente negada venha a desaparecer. Para o 

limite superior considerou-se a procura efetiva já que não faz sentido reservar lugares que não vão 

ser vendidos por não haver interessados. Caso fosse interessante considerar outro limite superior, 

por razões estratégicas, operacionais ou outras, haveria que garantir que o limite superior 

corresponderia ao valor mínimo entre a procura ou o limite definido. 

 
Função Objetivo 

Tal como já foi referido, o objetivo do modelo é a maximização da receita, descrito por (7) 

 𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑂 = max 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 (7) 

onde a receita é definida por (8) 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

 (8) 

 

4.1.2 Modelo de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Fixa 

Caso não seja admissível considerar a procura entre classes independente, ou seja, admitindo que 

alguma da procura não correspondida numa classe pode migrar para a outra classe, a hipótese de 

que podemos tratar cada classe separadamente utilizando um modelo do tipo do descrito no ponto 

4.1.1 não pode ser assumida. Assim, uma tentativa de compra recusada pode não ser receita perdida 
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para a empresa. O seguinte modelo é desenvolvido para 2 classes mas poderá ser estendido para n 

classes de forma análoga. 

 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA – Dado um comboio com as seguintes características 

 duas classes de tarifa 

 uma viagem composta por m troços, cada um caracterizado por uma capacidade de serviço 

para a 1ª classe – c1 – e  uma capacidade de serviço para a 2ª classe – c2 

 n pares OD (ij), com  𝑛 ≤ 𝑚(𝑚 + 1)/2  

e sendo conhecidos para cada par OD 

 as tarifas de 1ª e 2ª classes, respetivamente F1ij e F2ij 

 a procura para a 1ª e 2ª classes, respetivamente d1ij e d2ij 

 o valor mínimo do limite de reserva (booking limit) permitido para cada classe 

 a taxa de migração da 1ª para a 2ª classe – a – e da 2ª para a 1ª classe – b  

determinar o número de lugares a reservar em 1ª e 2ª classe para cada par OD (ij) servido pelo 

comboio – x1ij e x2ij respetivamente – tal que a receita obtida seja maximizada. 

A definição do modelo matemático que permite resolver o problema acima enunciado implica que 

sejam definidas as restrições e a função objetivo. 

 
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – Para um dado comboio, consideremos que T é o conjunto de todas as 

possíveis combinações de OD dado por (9) 

 𝑇 = {(𝑖𝑗): (𝑖𝑗) é uma OD existente} (9) 

 

Restrições 

Para cada troço 𝑘 = 1, … , 𝑚 existem duas restrições de capacidade, uma para a 1ª classe e outra 

para a 2ª classe, ou seja, para cada classe o número de lugares vendido em cada viagem entre pares 

OD (ij) que inclui o troço k não pode exceder a sua capacidade, c1 e c2, respetivamente. Considera-

se a capacidade em cada classe igual em todos os troços uma vez que em comboios de passageiros 

não é habitual haver alterações de composição durante o trajeto. Essas restrições são lineares e 

podem ser descritas pelas equações (10) e (11)  

 ∑ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑐1

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 (10) 
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 ∑ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ 𝑐2

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 (11) 

em que Ik é o conjunto de pares OD que usam o troço k, definido por (12) 

 𝐼𝑘 = {(𝑖𝑗) ∈ 𝑇: viagem (ij) inclui o troço 𝑘}. (12) 

Além das restrições da capacidade de cada troço, consideremos restrições adicionais que fixam um 

limite inferior e um limite superior para a quantidade de lugares a reservar entre cada OD e classe, 

descritas pelas equações (13) e (14)  

 0 ≤ 𝑙1𝑖𝑗 ≤ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑑1𝑖𝑗 + 𝑎 × (𝑑2𝑖𝑗 − 𝑥2𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (13) 

 0 ≤ 𝑙2𝑖𝑗 ≤ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ 𝑑2𝑖𝑗 + 𝑏 × (𝑑1𝑖𝑗 − 𝑥1𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (14) 

A existência de um limite mínimo pode ter motivações quer operacionais quer sociais ou estratégicos, 

como atrás se referiu. Para o limite superior considerou-se a procura efetiva dessa classe somada da 

procura transferida da outra classe que corresponderá à percentagem da procura da outra classe que 

não é satisfeita e que está disposta a mudar de classe. 

 
Função Objetivo 

Tal como já foi referido, o objetivo do modelo é a maximização da receita, descrito por (15) 

 𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑂 = 𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 (15) 

Onde a receita é definida por (16) 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = ∑ 𝐹1𝑖𝑗 × 𝑥1𝑖𝑗 +

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

𝐹2𝑖𝑗 × 𝑥2𝑖𝑗 (16) 

 

4.1.3 Modelo de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade 

Variável (1 ou 2 composições) 

Quando não seja admissível considerar a procura entre classes independente, ou seja, admitindo que 

alguma da procura pode migrar duma classe para a outra, e querendo incluir no modelo a 

possibilidade de incluir uma segunda composição quando a procura assim o justifique o modelo 

desenvolvido no ponto 4.1.2 tem que sofrer algumas alterações. Também neste caso, uma tentativa 

de compra recusada pode não ser receita perdida para a empresa. O seguinte modelo é desenvolvido 

para 2 classes e 2 composições mas poderá ser estendido para n classes e n composições de forma 

análoga. 



28 

 

 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA – Dado um comboio com as seguintes características 

 duas classes de tarifa 

 uma viagem composta por m troços 

 uma composição-tipo utilizado na formação do comboio caracterizada por uma capacidade de 

serviço para a 1ª classe – c1 – e  uma capacidade de serviço para a 2ª classe – c2 

 n pares OD (ij), com  𝑛 ≤ 𝑚(𝑚 + 1)/2  

e sendo conhecidos para cada par OD 

 as tarifas de 1ª e 2ª classes, respetivamente F1ij e F2ij 

 a procura para a 1ª e 2ª classes, respetivamente d1ij e d2ij 

 o valor mínimo dos limites às reservas para cada classe 

 a taxa de migração da 1ª para a 2ª classe – a – e da 2ª para a 1ª classe – b 

 o custo de colocação da segunda composição no comboio – C  

determinar o número de lugares a reservar em 1ª e 2ª classe para cada par OD (ij) servido pelo 

comboio – x1ij e x2ij respetivamente – e o número de composições – NC – a utilizar tal que a receita 

obtida seja maximizada. 

A definição do modelo matemático que permite resolver o problema acima enunciado implica que 

sejam definidas as restrições e a função objetivo. 

 
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – Para um dado comboio, consideremos que T é o conjunto de todas as 

possíveis combinações de pares OD dado por (17) 

 𝑇 = {(𝑖𝑗): (𝑖𝑗) é uma OD existente} (17) 

 
Restrições 

Para cada troço 𝑘 = 1, … , 𝑚 existem duas restrições de capacidade, uma para a 1ª classe e outra 

para a 2ª classe, ou seja, para cada classe o número de lugares vendido em cada viagem entre pares 

OD (ij) que inclui o troço k não pode exceder a sua capacidade c1 e c2, respetivamente. Considera-se 

a capacidade em cada classe igual em todos os troços uma vez que em comboios de passageiros 

não é habitual haver alterações de composição durante o trajeto. Essas restrições são lineares e 

podem ser descritas pelas equações (18) e (19) 
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 ∑ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑐1 × 𝑁𝐶

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 (18) 

 ∑ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ 𝑐2 × 𝑁𝐶

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 (19) 

em que Ik é o conjunto de pares OD que usam o troço k, definido por (20) 

 𝐼𝑘 = {(𝑖𝑗) ∈ 𝑇: viagem (ij) inclui o troço 𝑘}. (20) 

Além das restrições da capacidade de cada troço, consideramos duas restrições adicionais que fixam 

um limite inferior e um limite superior para a quantidade de lugares a reservar entre cada OD e 

classe, descritas pelas equações (21) e (22)  

 0 ≤ 𝑙1𝑖𝑗 ≤ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑑1𝑖𝑗 + 𝑎 × (𝑑2𝑖𝑗 − 𝑥2𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (21) 

 0 ≤ 𝑙2𝑖𝑗 ≤ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ 𝑑2𝑖𝑗 + 𝑏 × (𝑑1𝑖𝑗 − 𝑥1𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (22) 

A existência de um limite mínimo pode ter motivações quer operacionais quer sociais ou estratégicos, 

como atrás se referiu. Para o limite superior considerou-se a procura efetiva dessa classe somada da 

procura transferida da outra classe que corresponderá à percentagem da procura da outra classe que 

não é satisfeita e que está disposta a mudar de classe. 

 
Função Objetivo 

Tal como já foi referido, o objetivo do modelo é a maximização da receita, descrito por (23) 

 𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑂 = max 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 (23) 

onde a receita é definida por (24) 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = ∑ (𝐹1𝑖𝑗 × 𝑥1𝑖𝑗 +

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

𝐹2𝑖𝑗 × 𝑥2𝑖𝑗) − (𝑁𝐶 − 1) × 𝐶 (24) 

 

4.1.4 Modelo de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade 

Variável (1 composição com distribuição de classes variável) 

Não sendo admissível considerar a procura entre classes independente, ou seja, admitindo que 

alguma da procura pode migrar duma classe para a outra, e querendo incluir no modelo a 

possibilidade deste decidir qual a alocação ótima de cada veículos da composição às classes o 

modelo desenvolve-se como a seguir se demonstra. O modelo foi construído para a possibilidade de 

cada veículo poder ter capacidade diferente. Também neste caso, uma tentativa de compra recusada 
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pode não ser receita perdida para a empresa. O seguinte modelo é desenvolvido para 2 classes mas 

poderá ser estendido para n classes de forma análoga. 

 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA – Dado um comboio com as seguintes características 

 duas classes de tarifa 

 uma viagem composta por m troços 

 uma composição com capacidade c e com z veículos que podem ser alocados à 1ª ou 2ª 

classe e cuja capacidade é conhecida 

 n pares OD (ij), com  𝑛 ≤ 𝑚(𝑚 + 1)/2  

e sendo conhecidos para cada par OD  

 as tarifas de 1ª e 2ª classes, respetivamente F1ij e F2ij 

 a procura para a 1ª e 2ª classes, respetivamente d1ij e d2ij 

 o valor mínimo do limite de reserva (booking limit) permitido para cada classe 

 a taxa de migração da 1ª para a 2ª classe – a – e da 2ª para a 1ª classe – b 

determinar o número de lugares a reservar em 1ª e 2ª classe para cada par OD (ij) servido pelo 

comboio – x1ij e x2ij respetivamente – e quantos lugares alocar a cada classe -  𝑣1ℎ e 𝑣2ℎ - tal que a 

receita obtida seja maximizada. 

A definição do modelo matemático que permite resolver o problema acima enunciado implica que 

sejam definidas as restrições e a função objetivo. 

 
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – Para um dado comboio, consideremos que T é o conjunto de todas as 

possíveis combinações de pares OD dado por (25) 

 𝑇 = {(𝑖𝑗): (𝑖𝑗) é uma OD existente} (25) 

 
Restrições 

Para cada troço 𝑘 = 1, … , 𝑚 existem duas restrições de capacidade, uma para a 1ª classe e outra 

para a 2ª classe, ou seja, para cada classe o número de lugares vendido em cada viagem entre pares 

OD (ij) que inclui o troço k não pode exceder a sua capacidade. Considera-se a capacidade em cada 

classe igual em todos os troços uma vez que em comboios de passageiros não é habitual haver 

alterações de composição durante o trajeto. Os valores das capacidades de cada classe são 

incógnitas a retirar do modelo. Uma vez que cada veículo pode ter uma capacidade diferente e 
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considerando que para cada classe existirá no mínimo um veículo, recorra-se a dois vetores -  𝑣1ℎ e 

𝑣2ℎ– com ℎ = 1, … , (𝑧 − 1) – que representam as combinações possíveis de alocação de lugares à 1ª 

e à 2ª classe, respetivamente, tendo que respeitar (26) 

 𝑣1ℎ + 𝑣2ℎ = 𝑐, ∀ ℎ (26) 

É necessário garantir que é escolhida uma combinação possível o que pode ser garantindo através 

de um vetor 𝑤ℎ binário e soma igual a 1, descrito por (27) e (28) que irá determinar qual a posição 

dos vetores 𝑣1ℎ e 𝑣2ℎ a escolher  

 
∑ 𝑤ℎ = 1

ℎ

ℎ=1

 
(27) 

 𝑤 é 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 (28) 

 

As restrições de capacidade são dadas pelas equações (29) e (30):  

 
∑ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ ∑ 𝑣1ℎ × 𝑤ℎ

ℎ

ℎ=1(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 
(29) 

 
∑ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ ∑ 𝑣2ℎ × 𝑤ℎ

ℎ

ℎ=1(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

, ∀ 𝑘 
(30) 

em que Ik é o conjunto de ODs que contribuem para o troço k dado por (31) 

 𝐼𝑘 = {(𝑖𝑗) ∈ 𝑇: viagem (ij) inclui o troço 𝑘}. (31) 

Além das restrições da capacidade de cada troço, consideremos restrições adicionais que fixam um 

limite inferior e um limite superior para a quantidade de lugares a reservar entre cada OD e classe, 

descritas pelas equações (32) e (33) 

 0 ≤ 𝑙1𝑖𝑗 ≤ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑑1𝑖𝑗 + 𝑎 × (𝑑2𝑖𝑗 − 𝑥2𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (32) 

 0 ≤ 𝑙2𝑖𝑗 ≤ 𝑥2𝑖𝑗 ≤ 𝑑2𝑖𝑗 + 𝑏 × (𝑑1𝑖𝑗 − 𝑥1𝑖𝑗), para todos os pares (ij) ∈ 𝑇 (33) 

 
Função Objetivo 

Tal como já foi referido, o objetivo do modelo é a maximização da receita descrito por (34) 

 𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑂 = max 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 (34) 

onde a receita é definida por (35) 



32 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = ∑ 𝐹1𝑖𝑗 × 𝑥1𝑖𝑗 +

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

𝐹2𝑖𝑗 × 𝑥2𝑖𝑗 (35) 

 Modelo Estocástico 

Naturalmente, ignorar a natureza probabilística da procura corresponde a uma simplificação bastante 

significativa do modelo uma vez que, de facto, por melhor que se tenha estudado a procura existirá 

sempre alguma imprevisibilidade que a torna impossível de determinar exatamente. A ideia de obter 

uma solução ótima sabendo exatamente qual a intenção de viajar dos passageiros é uma situação 

praticamente utópica sendo que na realidade o que se poderá conhecer são cenários de 

probabilidade de acontecimento de procura. O modelo apresentado seguidamente pondera todos 

esses cenários, incorpora a probabilidade de acontecimento de cada um deles, e exibe uma solução 

ótima. 

Para este caso é considerado que uma tentativa de compra recusada é receita perdida para a 

empresa. 

  
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA – Dado um comboio com as seguintes características 

 uma classe de tarifa única 

 uma viagem composta por m troços, caracterizados por uma capacidade de serviço c 

 n pares OD (ij), com  𝑛 ≤ 𝑚(𝑚 + 1)/2  

E sendo conhecidos para cada par OD 

 a tarifa Fij 

 a função probabilidade da procura dij 

determinar o número de lugares a reservar para cada par OD (ij) servido pelo comboio – xij – tal que a 

receita obtida seja maximizada. 

 
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – A definição do modelo matemático que permite resolver o problema 

acima enunciado implica que sejam definidas as restrições e a função objetivo. 

 
Função Objetivo 

A função objetivo do modelo (36) é caracterizada por uma componente determinística e por uma 

componente formada por funções de uma variável aleatória simples: 
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𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑂 = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝐹𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

− ∑ 𝐹𝑖𝑗

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

∑ 𝑃(𝐷𝑖𝑗 < 𝑑𝑖𝑗,𝑧)

𝑤

𝑧=1

× 𝑥𝑖𝑗,𝑧 
(36) 

O termo da esquerda diz respeito à receita gerada caso a capacidade fosse utilizada da forma mais 

rentável e o termo da direita é uma correção devida à incerteza da procura. 

Cada 𝑥𝑖𝑗 é dividido em intervalos mais pequenos 𝑥𝑖𝑗,𝑧 que pretendem acomodar a procura 𝐷𝑖𝑗 que fica 

compreendida entre (𝑑𝑖𝑗,𝑧−1 e 𝑑𝑖𝑗,𝑧]  (𝑧 = 1, … , 𝑤). No entanto, se 𝐷𝑖𝑗 for menor que 𝑑𝑖𝑗,𝑧, esses lugares 

não serão ocupados e os custos expectáveis serão exatamente 𝑃(𝐷𝑖𝑗 < 𝑑𝑖𝑗,𝑧) × 𝐹𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗,𝑧. 

 
Restrições 

Para cada troço 𝑘 = 1, … , 𝑚 existe uma restrição de capacidade, ou seja, o número de lugares 

vendido em cada viagem entre pares OD (ij) que inclui o troço k não pode exceder a sua capacidade 

c. Considera-se a capacidade c igual em todos os troços uma vez que em comboios de passageiros 

não é habitual haver alterações de composição durante o trajeto. Essas restrições são lineares e 

podem ser descritas pela equação (37) 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑐

(𝑖𝑗)∈𝐼𝑘

,   ∀ 𝑘 (37) 

em que Ik é o conjunto de ODs que contribuem para o troço k dado por (38) 

 𝐼𝑘 = {(𝑖𝑗) ∈ 𝑇: viagem (ij) inclui o troço 𝑘}. (38) 

Consideremos uma restrição adicional que corresponde a dizer que a quantidade de lugares a 

reservar é igual à soma das quantidades de lugares a reservar em cada intervalo, descritas pela 

equação (39) e sujeito às restrições (40), (41) e (42) 

 
𝑥𝑖𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗,𝑧

𝑤

𝑧=1

 
(39) 

 𝑥𝑖𝑗,1 ≤ 𝑑𝑖𝑗,1 (40) 

 𝑥𝑖𝑗,𝑧 ≤ 𝑑𝑖𝑗,𝑧 − 𝑑𝑖𝑗,𝑧−1 (𝑧 = 2, … , 𝑤) (41) 

 𝑥𝑖𝑗,𝑧 ≥ 0 (𝑧 = 1, … , 𝑤) (42) 
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5 Aplicação de Modelos de Controlo de Capacidades em 

Redes 

Neste capítulo vão ser aplicados os modelos descritos no Capítulo 4 a um caso prático concreto e 

analisados os resultados obtidos. 

 Descrição das Aplicações 

O exemplo de aplicação é inspirado na realidade portuguesa, mais concretamente nos comboios Alfa 

Pendular da CP que operam na Linha do Norte. Embora os valores considerados neste capítulo não 

correspondam a dados oficiais, uma vez que os mesmos não foram disponibilizados para este estudo 

por parte da empresa que realiza este serviço, considera-se que serão suficientemente próximos da 

realidade para serem dela representativos.   

Os modelos desenvolvidos aplicam-se a um único comboio, não tendo em atenção a interação entre 

a diversa oferta de comboios. Assim, consideramos um comboio que faz uma viagem de cerca de 

300 km ao longo de uma linha de caminho-de-ferro com paragem em quatro estações. O comboio 

parte da cidade do Porto (estação 1) com direção a Lisboa (estação 4), fazendo paragem nas cidades 

de Aveiro (estação 2) e Coimbra (estação 3). A viagem contém, consequentemente, três troços 

(número de estações-1=3) correspondentes aos segmentos de viagem entre cada uma das paragens, 

ou seja, Porto-Aveiro (troço 1), Aveiro-Coimbra (troço 2) e Coimbra-Lisboa (troço 3). 

A composição disponível para realizar este comboio é do tipo automotora, indeformável, com 299 

lugares divididos por 6 carruagens, que poderão ou não ser divididas em 1ª e 2ª classe conforme a 

estratégia da empresa. Atualmente, as composições existentes disponibilizam 203 lugares em 2ª 

classe e 96 lugares em 1ª classe. Consideramos também a hipótese de o serviço poder ser realizado 

por duas composições reunidas, ou seja que a capacidade disponibilizada para a viagem é de 598 

lugares, se assim se entender justificado, ou seja, se as vendas expectáveis de bilhetes a mais 

superarem o acréscimo de custos que advém da utilização da segunda composição. Para esta 

análise existem duas abordagens possíveis. A primeira é considerar que esse custo corresponde 

apenas ao custo marginal dessa utilização; isto é, traduz o acréscimo de custos operacionais devidos 

ao uso da segunda composição, nomeadamente o custo do reforço da tripulação para revisão de 

bilhetes, da limpeza da segunda composição, do acréscimo de energia para a circulação e da 

manutenção da segunda composição, estes dois últimos dependentes da distância percorrida na 

viagem. A estimativa destes custos perfaz cerca de 1250€ para o caso em estudo. A segunda 

abordagem é considerar que o custo da inclusão da segunda composição engloba, para além dos 

custos operacionais enunciados anteriormente, também o custo de oportunidade da utilização da 

composição nessa viagem. Este cenário ajusta-se, por exemplo, caso a companhia tenha escassez 

de material circulante e tenha que optar por reforçar uma viagem em detrimento de fazer ou reforçar 

outra. O custo de oportunidade relacionar-se-á com a receita expectável da viagem alternativa em 
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que esta mesma composição poderia ser utilizada. Para o presente estudo vamos adotar a primeira 

abordagem.  

Consideramos também que a capacidade é constante ao longo de toda a viagem, o que aliás é o 

procedimento mais usual em comboios de passageiros, onde a velocidade comercial é um fator 

competitivo que assume a maior importância, ao contrário do que acontece com comboios de 

mercadorias, onde se observa a colocação e/ou retirada de vagões ao longo do trajeto e baixas 

velocidades comerciais. Esta hipótese equivale a assumir que a capacidade disponibilizada é igual 

em todos os troços. 

Para o caso em estudo, ao contrário do que acontece, por exemplo, numa viagem de avião, em que 

todos os passageiros entram na mesma origem e terminam a sua viagem no mesmo destino 

(independentemente de poderem ou não depois ter voos para outros destinos e se se quiser ter isso 

em conta na aviação faz sentido estudar o problema para redes), o mesmo lugar poderá ser ocupado 

por mais do que um passageiro desde que os troços da viagem de cada um não sejam coincidentes. 

Por exemplo, um mesmo lugar poderá ser ocupado por um passageiro que viaje entre as estações 1 

e 2 e depois por outro que viaje entre as estações 2 e 4. Assim, por um lado, há que fazer o controlo 

da ocupação do comboio garantindo que em cada troço a ocupação total não é ultrapassada e, por 

outro, há que definir qual a combinação de lugares a reservar para cada par OD que garantem a 

máxima receita. Nestes modelos é garantido que um passageiro não tem que mudar de lugar durante 

a sua viagem.  

A matriz tarifária é conhecida para cada viagem (origem-destino). Para a aplicação dos modelos 

desenvolvidos no Capítulo 4 ao caso prático consideramos as seguintes hipóteses: 

i. Matriz tarifária (F) para modelos de classe única 

Tabela 1 – Matriz tarifária para uma classe 

 

Os valores considerados na Tabela 1 são fictícios e correspondem ao valor médio das matrizes para 

as duas classes. 

ii. Matrizes tarifárias (F1 e F2) para modelos de duas classes 

               

 

 

 

1 2 3 4

1 - 16,95 € 19,20 € 36,35 €

2 - - 16,95 € 32,10 €

3 - - - 27,80 €

4 - - - -

O
ri

ge
m

Destino
Preços (F)

1 2 3 4

1 - 19,70 € 21,70 € 42,40 €

2 - - 19,70 € 37,90 €

3 - - - 32,80 €

4 - - - -

Preços (F1)

1ª classe

Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 14,20 € 16,70 € 30,30 €

2 - - 14,20 € 26,30 €

3 - - - 22,80 €

4 - - - -

Preços (F2)

2ª classe

Destino

O
ri

ge
m

Tabela 3 – Matriz tarifária para 1ª classe Tabela 2 - Matriz tarifária para 2ª classe 
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Os valores considerados nas Tabela 3 e Tabela 2 correspondem aos preços praticados atualmente 

pela operadora que presta o serviço em análise. 

A 1ª classe corresponde a um serviço de melhor qualidade pelo que o preço pedido pela viagem é 

entre 30% a 45% superior ao da 2ª classe. 

Pode observar-se que o preço dos bilhetes é formado por uma componente fixa e uma componente 

variável em função da distância percorrida. Para ambas as classes, verifica-se que existe um “valor 

mínimo” de preço relacionado com a referida componente fixa – para a 1ª classe é de 19,70€, para a 

2ª classe é de 14,20€ e para a classe única é de 16,95€ – e para as viagens entre estações que ficam 

relativamente próximas, a menos de 75km de distância (da estação 1 para a 2 e da estação 2 para a 

3), este é o preço praticado. Para as viagens mais longas, além da componente fixa é adicionada 

uma componente variável que é tanto maior quanto maior for a distância percorrida. 

Consideramos que a procura de viagens para cada par OD também é conhecida. De facto, trata-se 

de uma simplificação da realidade, já que na verdade a procura nunca é conhecida embora possa ser 

estimada. Esta não é uma tarefa fácil e, mesmo estando na posse do histórico de vendas, nem 

sempre é possível saber efetivamente qual foi a procura real por determinada viagem. Veja-se o caso 

de um comboio com lotação esgotada. Nessa circunstância, um potencial cliente que deseje viajar 

pode não conseguir adquirir o seu bilhete por já não haver capacidade para o transportar. Neste caso, 

apenas é possível saber quantos passageiros efetivamente realizaram a viagem, desconhecendo-se 

quantos deixaram de viajar por já não haver capacidade para os acomodar; ou seja, conhecemos a 

procura satisfeita, mas não a procura real. Esta é uma questão importante para uma empresa que 

pretende aumentar as suas receitas gerindo a capacidade de que dispõe através da resposta à 

procura pelas viagens que oferece, podendo estar a desperdiçar procura valiosa por não saber que 

esta existe. Atualmente existem métodos para inferir, de acordo com o histórico de vendas conhecido, 

qual a procura real para cada viagem. Para além disso, os próprios sites de compra ou pesquisa de 

bilhetes das operadoras podem também permitir tirar algumas conclusões a este respeito.  

Para percebermos o impacto da aplicação de técnicas de Gestão de Receitas em diferentes cenários 

decidiu-se analisar 5 dias-tipo de procura que permitem representar todo o leque de procuras que é 

possível observar ao longo do ano, desde o dia mais carregado ao dia com menos pessoas a viajar e 

passando por cenários intermédios: 

a) Época alta, dia mais carregado 

Tabela 4 – Matriz procura para época alta, dia mais carregado e classe única 

 

1 2 3 4

1 - 17 58 413

2 - - 6 45

3 - - - 76

4 - - - -

Procura (Qij)
Destino

O
ri

ge
m
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Tabela 6 - Matriz procura para época alta, dia 

mais carregado e 1ª classe 

Tabela 5 - Matriz procura para época alta, dia 

mais carregado e 2ª classe 

Tabela 12 - Matriz procura para época baixa, 

dia mais carregado e 1ª classe 

Tabela 11 - Matriz procura para época baixa, 

dia mais carregado e 2ª classe 

 

 

 

 

 
b) Época alta, dia menos carregado 

Tabela 7 - Matriz procura para época alta, dia menos carregado e classe única 

 

 

 

 

 

 

 

c) Época baixa, dia mais carregado 

Tabela 10 - Matriz procura para época baixa, dia mais carregado e classe única 

 

 
 

 

 

 

1 2 3 4

1 - 12 48 300

2 - - 6 31

3 - - - 56

4 - - - -

Procura (Qij)
Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 8 30 204

2 - - 2 36

3 - - - 44

4 - - - -

Procura (Qij)
Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 6 15 130

2 - - 2 13

3 - - - 27

4 - - - -

Procura (Q1ij)

1ª classe

Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 11 44 283

2 - - 4 33

3 - - - 49

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Q2ij)

2ª classe

Destino

1 2 3 4

1 - 7 40 206

2 - - 3 23

3 - - - 41

4 - - - -

Procura (Q2ij)

2ª classe

Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 5 9 94

2 - - 3 9

3 - - - 16

4 - - - -

Destino

O
ri

ge
m

Procura (Q1ij)

1ª classe

Tabela 9 - Matriz procura para época alta, dia 

menos carregado e 1ª classe 

Tabela 8 - Matriz procura para época alta, dia 

menos carregado e 2ª classe 

1 2 3 4

1 - 3 5 60

2 - - 0 9

3 - - - 10

4 - - - -

Procura (Q1ij)

1ª classe

Destino

O
ri

ge
m

1 2 3 4

1 - 5 26 144

2 - - 2 28

3 - - - 34

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Q2ij)

2ª classe

Destino
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Tabela 15 - Matriz procura para época baixa, 

segundo dia menos carregado e 1ª classe 

Tabela 14 - Matriz procura para época baixa, 

segundo dia menos carregado e 2ª classe 

Tabela 17 - Matriz procura para época baixa, 

dia menos carregado e 1ª classe 

Tabela 18 - Matriz procura para época baixa, 

dia menos carregado e 2ª classe 

d) Época baixa, segundo dia menos carregado 

Tabela 13 - Matriz procura para época baixa, segundo dia menos carregado e classe única 

 

 

 

 

 

 

 
e) Época baixa, dia menos carregado 

Tabela 16 - Matriz procura para época baixa, dia menos carregado e classe única 

 

 

 

 

 

 

Nas matrizes apresentadas, Tabela 4 a Tabela 18, Qij corresponde à procura de uma classe única 

entre a origem i e o destino j e é calculada através da soma das procuras para as duas classes, e Q1ij 

e Q2ij correspondem à procura para a 1ª e 2ª classes, respetivamente. 

Observa-se que a grande maioria dos passageiros que procura o comboio em análise viaja entre as 

estações 1 e 4 (Porto e Lisboa), ou seja, faz a totalidade da viagem do comboio. 

1 2 3 4

1 - 7 25 181

2 - - 0 24

3 - - - 38

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Qij)
Destino

1 2 3 4

1 - 4 24 150

2 - - 0 24

3 - - - 36

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Qij)
Destino

1 2 3 4

1 - 3 4 57

2 - - 0 6

3 - - - 10

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Q1ij)

1ª classe

Destino
1 2 3 4

1 - 5 21 125

2 - - 3 18

3 - - - 28

4 - - - -
O

ri
ge

m

Procura (Q2ij)

2ª classe

Destino

1 2 3 4

1 - 2 5 43

2 - - 0 5

3 - - - 9

4 - - - -

O
ri

ge
m

Procura (Q1ij)

1ª classe

Destino
1 2 3 4

1 - 2 19 107

2 - - 2 19

3 - - - 27

4 - - - -

Destino

O
ri

ge
m

Procura (Q2ij)

2ª classe
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Partindo desta procura inicial, podemos ainda considerar o caso de existir alguma transferência entre 

classes nos casos em que já não haja capacidade disponível na classe preferencial. Na realidade, 

alguns dos clientes estarão dispostos a sacrificar algumas das comodidades oferecidas na 1ª classe e 

viajar em 2ª classe para poderem efetuar a viagem quando a 1ª classe estiver esgotada e, vice-versa, 

alguns dos clientes da 2ª classe estarão dispostos a pagar um preço acima do que pretendiam para 

terem a oportunidade de realizar a viagem quando a 2ª classe estiver cheia. Assim, consideramos 

que 80% da procura não satisfeita dos clientes de 1ª classe será transferida para a 2ª classe e que, 

em sentido inverso, essa percentagem corresponderá a 20%. Caberá ao modelo, como acontece com 

a restante procura, decidir atender ou não a essa procura adicional de acordo com a combinação de 

viagens que gere maior receita.  

Admita-se ainda que é estratégia da empresa reservar obrigatoriamente um mínimo de lugares para 

cada par OD mesmo que economicamente essa não seja a solução ótima. Esta opção faz, por 

exemplo, sentido num cenário de serviço público, em que se quer garantir acesso ao transporte 

público a uma determinada população, ou para prevenir que uma procura existente, mas nunca 

correspondida, possa desaparecer no futuro. Para o caso em estudo, considerou-se este valor igual a 

10% da procura. Fica assim garantido que, para todos os pares OD em que se verifique procura, 

haverá pelo menos uma parte dessa procura que será satisfeita mesmo não sendo essa a solução 

economicamente mais vantajosa. Por outro lado, o número de lugares a reservar para cada par OD 

não poderá ser superior à procura verificada para essa mesma OD, ou seja, não faz sentido reservar 

um lugar que não será vendido mesmo que, em abstrato, essa venda representasse a maior receita 

possível.  

Qualquer um dos modelos a aplicar pretende otimizar a ocupação da composição de modo a que a 

receita total gerada seja maximizada. Assim, é necessário definir o número de lugares xij a reservar 

entre cada origem i e cada destino j para atingir este objetivo. A ideia é que um lugar seja ocupado 

apenas com a viagem que gere mais proveitos (desde que haja procura correspondente), o que não 

está garantido se existir uma política de first-come-first-served, situação que corresponde à política 

atual de todas as empresas portuguesas, em que as viagens vão sendo vendidas à medida que os 

compradores vão chegando. No caso de a procura ser conhecida sem incerteza – modelos 

determinísticos – é possível determinar exatamente como deve ser feita a distribuição da ocupação 

do comboio na prossecução deste objetivo. No caso de a procura não ser conhecida – modelo 

estocástico – a partir de cenários probabilísticos prevê-se a procura para distribuir a ocupação do 

comboio de forma otimizada, que para o caso equivale àquela que maximize a receita gerada. 

Os resultados que em seguida descrevemos correspondem apenas aos modelos determinísticos. Na 

parte final deste capítulo, sumariarmos as conclusões e apresentamos uma comparação dos 

referidos resultados com aqueles que se obteriam (em média) no caso de se aplicar uma política de 

venda de bilhetes do tipo first-come-first-served. 
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 Resultados de Aplicação dos Modelos  

i. Modelo Determinístico de Classe Única com Capacidade Fixa 

Neste modelo consideramos apenas uma classe de tarifa e a capacidade é fixada em 299 lugares 

homogéneos, correspondente aos lugares atualmente disponíveis na composição que faz o serviço 

Alfa Pendular entre Porto e Lisboa. 

Uma vez que neste modelo consideramos as procuras independentes e a capacidade fixa, é possível 

aplicá-lo a n classes de tarifa de uma mesma viagem. Por exemplo, para um comboio com duas 

classes e com uma capacidade delimitada para cada classe, é possível aplicar este modelo 

separadamente a cada classe e, deste modo, fazer a gestão de lugares de cada classe 

independentemente, garantindo que, para estas premissas, a receita global será maximizada. 

A tarifa utilizada foi calculada fazendo a média das duas tarifas atuais (1ª e 2ª classes) e a procura de 

cada dia-tipo corresponde à soma das procuras das duas classes nesse dia-tipo. Na verdade, trata-se 

de uma simplificação, uma vez que sendo a procura naturalmente sensível ao preço e uma vez que 

estamos a admitir que o preço pedido é diferente do atual, o valor da procura poderá ser diferente do 

considerado. Considera-se, no entanto, que o eventual acréscimo dos clientes de 1ª classe, dispostos 

a pagar um bilhete mais caro, compensa o eventual decréscimo dos clientes da 2ª classe, pelo que a 

simplificação é admissível. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 19, onde, em particular, se pode verificar que as 

receitas para o comboio em análise variam entre 11.788 Euros no dia mais carregado da época alta e 

7.786 Euros (-34%) no dia da época baixa menos carregado. No dia menos carregado da época alta 

as receitas atingem 11.608 Euros, o que desde logo indicia haver nesta época uma parte substancial 

da procura que não é possível servir. 

A análise dos resultados revela também que a restrição relativa à reserva de um número mínimo de 

lugares, correspondente a 10% da procura verificada para cada OD, não tem qualquer efeito, uma 

vez que para todos os pares OD o número de lugares a reservar é superior a esse valor mínimo. 

Para os dias-tipo considerados, verificamos que para a época baixa – dias-tipo c), d) e e) – toda a 

procura é satisfeita e a capacidade do comboio não é utilizada na totalidade, pelo que a utilização de 

um sistema de gestão de receitas não se reflete num aumento da receita gerada e não há, de facto, 

uma efetiva necessidade de controlar a utilização da capacidade. Para estes casos, não há vantagem 

na utilização de um sistema deste tipo e poderia ser adotado uma política first-come-first-served uma 

vez que a receita gerada seria exatamente a mesma. 
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Tabela 19 - Resultados Obtidos para o Modelo Determinístico de Classe Única com Capacidade Fixa 

 

Para a época alta – dias-tipo a) e b) - a procura é superior à oferta em todos os troços e, neste 

contexto, já faz sentido fazer a gestão da capacidade instalada ao invés de vender bilhetes de acordo 

por ordem de chegada dos compradores. Nesta situação, o modelo gere a capacidade disponível e 

decide quantos lugares devem ser reservados para cada par OD. Analisando os resultados depois de 

corrido o modelo para ambos os dias-tipo da época alta, observamos que o modelo prefere não 

atribuir toda a capacidade às viagens entre as estações 1 e 4 e privilegia satisfazer os pares OD 

correspondentes a viagens mais curtas, possibilitando assim que o mesmo lugar seja utilizado por 

passageiros que fazem viagens independentes em troços não coincidentes. Uma vez que, tal como já 

referimos, o preço é composto por uma componente fixa e outra variável em função da distância 

percorrida, as viagens mais curtas são proporcionalmente mais caras, logo é mais rentável para a 

companhia ferroviária ter maior rotatividade de lugares do que ter um lugar ocupado pelo mesmo 

passageiro do princípio ao fim da viagem do comboio. A título de exemplo analisemos duas situações 

possíveis: um lugar ocupado entre a estação onde se inicia o comboio, estação 1, e a estação de 

términus do comboio, estação 4, representa, para o caso em estudo, uma receita para o operador de 

36,35€. Por outro lado, um lugar ocupado entre as estações 1 e 2 por um passageiro, por outro 

passageiro entre as estações 2 e 3 e ainda por um outro passageiro entre as estações 3 e 4 gera 

uma receita igual a 16,95€ + 16,95€ + 27,80€ = 61,70€, o que representa um acréscimo de quase 

40% da receita para os mesmos custos operacionais. Naturalmente, o modelo fará a combinação de 

viagens que, por um lado, aproveite a capacidade instalada em cada troço e, por outro, escolha as 

viagens que sejam mais rentáveis, para a procura existente. É possível observar que a procura entre 

as estações 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3 é totalmente satisfeita nos dois dias-tipo e que, no caso dos restantes 

pares OD, existe procura que não é satisfeita. Verifica-se que 77% da procura do dia-tipo a) é 

atendida e este valor é de 83% para o dia-tipo b). 

ii. Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Fixa 

O modelo em questão é semelhante ao anterior, no entanto, uma vez que as procuras não são 

independentes por se admitir que há migração da procura entre classes, o que aliás será o que 

acontece na realidade, não é possível aplicar o modelo anterior a cada classe de procura 

separadamente. O modelo em análise tem em conta a capacidade fixada para cada classe, que neste 

Modelo i - Modelo Determinístico de Classe Única com Capacidade Fixa

OD's Q(i,j) X(i,j) ∆ Q(i,j) X(i,j) ∆ Q(i,j) X(i,j) ∆ Q(i,j) X(i,j) ∆ Q(i,j) X(i,j) ∆

1 → 2 17 17 100% 12 12 100% 8 8 100% 7 7 100% 4 4 100%

1 → 3 58 58 100% 48 48 100% 30 30 100% 25 25 100% 24 24 100%

1 → 4 413 224 54% 300 239 80% 204 204 100% 181 181 100% 150 150 100%

2 → 3 6 6 100% 6 6 100% 2 2 100% 3 3 100% 2 2 100%

2 → 4 45 11 24% 31 6 19% 36 36 100% 24 24 100% 24 24 100%

3 → 4 76 64 84% 56 54 96% 44 44 100% 38 38 100% 36 36 100%

Troço Procura Ocup. ∆ Procura Ocup. ∆ Procura Ocup. ∆ Procura Ocup. ∆ Procura Ocup. ∆

1 → 2 488 299 61% 360 299 83% 242 242 100% 213 213 100% 178 178 100%

2 → 3 522 299 57% 385 299 78% 272 272 100% 230 230 100% 198 198 100%

3 → 4 534 299 56% 387 299 77% 284 284 100% 243 243 100% 210 210 100%

Capacidade 299 299 299 299 299

Receita 11.778 €                            11.608 €                              10.540 €                              9.056 €                                7.786 €                                

Dia-tipo a) Dia-tipo b) Dia-tipo c) Dia-tipo d) Dia-tipo e)
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caso se considera ser de 96 lugares em 1ª classe e de 203 lugares em 2ª classe, e a procura para 

cada uma das classes simultaneamente. Admite-se, em caso de lotação esgotada em uma das 

classes, que uma percentagem dessa procura não satisfeita migra para a outra classe. Para o caso 

em estudo considerou-se que essa migração é de 80% da procura não satisfeita da 1ª classe para a 

2ª e de 20% no sentido inverso.  

Os resultados da aplicação deste modelo são apresentados na Tabela 20. As receitas são inferiores 

neste caso, mas os valores não são comparáveis com os obtidos para o Modelo i porque, no caso 

deste modelo, o preço médio dos bilhetes era superior. No caso do dia mais carregado da época alta 

a receita é agora de 11.068 Euros, e no dia menos carregado de 10.906 Euros. A diferença entre as 

receitas nestes dias diminui como era de esperar, também por causa do mecanismo da migração da 

procura entre classes. Quanto à receita no dia menos carregado da época baixa, ela desce para 

7.177 Euros. 

Na época baixa, a quase totalidade da procura é satisfeita em qualquer dos dias-tipo – c), d) e e). A 

exceção ocorre com as viagens entre as estações 3 e 4 em 2ª classe no dia-tipo c), para as quais há 

3 passageiros que não são servidos. Perante esta realidade, o recurso a técnicas de gestão de 

receitas representaria ganhos muito reduzidos relativamente a uma política de first-come-first-served, 

pelo que, provavelmente, não existiria vantagem em deixar de aplicar esta política de vendas. 

Ao invés, para os dias-tipo da época alta – a) e b) – a capacidade d do comboio é usada na 

totalidade, verificando-se que a principal procura é de viagens entre as estações 1 e 4 e que o troço 

3-4 é o que regista maior procura. Registada esta procura, e tal como foi verificado para o modelo de 

classe única, o facto de o modelo preferir satisfazer pares OD a que correspondem distâncias mais 

curtas por serem mais rentáveis, leva a que toda a procura entre as estações 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3, 

para todas as classes, e entre as estações 3 e 4 apenas para a 2ª classe do dia-tipo b) seja atendida, 

e que nos restantes pares OD haja procura não satisfeita. No dia-tipo a) observa-se que apenas 

cerca de 77% da procura é atendida enquanto no dia-tipo b) esse valor ascende a aproximadamente 

82%. No dia-tipo b) podemos observar a transferência da procura da 1ª para a 2ª classe de viagens 

entre as estações 3 e 4 já que a procura original na 2ª classe é de 41 lugares e a capacidade 

reservada é de 43, ou seja, dos 4 passageiros que tencionavam viajar em 1ª classe mas não 

conseguiram lugar, 2 deles terão oportunidade de viajar em 2ª classe. Na realidade a quantidade de 

passageiros que estaria disposta a mudar de classe seria de 3, correspondente a 80% da procura 

não satisfeita na 1ª classe, e assim um destes passageiros, embora estivesse disposto a viajar em 2ª 

classe, não terá oportunidade de o fazer por não ter lugar. 

É também possível observar que a restrição da reserva mínima de lugares, para a procura 

considerada nos 5 dias-tipo, não tem qualquer impacto nos resultados.  
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Tabela 20 - Resultados Obtidos para o Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível 

e Capacidade Fixa 

 

 

iii. Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Variável (Uma ou Duas 

Composições) 

Este modelo é análogo ao do ponto anterior com a diferença de neste caso o modelo poder decidir se 

é ou não colocada uma segunda composição no comboio. Assim, cabe ao modelo decidir, em função 

das possíveis combinações de atribuição da procura e ponderando o acréscimo dos custos 

operacionais que advêm da colocação da segunda composição, se a capacidade do comboio deverá 

ser de 96+203 lugares ou de 192+406 lugares, de 1ª e 2ª classe respetivamente. Tal como já foi 

referido anteriormente, o acréscimo de custos corresponderá a 1250€ em caso de colocação de duas 

composições, e este parâmetro tem que fazer parte da função objetivo do modelo, que neste caso 

assumirá a seguinte forma: 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = ∑(𝐹𝑖𝑗 × 𝑋𝑖𝑗) − 1250 × (𝑁𝐶 − 1)

(𝑖,𝑗)

 

em que Fij representa a tarifa, Xij representa os lugares a reservar e NC representa o número de 

composições a colocar no comboio. Quando o valor de NC é igual a 1 o membro da direita é igual a 

zero e não existe acréscimo de custos, quando é igual a 2, é descontado o valor dos custos da 

incorporação da segunda composição.   

Todas as restantes premissas de aplicação dos dois modelos são análogas, nomeadamente a 

procura (valores iniciais, transferência entre classe e valores mínimos) e as tarifas. 

Modelo ii - Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Fixa

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 6 6 100% 11 11 100% 5 5 100% 7 7 100% 3 3 100% 5 5 100%

1 → 3 15 15 100% 44 44 100% 9 9 100% 40 40 100% 5 5 100% 26 26 100%

1 → 4 130 75 58% 283 148 52% 94 82 87% 206 156 76% 60 60 100% 144 144 100%

2 → 3 2 2 100% 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 13 4 31% 33 7 21% 9 2 22% 23 4 17% 9 9 100% 28 28 100%

3 → 4 27 17 63% 49 48 98% 16 12 75% 41 43 105% 10 10 100% 34 31 91%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 151 96 64% 338 203 60% 108 96 89% 253 203 80% 68 68 100% 175 175 100%

2 → 3 160 96 60% 364 203 56% 115 96 83% 272 203 75% 74 74 100% 200 200 100%

3 → 4 170 96 56% 365 203 56% 119 96 81% 270 203 75% 79 79 100% 206 203 99%

Capacidade 96 203 96 203 96 203

Receita 11.068 €                                                                               10.906 €                                                                                 9.707 €                                                                                   

Dia-tipo a) Dia-tipo b) Dia-tipo c)

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 3 3 100% 5 5 100% 2 2 100% 2 2 100%

1 → 3 4 4 100% 21 21 100% 5 5 100% 19 19 100%

1 → 4 57 57 100% 125 125 100% 43 43 100% 107 107 100%

2 → 3 0 0 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 6 6 100% 18 18 100% 5 5 100% 19 19 100%

3 → 4 10 10 100% 28 28 100% 9 9 100% 27 27 100%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 64 64 100% 151 151 100% 50 50 100% 128 128 100%

2 → 3 67 67 100% 167 167 100% 53 53 100% 147 147 100%

3 → 4 73 73 100% 171 171 100% 57 57 100% 153 153 100%

Capacidade 96 203 96 203

Receita

Dia-tipo d) Dia-tipo e)

8.469 €                                                                                   7.177 €                                                                                   
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Aplicando o modelo aos dias-tipo enunciados obtiveram-se os resultados constantes da Tabela 21. 

Através da respetiva análise, podemos concluir que para a época alta – dias a) e b) - o modelo opta 

por colocar duas composições que dão resposta a 100% da procura verificada para ambas as 

classes. Em ambos os dias, as receitas geradas são claramente superiores às da aplicação do 

modelo do ponto anterior para a mesma procura, onde não havia a hipótese de colocar a segunda 

composição e há um acréscimo de receita de mais de 7000Euros e 1500Euros, respetivamente. 

Assim, para este caso, revela-se vantajoso o uso de um modelo de gestão de receitas para decidir 

se, existindo essa possibilidade, se deve reforçar a oferta de lugares num comboio. 

Tabela 21 - Resultados Obtidos para o Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível 

e Capacidade Variável (Uma ou Duas Composições) 

 

 

Para a época baixa – dias tipo c), d) e e) – o modelo opta naturalmente por colocar apenas uma 

composição pelo que os resultados são iguais aos obtidos no modelo anterior para esta mesma 

procura. 

iv. Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Variável (Uma 

Composição com Distribuição da Capacidade por Classes Variável) 

No presente modelo considera-se a utilização de apenas uma composição, mas cada uma das 6 

carruagens que a compõem pode ser colocada ao serviço da 1ª ou da 2ª classe, havendo apenas que 

garantir que os veículos de cada classe são todos contíguos. Atualmente o número de lugares de 

cada carruagem não é homogéneo e para o caso em análise assim se vai considerar também. 

Existem, portanto, diferentes combinações possíveis para a afetação da capacidade instalada às 

duas classes de acordo com a Tabela 22: 

Modelo iii - Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Variável (1 ou 2 composições)

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 6 6 100% 11 11 100% 5 5 100% 7 7 100% 3 3 100% 5 5 100%

1 → 3 15 15 100% 44 44 100% 9 9 100% 40 40 100% 5 5 100% 26 26 100%

1 → 4 130 130 100% 283 283 100% 94 94 100% 206 206 100% 60 60 100% 144 144 100%

2 → 3 2 2 100% 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 13 13 100% 33 33 100% 9 9 100% 23 23 100% 9 9 100% 28 28 100%

3 → 4 27 27 100% 49 49 100% 16 16 100% 41 41 100% 10 10 100% 34 31 91%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 151 151 100% 338 338 100% 108 108 100% 253 253 100% 68 68 100% 175 175 100%

2 → 3 160 160 100% 364 364 100% 115 115 100% 272 272 100% 74 74 100% 200 200 100%

3 → 4 170 170 100% 365 365 100% 119 119 100% 270 270 100% 79 79 100% 206 203 99%

Capacidade 192 406 192 406 96 203

Receita 17.602 €                                                                               12.575 €                                                                                 9.707 €                                                                                   

Dia-tipo a) Dia-tipo b) Dia-tipo c)

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 3 3 100% 5 5 100% 2 2 100% 2 2 100%

1 → 3 4 4 100% 21 21 100% 5 5 100% 19 19 100%

1 → 4 57 57 100% 125 125 100% 43 43 100% 107 107 100%

2 → 3 0 0 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 6 6 100% 18 18 100% 5 5 100% 19 19 100%

3 → 4 10 10 100% 28 28 100% 9 9 100% 27 27 100%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 64 64 100% 151 151 100% 50 50 100% 128 128 100%

2 → 3 67 67 100% 167 167 100% 53 53 100% 147 147 100%

3 → 4 73 73 100% 171 171 100% 57 57 100% 153 153 100%

Capacidade 96 203 96 203

Receita 8.469 €                                                                                   7.177 €                                                                                   

Dia-tipo d) Dia-tipo e)
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Tabela 22 – Combinações possíveis de alocação de capacidade às classes 

 

Todas as restantes premissas de aplicação do modelo são análogas às dos modelos de duas classes 

anteriores, nomeadamente a procura (valores iniciais, transferência entre classes e valores mínimos) 

e as tarifas. 

Para os dias-tipo da época baixa, os resultados são os mesmos da aplicação dos modelos de duas 

classes já apresentados, como se pode verificar na Tabela 23. Daqui se conclui que não existe 

vantagem na utilização de um modelo de gestão de receitas, à exceção do dia-tipo c) para as viagens 

de 2ª classe entre as estações 3 e 4 (mas a diferença de receita será muito reduzida). Alerta-se que, 

apesar de para o dia-tipo d) o modelo atribuir 124 lugares à 1ª classe e 175 lugares à 2ª, esta solução 

é equivalente à dos outros dois modelos, com 96 e 203 lugares respetivamente para a 1ª e 2ª 

classes, atendendo a que a ocupação em cada troço neste caso não ultrapassa estes valores. Tal é 

corroborado quer pela reserva de lugares para cada par OD, que é exatamente a mesma nos três 

modelos, quer na receita gerada em cada um deles, que é também igual. 

Para os dias-tipo da época alta – a) e b) – as receitas geradas com a aplicação deste modelo são 

superiores às do modelo que considera uma composição de capacidade fixa, mas inferiores às do 

modelo que permite a incorporação da segunda composição. Isto quer dizer que o modelo faz uma 

melhor gestão da capacidade da composição disponível, mas que, ainda assim, não é capaz de 

ultrapassar o benefício de colocar a 2ª composição e poder responder à totalidade da procura. Para o 

dia-tipo a) verificamos que o modelo opta por colocar o máximo de capacidade na 1ª classe e o 

mínimo na 2ª (237 e 62 lugares respetivamente), conseguindo deste modo, por um lado, responder à 

totalidade da procura da 1ª classe e, além disso, captar ainda alguma da procura transferida da 2ª 

classe que, não tendo hipótese de viajar nessa classe, opta por viajar em 1ª. Assim, para os mesmos 

custos operacionais, o modelo maximiza a receita por ter um maior número de passageiros a pagar a 

tarifa de 1ª classe. Para os passageiros que desejam viajar em 2ª classe verifica-se que a grande 

maioria não verá a sua pretensão satisfeita. Em termos de ocupação do comboio, observa-se que 

todos os lugares em 2ª classe estarão ocupados ao longo de todo o trajeto do comboio, enquanto em 

1ª classe existem em todos os troços alguns lugares por preencher. No dia-tipo b), uma vez que 

existe menos procura global e, consequentemente, menos procura que não sendo correspondida 

muda de classe, o resultado da aplicação do modelo é mais equilibrado, com a 1ª classe a ficar com 

124 lugares e a 2ª classe com 175. Para este cenário, alguma da procura da 1ª classe não é 

satisfeita, nomeadamente entre as estações 2 e 4 e 3 e 4, e desta última existe até a transferência de 

passageiros para a 2ª classe. Na 2ª classe a grande maioria da procura é satisfeita com exceção das 

viagens entre as estações 1 e 4 e 2 e 4. A capacidade do comboio está praticamente esgotada com 

exceção de um lugar no troço entre as estações 1 e 2 em 1ª classe. Para a época alta a aplicação de 

um modelo deste tipo revela-se de extrema utilidade e é capaz de aumentar significativamente a 

1ª classe 48 96 124 175 237

2ª classe 251 203 175 124 62

Total 299 299 299 299 299
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receita gerada através da análise de um muitíssimo elevado número de hipóteses que sem o apoio 

de um sistema automático seria impossível de conseguir. 

Tabela 23 - Resultados Obtidos para o Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível 

e Capacidade Variável (Uma Composição com Distribuição da Capacidade por Classes Variável) 

 

 

 

 Comparação com Política de Vendas First-Come-First-Served 

No sentido de se avaliarem as vantagens de recorrer a técnicas de gestão de receitas, fomos 

comparar os resultados obtidos através dos respetivos modelos com os que seriam obtidos se se 

aplicasse uma política de vendas do tipo first-come-first-served. A comparação foi realizada apenas 

para os Modelos i e ii, e para os dois dias da estação alta analisados (pois no caso da estação baixa, 

como atrás se verificou, não haveria vantagem em recorrer às referidas técnicas). 

Para o efeito, simulámos a aplicação da política first-come-first-served através do seguinte algoritmo: 

(1) Inicializar a variável Nível_de_ocupação igual a zero (número de lugares ocupados em cada 

troço e classe). 

(2) Inicializar a variável Procura_servida igual a zero por troço e classe. 

(3) Inicializar a distribuição de probabilidade tendo em conta a relação entre a Procura_total Q e 

a Procura_servida, para cada par OD e classe. Desta forma, o próximo par OD-classe 

selecionado é gerado aleatoriamente através de uma distribuição construída tendo em conta 

as probabilidades (Qj-Procura_servida(j))/  (Q- Procura_servida). 

Modelo iv - Modelo Determinístico de Duas Classes com Procura Transferível e Capacidade Variável (1 composição com distribuição de classes variável)

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 6 6 100% 11 11 100% 5 5 100% 7 7 100% 3 3 100% 5 5 100%

1 → 3 15 20 133% 44 19 43% 9 9 100% 40 40 100% 5 5 100% 26 26 100%

1 → 4 130 180 138% 283 31 11% 94 109 116% 206 128 62% 60 60 100% 144 144 100%

2 → 3 2 2 100% 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 13 18 138% 33 7 21% 9 3 33% 23 4 17% 9 9 100% 28 28 100%

3 → 4 27 32 119% 49 23 47% 16 12 75% 41 43 105% 10 10 100% 34 31 91%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 151 206 136% 338 62 18% 108 123 114% 253 175 69% 68 68 100% 175 175 100%

2 → 3 160 220 138% 364 62 17% 115 124 108% 272 175 64% 74 74 100% 200 200 100%

3 → 4 170 230 135% 365 62 17% 119 124 104% 270 175 65% 79 79 100% 206 203 99%

Capacidade 237 62 124 175 96 203

Receita 9.707 €                                                                                   

Dia-tipo a) Dia-tipo b) Dia-tipo c)

12.161 €                                                                               11.243 €                                                                                 

OD's Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆ Q1(i,j) X1(i,j) ∆ Q2(i,j) X2(i,j) ∆

1 → 2 3 3 100% 5 5 100% 2 2 100% 2 2 100%

1 → 3 4 4 100% 21 21 100% 5 5 100% 19 19 100%

1 → 4 57 57 100% 125 125 100% 43 43 100% 107 107 100%

2 → 3 0 0 100% 3 3 100% 0 0 100% 2 2 100%

2 → 4 6 6 100% 18 18 100% 5 5 100% 19 19 100%

3 → 4 10 10 100% 28 28 100% 9 9 100% 27 27 100%

Troço Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆ Proc.1 Ocup.1 ∆ Proc.2 Ocup.2 ∆

1 → 2 64 64 100% 151 151 100% 50 50 100% 128 128 100%

2 → 3 67 67 100% 167 167 100% 53 53 100% 147 147 100%

3 → 4 73 73 100% 171 171 100% 57 57 100% 153 153 100%

Capacidade 124 175 96 203

Receita 8.469 €                                                                                   7.177 €                                                                                   

Dia-tipo d) Dia-tipo e)
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(4) Efetuar os seguintes passos até que a capacidade em cada troço tenha sido esgotada ou até 

que toda a procura tenha sido atendida (i.e., Procura_servida = Q) 

(a) Seleccionar um par OD com base na distribuição de probabilidades construída em 

(3); 

(b) Actualizar o Nível_de_ocupação tendo em conta os troços utilizados nas viagens 

correspondentes ao par OD selecionado em (a); 

(c) Caso o novo Nível_de_ocupação não exceda os limites de capacidade, atualizar a 

Procura_servida e ir para (e); 

(d) Caso existam duas classes e o novo Nível_de_ocupação exceda o limite de 

capacidade, analisar a possibilidade de transferência para a outra classe. Este 

processo tem em conta a probabilidade de transferência entre classes e a 

capacidade da outra classe para acomodar esta procura. Se a transferência 

acontecer, a procura é transferida para a outra classe, o Nível_de_ocupação é 

atualizado tendo em conta esta alteração bem como a Procura_servida, e a análise 

prossegue. Caso a procura não seja transferida, porque a probabilidade gerada 

aleatoriamente não o determinou ou porque a capacidade da outra classe foi atingida, 

a Procura_servida é atualizada, o Nível_de_ocupação é alterado para os valores 

anteriores a (b), e a análise prossegue; 

(e) Atualizar a distribuição de probabilidade tendo em conta a Procura_servida; 

(f) Verificar as condições de paragem (Procura_servida = Q ou capacidade atingida em 

todos os troços). 

Dada a aleatoriedade inerente a este algoritmo, a cada execução corresponde um resultado diferente. 

Assim, para se tirarem conclusões, é necessário executá-lo diversas vezes. Neste caso optámos por 

fazê-lo vinte vezes. Os resultados obtidos são sumarizados da Tabela 24. 

No que respeita ao caso de haver só uma classe, verificou-se que o valor esperado das receitas 

obtidos através de uma política de first-como-first-served é de 11.499 Euros, ou seja, menos 279 

Euros que usando o valor correspondente à aplicação do Modelo i. Já no caso do dia menos 

carregado, essa diferença baixa para 182 Euros. No caso de se considerarem duas classes, os 

valores equivalentes são 246 e 139 Euros. Estas diferenças estão longe de ser irrelevantes, tendo em 

conta que aqui estamos a considerar um só comboio, que há vinte comboios diários, e que a época 

alta compreende vários meses. 

Tabela 24 - Comparação dos Resultados dos Modelos de Gestão de Receitas com os de uma Política 

First-Come-First-Served 

 

modelo i simulação ∆ modelo ii simulação ∆

Receita 11 778 € 11 499 € 279 € 11 068 € 10 822 € 246 €

Desvio padrão - 54,1 - - 32,6 -

Receita 11 608 € 11 426 € 182 € 10 906 € 10 767 € 139 €

Desvio padrão - 33,7 - - 29,2 -

Dia-tipo b) - Época alta, dia menos carregado

Dia-tipo a) - Época alta, dia mais carregado
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 Resumo dos Resultados Obtidos 

Comparando os resultados obtidos correndo cada modelo, aplicado aos 5 diferentes dias-tipo, e tal 

como seria de esperar, observa-se que a receita gerada é máxima no dia-tipo a) – época alta, dia 

mais carregado - e vai diminuindo até ao valor mínimo do dia-tipo e) – época baixa, dia menos 

carregado, em todos os modelos. Havendo mais procura naturalmente se farão mais vendas e assim 

se obterá maior receita. 

Fazendo uma análise por dia-tipo observa-se que na época alta – a) e b) – o modelo que consegue 

melhor resultado, ou seja maior receita, é o Modelo iii, devido à incorporação da segunda composição 

que leva à resposta a toda a procura. Segue-se o Modelo iv, que para este nível de procura consegue 

fazer uma melhor gestão da capacidade de uma composição única. Em terceiro lugar posiciona-se o 

Modelo i e, finalmente, em último o Modelo ii. 

Na época baixa – c), d) e e) – é o Modelo i que se destaca por ser aquele que devolve melhor 

resultado e qualquer um dos outros 3 modelos produz uma solução igual entre si. Havendo 

possibilidade de responder a toda a procura, o papel de um sistema de gestão de capacidade 

esvazia-se do seu propósito e é equivalente a não fazer qualquer tipo de gestão da procura. Neste 

caso concreto, o Modelo i beneficia de se ter considerado a soma dos passageiros de 1ª e 2ª classe a 

pagar um valor médio de bilhete, ou seja, a quantidade de passageiros que se admitiu que passou a 

pagar um preço de bilhete mais elevado (clientes de 2ª classe) compensa os passageiros que 

passaram a pagar um valor inferior (clientes de 1ª classe). 

Da aplicação destes modelos ao caso concreto é também possível concluir que a vantagem da 

utilização de um sistema de gestão de receitas depende intimamente da procura esperada por 

viagens e assim, uma vez que a aquisição deste tipo de sistemas pode representar um custo 

significativo para a empresa de transporte, deve ser ponderado o benefício real que a utilização de 

um sistema deste possa trazer. 

É também possível concluir que, para os dia-tipo analisados, a utilização de um modelo que traduza 

uma política de gestão de receitas é vantajoso face à não utilização.  

 

  



50 

 

  



51 

 

6 Conclusão 

Após a realização deste trabalho há algumas conclusões a tirar, algumas questões a elencar e 

algumas reflexões a fazer. 

O principal objetivo deste trabalho é a construção de modelos que otimizassem a distribuição da 

capacidade disponível numa composição de um comboio de modo a maximizar a receita de vendas 

do operador ferroviário. Naturalmente estes modelos podem servir para outros modos de transporte 

que tenham características análogas. O modo de se conseguir atingir este objetivo principal era com 

a aplicação de técnicas de gestão receitas. Apesar do tema não ser recente, o seu desenvolvimento 

fez-se muito à custa da aviação, e o transporte ferroviário apresenta especificidades que precisam de 

ser tidas em conta. Assim, o estudo das técnicas de gestão de receitas em redes de transporte 

através do controlo das quantidades parece encerrar ainda bastantes oportunidades de investigação. 

A primeira dificuldade com que nos deparámos no início deste trabalho foi com os dados a colocar no 

modelo. De facto, a estimativa da procura é uma tarefa de extrema dificuldade por um lado e por 

outro lado de extrema importância. Por mais sofisticado que seja o modelo de otimização, se os 

dados que lá colocarmos não forem de qualidade, os resultados não poderão obviamente ser bons. 

Para a estimativa da procura começou-se por observar o histórico das vendas, no entanto esta 

corresponde à procura satisfeita e não à procura potencial. Assim, para o caso de comboios 

esgotados, desconhecemos a quantidade de passageiros potenciais que não viajou porque já não 

tinha lugar disponível. De facto, a informação do histórico disponível está truncada (censored) 

superiormente. Desconhecemos também qual a quantidade de passageiros que, não dispondo de 

lugar na classe que pretendia, migrou para outra classe ou para outro comboio, e deste modo não 

sabemos se a viagem que um passageiro realizou correspondia exatamente à viagem que pretendia 

fazer. Ignoramos qual a sua sensibilidade ao preço, de que forma o horário apresentado pode ser ou 

não potenciador de mais procura, de que modo os transportes alternativos são concorrentes a ter em 

conta, ou quais os outros fatores que contribuem para o aumento ou decréscimo da procura. Outro 

fator significativo que foi ignorado na abordagem que fizemos é a forma como as compras ocorrem ao 

longo do tempo, olhando-se apenas para a ocupação final do comboio. Em suma, modelar a procura 

potencial por determinado serviço não é uma tarefa simples e a aplicação de técnicas de gestão de 

receitas implica obrigatoriamente um esforço e investimento por parte das empresas operadoras de 

forma a conhecerem os seus clientes sob pena do investimento num sistema deste tipo não gerar o 

retorno pretendido. Esse trabalho poderá ser realizado à custa de inquéritos quer aos passageiros 

que já viajam quer aos potenciais passageiros. Os sistemas de reservas online poderão também ser 

fonte de informação quer de pesquisas que poderão indicar eventual interesse, quer de timings de 

compra, e ainda caracterizar cada passageiro ficando a conhecer alguma da sua informação pessoal, 

frequência de viagens, pares OD que realiza, etc., bem como os próprios sistemas de venda que 

devem armazenar informação que possa ser trabalhada estatisticamente.     
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Por outro lado, apesar de se ter estudado a aplicação dos modelos a uma rede, na verdade 

considerou-se o tratamento de cada comboio separadamente não tendo em conta que na realidade 

há interação entre os vários serviços e as procuras não são independentes já que uma procura não 

correspondida num determinado serviço ou em determinada classe poderá migrar para um outro 

comboio. Uma abordagem mais aprofundada da gestão de receitas deverá considerar este efeito nos 

seus inputs da procura. Por outro lado, este efeito não altera apenas os parâmetros iniciais com que o 

modelo deve contar nos seus cálculos. É também expectável que as soluções apresentadas sejam 

diferentes uma vez que o ótimo global poderá não corresponder ao somatório dos ótimos locais. 

O exemplo de aplicação escolhido foi muito simples, com o intuito de facilitar a análise e, sobretudo, a 

discussão de resultados. No entanto, é possível aplicar o modelo a realidades mais complexas 

esperando-se igualmente a obtenção de bons resultados. 

Apesar da falta de literatura, é evidente que as técnicas de gestão de receitas podem ser utilizadas 

pelas empresas ferroviárias para resolver questões complexas relacionadas com a gestão da 

procura. Da aplicação dos modelos ao caso prático é possível concluir que a utilização de um sistema 

de gestão de receitas tem um impacto positivo nos resultados obtidos. No entanto, é também 

importante ressalvar que a sua utilização só se justifica para procuras elevadas. Nestes casos, a 

receita esperada impondo os limites de lugares disponíveis para cada par OD obtidos nos modelos é 

superior à abordagem atual pelo que a sua utilização se mostra vantajosa. Todavia, para baixas 

ocupações, toda a procura é satisfeita pelo que o resultado da aplicação do modelo é o mesmo de 

uma política de first-come-first-served e a receita esperada é exatamente a mesma nas duas 

situações. Dado que estes sistemas têm custos elevados, as empresas devem ponderar se a sua 

aquisição se justifica face aos benefícios esperados. 

De futuro, propõe-se aplicar o modelo estocástico ao caso prático, o que implicará um considerável 

trabalho sobre os dados de procura já que é necessário identificar os cenários probabilísticos de 

acontecimento de procura, o que com os dados disponíveis não parece ser simples. 
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