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Definição de infraestrutura

O que é uma infraestrutura?

O que são infraestruturas?
“sistemas e instalações de longo prazo e intensivos em capital”
Alguns autores restringem a definição de incluir sistemas e instalações tradicionalmente
fornecidos pelo setor público, como rodovias e instalações de tratamento de água. No entanto,
outros incluem sistemas e instalações predominantemente privados, como aqueles envolvidos na
produção e distribuição de eletricidade.
A definição de infraestrutura pode ser ampliada ainda mais para incluir plataformas e sistemas
tecnológicos que organizam os serviços nas infraestruturas tradicionais (e.g. plataformas de
partilhas como UBER, CABIFY, ou outras plataformas de MaaS)
As plataformas de MaaS estão a impactor a forma como se utilizam e gerem as infraestruturas de
transporte, e como tal, há quem as considere um tipo de “soft” infrastructure

Quem assegura as infraestruturas?
Os governos federal, estadual e local compartilham o custo dos investimentos em infraestrutura,
com a maioria dos gastos diretos provenientes de governos estaduais e locais.
O governo federal contribui para investimentos em infraestrutura na forma de gastos diretos,
doações para governos estaduais e municipais, garantias de empréstimo, etc.

Quem assegura as infraestruturas?
“The core functions of government are maintaining defence, keeping order, building infrastructure
and promoting education. It should keep the market economy open and free, and not act in ways
that distort it.”

Adam Smith

Investimento e desenvolvimento: um dos
mais antigos temas de investigação sobre
infraestruturas

Desenvolvimento
económico

?

Investimento em
infraestrutura

Discussão: De que forma pode o
investimento em transportes gerar
desenvolvimento?

Investimento

Investimento
Aschauer, D.A. (1989) Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, 23, 177200.

Investimento
Os sistemas de
transporte absorvem
uma parte substancial
do investimento em
infraestrutura

Investimento

Investimento e desenvolvimento
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Regulação e
Investimento em
gestão

infraestrutura

O caso do turismo nos Açores

ATRS 2017 - Air Transport Research Society World Conference, Antwerp 5th-8th July, Costa, Á, Cruz, C. and Cabral, J.
(2017): Economic impact of the deregulation of Air Transport in Azores

Organização do TA nos Açores
• Até março de 2015 apenas TAP e SATA
(companhias públicas)

North America

Europe
Porto

Lisboa

ATRS 2017 - Air Transport Research Society World Conference, Antwerp 5th-8th July, Costa, Á, Cruz, C. and Cabral, J.
(2017): Economic impact of the deregulaLon of Air Transport in Azores

Liberalização do mercado (29 de
Março 2015)
• A Ryanir iniciou operação a 29th March 2015, com 2 voos para Lisboa, 1 para o
Porto e 1 (semanal) para Stansted
• EasyJet iniciou com 4 ligações diárias a Lisboa
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(2017): Economic impact of the deregulation of Air Transport in Azores
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Funções do Estado

Discussão:
É necessária a intervenção do Estado
no setor dos transportes?

Discussão:
É necessária a intervenção do Estado
no setor dos transportes (passageiros
e mercadoria)?
De que forma ocorre essa
intervenção?

Conceitos Básicos
Funções do Estado

Funções basilares do Estado
O Estado enquanto entidade com funções orientadoras do comportamento dos mercados e dos
cidadãos procura, no exercício das suas funções, garantir a maximização do bem estar das
populações, ou bem estar social.
Para tal, o Estado dispõe de três funções basilares, tal como definido por Musgrave, em 1959:
i) determinação, ou orientação, da melhor afetação dos recursos económicos (planeamento das
infraestruturas);
ii) redistribuição do rendimento; e,
iii) regularização macroeconómica.
A questão do planeamento das infraestruturas, do seu modelo de gestão e financiamento, situa-se ao nível da primeira função:
a afetação dos recursos económicos.
É o Estado que, atendendo às necessidades das populações e demais agentes económicos, identifica os projetos que, no seu
entender, e obedecendo a criteriosas análises custo benefício, possuem o maior mérito (absoluto e relativo) e, como tal,
devem ser desenvolvidos.
Para mais informação sobre ótimos de Pareto ver, por exemplo, Sean (1993) ou Barr (2004)

(1)

O estado como planificador
As redes de infraestruturas de transportes constituem monopólios naturais (essential facilities), sobre as
quais se desenvolvem redes logísticas. Compreendem não apenas a deslocação de pessoas e cargas
físicas no território, mas também a transferência de informação e o transporte de energia. Uma
planificação eficiente da rede permite que toda a actividade económica privada minimize os custos
das suas operações. A redução dos custos de produção aprofunda a concorrência e, em contexto de
comércio internacional, reforça a competitividade empresarial.

Óptimo de Pareto
Embora o paradigma neoclássico considere os indivíduos ou os agregados familiares como unidade
económica de observação, a análise da sociedade como um todo, e o estudo do impacto de decisões
políticas, é medido com base no princípio da análise da alocação alternativa de recursos.
melhorar a utilidade de um indivíduo, ou grupo de indivíduos, sem, com isso, diminuir
a utilidade de outro indivíduo, ou grupo.
Ótimo de Pareto: Quando qualquer alteração na
alocação de recursos, implica diminuir o bem-estar
de algum indivíduo, ou grupo de indivíduos
Abandona-se o espaço da procura de soluções que
aumentem a eficiência, para entrar no domínio das
escolhas públicas ou políticas.

Questões centrais
Os governos enfrentam, por regra, quatro questões centrais relativamente às infraestruturas (Engel et
al., 2014):
•

primeiro, a seleção de que projetos construir, dada a reta de restrição orçamental intemporal (ou
seja, quais os projetos, dentro da restrição orçamental, que maximizam a utilidade social dos
recursos públicos alocados para aquele fim);

•

segundo, garantir que as infraestruturas e os serviços públicos cumpram os requisitos
planeados, isto é, prestem um serviço com parâmetros de qualidade tidos como adequados;

•

terceiro, garantir que nem o governo, nem
sobrecarregados (overcharged ou overprice);

•

Quarto, financiar o investimento nas infraestruturas, tendo em conta as restrições orçamentais e
as condicionantes específicas dos mercados financeiros relativamente ao país em questão.

os

utilizadores

serão

financeiramente

O estado como planificador e
regulador
Note-se que a própria afetação de recursos pode, e deve, atender a preocupações de natureza
social, económica e/ou ambiental, como, por exemplo, preocupações de equidade geográfica.
No domínio do planeamento e gestão das infraestruturas, a função de afetação dos recursos
económicos concretiza-se em diferentes atividades:

•

Seleção dos projetos com
maior valor económico;

Regulação

Redistribuição

Seleção
•

Redistribuição de subsídios
públicos aos projetos,
considerando a sua capacidade
de contribuição para o
desenvolvimento económico e
social;

•

Regulação das infraestruturas e
serviços, garantindo um
alinhamento estratégico entre a
performance dos serviços (e
respetivos operadores) e as
políticas de defesa do interesse
geral associadas a essas
atividades económicas.

A intervenção do Estado
O caso das infraestruturas públicas – estradas, ferrovias, aeroportos, sistemas de
abastecimento de água, etc. – é um caso particular, na medida em que são mercados com
características que exigem, da parte do Estado, uma intervenção ativa.
Essas características podem ser resumidas da seguinte forma:
a)

possuem características de monopólios naturais, isto é, a provisão do serviço é mais
eficiente apenas com um operador,

b)

e existem externalidades envolvidas, relacionadas com impactos ambientais, económicos
e sociais, que afetam, não só os utilizadores do sistema, mas a sociedade no geral.

Natureza de quasi monopólio
Os sistemas de infraestruturas, particularmente, no setor dos transportes, têm uma natureza
de quase monopólio, na área de influência da infraestrutura.
Isto significa que se minimiza o custo de produção quando existe apenas um “produtor”. A existência
de apenas um operador levanta problemas de abuso de poder particularmente relevantes quando na
presença de bens ou serviços públicos, que obrigam a cuidados na determinação de preços e
qualidade de serviço.
Os monopólios naturais são um caso particular de monopólio. Existe um monopólio quando um
só operador domina o mercado. Esse domínio pode ser garantido por via administrativa ou
regulatória.

Natureza de quasi monopólio
Uma situação de monopólio pode, também, resultar por via “natural” isto é, os custos de investimento
e/ou operação são de tal forma significativos que, face à receita previsível, não é viável que exista um
segundo operador.
Um exemplo clássico são os sistemas de abastecimento de água. Não é razoável esperar que seria
economicamente eficiente ter, numa mesma cidade, dois sistemas de abastecimento de água em
concorrência direta.

Natureza de quasi monopólio
Numa formulação económica, pode afirmar-se que se está perante um monopólio natural quando
os custos marginais são inferiores aos custos médios. Tipicamente existem barreiras à entrada,
desde logo os custos de investimento e, mais relevante, as economias de escala do operador
incumbente na satisfação de toda a procura.
Em mercados onde os contratos são estabelecidos diretamente entre os clientes e os operadores
privados, o preço e a qualidade de serviço são normalmente ditados pelo próprio mercado. Este é o
caso, por exemplo, das telecomunicações. Note-se que as infraestruturas de telecomunicações foram,
durante várias décadas, geridas e operadas por uma única empresa, de capital público.
O mercado evoluiu no sentido da privatização do sistema, no sentido estrito do termo, na medida em
que existiu transferência total da propriedade dos ativos para empresa(s) privada(s), resultando daí
um mercado competitivo que fixa preços e oferece soluções com diferentes níveis de qualidade de
serviço. Existe naturalmente um regulador, mas sem uma função interventiva de fixar ou determinar
preços e produtos.
Nos transportes existem menos casos de privatizações puras (aeroportos, portos)

Modelos de organização e gestão
Modelos de organização e regulação

Responsável pela
definição da
qualidade de serviço
e preços
Mercados

Estado

Modelo de relação
operador-cliente

Mercado liberalizado
Os clientes estabelecem contratos e negoceiam diretamente com o operador privado (e.g. contratos
de aluguer)
Regulação contratual
O Estado contrata, com uma entidade privada, a prestação de um serviço com regras de serviço e
preço pré-definidas (e.g. autoestrada)
Regulação discricionária
O Estado determina os preços e qualidade de serviço mínimo para os operadores privados que
operam no mercado (e.g. serviços de ônibus)
Gestão direta do Estado
O Estado atua diretamente como operador de serviços (e.g. algumas empresas de transporte
ferroviário, metros, etc.)

Discussão: Exemplos do Brasil?

Externalidades

Externalidades
Uma das particularidades no setor das infraestruturas públicas, particularmente, no caso dos
transportes, é a existência de externalidades.
Por externalidade, assume-se a definição proposta por Pigou (1920), que afirma que as
externalidades são uma consequência (positiva ou negativa) de uma atividade económica
sobre terceiros, sem que tal esteja devidamente incorporado nos preços do mercado.
Como exemplos de externalidades negativas no setor rodoviário, pode-se indicar a poluição
atmosférica ou o ruído gerado pela circulação automóvel.
Existem, também, externalidades positivas como as que resultam de um aumento da competitividade
regional, pelo encurtamento das distâncias temporais e/ou redução de custos logísticos.
No setor dos transportes existem inúmeras externalidades (vários pesquisadores dedicam-se apenas
à quantificação de casos particulares de externalidades)

Externalidades

Externalidades
Quando se atinge um volume de tráfego igual a Vmax, qualquer veículo adicional inicia um regime
forçado, baixando a velocidade média de todos os veículos a circular. Este custo acrescido aos
utilizadores da infraestrutura não é suportado pelo novo veículo que entra na estrada.
Regimes de circulação
Velocidade média
(Vmed)

regime normal
Vmed max

Capacidade

regime forçado

Vmax

Volume de tráfego (V)

Externalidades
A resposta económica para as externalidades é a tarifação (também existem respostas
administrativas ou legais)
A tarifação, ou não, das externalidades é da maior importância no setor dos transportes. Os
utilizadores das estradas impõem, sobre a sociedade, um custo associado à sua opção: emissões
poluentes, ruído e congestionamento.
Mas também sobre os outros utilizadores das estradas. Quando na aproximação de volumes de
circulação próximos da capacidade da estrada, em regime livre, os novos utilizadores, que
introduzirão um regime de circulação forçada, não suportam o custo adicional que vão impor aos
utilizadores existentes da rede, como resultado da introdução de um regime de circulação
congestionado.

Princípios da tarifação

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Taxonomia dos bens públicos, privados, comuns e semi-públicos
Os bens podem ser classificados em quatro tipos: bens privados, bens públicos, comuns e semipúblicos (Musgrave, 1969; Case, 2008).

Taxonomia dos bens públicos e privados

Existe exclusão

Não existe exclusão

Existe rivalidade

Bens privados

Bens comuns

Não existe rivalidade

Bens semi-públicos

Bens públicos

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Taxonomia dos bens públicos, privados, comuns e semi-públicos
Bens privados
Os bens privados são caracterizados por duas condições simultâneas. A primeira é que existe
rivalidade no consumo, isto é, os bens quando são “consumidos” por um consumidor, ou
grupo de consumidores, deixam de estar disponíveis para outros. A segunda manifesta-se pela
existência de exclusão no consumo, o que significa que é possível restringir, ou limitar, o
acesso a estes bens através de mecanismos de criação/alteração de preço. São exemplos de
bens privados a maioria dos bens de consumo correntes, e o ponto de equilíbrio no mercado dos bens
privados atinge-se pela interseção das curvas das leis da oferta e da procura.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Taxonomia dos bens públicos, privados, comuns e semi-públicos
Bens públicos
No caso dos bens públicos, as condições de rivalidade e exclusão no consumo não se verificam.
Isto é, nem o consumo do bem por um grupo limita o consumo desse mesmo bem por outros grupos,
nem se restringe ou regula o consumo por atuação ao nível do preço. Nos bens públicos não é
possível limitar ou definir direitos de propriedade, porque não existem, e, normalmente, é difícil
a definição de preços. Um exemplo clássico encontrado na literatura económica sobre bens públicos
é o ar. O seu consumo, quando se respira, não exclui ninguém do consumo da mesma quantidade,
nem tão pouco seria possível quantificar (ou definir) um preço para o seu consumo (Case, 2008).

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Taxonomia dos bens públicos, privados, comuns e semi-públicos
Bens comuns
Os bens comuns caracterizam-se pela possibilidade de existir rivalidade mas não exclusão.
Musgrave utiliza como exemplo o caso de um parque nacional ou praia, onde a rivalidade pode advir
do congestionamento na procura. Desmarais-Tremblay (2014) aponta os exemplos da maioria dos
recursos naturais (common-pool resources), embora a existência de mercados de matérias primas
transforme, do ponto de vista estritamente económico, estes bens em privados, embora explorados
com concessões públicas.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Taxonomia dos bens públicos, privados, comuns e semi-públicos
Bens semi-públicos (ou semi-privados)
No caso dos bens semi-públicos pode verificar-se a não rivalidade do consumo mas a
possibilidade de exclusão no consumo. Por exemplo, quando se introduzem portagens nas
estradas está a criar-se um mecanismo de exclusão no consumo, regulando a procura. O mesmo
acontece com os sistemas de abastecimento de água onde, em situações normais, o consumo de
água por um indivíduo não impossibilita esse mesmo consumo por outros indivíduos, mas
existe um preço.

Discussão: Exemplos nos transportes?
Taxonomia dos bens públicos e privados

Existe exclusão

Não existe exclusão

Existe rivalidade

Bens privados

Bens comuns

Não existe rivalidade

Bens semi-públicos

Bens públicos

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Princípios da tarifação de bens semi-públicos
O princípio económico base para taxação de infraestruturas é a taxação por custos marginais. Tal
significa que o preço percebido pelo decisor/utilizador que decide pela atividade, é igual ao
custo social marginal.
Como geralmente tal não é possível, opta-se por soluções não ótimas, naquilo que é definido na
literatura da especialidade, como “second-best pricing”. Usando a teoria económica de mercados para
observar a gestão de infraestruturas públicas, sejam estradas, aeroportos, sistemas de abastecimento
de água, ou outras, pode-se afirmar que se tratam de mercados imperfeitos. Em mercados de
concorrência perfeita, atinge-se um ótimo de Pareto, isto é, um ponto de máxima eficiência
económica, ou máxima eficiência alocativa, quando o benefício marginal social é igual ao custo
marginal social. Admite-se que não há desperdício de recursos, e maximiza-se o excedente
económico.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Princípios da tarifação de bens semi-públicos
Custo de transporte vs. Volume de tráfego

Regimes de circulação
Velocidade média
(Vmed)

Custo de transporte (C)

regime normal

C’’

Vmed max

C’

Capacidade

regime forçado

V’’

V’

Congestionamento

Volume de tráfego (V)

Vmax

Volume de tráfego (V)

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Princípios da tarifação de bens semi-públicos
Quando se atinge um volume de tráfego igual a Vmax, qualquer veículo adicional inicia um regime
forçado, baixando a velocidade média de todos os veículos a circular. Este congestionamento imposto
aos utilizadores da infraestrutura não tem um custo associado para o novo veículo que entra na
estrada.
Quando na presença de bens públicos, serviços ou infraestruturas, podem gerar-se externalidades
e/ou problemas de informação, o que coloca em causa a obtenção de pontos de eficiência alocativa
máxima. Este problema designa-se vulgarmente como falhas de mercado. A solução encontrada para
as falhas de mercado é a regulação, ou seja, a definição de regras, na ausência de um mercado
capaz de ser eficiente, que substituam e simulam, condições de mercado perfeito, e assegurem
situações de equilíbrio promotoras de ótimos sociais. Alguns exemplos de indústrias nesta situação
são a energia, os transportes, o abastecimento de água, entre outros.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
No entanto, nos bens semi-públicos a natureza das condições é dinâmica. Em situações de
escassez de água (situações de seca), impõem rivalidade no consumo uma vez que a quantidade do
bem é (muito) limitada e o consumo por um grupo de indivíduos pode limitar o consumo de outro
grupo.
Isto significa que um bem semi-público, pode, na perspetiva da sua natureza económica, transformarse num bem privado. Note-se que, no caso apresentado da escassez de água, a sua classificação
como bem privado, e sujeitando, em teoria, este bem ao comportamento dos mercados de bens
privados, obrigaria o preço a subir, em consonância com as leis da oferta e procura, atingindo uma
condição ótima de eficiência económica.
Tratando-se a água de um bem essencial, o Estado entende que a regulação do consumo perante a
escassez não pode ser exclusivamente determinada pelo preço, pelo que introduz outras medidas de
natureza administrativa para garantir um acesso equitativo ao bem escasso. É o domínio das ações
de racionamento.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
O mesmo princípio é válido nas estradas. Uma auto-estrada com portagem em regime de
circulação livre, isto é, não congestionado, é um bem semi-público, na medida em que o
“consumo” deste bem não limita o consumo por parte de outros automobilistas mas está sujeito a um
preço, o valor da portagem.
Todavia, em condições de congestionamento, existe rivalidade no consumo, uma vez que por
cada veículo adicional, existe um (ou mais) veículos que são impedidos de circular em
condições normais. A auto-estrada, em tese, deveria passar a ser um bem privado, uma vez que
existe rivalidade e exclusão no consumo -> pedágio igual ao custo marginal social.

Princípios da tarifação de bens semipúblicos
Admitindo que, tratando-se de um bem privado, se
aplicam as leis dos mercados privados, ou leis da
oferta e da procura, o preço da portagem deveria
subir de forma a excluir todos aqueles cuja
utilidade marginal é inferior ao preço da portagem
que reporia um regime de circulação livre.
Em rigor, neste caso, a formação do preço da
portagem deveria incluir os custos marginais impostos
aos restantes utilizadores, ou externalidades negativas
geradas. Este aspeto será abordado com maior detalhe
seguidamente.

Opções de tarifação
“Best
Option”

“Second Best
Op/on”

Taxação por custos sociais marginais –
ótimo de Pareto

Compatibilização entre a maximização
do bem estar social e outras
restrições, por exemplo, as exigências
de financiamento do sistema
rodoviário

Exemplos de (má) tarifação

Eficiência e equidade do sistema
Os dados constantes da figura permitem concluir:
i) 95% dos sublanços com TMDA superior a 60 000 veículos não possuem portagens; em extensão, representa 78% dos quilómetros com TMDA
superior a 60 000 veículos;
ii) Em oposição, 67% (ou 70% em extensão) dos sublanços com TMDA inferior a 10 000 veículos possuem portagem.

Funções do setor privado

Modelos de envolvimento do setor
privado
O papel do setor privado pode ser muito variável

Introdução
Vontade política para
privatizar

Telecom
“Political will to privatize is directly related to the
commercial viability of the public service (and
inversely related to government funding
required)”

Eletricidade
Transportes

Água & saneamento
Saúde
Educação

Viabilidade comercial

Papeis do setor privado
-

Operador e gestor

-

Financiador

-

Cliente

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

Introdução à economia de
transportes
Transportes e localização

Importância dos transportes
• Transporte fornece utilidade de um lugar à distância
•

Expande o alcance de suas atividades - amplia seus horizontes

•

Como os custos de transporte caem, fluxos aumentados
• de pessoas
• de bens
• de serviços
• de ideias, conhecimento e cultura

•

Transportes como força transformadora

Quando auxiliado por novos processos operacionais e mudanças organizacionais no transporte
usando atividades
Promoção de uma nova geografia econômica de produção e consumo

Decisões de localição
• Além de ser um fator de organização espacial, o transporte está ligado à localização das
atividades econômicas, incluindo manufatura e serviços. Em uma economia de mercado, a
localização é o resultado de uma escolha restrita, em que muitos problemas estão sendo
considerados, sendo o transporte um deles.
• O objetivo é encontrar um local adequado que maximize os retornos econômicos dessa
atividade. Há uma longa tradição dentro da geografia econômica em desenvolver teorias de
localização com vistas a explicar e prever a lógica locacional das atividades econômicas
incorporando considerações de mercado, institucionais e comportamentais.

Decisões de localização
• A localização das atividades econômicas é fundamentalmente baseada em conceitos
geográficos do local e sua situação.
• O site se relaciona com as características de um local específico, enquanto a situação diz
respeito às relações de um local em relação a outros locais. Historicamente, locais específicos
adequados para defesa ou comércio têm sido fatores importantes na localização das cidades.
Essa perspectiva pode ainda ser expandida por três fatores interdependentes na localização
global das cidades:
• Conectividade
• Proximidade
• Acessibilidade

Relação transportes <-> localização
Conectividade
• A cidade está localizada no ponto de ruptura de carga, onde as cargas são movidas de
um modo para outro, conectando dois ou mais sistemas de circulação. Este é
particularmente o caso das cidades portuárias, o que explica, em grande parte, a
localização costeira da maioria das maiores cidades do mundo.

Proximidade
• A cidade está localizada próxima a um recurso importante (ou vários) e serve como um
ponto conveniente de coleta, distribuição e transformação. O recurso pode estar em
um local especíﬁco (por exemplo, uma mina) ou englobar uma área (por exemplo,
agricultura).

Acessibilidade
• A cidade serve um hinterland no fornecimento de bens e serviços com seu tamanho
em função da densidade.

Relação transportes <-> localização
• Portos e aeroportos.
• As principais instalações portuárias e aeroportuárias,
particularmente as redes que elas suportam, têm sido
fatores importantes na redução dos custos de
transporte, particularmente em longas distâncias.
• A localização e o nível de atividade dos portos e
aeroportos refletem os padrões do comércio global.
Essas instalações também são importantes
impulsionadores da co-localização de atividades
relacionadas, particularmente para os portos, uma vez
que os custos de distribuição no interior tendem a ser
mais altos para o atacado.

Relação transportes <-> localização
• Estradas e ferrovias.
• As infraestruturas rodoviárias e ferroviárias
proporcionam um efeito de estruturação e
convergência que varia de acordo com o
nível de acessibilidade e densidade. Além de
reduzir os custos de transporte, estradas e
ferrovias eficientes sustentam níveis mais
altos de densidade de atividades
econômicas. Para o transporte ferroviário, os
terminais também têm um importante efeito
de co-localização com o estabelecimento de
portos fluviais.

Relação transportes <-> localização
• A influência do transporte sobre a localização das atividades econômicas ocorre em quatro
aspectos principais, às vezes interdependentes:

Custos de transporte

•Uma das influências mais diretas envolve os custos que o transporte impõe à mobilidade de passageiros
e cargas. A localização é, portanto, influenciada pelo objetivo de minimizar o custo total de transporte,
que é a base da teoria da localização clássica.

Economias de
aglomeração

•Menor custo de insumos com o agrupamento de aEvidades econômicas, que é permiEdo pela
acessibilidade que as infraestruturas de transporte, como estradas, podem fornecer a uma base de
usuários / clientes.

Economias de
densidade

•Com base nos benefícios gerais de densidades mais altas, como um maior nível de acessibilidade ao
trabalho, bens e serviços e menores custos de distribuição unitária. Densidades mais altas só são
possíveis com infraestruturas de transporte de alta capacidade.

Colocação

•Os beneNcios que as aEvidades econômicas derivam de estar localizado diretamente adjacente a uma
instalação de terminal de transporte, como um porto, um aeroporto, um terminal ferroviário ou uma
estação de transporte público. A eﬁciência da aEvidade econômica é em parte derivada da capacidade
de transporte oferecida pelo terminal.

Relação transportes <-> localização
• A globalização tem sido associada a mudanças significativas nas operações e
mercados de negócios. Toda a escala de considerações locacionais foi expandida.
• O gerenciamento de operações em tal ambiente tornou-se cada vez mais
complexo, especialmente com a globalização da produção e do consumo.
• As estratégias de produção tendem a usar locais diferentes para cada componente
de um produto, a fim de otimizar as vantagens comparativas e reduzir os custos de
insumos. Os requisitos de transporte aumentaram proporcionalmente para apoiar e
organizar os fluxos relacionados. A exigência de serviços de transporte de longa
distância mais rápidos impulsionou a importância do transporte aéreo,
especialmente para o frete.

Relação transportes <-> localização
• Os terminais aéreos tornaram-se assim um fator de localização significativo para
atividades globalmente orientadas, que tendem a se aglomerar nas proximidades.
Além disso, o aumento do comércio de longa distância tornou as atividades
logísticas, nomeadamente terminais de transporte e centros de distribuição, na
vanguarda das considerações locacionais (Airport Cities)
• As mudanças tecnológicas também foram ligadas à realocação de atividades
industriais e mesmo de serviços. Instalações globais de telecomunicações podem
favorecer a terceirização de vários serviços para locais de menor custo.

Fatores de localização
• Os fatores de localização podem ser
subdivididos em três categorias
funcionais gerais (de escala distinta):

• Local.
• Acessibilidade.
• Ambiente socioeconômico.

Fonte: Adaptado de Transport Geography Org

Eficiência, pricing e
externalidades

Introdução
• Para o funcionamento econômico e social da sociedade, é necessário um sistema de
transporte adequado.
• O setor de transporte produz vários efeitos colaterais indesejáveis, incluindo
problemas ambientais, poluição sonora, acidentes de trânsito e congestionamentos.
• Para enfrentar os problemas associados ao aumento da mobilidade, os governos
intervêm com uma série de medidas políticas:
• Exemplos são a modificação da demanda de viagens por meio de medidas de
planejamento espacial, modificando a escolha modal por meio do melhor
transporte público, aumentando a eficiência do transporte e do tráfego e
estimulando o desenvolvimento tecnológico da inovação veicular.

Eficiência e equidade
• A avaliação da política econômica envolve, por um lado, avaliar a eficiência da medida
política e, por outro lado, avaliar sua equidade ou equidade.
• Eficiência neste contexto significa que a sociedade como um todo colhe
benefícios máximos a custos determinados; equidade significa a distribuição
“justa” desses benefícios em toda a população. Em outras palavras: quando
falamos de eficiência queremos dizer maximizar o tamanho total do bolo
econômico, a equidade lida com o porcionamento justo do bolo.
• Equidade ou justiça é um conceito altamente subjetivo.
• Não há maneira objetiva de julgar a justiça de uma determinada política. É por
isso que a teoria econômica quase não toca neste assunto. O conceito pertence
principalmente ao campo da filosofia política.
• Mas a teoria econômica tem muito a dizer sobre o conceito de eficiência.

Eficiência e equidade
• Critérios são necessários para avaliar a eficiência de uma medida econômica.
• O critério mais amplamente utilizado é o de Pareto (já discutido anteriormente)

Perda de bem-estar
• A perda de bem-estar pode ocorrer:
• Comportamento monopolista
• Externalidades

