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Transportes ?

Tópicos avançados de Economia da
Infraestrutura: Transporte e Logística
Objetivo
• O objetivo deste curso é estudar os sistemas de transporte e logística
adotando uma visão técnica e económica sobre o seu funcionamento.
Pretende-se apresentar os princípios económicos dos sistemas de
transportes, seu planejamento estratégico e modelos de gestão e
regulação. Serão discutidos os principais modos de transporte – rodoviário,
ferroviário, aéreo e portuário.

Quem sou eu?
• Professor no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa
• Investigador Integrado do CERIS - Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a
Sustentabilidade.
• Consultor (EBRD, EIB, EC, MCC, OECD, Fundos de investimento privado) em projetos de
infraestruturas de transporte
• Foi Vice-presidente do Instituto da Construção, Estruturas e Território (Instituto Superior
Técnico)
• Foi Visiting Scholar na J. F. Kennedy School of Government (Harvard University)
• Foi ainda Assessor na Secretaria de Estado dos Transportes (Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações).
• Foi Administrador de uma consultora de engenharia e transportes

Tópicos avançados de Economia da
Infraestrutura: Transporte e Logística
Ementa
1 | Conceitos básicos
• Princípios e objetivos dos sistemas de
transporte e logística
• Definição de infraestrutura
• Demanda derivada
• Funções do Estado
• Funções do setor privado
2 | Introdução à economia de transportes
• Transportes e localização
• Produtividade, eficiência e pricing
• Estrutura de custos
• Externalidades

3 | Planejamento estratégico
• Planos de infraestruturas
• Planejamento de transportes (modelos de
previsão de demanda)
• Seleção e avaliação de projetos
4 | Modelos de provisão, gestão e regulação
• Falhas de mercado
• Empresas públicas (State-ownedenterprises)
• Contratualização
• Concessões e PPPs
• Privatizações
• Modelos de regulação

Tópicos avançados de Economia da
Infraestrutura: Transporte e Logística
Ementa
5 | Análises sectoriais
• Aeroportos
• Rodovias
• Portos
• Ferrovias
• Sistemas de metro/Transportes urbanos
6 | Transportes, digitalização e smart cities
• Transportes no contexto das smart cities
• Digitalização no setor dos transportes

Vetores de mudança

Vetores de mudança
A gestão das infraestruturas em geral, e dos transportes em particular, enfrenta
vetores de mudança muito significativos:
• Pressão social e económica para desenvolver as redes e melhorar (aumentar os
serviços);
• O orçamento público não comporta o investimento;
• Crescente preocupação ambiental (shift modal);
• Participação do setor privado (discussão política);
• Tendência para ”liberalização”
• Impacto tecnológico (digitalização do setor) -> Disrupção em toda a cadeia

Conceitos Básicos
Sessão 1.

Conceitos básicos
a.

Princípios e objetivos dos sistemas de transporte e logística

b.

Demanda derivada

c.

Funções do Estado

d.

Funções do setor privado

Conceitos básicos
Princípios e objetivos dos sistemas de transporte e
logística

Introdução

• Sistemas de infraestruturas transporte e logística vitais em qualquer economia
• O transporte funciona como facilitador para o sistema econômico maior
• Opera ao nível dos mercados (escoamento de produtos), dos recursos (acesso
a mão de obra e matérias primas) e da próprio processo de produção
(produção polinucleada)
• Permite que nações, regiões e cidades explorem suas vantagens comparativas
• Estima-se que as atividades de transporte representem 5% ou 6% do produto
nacional

Perspetiva histórica
• As maiores revoluções sociais,
económicas e políticas estiveram
ligadas ao desenvolvimento de
infraestruturas e serviços de
transportes
• A Rota da Seda do Oriente
(período AC) proporcionava o
acesso a luxos e exotismo,
ligando Ocidente e Oriente

Perspetiva histórica
• O período dos descobrimentos

Perspetiva histórica
• Estradas romanas foram uma parte vital do desenvolvimento do estado romano, de cerca de 500 aC,
através da expansão durante a República Romana e o Império Romano. As estradas romanas
permitiram que os romanos movimentassem exércitos, trocassem mercadorias e se comunicassem.

• O sistema rodoviário romano abrangia mais de 400.000 km de estradas, incluindo mais de 80.500 km
de estradas pavimentadas. Quando Roma atingiu o auge de seu poder, nada menos que 29 grandes
rodovias militares irradiavam da cidade. Colinas foram cortadas e ravinas profundas preenchidas.

• Em um ponto, o Império Romano foi dividido em 113 províncias atravessadas por 372 grandes
ligações rodoviárias. Só na Gália, nada menos que 21.000 km de estrada foram melhorados e na
Grã-Bretanha pelo menos 4.000 km.

Perspetiva histórica
• Os romanos tornaram-se adeptos da construção de
estradas, que eles chamavam de viae.
• As redes rodoviárias romanas eram importantes
tanto para manter a estabilidade do império
(logística) quanto para sua expansão.
• As legiões aproveitaram-se delas e algumas ainda
são usadas milênios depois (muitas das redes
principais existentes foram construídas em cima, ou
ao lado, das redes romanas)
• Na antiguidade tardia, essas estradas
desempenharam um papel importante nos avanços
militares romanos, oferecendo caminhos de invasão
aos bárbaros.

Perspetiva histórica
US National Highway System

• Muito mais atual, a Revolução Industrial no
Hemisfério Ocidental do século XIX levaria
inevitavelmente mais tempo para emergir se
não fosse por canais, ferrovias e,
posteriormente, transporte rodoviário
mecanizado.
• Ainda mais contemporaneamente, a economia
global só começou a se tornar realidade por
causa da logística aprimorada (amplamente
construída em torno da conteinerização),
melhor transporte e o advento do transporte
aéreo.

Perspetiva histórica
• A antiga rota da seda está hoje a ser reinventada

• China Belt and Road Initiative ($ 900 billion)

• Objectivo "to construct a unified large market and make full use of both international and domestic
markets, through cultural exchange and integration, to enhance mutual understanding and trust of
member nations, ending up in an innovative pattern with capital inflows, talent pool, and technology
database.

• O advento das comunicações não está a substituir o transporte físico, pelo contrário…

Perspetiva histórica
• A antiga rota da seda está hoje a ser
reinventada

Conceitos Básicos
A importância dos transportes

A importância dos transportes
• O transporte representa uma das atividades humanas mais importantes em todo o mundo.
• É um componente indispensável da economia e desempenha um papel importante no apoio às
relações espaciais entre os locais.
• O transporte cria vínculos valiosos entre as regiões e as atividades econômicas, entre as
pessoas e o resto do mundo. É composto de componentes principais, que são os modos, infraestruturas, redes e fluxos.

Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

A importância dos transportes
• O transporte é uma atividade multidimensional cuja importância é:

• Histórico. Modos de transporte desempenharam vários papéis históricos diferentes no surgimento de
civilizações (Egito, Roma e China), no desenvolvimento de sociedades (criação de estruturas sociais) e
também na defesa nacional (Império Romano, rede rodoviária americana). Como tal, o transporte oferece uma
perspectiva valiosa para entender a história de uma região ou nação.

• Social. Os modos de transporte facilitam o acesso a eventos de saúde, bem-estar e culturais ou artísticos,
realizando assim um serviço social. Eles moldam as interações sociais favorecendo ou inibindo a mobilidade
das pessoas. O transporte, portanto, suporta e pode até moldar estruturas sociais.

Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

A importância dos transportes
• O transporte é uma atividade multidimensional cuja importância é:

• Político. Os governos desempenham um papel crítico no transporte como fontes de investimentos em
transportes e como reguladores das operações de transporte. O papel político do transporte é inegável, uma
vez que os governos freqüentemente subsidiam a mobilidade de suas populações, como o fornecimento de
rodovias e o transporte público. Embora a maior parte da demanda de transporte esteja relacionada a
imperativos econômicos, muitas infra-estruturas de transporte foram construídas por razões políticas, como a
acessibilidade nacional ou a criação de empregos. O transporte, portanto, tem um impacto na construção
nacional e na unidade nacional, mas também é uma ferramenta que molda a política.

Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

A importância dos transportes
• O transporte é uma atividade multidimensional cuja importância é:

• Econômico. A evolução dos transportes sempre esteve ligada ao desenvolvimento econômico.
É uma indústria por direito próprio, como fabricação de automóveis, empresas de transporte
aéreo ou ferrovias. O setor de transporte também é um fator econômico na produção de bens e
serviços. Contribui para o valor agregado das atividades econômicas, facilita as economias de
escala, influencia o valor da terra (imobiliário) e a especialização das regiões. O transporte é
tanto um fator que molda as atividades econômicas, como também é moldado por elas.
• Ambiental. Apesar das vantagens manifestas do transporte, seus impactos ambientais
também são significativos. Incluem impactos negativos na qualidade do ar e da água, no nível
de ruído e na saúde pública. Todas as decisões relativas ao transporte precisam ser avaliadas
levando em conta os custos ambientais correspondentes e como eles podem ser mitigados. O
transporte é, portanto, um fator dominante nas questões ambientais contemporâneas, incluindo
a sustentabilidade e as mudanças climáticas.
Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

A importância dos transportes
• O transporte por si só não é condição suficiente para o desenvolvimento; no entanto, a falta de
infra-estrutura de transporte pode ser vista como um fator limitador do desenvolvimento.
• O desenvolvimento do transporte aumenta as viagens e o comércio, especialmente em
produtos agrícolas. Isso contribuiu para o desenvolvimento de cidades e portos.

A importância dos transportes
• Papel na Produção: Permite que o empreendedor reúna mais facilmente a matéria-prima e a
mão-de-obra necessária para fabricar um produto específico.
- O mesmo sistema de transporte movimenta bens intermediários para outros produtores
para uso posterior em seu processo de produção, e movimenta produtos acabados para os
consumidores. Um sistema de transporte eficiente permite técnicas de produção Just in
Time (JIT). Os componentes são entregues quando necessário, reduzindo os níveis de
estoque das empresas, portanto, os custos unitários.
• Oportunidades de emprego: O transporte também contribui para o desenvolvimento
econômico através da criação de empregos.
- Isso pode ser direto ou indireto.

A importância dos transportes
• Especialização geográfica: o desenvolvimento do sistema de transporte permitiu que as
regiões se especializassem na produção de sua produção mais eficiente. Produção e consumo
de produtos podem ocorrer em dois locais diferentes.
• As economias substanciais de escala foram alcançadas e isso resultou em custos unitários de
produção reduzidos.
• A esmagadora maioria dos equipamentos eletrónicos são fabricados (total ou parcialmente) na
China, Coreia, etc.
• Os têxteis deslocaram-se para o Bangladesh

A importância dos transportes
• Comércio: O transporte permitiu que os países negociassem com outros países em todo o
mundo. O transporte internacional liderou o caminho para mais comércio mundial, e permitiu
que nações ou regiões se especializassem na produção de tudo o que pudesse fazer melhor
(vantagem comparativa).
• Turismo: O setor de transporte aéreo contribuiu especificamente para o crescimento da
indústria do turismo, devido ao fato de a companhia aérea ser rápida, segura e relativamente
barata (e.g. Açores)

Conceitos Básicos
Objetivo do transporte

Objetivo
• O principal objetivo da atividade de transporte é superar o espaço,
• O espaço não é um plano contínuo e uniforme.
• É moldado por uma variedade de restrições físicas e humanas (distância, topografia, tempo e
divisões administrativas).
• As restrições conferem uma fricção a qualquer movimento, comumente conhecido como o
atrito da distância (ou fricção do espaço).
• Idealmente, o transporte não teria esforço algum em termos de custo e tempo e teria
capacidade ilimitada e alcance espacial.
• A geografia pode ser uma restrição significativa, pois troca espaço por tempo e dinheiro e só
pode ser parcialmente circunscrita. A medida em que isso é feito tem um custo que varia muito
de acordo com fatores como a duração da viagem, a capacidade de modos e infra-estruturas e
a natureza do que está sendo transportado.
Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

Princípios chave
• O transporte é a ligação espacial de uma demanda derivada (e.g. chegar ao local X)
• Por vezes se não há oferta, não há procura (demanda induzida).
• Distância é um conceito relativo que envolve espaço, tempo e esforço.
• O espaço é ao mesmo tempo o gerador, suporte e uma restrição para mobilidade.
• A relação entre espaço e tempo pode convergir ou divergir (e.g. influência da tecnologia).
• Um local pode ser uma central, onde gera e atrai tráfego, ou um elemento intermediário pelo
qual o tráfego transita (e.g. pontos, redes e hubs).
• Para superar a geografia, o transporte consome recursos (e.g. espaço, tempo e capital).
• O transporte busca massificação, mas é limitado pela atomização (e.g. economias de escala).
• A velocidade (e o custo) depende do modo, das (eventuais) ligações intermodais (físicas,
administrativas e lógicas).

um notebook da China à UE:
distância-tempo e distância-custo
10x10 :
10x mais rápido... e 10x mais caro!

(custo unitário de transporte)

O transporte transporte aéreo de um notebook
entre a Holanda e a China demora 4 dias e custa
16 euros, por cada unidade, quase 10 vezes mais
rápido e 10 vezes mais caro!

Aéreo

20

Tempo porta a porta: 4 dias
Custo por artigo: 16 eur

15
10
5

Ferroviário

0
0

10

20

30

40

Tempo porta a porta: 22 dias
Custo por artigo: 4.3 eur

(número de dias de transporte)

Fonte: DB Schenker (2012).
Nota: caso de transporte de um notebook, no pressuposto de
que são transportadas 2500 unidades num contentor de 40 pés.

Marítimo

Tempo porta a porta: 38 dias
Custo por artigo: 1.4 eur

Princípios chave
• O transporte não é necessariamente uma ciência, mas um campo de aplicação que empresta
conceitos e métodos de uma ampla variedade de disciplinas (engenharia, economia, geografia,
finanças, marketing, psicologia, direito, ciência política, administração pública, etc.)
• O objetivo específico do transporte é atender a demanda por mobilidade, já que o transporte só
pode existir se movimentar pessoas, cargas e informações.
• No entanto, o transporte pode ser ele próprio indutor de demanda (demanda induzida), isto é, a
oferta pode gerar procura (e.g. caso das companhias low cost na Europa; a construção de uma nova
rodovia gera novas urbanizações)
• A distância, um atributo fundamental do transporte, pode ser representada de várias formas, desde uma
simples distância euclidiana - uma linha reta entre dois locais - até o que pode ser chamado de
distância logística – um conjunto completo de tarefas necessárias para que a distância possa ser
superada.

Princípios chave
O conceito de fluxo tem quatro componentes principais (e diferentes unidades de medida PAX,
PAX.K, Ton, Ton.K, Cont, Cont.K, Veic.K, Lugar.K):
• Geográfico. Cada fluxo tem uma origem e um destino e, consequentemente, um grau de separação. Fluxos com
altos graus de separação tendem a ser mais limitados do que fluxos com baixos graus de separação.

• Fisica. Cada fluxo envolve características físicas específicas em termos de possíveis unidades de carga e as
condições nas quais elas podem ser transportadas. Os fluxos, dependendo do modo de transporte, podem ser
atomizados/fragmentados (menor unidade de carga, por exemplo, passageiros ou encomendas) ou massificados
(unidades de carga em movimento em lotes, por exemplo, contentores).

• Transacional. A realização de cada fluxo tem que ser negociada com fornecedores de serviços de transporte,
como a reserva de um slot em um contêiner ou um assento de viagem aérea. Comumente, um fluxo está
relacionado a uma troca monetária entre o provedor de transporte e o usuário.

• Distribuição. Os fluxos são organizados em sequências onde os mais complexos envolvem diferentes modos e
terminais. Muitos fluxos de transporte são programados e roteados para minimizar custos ou maximizar a
eficiência, geralmente por meio de locais intermediários. Os próprios fluxos dos passageiros envolvem vários
modos.
Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

Componentes dos sistemas de transportes

Fonte: Adaptado de Transporte Geography Org

Logística e transportes
Na
logística
internacional,
portos/aeroportos são elementos chave

os

Os terminais portuários surgem – por norma
– como pontos de ligação entre os mercados
domésticos e os mercados internacionais
distantes.
Posicionados em localizações geográficas
privilegiadas – i.e., dependentes da
verificação de determinadas condições
naturais – são elementos de uma
infraestrutura de rede de transportes que
articula o lado de terra com o lado de mar.
Necessitam de estar integrados com as
restantes infraestruturas de transporte
terrestre –vias de caminho de ferro e
acessos rodoviários.

Mercados
internos

Mercados
externos

Economia e população
Distribuição das actividades económicas e
população pelo território, em torno das
quais se articulam os vários mercados e as
necessidades logísticas.

Redes logísticas
Hinterland

Foreland

Estrutura e organização da red e logística
para a movimentação de pessoas, bens e
informação no território, satisfazendo necessidades actuais e potenciais.

Infraestruturas de transporte
Infraestruturas modais de transporte, que
resultam de investimento público e
privado: e.g. estradas, autoestradas, caminho de ferro, canais, portos.

Geografia do território
Características naturais do território, que
definem o primeiro nível de acessibilidade: e.g., relevo, cordilheiras, cursos
de água, costa marítima.

Logística e transportes
A programação de uma rede logística é um
exercício de optimização realizado por
operadores privados, que num exercício de
eficiência económica procuram a redução
dos custos de transporte.
Cabe ao Estado planificar a infraestrutura
com um objectivo de bem-estar social,
reduzindo os custos de transporte,
aproximando os mercados e reforçando a
concorrência.

Mercados
internos

Mercados
externos

Economia e população
Distribuição das actividades económicas e
população pelo território, em torno das
quais se articulam os vários mercados e as
necessidades logísticas.

Redes logísticas
Hinterland

Foreland

Estrutura e organização da red e logística
para a movimentação de pessoas, bens e
informação no território, satisfazendo necessidades actuais e potenciais.

Infraestruturas de transporte
Infraestruturas modais de transporte, que
resultam de investimento público e
privado: e.g. estradas, autoestradas, caminho de ferro, canais, portos.

Geografia do território
Características naturais do território, que
definem o primeiro nível de acessibilidade: e.g., relevo, cordilheiras, cursos
de água, costa marítima.

Conceitos Básicos
Características centrais

Características centrais
Características
1. Derivado
2. Perecibilidade
3. Características de pico
4. Elástico

Conceitos básicos
Demanda derivada

Demanda derivada
• Demanda derivada direta. Refere-se a movimentos que são diretamente o resultado de atividades econômicas, sem
as quais eles não teriam lugar. Por exemplo, as atividades relacionadas ao trabalho geralmente envolvem o deslocamento
entre o local de residência e o local de trabalho. Existe uma oferta de trabalho em um local (residência) e uma demanda de
trabalho em outro (local de trabalho), sendo o transporte (deslocamento) diretamente derivado dessa relação. Para o
transporte de carga, todos os componentes de uma cadeia de suprimentos exigem movimentos de matérias-primas, peças
e produtos acabados em modos como caminhões, trens ou navios de contentores. Assim, o transporte é diretamente o
resultado das funções de produção e consumo.

• Demanda derivada indireta. Considera movimentos criados pelas exigências de outros movimentos. Por exemplo, o
consumo de combustível das atividades de transporte deve ser fornecido por um sistema de produção de energia que exija
movimentos de zonas de extração, para refinarias e instalações de armazenamento e, finalmente, para locais de consumo.
O armazenamento também pode ser rotulado como uma demanda derivada indireta, uma vez que é um “não movimento”
de um elemento de frete. A armazenagem existe porque é virtualmente impossível mover a carga diretamente de onde é
produzida para onde é consumida. Movimentos de passageiros também geram movimentos relacionados ao serviço, como
assistência na estrada (no caso de um acidente ou problema mecânico).

Fonte: adaptado de Transport Geography Org

Demanda induzida
• O transporte também pode ser percebido como uma demanda induzida (ou latente) que representa uma
resposta da demanda a uma redução no preço de uma commodity.
• Este é particularmente o caso no contexto em que a adição de infraestruturas de transporte resulta em
aumentos de tráfego devido a níveis mais elevados de acessibilidade.
• O congestionamento da rodovia é parcialmente o resultado da demanda de transporte induzida, pois a
capacidade adicional da rodovia resulta em mudanças de modo, mudanças de rota, redistribuição de
viagens, geração de novas viagens e mudanças no uso da terra que criam novas viagens e viagens mais
longas.
• No entanto, o processo de demanda induzida nem sempre ocorre. Por exemplo, a capacidade adicional
do terminal não garante necessariamente um tráfego adicional, uma vez que os transitários são livres
para selecionar os terminais pelos quais transitam seu tráfego, como é o caso do transporte marítimo.

Fonte: adaptado de Transport Geography Org

Conceitos básicos
Pericibilidade

Produção instantânea
• A produção é medida por veículos.km, ou lugares.km
• Ao contrário de outros bens, a produção de transportes não é “acumulável”
• O lugar 26A no voo das 09h00 entre Rio e São Paulo, se não for vendido, é desperdiçado
• A produção instantânea gera um enorme desperdício no sistema de transportes
• O que é diferente no transporte é que ele não pode existir sozinho e um movimento não
pode ser armazenado. Um produto não vendido pode permanecer na prateleira de uma loja
até ser comprado (muitas vezes com incentivos de desconto), mas um assento não vendido em
um voo ou capacidade de carga não utilizada no mesmo vôo permanece não vendido e não
pode ser recuperado posteriormente.

Conceitos básicos
Características de pico

Concentração típica em picos
• A procura no transporte de passageiros
caracteriza-se por picos
• Picos da manhã
• Picos da tarde
• Os picos geram enormes ineficiências (taxa de
utilização) e dificuldades de gestão operacional
(e.g. metros; vias reversíveis reversíveis nas
rodovias)
• Os picos podem ocorrer mais vezes e em
outros períodos (e.g. Transporte aéreo)

NY subway

Concentração típica em picos
• Picos no transporte aéreo

Conceitos básicos
Elástico

Elasticidade
• O conceito de elasticidade é tal que E=Var
Procura / Var Preço
• A elasticidade é determinada por
• Disponibilidade de bens substitutos
• Utilidade (bens essenciais são inelásticos)

Elasticidade
∞
de 1 a ∞
1
de 0 a 1
0

Designação
Perfeitamente elástica
Elástica
Elasticidade unitária
Inelástica
Perfeitamente Inelástica

Transporte público (pouco elástico)
• Os substitutos em transportes são outros modos (quando existem)
• Em alguns grupos sociais não existe alternativa de transporte (automóvel)
• Utilizadores cativos -> relativamente inelásticos
• Importância social

Transporte aéreo (muito elástico)
• Por seu lado, o transporte aéreo é muito elástico;
• As companhias utilizam essa elasticidade, segmentando preços (price discrimination é aceite
no transporte... ilegal noutras áreas);

Fonte: Heizer and Render (2010)

